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O objetivo deste trabalho é o estudo da visão dos brasileiros sobre as organizações 

internacionais governamentais e não governamentais, especificamente tratando da 

Organização das Nações Unidas (ONU) e do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). 

Através da análise do conhecimento destas organizações pela população brasileira e, 

posteriormente, da avaliação do seu nível de confiança nas instituições acima citadas, a 

pesquisa permite um maior entendimento do posicionamento internacional do Brasil, e de 

como suas tentativas de integração regional e mundial são vistas pela sua própria população. 

A metodologia de pesquisa divide-se em dois focos distintos: primeiramente, a realização de 

uma revisão bibliográfica sobre o material disponível à população brasileira sobre as 

organizações citadas e a facilidade no seu acesso; em segundo lugar, a obtenção de resultados 

através do World Values Survey (WVS), projeto de pesquisa global que explora a mudança 

dos valores e crenças das sociedades ao longo do tempo, além do impacto social e político de 

tal mudança. A escolha da utilização do WVS deu-se pelo fato de que o projeto é a única 

fonte de dados empíricos em valores pessoais que abrange a maior parte da população do 

mundo. Além disso, sua vertente brasileira é atualmente dirigida pelo docente de Relações 

Internacionais da UFRGS Prof. Dr. Henrique Carlos de Oliveira Castro, que concedeu 

autorização exclusiva para a utilização dos dados do WVS na pesquisa. Em segundo plano, o 

trabalho também objetiva comparar as respostas da população brasileira às respostas obtidas 

em outros países da América Latina, verificando se há um projeto de integração continental. 

Os resultados preliminares da pesquisa indicam certo grau de desconfiança dos brasileiros nas 

instituições internacionais, mostrando que a sua instituição de referência, comparativamente, é 

a Igreja Católica. Como parte integrante do Ministério das Relações Exteriores brasileiro, a 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) busca, além de negociar, coordenar e executar 

programas e projetos brasileiros de cooperação técnica entre o Brasil e outros países, divulgar 

informações sobre o desenvolvimento e resultado desses projetos, sendo parte essencial da 

desmistificação da imagem das organizações internacionais formada pelos brasileiros.  

 

 

 

 

 


