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RESUMO. 

 

Neste presente artigo, analisamos o processo de mudança nos estudos sobre política 

internacional até a sua consolidação como ciência, uma ciência da política internacional. A 

consolidação do Estado Nacional moderno ocorre na Europa juntamente com o desenvolvimento 

tecnológico e industrial, impulsionado pela expansão do sistema capitalista. As nações passam a ser 

interdependentes economicamente, devido, principalmente, ao desenvolvimento das comunicações.  

As abordagens teóricas dos pensadores europeus que visam compreender as relações entre 

os Estados nacionais na virada do século XIX e inicio do século XX divergem, principalmente, 

entre utópicas e realistas; por isso a análise da obra A Grande Ilusão de Norman Angell (utópico) e 

Vinte anos de Crise 1919 – 1939: uma introdução ao estudo das relações internacionais Hallett 

Carr (realista).  

Angell era um pacifista e a todo o momento busca demonstrar que a guerra não é viável nem 

para o país conquistador nem para o país conquistado, principalmente para a economia dos países 

envolvidos na guerra. Ao contrário de muitos pacifistas, ele afirmava que a “paz armada”, que seria 

a corrida armamentista das potências europeias, não significa necessariamente algo negativo, mas 

poderia ter efeitos benéficos para as relações entre os estados, pois o desenvolvimento de armas tão 

poderosas e destrutivas poderia impedir a guerra entre os Estados, pelo temor da destruição mútua.  

Até a Primeira Guerra Mundial, a política internacional era negócio de diplomatas. A ciência 

política nasce do interesse da sociedade na política externa de seus países. O objetivo da ciência 

política seria a necessidade de resolver os conflitos de interesses entre os Estados e assim evitar o 

confronto entre as nações. Compreender o porquê do povo se submeter a determinadas regras 

dentro de uma sociedade e por consequência, na sociedade internacional, constitui um dos 

principais problemas da ciência política.  

 

Palavras-Chave: Relações Internacionais, Conflitos territoriais e ordem mundial.  
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INTRODUÇÃO 

 

A preocupação com a temática das relações entre territórios e povos é muito antiga e fez 

parte da realidade de muitos governantes, pensadores e estrategistas políticos. Porém, é somente 

com o surgimento e consolidação do estado-nação, no período da Idade Média, que o entendimento 

das relações internacionais se apresentará como uma necessidade mais nítida e presente no 

cotidiano dos que administram os assuntos relacionados a essa nova unidade política: o Estado. As 

relações entre os diversos estados passam a ser mais complexas em todas as esferas, seja religiosa, 

comercial ou mesmo nos conflitos bélicos.  

No entanto, o campo de estudo de caráter científico e sistemático das relações internacionais 

é bastante recente. É apenas no início do século XX que as relações internacionais se constituirão 

como disciplina e experimentarão um notável crescimento, sobretudo, a partir da Segunda Guerra 

Mundial, período que marcou uma nova reconfiguração da ordem mundial. Durante esse período, o 

mundo assistiu ao surgimento de diversos organismos internacionais criados como uma tentativa de 

dar conta dos conflitos de interesses por territórios e por comércios que envolvem as relações cada 

vez mais estreitas entre os estados-nações.  

A análise das duas obras supracitadas é de fundamental importância se quisermos entender o 

percurso enfrentado pelas relações internacionais em sua fase inicial de evolução e consolidação. 

Para tanto, necessitamos também compreender o contexto mundial durante um período de tempo 

que representou uma mudança na maneira de conceber o mundo, a saber, a virada do final do século 

XIX e início do século XX. É neste período que pretendemos concentrar nossa atenção no presente 

estudo. Como o homem do século XIX pensava a ordem mundial? Que ideias predominavam neste 

período? Que mudanças ocorrem na ordem mundial já no século XX e que acabam por impulsionar 

inevitavelmente o surgimento de uma maneira diferente e mais sistemática de encarar as relações 

entre os países, contribuindo assim para uma maior atenção direcionada ao estudo das relações 

internacionais?  

Os dois autores nos ajudarão nesta tarefa de compreensão das mudanças de paradigmas que 

marcaram a transição entre os dois séculos, pois enquanto Norman Angell representará o 

pensamento de muitos teóricos do século XIX, de que é possível existir uma cooperação entre as 

nações possibilitando a paz no panorama mundial, E. Carr representará a mudança de paradigmas, 

para esse autor, o conflito entre as nações é inevitável.  

Durante o século XIX podemos observar a consolidação do Estado nacional Alemão, um 

desenvolvimento econômico e social até então nunca vivenciado por este país. A Inglaterra, grande 

potência mundial, tem seus mercados consumidores ameaçados pela concorrência da Alemanha e 
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de outros países, e o surgimento dos Estados Unidos como potência mundial, que consolidará 

efetivamente pós-segunda guerra mundial.  

Apesar de a Europa vivenciar neste momento, o que depois ficou conhecido como o período 

da belle époque, quase um século sem grandes confrontos envolvendo os estados europeus, 

decorrente da nova fase do desenvolvimento capitalista, como consequência da integração do 

mercado mundial e ao progresso tecnológico, as décadas que antecedem a primeira guerra mundial 

é marcada por intenso conflito de interesses econômicos e territoriais entre os principais países 

europeus.  

 

A CORRIDA ARMAMENTISTA  

 

Um dos principais fenômenos observados entre os fins do século XIX e inicio do século XX 

foi a corrida armamentista envolvendo as principais potências europeias da época. Devido ao temor 

difundido na sociedade de que a qualquer momento um país pudesse invadir seu território, os 

governantes armavam cada vez mais seus exércitos e os deixava de prontidão para a qualquer 

momento entrar em conflito com outra potência que pudesse ameaçar seus interesses nacionais.   

“A paz armada”, vivenciada durante o século XIX nos países europeus em consequência da 

corrida armamentista, impulsiona pela modernização dos arsenais de guerra dos países europeus, 

era questionada pelos principais teóricos da época. Angell, um dos principais defensores da 

cooperação entre os Estados nacionais para se alcançar a paz mundial argumentava, ao contrário do 

que era defendido pelos pacifistas, que essa corrida armamentista era até benéfico para as relações 

entre os Estados, pois na medida em que todos estivessem armados e temessem uns aos outros o 

conflito não seria desencadeado, pois nenhuma nação iria guerrear contra uma nação com arsenal de 

guerra superior ao seu. Essa característica não seria apenas das grandes potências europeias, mas 

também nas regiões da periferia onde houvesse disputas por fronteiras, ou em busca de poder e/ou 

influência.  

Em países como a França, Alemanha, Grã-Bretanha, entre outros, a opinião publica dava 

legitimidade às ações de seus governantes na corrida armamentista. Tal aceitação por parte das 

sociedades europeias de que o Estado devia se equipar e estar pronto a qualquer momento para o 

conflito é advinda da ideia difundida pelos teóricos militaristas da época de que a riqueza, a 

prosperidade e o bem-estar dos cidadãos estão diretamente ligados à força e ao poder nacional, à 

capacidade de o estado anexar outros territórios e manter o controle sobre as suas riquezas. O 

cidadão comum, nesse contexto, apoia e até mesmo cobra que o Estado esteja pronto para defender 

os interesses nacionais contra outra nação.  Angell defende que este discurso é ilusório, que o poder 

político não é conquistado através de guerras.   
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A GUERRA E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ECONÔMIA DOS PAÍSES ENVOLVIDOS 

 

As nações belicosas defendiam o uso da guerra como uma ferramenta para a aquisição de 

novos mercados consumidores de suas mercadorias e fonte de matéria-prima para o 

desenvolvimento de suas economias nacionais. No entanto, a principal teoria defendida por Angell 

era de que a guerra não é viável, economicamente, nem para o país conquistador nem para o país 

conquistado, pois a concepção de que a conquista de novos territórios aumentaria a riqueza dos 

países conquistadores era um teoria ultrapassada, da época das grandes navegações, e que no 

sistema financeiro no qual as economias estavam inseridas a posse e o saqueio de outros países 

tenderia a prejudicar a economia dos países vencidos, tendo em vista a interdependência das 

economias em decorrência da difusão das comunicações nas transações comerciais.  

Ao longo de seu livro “A Grande Ilusão” o autor levanta a sua principal questão: que para 

garantir o desenvolvimento de sua economia e manter um status de bem-estar social na população 

não é preciso que os Estados entrem em guerra uns contra outros em busca por novos territórios. A 

disputa por territórios, o saqueio da economia dos conquistados assim como tomar por escravos os 

homens que outrora foram livres do país conquistado pertence a um período anterior a consolidação 

do Estado moderno, um período em que as economias nacionais eram independentes.  

Contudo, com o desenvolvimento das comunicações e a interação entre as economias, o 

desenvolvimento econômico e social dos Estados passam a não depender mais da expansão de suas 

fronteiras, a supremacia militar de um povo não garante uma economia forte. Mesmo sendo 

vitoriosa a guerra não necessariamente é lucrativa para o conquistador.  A divisão do trabalho, 

intensificado pela disseminação da comunicação é um dos fenômenos que pode ser observado como 

causador da interdependência financeira das nações civilizadas.  

Esse período é caracterizado com grandes disputas teóricas entre os filósofos das relações 

internacionais a respeito dos malefícios e benefícios advindos do conflito entre as nações. Os 

argumentos dos militaristas, os que defendiam que a guerra seria necessária para o desenvolvimento 

de uma nação, afirmavam que o conflito de interesses é inerente à natureza humana e em 

consequência aos governos humanos, portanto é da competência dos governantes sacrificar o povo à 

guerra em busca dos interesses de toda uma nação. Independente dos sofrimentos e sacrifícios que 

se impõe, o estadista deve enfrentar a guerra quando ela tiver um papel importante na realização dos 

interesses da nação “... a riqueza, a prosperidade e o bem-estar correm em paralelo com a força, o 

poder e a grandeza nacionais...” (p.10). Se no mercado os indivíduos estão dispostos a aceitar 

qualquer sacrifício para alcançar seus objetivos de vida melhor, quanto mais os governantes estejam 

dispostos a sacrificar alguns indivíduos em busca de interesses de toda a nação.  A lei do mercado, 

em que os maiores engolem os menores, essa lógica, segundo os defensores da guerra, também vale 
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entre as nações, principalmente quando o país conquistador tiver como vantagem a abertura de 

novos comércios e/ou a conquista de matéria-prima e mão-de-obra sobre o comércio dos vencidos.   

Para contestar essa lógica dos militaristas defensores da guerra como vantajoso para a 

economia dos Estados, Angell afirma que devido à interdependência no mercado mundial, a 

segurança das riquezas de uma nação depende de outros fatores que não os armamentos; a simples 

extensão do território administrado de uma potência não implica na prosperidade dos habitantes 

desse território. A extensão do território poderia inclusive prejudicar o status de grande potência, 

como por exemplo, a Grã-Bretanha que conquistou inúmeros territórios na África e na América e 

que, no entanto, na concepção de Angell, devido à lei do mercado mundial, a Grã-Bretanha não 

tenha o controle da economia de suas possessões, a Grã-Bretanha teria o prejuízo de manter a 

segurança de seu território.  

Exemplo disso é o caso de que alguns países de extensão territorial pequena e de um 

exército militar limitado conseguem manter a sua economia estável mesmo depois de uma invasão 

militar de uma grande potência. Muitas vezes a renda per capita de tais nações é igual ou superior à 

renda das grandes potências. Essa segurança na economia das pequenas nações fica restrito ao 

mundo do mercado econômico, isso não significa que as pequenas nações tenham sua estabilidade 

política garantida.  

Para os defensores da cooperação entre as nações, a invasão de território implica em 

prejuízo na economia do vencido, e isso não é interessante para a economia internacional.  Uma 

nação não aumenta sua riqueza ao expandir o seu território, pois ao anexar um Estado o 

conquistador anexa também seus habitantes, esses sim são os únicos proprietários da riqueza 

correspondente, e o conquistador nada ganha. Além disso, a hegemonia no comércio internacional 

está ligada ao preço de seus produtos e a qualidade que ele é ofertado no mercado; nessa 

perspectiva é possível que um país arruíne outro sem precisar de um conflito.  

No mercado mundial para manter uma balança comercial favorável o país deve importar e 

exportar de forma equilibrada, se um país conquistar a economia de outro país acabará com o seu 

mercado consumidor para a exportação. É seguindo essa lógica que a maior parte dos defensores da 

paz mundial irá argumentar para tentar evitar um conflito mundial, o que já era previsível na virada 

do século XIX para o século XX.  

A ciência da política internacional surge nesse contexto com a intensão de elaborar teorias 

que viabilizassem a relação entre os estados europeus de tal forma que impossibilitasse a guerra. Os 

pensadores utópicos defendiam a cooperação entre os estados, baseando-se no argumento de que a 

economia dos países europeus era interdependente e, portanto nenhuma nação deveria guerrear com 

outra, pois estaria colocando em risco a sua prosperidade e soberania nacional. Já os pensadores 

realistas não elaboravam teorias para evitar a guerra, apenas se preocupavam em analisar os fatos.  
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Diferentemente de outros cientistas, o cientista político ao elaborar suas teorias vai ser 

influenciado pelos seus objetivos. O propósito do pesquisador, nas ciências físicas, por exemplo, é 

separável da pesquisa em si, do desenvolvimento da mesma e dos resultados atingidos. O 

pesquisador não pode tornar os fatos diferentes do que são, pois os fatos existem 

independentemente do que se pense deles. Já na ciência política acontece o contrário. O objetivo do 

pesquisador é ele próprio um dos fatos. Por exemplo, o livro O Capital de Marx, fora escrito 

inspirado no desejo de destruir o sistema capitalista. No processo de analisar os fatos Marx alterou-

os. “O pensamento político, é ele mesmo, uma forma de ação política” (p. 7). No seu surgimento, a 

ciência política era menos análise dos fatos e mais elaboração de projetos de como as sociedades 

deveriam ser. Essa é a perspectiva defendida pelos teóricos utópicos do estudo das relações 

internacionais.  

 

A POSSE DE COLÔNIAS NA ECONOMIA DE MERCADO  

 

Um dos fatores que provocou intensos conflitos entre as potências europeias até o século 

XIX foi a questão da conquista e do domínio hegemônico pela posse dos territórios das colônias da 

África e da América. Angell utiliza-se do exemplo da Inglaterra para demostrar que a disputa por 

colônias para a expansão de seus territórios não é viável na economia de mercado para os países 

conquistadores.  

A Inglaterra teve sua hegemonia na América do Norte e na África, com colônias de 

povoamento que proporcionaram a essas colônias uma independência econômica mais rápida 

quando comparada com as colônias hispânicas da América do Sul, que foram durante os séculos de 

domínio colônias de exploração. Durante muitos séculos ter o controle dessas colônias significava 

prosperidade para o país imperialista, no entanto, devido à independência política das possessões 

britânicas, tal hegemonia por parte da Inglaterra não seria mais lucrativa.  

 Angell combate a ideia de que em pleno inicio do século XX dominar uma colônia e ter o 

controle do seu comércio com outras nações possa ser benéfico para a economia da nação 

conquistadora. A economia de mercado totalmente interdepende não permite as mesmas vantagens 

que a Inglaterra tinha durante o século XVII com o domínio de suas colônias.  

Se uma nação conquistasse suas colônias a Inglaterra sairia no lucro, pois não teria que ter 

gastos militares com a defesa das mesmas. Na realidade as colônias britânicas eram independentes; 

ao adquirir um território, os ingleses renunciavam o privilégio de impor pela força suas opiniões. Se 

a metrópole subjugar suas colônias a um sistema fiscal desfavorável, que as empobrece como 

podem gerar riquezas para a metrópole? A única forma de possuir uma colônia e assim ter lucros 

com a posse delas é não exercer a função de possuidor, trata-las como nações independentes.  
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OS ACORDOS DE PAZ ENTRE AS NAÇÕES 

A disputa pela expansão de seus territórios assim como o conflito pelo domínio da economia 

mundial foram alguns motivos que serviram como força motriz para a eclosão da Primeira Guerra 

Mundial (1919-1918) envolvendo as principais potências europeias. Com o fim da guerra, a 

Alemanha fracassada e com o novo ordenamento geopolítico da Europa, os países europeus passam 

a elaborar diversos acordos na tentativa de evitar que um novo confronto possa eclodir entre as 

potências.  

Para E. Carr, a Primeira Guerra Mundial não foi somente um conflito dramático envolvendo 

os países europeus, mas que tal conflito fez parte do processo de agonia da ordem econômica e 

política do século XIX. O ordenamento mundial do século XIX não seria mais possível de ser 

retornado, tendo em vista que a economia dos estados ultrapassavam as divisões territoriais e 

estavam totalmente interligadas.  

Com o fim da primeira guerra mundial, a economia da Grã-Bretanha entra em declínio ao 

mesmo tempo em que os Estados Unidos têm a sua ascensão na economia mundial. O padrão ouro, 

adotado desde 1870 como padrão monetário internacional, começa a deixar de exercer o 

“equilíbrio” das economias mundiais. Os mercados estavam saturados e precisavam expandir. 

A criação da liga das nações, que na teoria seria uma sociedade liberal democrática na qual 

estariam reunidos diferentes países pactuados na busca pela resolução dos conflitos entre as nações, 

fora um dos marcos que registram os esforços dos estadistas na tentativa de haver uma cooperação 

entre as nações. O pacto assinado em 1919 tinha várias dificuldades teóricas. Mesmo afirmando que 

trataria todos os membros iguais, fixou às grandes potências permanência garantida no conselho da 

liga. As sanções que deveriam ser aplicadas aos membros da liga que rompesse com o pacto eram 

muito vagas. A garantia dos territórios por parte dos membros da liga, através da clausula de um 

artigo do pacto votado em 1923, parecia demonstrar que a liga das nações seria um instrumento 

eficaz da política internacional, na tentativa de evitar o conflito entre as nações, mas foi o que 

ocorreu.  

E. Carr em sua obra aponta que o Tratado de Versalhes (1919) e todas as suas imposições 

aos países vencidos na primeira guerra mundial teve consequências no ordenamento das nações que 

poderia repercutir num novo confronto. A economia da Inglaterra entra em declínio no período 

entre guerras ao mesmo tempo em que os Estados Unidos têm a sua ascensão como potência 

política e econômica. A Alemanha, humilhada, apesar de todas as restrições impostas pelos países 

vencedores, tem um crescimento superior comparado ao período que antecede a primeira guerra 

mundial. Para E. Carr, a eclosão da segunda guerra seria uma decorrência dos acordos feitos entre 

os países vencedores da primeira guerra.  
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Nesse contexto, a opinião pública das potências europeias que até então tinham dado apoio e 

legitimidade para os estadistas armarem seus exércitos com a justificativa de que seria necessário 

para defender os interesses da nação, passa a questionar os acordos feitos pelos diplomatas de seus 

países com os de outros.  

Com o fim da primeira guerra mundial, o interesse pelos tratados secretos envolvendo os 

países deixou de ser restrito aos diplomatas e passou a ser considerado como uma ciência, a ciência 

que estuda a política internacional, que analisa os fatos e não cria sistemas de como a sociedade 

deveria ser. Igualmente as demais ciências, a ciência política nasceu para servir a um objetivo. O 

objetivo da ciência política seria a necessidade de resolver os conflitos de interesses entre os 

Estados e assim evitar o confronto entre as nações. 

 

É POSSÍVEL ACABAR COM OS CONFLITOS ENTRE OS ESTADOS?  

 

Para que uma sociedade política, nacional ou internacional, possa existir é necessário que o 

povo que o constitui se submeta às regras de conduta. Compreender o porquê o povo se submete a 

determinadas regras se constitui um dos problemas da ciência política. Há duas perspectivas para se 

analisar a questão, a primeira defendida pelos realistas afirma que não há supremacia da ética na 

política, os realistas afirmam que o governante governa porque é o mais forte, enquanto que os 

governados são fracos e por isso devem ser governados. 

Já os utópicos afirmam que o individuo deve se subjugar as regras pelo bem da comunidade, 

baseado no principio de que o individuo ao visar seu interesse próprio visa o da comunidade; nessa 

perspectiva tem-se a ideia de que a ética deve nortear a vida política. A doutrina da harmonia de 

interesses é baseada na perspectiva utópica em que as leis morais podem ser estabelecidas através 

do raciocínio correto do individuo em relação à comunidade. Inconscientemente os indivíduos ao 

fazer o bem pra si acabam por promover o bem para toda a sociedade. A harmonia de interesses 

representa a consolidação da teoria utópica realista como dominante, uma justa competição entre as 

nações traria um equilíbrio no cenário mundial.  

Após a consolidação do capitalismo industrial e da estratificação da sociedade em classes, a 

doutrina da harmonia de interesses se transformou, visando agora uma ideologia do grupo 

dominante interessado em manter sua hegemonia através da tentativa de “igualar” seus interesses 

com os da comunidade como um todo. No âmbito das relações internacionais uma justa competição 

entre as nações traria um equilíbrio no cenário mundial.  

E. Carr, ao analisar o panorama mundial, utiliza-se do conceito da “anarquia internacional”, 

condição em que cada Estado busca se proteger uns contra os outros, em constante alerta. Essa 

condição de defesa e ataque mútuo é prejudicial para a segurança de todos, pois na mínima ameaça 
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de ataque todos estão dispostos a entrar no confronto. Para acabar com a anarquia internacional, 

segundo o autor, seria necessário que houvesse um país imperialista que devido a sua influência 

política e econômica tivesse poder de decisão em confrontos de outros países, e assim evitar a 

guerra entre as nações; ou que houvesse um acordo coletivo em que a segurança coletiva, a defesa 

de cada país fosse função de todos.  

Outros pensadores realistas da época defendiam a ideia de que a paz mundial só seria 

possível quando um determinado país tivesse poder o suficiente para impedir qualquer tentativa de 

ataque de uma nação para com a outra, teríamos assim uma monarquia universal, em que as outras 

nações estariam subjugadas a uma única potência dominante. Essa potência teria que ter poder tanto 

político como econômico e militar para não ter em nenhum momento a sua hegemonia ameaçada 

por outra nação.  

Várias teorias foram elaboradas no período na tentativa de compreender o porquê das nações 

guerrearem umas contra as outras e o que seria possível fazer para evitar o confronto entre os 

países. Cabe ao cientista político ao realizar estudos sobre o ordenamento da política internacional 

coletar dados e fatos e interpretá-los, trabalho árduo e que não permite ao cientista prever os 

acontecimentos vindouros, mas o estudo das relações internacionais permite compreendermos os 

acordos e conflitos envolvendo diversos países ao redor do mundo.  
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PANORAMA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL AMBIENTAL NA 

PAN- AMAZÔNIA: ATORES E ENFOQUES 
 

Brenda Thainá Cardoso de 

Castro* Alberto Luiz Teixeira 

da Silva** Tienay Picanço da 

Costa Silva*** Ramiro de 

Assis Silveira**** 

 

RESUMO 
 

O presente artigo apresentará a descrição da Pan-Amazônia e trabalhará um panorama da 

cooperação internacional com enfoque ambiental na região, a partir dos seus principais 

atores: Estados amazônicos (com destaque para a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica); Organismos Internacionais e o protagonismo dos países desenvolvidos (no caso 

PPG7); e, por fim, a Sociedade Civil Global personificada em Organizações Não Governamentais 

Internacionais como a World Wildlife Fund for Nature (WWF). Estes projetos serão 

apresentados em tabelas comparativas que denotam os projetos destes atores, os objetivos, os 

parceiros, o nível de cooperação (nacional ou internacional), a função de cada parceiro 

(financiamento, execução, etc), e, por fim, o enfoque (ambiental, econômico, social, político ou 

desenvolvimento sustentável). Observou-se que os países desenvolvidos (no caso, G7) atuam 

principalmente como financiadores dos projetos, seja nos projetos de ONGIs ou da OTCA. 

Há um destaque para as agências de cooperação da Alemanha, que são quase onipresentes 

nos projetos na região. Conclui-se que os países amazônicos, apesar de possuírem uma 

Organização própria para a região amazônica, não a desenvolve em todo seu potencial e, mais, 

que em suas políticas de nível nacional não obedecem aos preceitos estabelecidos pela OTCA, 

mas priorizam o crescimento econômico e não o desenvolvimento sustentável. Em suma, a 

cooperação internacional é muito mais presente e definidora de políticas na região amazônica do 

que a cooperação regional. Há uma dependência dos financiamentos externos, o que acaba 

limitando o papel ativo dos países amazônicos. 
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INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento que novos atores e novos temas emergem nas relações internacionais, 

a questão ambiental se consagra como um dos maiores desafios da atualidade e, 

consequentemente, muitos olhos se viraram para a maior floresta tropical do mundo: a 

Amazônia. Olhos soberanos, olhos desenvolvidos, olhos ativistas, olhos com interesses. 

A Pan-Amazônia é uma região de dimensão continental, definida pela sua extensa floresta 

e Bacia Amazônica. Representa aproximadamente 40% da América do Sul, possui uma área de 

cinco milhões de km², chegando a sete milhões com a Bacia Amazônica, abrangendo oito países: 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru e Venezuela; sendo parte do 

Brasil 60% desta região. 

Apesar das fronteiras políticas e culturais que as separam, as diversas amazônias 

possuem características em comum: ainda que representem geograficamente grande parte dos 

seus respectivos países, a população não é tão significativa quanto. 

No caso do Brasil, por exemplo, apesar de representar 60% de todo o território brasileiro, 

a sua população corresponde a apenas aproximadamente 13%. Outro fator intrínseco são os 

baixos níveis de desenvolvimento humano em comparação com as demais regiões dos seus 

territórios nacionais. 

Por conta das peculiares necessidades e relevância da Pan-Amazônia no âmbito 

político, econômico e ambiental, desde a década de 1970 tem sido alvo de projetos de cooperação 

regional e internacional. 

E por cooperação não se deve entender tão somente uma concepção altruísta, mas 

sim desenvolver ações coordenadas para problemas comuns para os quais não se possui 

resposta ou capacidade individual para solucioná-los. A cooperação na região mostra-se 

então como uma resposta a estes desafios. 

Partindo deste pressuposto, o presente trabalho buscará identificar os interesses e 

motivos que fomentam a cooperação internacional ambiental que se dá na região pan-amazônica. 

Para tanto, partir-se-á de um breve histórico da formação do panorama da região para que se 

compreendam os fatores e elementos que sempre estiveram envoltos na sua história e que 

atualmente favorecem o terreno fértil para ações de cooperação. 

A seguir, faz-se uma abordagem de três tipos de cooperação atuantes na Amazônia: do 

ponto de vista regional será analisada a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica 

(OTCA); do âmbito internacional se adotará duas vias, tanto dos países desenvolvidos por meio 

do Grupo dos Sete (G7), quanto pela atuação de Organizações Não Governamentais 

Internacionais (ONGIs) como a World Wildlife Fund for Nature (WWF). 
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Dos projetos que estes atores internacionais realizam na região serão analisados 

elementos como: a dinâmica entre eles do ponto de vista dos seus objetivos, parcerias, nível de 

cooperação, função das partes envolvidas e o enfoque geral dado pelo projeto (econômico, 

social, ambiental ou de desenvolvimento sustentável). 

Por fim, analisar-se-á o panorama desta cooperação, a dinâmica entre os seus atores, 

os principais enfoques e os conflitos de interesses inerentes a esta, perpassando pelas 

peculiaridades e desafios identificados. Dispondo também das possibilidades para sua melhoria e 

necessidades para a construção de uma cooperação que vá além dos interesses e beneficie de 

fato da região e sua população. 

 

PANAROMA DA PAN-AMAZÔNIA: DO DESCOBRIMENTO AO 

REDESCOBRIMENTO 
 

Tal é o rio; tal a sua história: revolta, desordenada, incompleta. 

(Euclides da Cunha, 1922) 

 

Euclides da Cunha em sua obra À Margem da História definiu a Amazônia como terra 

sem história. Dentre suas reflexões ele sempre contrastava a relação do homem com a natureza, 

explicitava as inúmeras possibilidades de se enxergar a Amazônia: rios, exploração, floresta 

densa, latifúndio, recursos, indígenas, inferno verde, Eldorado. Como então falar da história de 

uma região a qual certa vez já foi definida como sem história? 

Entender a história da Amazônia ajuda a compreender a visão de Euclides da Cunha. 

A região esteve durante todo o tempo da história da colonização dos seus países bem ali ao 

lado, à espreita. Vez ou outra era fundamentável para o seu desenrolar, enquanto outras vezes 

era totalmente ignorada. Quando reconhecida, nem sempre era do modo que necessitava. 

A história da região data desde antes de 15000 a.C., segundo a abordagem de Márcio 

Souza em “Breve História da Amazônia”. Porém, como este estudo trata de entender a região 

a partir das relações que desenvolveram a Cooperação Internacional, mostra-se mais pertinente 

iniciar este histórico desde a chegada dos europeus às terras amazônicas. 

É a partir do século XVI que o mundo começa a fazer parte da sua história e ela parte 

do mundo do ponto de vista das relações políticas, econômicas e sociais. Desde o seu início foi 

vista como dois extremos: Inferno Verde e Eldorado Amazônico. Rica e desafiadora. E foi 

por sua peculiaridade de difícil acesso, exploração e o medo das lendas que rondavam floresta 

(dentre elas a das bravas guerreiras amazonas que Francisco de Orelhana avistara, uma das 

versões da origem do nome do Rio Amazonas) por muito tempo a região continuou intocada, 
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enquanto os centros urbanos dos países amazônicos
1 

se desenvolviam e eram ocupados. 

 

Este processo de ocupação é imprescindível para a compreensão de questões atuais 

como, por exemplo: a baixa densidade demográfica de territórios amazônicos em seus países, 

a precariedade de infraestrutura, os grandes projetos que visavam o rápido desenvolvimento, 

futuras políticas de ocupação que resultariam em conflitos agrários. 

O quadro começaria a mudar a partir do século XIX, com a independência dos 

países amazônicos, mas ainda assim de maneira desordenada. Na Bolívia ocorreu em meados 

do século XIX, enquanto a Venezuela começou somente na década de 1970 com a proteção 

de fronteiras (FIGHERA, p. 40, 2006).     No Brasil, desde o século XVIII havia certa 

atividade econômica e núcleos de povoamento, principalmente incentivados pelas Drogas do 

Sertão
2  

e explorado pela mão-de-obra indígena. 

Segundo Souza (2001) com o Ciclo da Borracha entre os séculos XIX e XX a 

região despontará economicamente e terá um grande ciclo de prosperidade o que resultará em 

grande fluxo migratório de italianos, franceses, portugueses,  ingleses  e sírio-libaneses. 

Apesar do Ciclo da Borracha ter declinado em meados do século XX a ocupação da região 

seria mais ordenada como forma de reafirmação da soberania. 

Isto se dava principalmente pelo “fantasma da internacionalização”. Com o crescimento 

da discussão ambiental como na Conferência de Estocolmo de 1972, os países amazônicos (dos 

quais muitos passavam por governos ditatoriais e nacionalistas) se sentiram cobrados e 

ameaçados em relação à Amazônia, o que os levaria a assinar o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA) em 1978 (FENZL, 2007). 

É importante entender a evolução da ocupação e desenvolvimento da região, pois 

muitas políticas de tentativa de defesa da soberania resultariam do medo do interesse 

internacional, o qual do ponto de vista científico e econômico, sempre existiu. Enquanto o 

Brasil tinha o Instituto de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), o Equador, por exemplo 

criava o Instituto Ecuatoriano de La Reforma Agraria (IERAC) (URREGO, 2009). 

Obviamente, há muito mais por detrás das políticas nacionais para a região, contudo, nos 

diz respeito compreender apenas um panorama geral da situação de como a Amazônia era 

abordada pelos seus governos nacionais e como é vista pelos demais países. 

Seguindo este raciocínio, nosso próximo marco de relevância é a I Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Eco-92), realizada no Rio de Janeiro, 

                                                           
1
 A Bolívia, o Brasil, a Colômbia, o Equador, a Guiana, o Peru, o Suriname e a Venezuela. A Guiana Francesa apesar de 

também possuir território amazônico normalmente não é incluída em estudos como este por ser território francês e não 

possuir soberania, este quesito foi o utilizado no Tratado de Cooperação Amazônica. 
2
 Castanha, cacau, tabaco, sal-saparrilha, frutas exóticas, peles de animais e outros produtos animais que eram 

comercializados na Europa como “especiarias” e possuíam grande valor. 
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Brasil, em 1992. Os princípios de desenvolvimento sustentável, governança global e proteção do 

meio ambiente tomaram o rumo das discussões da Eco-92. E foi durante a sua realização que foi 

lançado oficialmente o Programa Piloto para Proteção das Florestas ropicais do Brasil (PPG7). A 

Amazônia formalmente fazia parte da agenda internacional dos países desenvolvidos. 

Desde então as suas relações internacionais no âmbito comercial e da cooperação 

têm aumentado, assim como a sua visibilidade e a intervenção da comunidade internacional em 

assuntos internos. Isto pode ser percebido no aumento de projetos e acordos multilaterais e 

bilaterais entre a região e a União Europeia, países desenvolvidos e agências de cooperação; de 

projetos e campanhas de Organizações Não Governamentais Internacionais. 

 

Este breve histórico, que vai do descobrimento ao redescobrimento da Amazônia, 

possibilita visualizar a complexidade da região e como as relações de cooperação internacional 

vão se desenvolver e como os atores que dela fazem parte irão comportar-se. 

Assim sendo, a seguir, serão abordados: a Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA); o Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG7); 

e, por fim, o caso da ONGI WWF e sua atuação na região. Serão traçados os seus projetos, os 

seus principais enfoques (ambiental, econômico, político, social ou desenvolvimento 

sustentável) e também o seu papel nos projetos (financiamento, execução ou coordenação). A 

partir desta análise será possível finalizar o panorama da cooperação na região e qual o papel e 

interesses dos atores envolvidos neste processo. 

 

A  ORGANIZAÇÃO  DO  TRATADO  DE  COOPERAÇÃO  AMAZÔNICA  (OTCA)  E  

A COOPERAÇÃO REGIONAL 

 

Como já abordado no capítulo anterior, enquanto muitos países da região amazônica 

passavam por governos ditatoriais na década de 1970 e como consequência o fervor nacionalista 

era onipresente, assim como o receio da internacionalização da Amazônia, estes se uniram e 

assinaram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) em 10 de Julho de 1978 (entrando em 

vigor em 1980). 

O tratado foi firmado por oito países: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 

Peru, Suriname e Venezuela. Na sua definição, o TCA abrange basicamente a Bacia 

Amazônica e territórios que por suas características geográficas, ecológicas ou econômicas, 

considere-se estreitamente vinculado à mesma (Tratado de Cooperação Amazônica, art. II. 

1978). Contudo, a Guiana Francesa – por definição – estaria inserida no Tratado, mas por 

não ser um território soberano, mas vinculado à França, não foi contemplada pelo mesmo. 
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Aranibar Quiroga (2003) divide o TCA em três fases: a primeira (1978-1989) é tida 

como “defensiva-protecionista”; a segunda (1989-1994) como a de “incentivo e fortalecimento 

político”; e, a terceira (1994-2002) a do amadurecimento institucional. A última diz respeito à 

evolução do Tratado à Organização: a OTCA. Ou seja, apesar da sua origem datar da década de 

1970, a OTCA é, na verdade, muito recente e pouco desenvolvida politicamente dentro dos países. 

Diferentemente do seu início, que visava a defesa e soberania, a OTCA tem no seu 

principal objetivo o desenvolvimento sustentável e ser um foro político regional para 

integração e desenvolvimento (PLANO ESTRATÉGICO 2004-2012, p. 19, 2003). 

Esta mudança – ou, melhor dizendo, adaptação – da OTCA refletirá diretamente nos 

seus projetos  para  a  região.  Apesar  do  seu  fortalecimento  não  ter  alcançado  o  grau  

esperado,  a organização tem atuado com parceria dos demais atores internacionais seja na 

implementação de projetos, financiamento ou monitoramento. 

Destes projetos (vide Tabela 1), destacam-se seis principais: Monitoramento do 

Desflorestamento, Aproveitamento Florestal e Mudanças de Uso do Solo na Floresta Pan- 

amazônica; Projeto GEF Amazonas; Projeto GEO Amazônia; Projeto Sistema de Vigilância 

em Saúde Ambiental na Amazônia; Programa Regional Amazônia; Projeto Binacional Acre-

Ucayali. 

 

Tabela 1 – Projetos desenvolvidos pela Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

  PRINCIPAIS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA OTCA   
PROJETO 

 
OBJETIVO 

PARTES ENVOLVIDAS  
ENFOQUE PARCERIA NÍVEL DE 

COOPERAÇÃO 

FUNÇÃO 

 
MONITORAMENTO 

DO 

DESFLORESTAMENT 

O, 

APROVEITAMENTO 

FLORESTAL E 

MUDANÇAS DE USO 

DO SOLO NA 

FLORESTA PAN- 

AMAZÕNICA 

 

 
Apoio aos Países 

Amazônicos no 

desenvolvimento 
de sistemas 

nacionais de 

monitoramento, 
a fim de 

incrementar a 

capacidade de 
governança na 

região 

amazônica. 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE-Brasil) 

Regional Apoio Técnico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONÔMICO 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC) Regional Colaboração 

Ministérios do Meio Ambiente dos Países 

Membros da OTCA 

Regional Colaboração 

Agência de Cooperação Internacional do 

Governo da Alemanha (BMZ/GIZ) 

Internacional Financiamento 

Cooperação dos Países Baixos (DGIS) Internacional Financiamento 

Organização Internacional das Madeiras 

Tropicais (OIMT) 

Internacional Financiamento 

 
 

 
PROJETO GEF 

AMAZONAS 

Formular um 
Programa de Ações 

Estratégicas (PAE) 

entre os Países 

Membros da OTCA 

para o manejo 

integrado e sustentável 

dos recursos hídricos 

transfronteiriços da 

Bacia Amazônica. 

Global Environment Fund (GEF) Internacional Financiamento  
 
 
 
 

AMBIENTAL 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA) 

 
Internacional 

 
Implementação 

OTCA Regional Execução 

 

 
PROJETO GEO 

AMAZÔNIA 

Desenvolver uma 

avaliação ambiental 
integral do ecossistema 

Amazônica com a 

finalidade de  

contribuir com a 

formulação de  

polít icas e processos  

 
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA) 

 

 
Internacional 

 

 
Financiamento 

 
 
 
 
 OTCA Regional Financiamento 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 19 

de tomada de decisão 

para o 

desenvolvimento 

sustentável da 

Amazônia. 

Centro de Investigación de la Universidad de Pacífico 
(CIUP) 

Regional Apoio Técnico  
 

 
POLÍTICO 

 
PROJETO SISTEMA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

AMBIENTAL NA 

AMAZÔNIA 

Colaborar para a 
melhoria da  

capacidade de tomada 

de decisões das 

agências nacionais e 

coordenações regionais 

para diminuir a 

mortalidade, 

morbilidade 

eincapacidade da 

população amazônica 

por causa da alteração 

e danos ambientais. 

OTCA Regional Execução e 
Financiamento 

 
 

 
SOCIAL 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Regional Financiamento 

Associação das Universidades Amazônicas 

(UNAMAZ) 

Regional Colaboração 

Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) Regional Colaboração 

Instituto Evandro Chagas (IEC) Regional Colaboração 

 
PROGRAMA REGIONAL 

AMAZÔNIA 

 
Conhecido como “Uso 

Sustentável e 

Conservação das 

Florestas e da 

Biodiversidade na 

Região Amazônica”. 

Tem como enfoque 

quatro temáticas: 

manejo florestal, 

biocomércio, turismo 

sustentável e assuntos 

indígenas. 

OTCA  
Regional 

 
Execução  

ECONÔMICO / 

AMBIENTAL 
 

Cooperação dos Países Baixos (DGIS) 
 

Internacional  
Financiamento 

 
Cooperação para o Desenvolvimento da Alemanha 

(BMZ/GTZ) 

 
Internacional 

 
Financiamento 

 

PROJETO 

BINACIONAL 

ACRE-UCAYALI 

Contribuir com a 

gestão coordenada 

de recursos de flora 

e fauna silvestre em 

zonas de alto 

interesse 

sociocultural e 

ambiental na área 

fronteiriça Acre- 

Ucayali. 

OTCA Regional Financiamento  
 

ECONÔMICO / 

AMBIENTAL 

Cooperação Técnica Alemã (GIZ) Internacional Financiamento 

ONG SOS Amazônia Regional Colaboração 

Fundación Peruana para la Conservación de la 

Naturaleza – ProNaturaleza 

Regional Colaboração 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de análise dos Projetos da OTCA. 

 

Conclui-se que a presença da cooperação internacional é marcante e indispensável na 

grande maioria dos projetos, principalmente aparecendo com a função de financiador dos 

projetos. Em apenas um caso um ator internacional tem como função a implementação, sendo 

todas as demais de financiador. Isto reafirma um padrão da cooperação internacional, haja vista 

que a tendência é a de países desenvolvidos doarem e financiarem projetos. 

Enquanto isso, os atores regionais atuam de diversas formas, mas principalmente 

como colaboração. Em alguns casos aparece como financiador, sendo a OTCA a mais frequente 

e ainda a participação do BID no Projeto Sistema de Vigilância em Saúde Ambiental na 

Amazônia. 

Outro fator observado que se mostra extremamente relevante para uma posterior análise 

é o fato de órgãos e instituições brasileiras estarem sempre presentes seja na colaboração, seja 

no apoio técnico de grande parte dos projetos apresentados. Isso demonstra o grande potencial 

de liderança do Brasil na região, especialmente nos assuntos concernentes à Amazônia e à 

OTCA. 

Merece destaque também uma iniciativa inteiramente regional: o Projeto de Sistema  de 

Vigilância em Saúde Ambiental na Amazônia. O qual pode se dar de tal forma pelo fato de 43 que 

as populações locais serão as mais beneficiadas, cabendo aos governos e atores regionais a 

maior responsabilidade com o fator social da saúde. 
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Em suma, observa-se na descrição dos projetos apoiados pela OTCA que estes têm 

como objetivo o desenvolvimento sustentável da região abordando fatores econômicos, sociais, 

políticos e ambientais. Elementos tais que se entremeiam em projetos de manejo florestal, 

biodiversidade, biocomércio, saúde ambiental, turismo sustentável, recursos hídricos, 

governança, etc. Contudo, percebe-se uma predominância de projetos de cunho econômico e 

ambiental, poucas vezes levando em consideração ou objetivando o desenvolvimento social. 

 

A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COM PAÍSES DESENVOLVIDOS: O 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DE FLORESTAS TROPICAIS (PPG7) 

 

“Estamos determinados em agir para aumentar a conservação de florestas, ao mesmo 

tempo protegendo as já existentes e reconhecendo o direito soberano de todos os 

países em usar seus recursos naturais [...] Acolhemos com satisfação o compromisso do 

Governo brasileiro em ajudar a cessar esta destruição e a prover o manejo florestal 

sustentado. Apoiamos ativamente este processo e estamos prontos a cooperar com 

o Governo brasileiro num amplo Programa Piloto para contrapor-se à ameaça que as 

florestas tropicais vêm sofrendo neste país.” (Declaração Econômica de Houston, 1990) 

Como discutido anteriormente, quando a questão ambiental emerge na agenda 

internacional a partir da década de 1970 e mais intensamente na após a Eco-92, as atenções se 

voltam consequentemente para a Amazônia, principalmente as de Organizações Internacionais 

e países desenvolvidos. 

Uma das iniciativas decorrentes deste contexto foi o Programa Piloto para Proteção 

das Florestas Tropicais, conhecido como PPG7, por ter sido uma proposta do G7
3 

que 

objetivava segundo o site oficial do PPG7 na página do Ministério do Meio Ambiente
4
: 1) 

maximizar os benefícios ambientais e contribuir para a redução do índice de desmatamento; 

2) harmonizar objetivos ambientais e econômicos nas florestas tropicais; 3) preservar 

recursos genéticos; 4) reduzir emissões de gás carbônico (pelo desmatamento); 5) ser exemplo 

de cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento nas questões ambientais globais. 

O Programa tem como coordenação geral o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

brasileiro, além da colaboração dos demais órgãos brasileiros envolvidos. As doações formam 

o Fundo Fiduciário das Florestas Tropicais (RFT) e estas doações representam 21% dos recursos 

do Programa. O RFT é administrado pelo World Bank, o qual também acaba por 

supervisionar os projetos financiados pelo fundo e pela Secretaria Executiva da Comissão de 

Coordenação dos Doadores (CCD). 

Os doadores são países membros do G7 e os Países Baixos. Da grande maioria é doador 

                                                           
3
 G7, ou Grupo dos Sete, diz respeito às sete nações democráticas mais ricas: a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos 

da América, a França, a Itália, o Japão e o Reino Unido. 
4
 Disponível em: <www.mma.gov.br/port/sca/ppg7/capa/>. 

http://www.mma.gov.br/port/sca/ppg7/capa/
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o próprio governo do país, com exceção da Alemanha (que conta também com doações do 

Banco Alemão para Reconstrução, KfW, e a Cooperação Técnica Alemã, GTZ), Reino Unido 

(contando também com o Ministério do Desenvolvimento Internacional, DflD) e os Estados 

Unidos (contando com contribuições da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional, 

USAID). 

Porém, segundo De Antoni (2000), o envolvimento dos países e as doações não 

foram uniformes. Há destaque para o engajamento da Alemanha e Comissão Europeia, a saída do 

Canadá, a isolação e bilateralismo francês, a demora das contribuições dos Estados Unidos e 

Japão. A falta de compromisso e acompanhamento também da Itália e Japão com os seus projetos 

envolvidos. 

Esses posicionamentos individuais do G7 podem ser observados também nos 

principais projetos desenvolvidos pelo PPG7. Dos 20 (vinte) projetos levantados no Relatório de 

Progresso do PPG7, a Alemanha atua como financiadora em 45%, enquanto que nos 

projetos apontados na Tabela 2, está presente em 60% da amostra. Demais países como: 

Reino Unido, Países Baixos e Estados Unidos aparecem esporadicamente, enquanto que Japão e 

Itália, em nenhum momento são relacionados. 

 

Tabela 2 – Projetos do Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais (PPG7) 

 

PRINCIPAIS PROJETOS APOIADOS PELO PPG7 

 
 

PROJETO 

 
OBJETIVO 

PARTES ENVOLVIDAS ENFOQUE 

PARCERIA 
NÍVEL DE 

COOPERAÇÃO 
FUNÇÃO  

 
 
 
 

ECONÔMICO / 

AMBIENTAL 

 
 
 

APOIO AO MANEJO 

FLORESTAL 

SUSTENTÁVEL NA 

AMAZÔNIA (PROMANEJO) 

 

 
Contribuir para que os 

produtos madeireiros da 

região sejam oriundos de 

unidades de produção 

onde se pratique o manejo 

florestal de impacto 

reduzido. 

Banco Alemão para 

Reconstrução (KfW) 
Internacional Financiamento 

Fundo Fiduciário (RFT) Internacional Financiamento 

IBAMA Regional Execução 

 

Cooperação Técnica Alemã 

(GTZ) 

 
Internacional 

 
Apoio Técnico 

 
 
 
 
 
 
 

MANEJO DOS RECURSOS 

NATURAIS DA VÁRZEA 

(PROVÁRZEA) 

 
 
 
 
Estabelecer as bases 

técnica, científica e 

política para a 

conservação e o manejo 

ambiental e socialmente 

sustentável dos recursos 

naturais das várzeas da 

região central da bacia 

amazônica, com ênfase 

nos recursos pesqueiros. 

IBAMA Regional Execução  
 
 
 
 
 

 
ECONÔMICO / 

AMBIENTAL 

Cooperação Técnica Alemã 

(GTZ) 
Internacional Apoio Técnico 

Ministério para o 

Desenvolvimento 

Internacional do Reino 

Unido (DFID) 

 
Internacional 

 
Financiamento 

Fundo Fiduciário (RFT) Internacional Financiamento 

Instituto de Pesquisas 

Ambientais da Amazônia 

(IPAM) 

 
Regional 

 
Colaboração 

Federação de Órgãos para 

Assistência Social e 

Educacional (FASE) 

 
Regional 

 
Colaboração 
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MOBILIZAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO PARA A 

PREVENÇÃO DE 

INCÊNDIOS FLORESTAIS 

NA AMAZÔNIA (PROJETO 

PROTEGER) 

Contribuir para a 

prevenção do ecossistema 

amazônico, a partir da 

disseminação do conceito 

de sustentabilidade e 

auxiliar a organização e 

mobilização dos 

agricultores familiares, 

extrativistas e indígenas 

nas áreas atingidas pelo 

projeto. 

 
Grupo de Trabalho 

Amazônico (GTA) 

 
Regional 

 
Execução 

 

 
 
 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL Movimento Sindical dos 

Trabalhadores Rurais da 

Região Norte (MSTR) 

 
Regional 

 
Execução 

USAID Internacional Financiamento 

 

 
 
 

RESERVAS 

EXTRATIVISTAS 

 
Desenvolver e testar 

abordagens apropriadas 

de gestão social, 

econômica e ambiental 

baseadas no refinamento 

do conhecimento e das 

práticas tradicionais das 

populações locais. 

Centro Nacional de 

Desevolvimento 

Sustentado das Populações 

Tradicionais (CNPT - 

IBAMA) 

 
 
 

Regional 

 
 
 

Execução 

 

 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL União Europeia Internacional Financiamento 

 
Fundo Fiduciário (RFT) 

 
Internacional 

 
Financiamento 

 
 
 
 

CORREDORES 

ECOLÓGICOS 

 

 
Conservação in situ da 

diversidade biológica das 

florestas tropicais do 

Brasil, por meio da 

integração de Unidades 

de Conservação públicas 

e privadas em “corredores 

ecológicos” selecionados. 

Banco Alemão para 

Reconstrução (KfW) 
 

Internacional 
 

Financiamento 

 
Cooperação Técnica Alemã 

(GTZ) 

 
Internacional 

 
Apoio Técnico 

 

 
 
 

AMBIENTAL 

Fundo Fiduciário (RFT) Internacional Financiamento 

IBAMA Regional Execução 

Instituto Chico Mendes Regional ICMBio 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de análise dos Projetos do PPG7. 

 

 

Contudo, pode-se extrair do Programa Piloto para a Proteção de Florestas Tropicais 

no Brasil do G7 que este contribuiu para a cooperação internacional na região amazônica, 

abrindo precedentes, quebrando o monopólio do governo brasileiro e legitimando a participação 

da sociedade civil (SILVA, 2003, p. 174). Deste último item, é perceptível a presença de 

ONGs – especialmente as locais – em grande parte dos projetos. 

 

A SOCIEDADE CIVIL GLOBAL PERSONIFICADA NA AMAZÔNIA: A ATUAÇÃO 

DA WORLD WILDLIFE FUND FOR NATURE (WWF) 

 

It is not yet quite too late to think again. Skilful and devoted men and 

admirable organizations are struggling to Save the World’s Wild Life. They 

have ability and the will to do it but they tragically lack the support and 

resources. They are battling at this moment on many fronts and against 

many daily changing and growing threats (MORGES MANIFESTO, 1961). 

 

Como se pôde perceber, todos os projetos apresentados até o momento, de  iniciativa 

regional ou internacional, contam com o apoio e colaboração de organizações não 

governamentais, o que ressalta a importância destas para a construção do panorama de 
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cooperação internacional na Pan-Amazônia. 

No documento que viria a dar origem à WWF, o Morges Manifesto
5
, ficou explícita 

a preocupação com a preservação da vida selvagem e a necessidade de recursos para realizar 

tais ambições. 

No Manifesto, além da preocupação com a preservação da vida selvagem, é destacada 

a importância e necessidade de recursos e fundos. Assim como, dinheiro para poder comprar 

terras onde a vida selvagem esteja ameaçada, para educação e propaganda, enviar especialistas a 

áreas de riscos, etc. Deste modo, a proposta se baseava em criar uma organização que atuasse 

como um fiduciário internacional, que recebesse doações e administrasse esses fundos em 

defesa do seu objetivo maior. 

A ONGI ambiental está hoje presente em mais de 80 países, tendo sua sede, a 

WWF International, na Suíça. As demais organizações associadas, como, por exemplo, a WWF 

Brasil ou a WWF Colômbia, são registradas como ONGs locais, mas em seu estatuto declaram 

possuir ligação com os objetivos da WWF Internacional, a WWF Brasil o faz no Art. 1º, 

parágrafo 3º do Estatuto de 2005. No tocante à Amazônia, a WWF possui filiais em 75% dos 

países amazônicos (Bolívia, Brasil, Colômbia, Guiana, Peru e Suriname). 

De uma amostra dos projetos desenvolvidos na região pan-amazônica (descritos na 

Tabela 3)  a  metade  apresenta  enfoque  ambiental,  ligado  principalmente  à  conservação,  e  

os  demais possuem caráter econômico ou de desenvolvimento sustentável, beneficiando as 

populações locais.  

Tabela 3 – Projetos apoiados pela WWF e filiadas na Pan-Amazônia. 
 

PRINCIPAIS PROJETOS APOIADOS PELA WWF E FILIADAS NA AMAZÔNIA 

 
PROJETO 

 
OBJETIVO 

PARTES ENVOLVIDAS  
ENFOQUE  

PARCERIA 
NÍVEL DE 

COOPERAÇÃO 

 

FUNÇÃO 

 

 
 
 
 

AMAZONÍA VIVA 

 
Fortalecer os mecanismos 

de governança e marcos 

políticos que valorizam 

todos os bens e serviços 

provenientes da floresta em 

pé beneficiando 

comunidades locais e 

reduzindo o desmatamento 

e degradação florestal na 

região amazônica da 

Colômbia e Peru. 

União Europeia pela WWF 

Alemanha 
Internacional Financiamento  

 
 

 
AMBIENTAL / 

ECONÔMICO 

Corpoamazonia Regional Colaboração 

Sinchi Regional Colaboração 

TRAFFIC Internacional Colaboração 

Serviço Holandês de Cooperação 

para o Desenvolvimento (SNV) 
Internacional Colaboração 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Conservar uma parcela 

WWF Brasil (representando a 

Rede WWF) 
Internacional 

Apoio técnico e 

financiamento 
 
 
 
 
 
 

 

Global Environment Fund (GEF) 
 

Internacional 
 

Financiamento 

Ministério de Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento da 

Alemanha (BMZ) 

 
Internacional 

 
Financiamento 

                                                           
5
 O Morges Manifesto foi assinado por representantes da Suíça, França, Alemanha, Bélgica, Polônia, Estados Unidos, 

Reino Unido, África do Sul, Suécia e Sudão. Foram ao todo 16 signatários, o que desde o seu início demonstrava seu 

caráter cosmopolita. 
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PROGRAMA ÁREAS 

PROTEGIDAS DA 

AMAZÔNIA (ARPA) 

relevante e ecologicamente 

representativa da 

biodiversidade da 

Amazônia brasileira, com 

seus ecossistemas, sua 

biodiversidade e suas 

paisagens. 

Banco de Desenvolvimento da 

Alemanha (KFW) 

 

Internacional 
 

Financiamento 
 
 

AMBIENTAL Agência de Cooperação Técnica 

da Alemanha (GTZ) 
Internacional Financiamento 

Ministério de Meio Ambiente do 

Brasil (MMA) 
Regional Coordenação 

Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio) 
Regional Execução 

 
 
 
 

PUTUMAYO TRES 

FRONTERAS 

 
Contribuir para a 

conservação da 

biodiversidade e o 

desenvolvimento 

sustentável da bacia do Rio 

Putumayo no marco dos 

compromissos ambientais 

multilaterais adquiridos por 

Colômbia, Equador e Peru. 

 
Tropenbos Internacional Colombia 

 
Regional 

 
Colaboração 

 

 
 
 
 

AMBIENTAL 

 

União Europeia 
 

Internacional 
 

Financiamento 

WWF Alemanha Internacional Financiamento 

Fundação Natura Regional Colaboração 

AISDESEP Regional Colaboração 

CEDIA Regional Colaboração 

 
 
 

 
CONSÓRCIO 

AMAZONIAR 

 
 
 

Criar um sistema integrado 

de gestão ambiental e 

sustentável dos recursos 

naturais no sudoeste da 

Amazônia. 

WWF Brasil (representando a 

Rede WWF) 

 
Internacional 

 
Coordenação 

 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
 
 
 
 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 

 
SOS Amazônia 

 
Regional 

 
Colaboração 

 

Kanindé Associação de Defesa 

Etno-Ambiental 

 
Regional 

 
Colaboração 

Centro dos Trabalhadores da 

Amazônia - CTA 
 

Regional 
 

Colaboração 

FSC Brasil (apoio USAID) Internacional Financiamento 

 

 
 

PROJETO FLORESTA 

E VIDA (VISÃO 

INTEGRAL PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

DA AMAZÔNIA) 

Planificação estratégica 

para propostas de 

desenvolvimento 

sustentável da floresta, 

focando em atividades 

piloto em municípios. 

ONGs locais, comunidades 

campesinas e indígenas, a 

fim de contribuir para o 

alívio da pobreza e para a 

conservação da 

biodiversidade. 

 
WWF Bolivia (representando a 

Rede WWF) 

 

 
Internacional 

 
Financiamento e 

Coordenação 
 

Care Internacional 
 

Internacional 
 

Colaboração 

Conservação Internacional (CI) Internacional Colaboração 
 

Tropenbos Internacional 
 

Regional 
 

Colaboração 

 
 

The Nature Conservancy (TNC) 

 
 

Internacional 

 
 

Colaboração 

Fonte: Elaborada pela autora a partir de análise dos Projetos da WWF na Pan-Amazônia. 

Este cenário de projetos se justifica pela visão que a ONGI apresenta no seu relatório 

Living Amazon (Amazônia Viva): 

“An ecologically healthy Amazon Biome that maintains its 

environmental and cultural contributions to local peoples, the countries 

of the region, and the world, within a framework of social equity, 

inclusive economic development and global responsibility” (WWF, 2010, 

p.33) 

 

Sobre a atual situação da Amazônia e a necessidade da urgência de sua conservação, 

a ONGI destaca como ameaça as criações de gado, as quais ocupam 80% das áreas 

desmatadas, contribuindo para a perda da biodiversidade e enfraquecimento do bioma, assim 

como: a mecanização da expansão da agricultura, infraestrutura mal planejada, mineração, 

petróleo, extração ilegal de madeira, exploração excessiva de recursos aquáticos, entre outros. 

 

Contudo, como propõe o objetivo geral da WWF, esta se restringe à maioria de projetos 

de cunho conservacionista, até mesmo por partir de uma visão cosmopolita do mundo, 
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vendo a Amazônia como patrimônio da humanidade, e, deste ponto de vista, o seu grande 

interesse se mantém na linha conservacionista ambientalista. 

 

PANORAMA DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL AMBIENTAL NA  

PAN- AMAZÔNIA: CONFLITO DE INTERESSES ENTRE ATORES E ENFOQUES 

 

Os níveis de cooperação – regional ou internacional –, assim como os atores analisados 

– Estados amazônicos, Países desenvolvidos e ONGIs –, possuem diferentes escopos na sua 

atuação, ainda que por vezes estas atuações ocorram conjuntas nos mais variados projetos. 

Ainda que os enfoques ambiental, social e econômico se mostrem entrelaçados na grande 

maioria dos projetos, é perceptível o enfoque principal em um ou dois desses, ou ainda, os três, 

consequentemente caracterizando desenvolvimento sustentável. 

Os Estados amazônicos – personificados na Organização do Tratado de Cooperação 

Amazônica (OTCA) – demonstram um perfil de interesse mais ligado ao desenvolvimento 

regional no âmbito econômico e social, o enfoque ambiental aparece secundariamente em 

algumas políticas nacionais de desenvolvimento – como é o caso do Brasil. 

No âmbito da cooperação internacional, mais especificamente no Programa Piloto para 

Proteção de Florestas Tropicais do Brasil (PPG7), como se trata de uma iniciativa internacional 

em prol das florestas, a grande maioria dos projetos possui enfoque ambiental e econômico, 

assim como, desenvolvimento sustentável integrado. 

No caso estudado da atuação da ONGI ambiental WWF no Brasil, foi percebida 

uma predominância de projetos ambientais e alguns que propunham uma congruência dos 

enfoques de desenvolvimento sustentável. 

É fato que em quaisquer ações os indivíduos possuem interesses, objetivos, motivações 

para tal. Interesses que motivam ações e, no caso das relações internacionais, servem como 

critério para a tomada de decisões. Os interesses dos atores internacionais são formados por 

diversos fatores: contexto, princípios, valores, necessidades, etc. Todos estes norteiam e 

formam interesses que servirão como base para ações e objetivos. 

Em se tratando de Pan-Amazônia, a visão destes atores internacionais para a mesma 

toma como prisma a questão ambiental, a qual tem permeado as discussões acerca da região e 

tem sido abundantemente tocada nos projetos que nela são realizados. 

Além da questão ambiental, a região tem grande importância geopolítica e valor em 

termos de recursos naturais, o que fomenta uma maior complexidade aos interesses que 

penetram as fronteiras por meio da cooperação internacional. E cada um possuindo interesses 
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díspares, emerge um conflito
6 

destes, de modo que contribuam para a existência de ações 

desarticuladas e, pior ainda, estas não se fazem baseadas numa única política. 

Estes interesses não são sempre explícitos o que se justifica pelo fato dos discursos 

proferidos pelos atores internacionais sempre tomarem cuidado para respeitar a soberania e 

a responsabilidade ambiental. Como é possível observar nos relatórios da WWF. 

“Giving the global scope of the Amazon’s environmental contributions, there is a 

shared responsibility by all humankind for its conservation, a responsibility that must 

be attended while respecting the sovereignty of the people of the Amazonian 

countries(…)”(LIVING AMAZON – WWF, p. 28, 2010) 

 

 

Ao mesmo tempo em que a WWF ressalta a soberania nacional, também o faz do 

outro ponto de vista (o cosmopolita). 

 

“[WWF’s vision for the Amazon is] Built on the conviction that the fate of humanity 

is inseparable from the fate of the Amazon, and that humanity has within its reach the 

means to ensure a prosperous life for all without destroying the Amazon Biome’s natural 

endowments upon which our collective well-being is based” (LIVING AMAZON – WWF, p. 

33, 2010) 

 

Segundo Foucault (2008, p. 51), a questão do discurso com interesses implícitos se 

justifica pelo fato destes não serem “definíveis independentemente das relações que o 

constituem”. Isto também se implica pela crítica que envolve o conceito de Sociedade Civil 

Global, pois 

“[o conceito de SCG] diz respeito a uma realidade eminentemente de países ricos, e 

não necessariamente, global. Essa visão decorre de dois argumentos mutuamente 

interligados. 

 

Primeiro, a enorme maioria dos agentes prioritários da SCG – as ONGs – é de origem 

de países desenvolvidos. Ela reflete interesses e experiências em muito dissociados das 

necessidades dos povos dos países do sul. (...) A despeito do discurso altruísta e 

universalista de suas ações, ao atuar sobre espaços sociais e ecológicos dos países 

pobres essas ONGs seriam, na verdade, agentes trabalhando em prol de grupos de 

interesse e países do Norte e suas agências internacionais” (GONÇALVES; SILVA, p. 

261, 2005) 

 

Há também a diferenciação entre as próprias ONGIs, pois a deste estudo trata-se de uma 

ONG do “norte”, ou seja, tem representatividade dos países do norte desenvolvido. 

                                                           
6
 Adota-se a visão de Simmel (1983) da sociologia do conflito, na qual este não é visto como negativo, mas parte da 

socialização e ocorre quando há uma divergência, não necessariamente incluindo violência ou agressão. Para Simmel 

este conflito pode possuir efeitos positivos e sempre levará a um resultado em que não há exclusão de um dos lados, 

mas convergência das partes. 
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“As agendas das ONGs baseadas no norte são a expressão de suas próprias sociedades, 

das quais elas recebem seus recursos materiais, enquanto que a maioria das ONGs 

sulistas dependem de apoio de fora de seus países. sendo assim, o mundo das ONGs 

não é uma rede de iguais, mas é fundado sobre uma estrutura hierárquica de poder”. 

(SORJ, p. 33, 2005) 

 

Já os países desenvolvidos (como os membros do G7, que também possuem grande poder 

de influência sobre as organizações internacionais), norteados pela governança global, usam esta 

para intervir na soberania nacional por instrumentos sutis – como a cooperação –, pois para 

estes é extremamente importante a região tanto por conta da presença de investimentos como 

as multinacionais, sem esquecer os recursos naturais da região. 

Enquanto isso, os países amazônicos, veem-se envoltos pela soberania que os 

permite explorar e governar seus territórios de acordo com os interesses nacionais, normalmente 

tendo como prioridade a questão do crescimento econômico, pelo fato destes serem países em 

desenvolvimento. A responsabilidade nacional que visa um bem-estar dos cidadãos deve ser a 

diretriz principal de suas políticas. 

Contudo, percebe-se que o cunho econômico possuir maior peso nas decisões, enquanto 

que o fator ambiental recebe menos atenção das políticas regionais, haja vista a influência de 

grupos de pressão interna como grandes empresas madeireiras e de minério, as quais acabam por 

direcionar as políticas nacionais contra o viés ambientalista e que, automaticamente, prejudica 

suas atividades econômicas. A questão ambiental e econômica também possui conflitos no ponto 

de vista global. 

Uma das grandes lacunas que torna perceptível o conflito de interesses de Estados 

em desenvolvimento e desenvolvidos é, da primeira parte o direito ao crescimento e 

desenvolvimento, enquanto que a segunda parte se mostra relutante em aceitar o princípio das 

“responsabilidades comuns, porém diferenciadas”. O qual dita que 

“as partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e 

futuras da humanidade com base na equidade e em conformidade com suas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas e suas respectivas capacidades. Em 

decorrência, as Partes países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à 

mudança do clima e seus efeitos” (CONVENÇÃO DO CLIMA, Artigo 3º, 1992) 

 

A relutância reside no fato de que os países em desenvolvimento “acusam” os 

desenvolvidos de serem mais responsáveis pela questão ambiental pelo fato da sua 

industrialização, enquanto que os em desenvolvimento tem “direito” a este desenvolvimento. 

Na Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento que ocorreu no Rio 

de Janeiro em junho de 2012 ficou claro o descontentamento com a cobrança feita aos 
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desenvolvidos tanto quanto às emissões quanto à ajuda aos países em desenvolvimento. O 

representante dos Estados Unidos, Todd Stern declarou o desagrado da nação estadunidense 

com a manutenção do princípio na Declaração da Rio+20
7
. 

 

Apesar destes conflitos, os atores aqui observados ainda atuam de forma pacífica por 

meio da cooperação internacional. Contudo, uma cooperação que se dá de forma desarticulada e 

que não há uma política direcionadora e que convergem interesses e objetivos dos 

envolvidos torna-se supérflua e subaproveitada. 

A cooperação possui como característica a interação de todos os atores envolvidos em 

várias fases como observado nos projetos apresentados nas tabelas do apêndice, ainda que cada 

um tenha um papel mais específico. Os países desenvolvidos quase que totalmente atuam como 

financiadores, cabendo aos governos nacionais da região a coordenação, e aos órgãos 

nacionais, institutos e ONGIs, a execução e colaboração. 

A questão do financiamento é extremamente relevante para análise a partir do momento 

que não só os países desenvolvidos são os maiores responsáveis, mas também pelo fato dos 

países em desenvolvimento, no caso, da Amazônia: 

 

“A OTCA conta com recursos limitados, destinados especialmente a servir de 

contrapartida de projetos regionais. Os fundos da cooperação internacional não 

reembolsável poderão ajudar a complementar esses recursos. Tem-se buscado 

estabelecer vínculos duradouros com organismos multilaterais tais como 

OPAS/OMS, UNCTAD, PNUMA, UNESCO, FAO, OMM, OEA, CAN, Banco 

Mundial, BID, BIRD, CAF, União Europeia, agências nacionais de cooperação da 

Holanda, Japão, Alemanha, Canadá, França, Finlândia e Estados Unidos, entre outras, e 

iniciativas multilaterais como o Global Environment Facilities (GEF) e IIRSA, e 

Organizações Não Governamentais nacionais e internacionais, como a WWF e a UICN”. 

(PLANO ESTRATÉGICO 2004-2012, p. 76, 2004). 

 

A dependência destes recursos faz com que esta relação de cooperação se mostre cada 

vez mais complexa, haja vista que não somente ocorre cooperação financeira por organizações 

internacionais multilaterais como o Banco Mundial e agências da ONU, mas também ONGIs 

e agências nacionais de cooperação de países desenvolvidos. 

Neste ponto, é perceptível a presença alemã em quase todos os projetos através de diversas 

agências (GTZ, BMZ, GIZ), fazendo do país um dos principais colaboradores da questão 

ambiental na região. Contudo, esta grande participação pode também ser justificada por 

interesses – principalmente econômicos. A Alemanha é reconhecida internacionalmente como 

um dos países que mais investe na energia e tecnologia verde. 

                                                           
7
 FOLHA. Manutenção de “responsabilidades diferenciadas” desagradou EUA. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/1107177-manutencao-de-responsabilidades-

diferenciadas-  desagradoueua.shtml.. 

http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/1107177-manutencao-de-responsabilidades-diferenciadas-
http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/1107177-manutencao-de-responsabilidades-diferenciadas-
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Segundo estudo, por volta de 2025 a indústria de tecnologia limpa alemã deverá ter 

duplicado. O estudo realizado pela consultoria Roland Berger Strategy estima que o montante 

da indústria alemã neste setor será de aproximadamente 826 bilhões de euros e o mercado 

global aumentará para 4,4 trilhões de euros
8
. 

Logo, percebe-se uma motivação inerente à cooperação ambiental na Amazônia, nos seus 

países eespecialmente no Brasil, que possui uma energia fóssil como base energética ainda e 

investe em outras energias que apesar de limpas detem grande impacto ambiental, como as usinas 

hidrelétricas. 

Deste modo, a Alemanha, cooperando para a conservação ambiental e financiando e 

incentivando a conscientização ambiental e o desenvolvimento sustentável estaria aumentando 

o seu potencial mercado consumidor de tecnologia verde e energia eólica e solar, ainda 

pouco explorada no Brasil e vizinhos. Assim, dependendo dos recursos de países interessados 

na construção de uma cultura de energia verde, cada vez mais os projetos serão direcionados 

de tal forma. 

Isto também pode ser aplicado aos interesses das ONGIs e a crítica recorrente à 

Sociedade Civil Global já mencionada, a qual diz que estas organizações representam nada 

mais que os interesses dos seus países, pois são estes os maiores financiadores, o mesmo padrão 

que se repete na Amazônia. 

Ou seja, por conta da dependência dos financiamentos, os enfoques dos projetos 

levantados neste estudo (que tem mostrado dominância para a questão ambiental e 

econômica), pode-se observar que o interesse de países desenvolvidos e ONGIs têm predominado 

na realidade regional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma, é notável que o conflito de interesses que acontece entre os atores na 

cooperação internacional ambiental na Pan-Amazônia se dá em mais de um nível. Dos projetos 

realizados na região, a partir dos seus objetivos e enfoques, extrai-se que: os Estados 

amazônicos têm projetos mais ligados à questão econômica e social; os países desenvolvidos ao 

desenvolvimento sustentável e a economia; e, as ONGIs com a ambiental. 

Este seria um primeiro nível de interesses, contudo, como se abordou, todos estes 

atores possuem motivações mais profundas que influenciam suas políticas e decisões. No caso 

dos países amazônicos está o interesse do desenvolvimento nacional, principalmente por 

                                                           
8
 BLOOMBERG.   Germany’s   Clean-technology   Industry   to   More   than   Double   by   2025.   Disponível   em: 

http://www.bloomberg.com/news/2012-09-10/germany-s-clean-technology-industry-to-more-than-doubleby-2025.html. 

http://www.bloomberg.com/news/2012-09-10/germany-s-clean-technology-industry-to-more-than-doubleby-2025.html
http://www.bloomberg.com/news/2012-09-10/germany-s-clean-technology-industry-to-more-than-doubleby-2025.html
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conta da pressão exercida por empresas de grande porte interessadas em continuar as atuais 

atividades econômicas na região (pecuária e o extrativismo vegetal e mineral), as quais por 

vezes vão de encontro com as premissas ambientalistas. Portanto, no âmbito regional, a 

preferência de um crescimento econômico tem ofuscado políticas sociais e ambientais. 

Ainda que os diversos projetos de ONGIs e países desenvolvidos tenham em muito 

contribuído para o fortalecimento de uma cultura sustentável, uma maior conscientização e 

conservação (observável nas diminuições do desmatamento da Amazônia Legal), a falta de 

engajamento dos países amazônicos tem atravancado que a questão ambiental evolua. 

Do outro lado, os países desenvolvidos além do interesse conservacionista para com 

a floresta amazônica, tem por detrás deste objetivo uma motivação econômica, 

principalmente a Alemanha, país que mais tem se mostrado presente e participativo em 

projetos na região, seja cooperando diretamente com os países amazônicos ou por intermédio 

de ONGIs como a WWF. Como grande investidor na tecnologia verde, uma remodelação da 

base energética brasileira seria de grande proveito para o país alemão, aumentando o mercado 

consumidor de sua tecnologia limpa, embasada principalmente na energia solar e eólica. 

Enquanto isso se discute que além dos ideais cosmopolitas que movem as ONGIs de 

cunho humanitário e ambientalista de conservação, estas também são movidas por 

financiamentos de países do norte desenvolvido, o que levaria a uma reprodução de 

interesses dos países desenvolvidos no âmbito da Sociedade Civil Global. 

Logo, conclui-se que, no momento, o fator econômico tem determinado o futuro da 

região amazônica. Seja pela pressão de grupos internos, seja pelos países desenvolvidos. Os 

financiadores de projetos e políticas definem e continuarão definindo o amanhã desta. Tal fato 

deixa os Estados amazônicos e ONGIs sensíveis e dependentes destes financiamentos, 

possibilitando pouca flexibilidade no momento do direcionamento destes recursos. 

Enquanto a Pan-Amazônia continuar dependente dos recursos, carente de políticas 

sustentáveis e um maior diálogo e convergência de interesses dos atores que nela estão, os 

diversos projetos realizados na região possuíram um efeito limitado. 

Para tanto, faz-se imprescindível que seja retomada a soberania amazônica, não visando 

um isolacionismo autossuficiente (o que seria um grande desafio), mas sim por meio de uma 

liderança que reconheça o seu papel a nível regional e global, direcionando recursos e definindo 

políticas que promovam o desenvolvimento sustentável. 
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RESUMO 

 

A atuação na política externa brasileira se caracterizou tradicionalmente pela 

participação do poder Executivo como órgão principal. A relativização da 

separação entre política externa e política interna levanta o debate a respeito dos 

demais atores no trato de questões internacionais. A análise das fases do 

processo de conclusão de tratados evidencia que ao Executivo cabe a negociação 

e a assinatura, assim como a posterior ratificação. Ao poder Legislativo, a 

aprovação do texto acordado internacionalmente. Contudo, evidencia-se o 

surgimento de novas demandas por participação dentro desse poder, restando 

saber se estão respaldadas pela lei vigente e quais as alternativas possíveis para o 

incremento da participação legislativa.   

     

   

Palavras-chave: Política externa, poder legislativo, tratados, participação legislativa. 
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1. Introdução 

 

A atuação histórica da diplomacia brasileira sugere traços de continuidade e relativa 

homogeneidade, através da atuação central do Ministério das Relações Exteriores, papel que vem se 

relativizando com o surgimento de novos temas na agenda diplomática e uma demanda crescente por 

participação por outros agentes. Este trabalho elegeu a participação legislativa do Congresso Nacional 

brasileiro na condução da política externa como tema de discussão, devido à semelhança da realidade 

prática com a teoria de dois níveis de Putnam. Segundo essa teoria, o poder Legislativo é o responsável no 

âmbito interno, ou nível II, pela aprovação dos atos internacionais acordados pelo poder Executivo 

externamente – nível I. Pretende-se, aqui, evidenciar limitações e possibilidades dessa participação, 

pautando-se numa abordagem jurídico-institucional e histórica, tratando da divisão constitucional das 

competências entre os poderes, a atuação executiva em política externa, além de estudos do tema na 

perspectiva das relações internacionais.  

 A exposição de conteúdo jurídico tem o objetivo de auxiliar no entendimento das etapas de 

conclusão de acordo internacional, assim como a introdução ao tema da aprovação interna de matéria 

internacional pelo Congresso, com vias a enquadrar a atuação legislativa no processo. O processo 

legislativo referente a matérias internacionais também será explicitado, tendo como base o conteúdo da 

Resolução nº 17, de 19892, para então expor as alternativas utilizadas pelo Executivo para driblar esse 

processo. A pesquisa feita por Figueira (2011) demonstra passos em direção a uma mudança na 

configuração de poderes atual, sendo levantadas algumas razões da baixa participação legislativa e os 

resultados de um possível aumento participativo. Este trabalho pretende levantar questões ainda pouco 

discutidas, através de abordagem diversificada, em temas como atuação do Estado em questões de política 

externa, participação democrática, e o próprio conhecimento da sociedade civil a respeito da realidade do 

trato desses assuntos.  

 

2.  A divisão constitucional das competências e o histórico atuação executiva  

 

A Constituição Federal – CF – é responsável por reger os direitos e obrigações do conjunto de 

órgãos, instituições e pessoas do Estado e da sociedade brasileira. Em uma de suas cláusulas pétreas3, no 

                                                           
2
 Regimento Interno da Câmara dos Deputados, 2012.  

3
 As cláusulas pétreas, segundo Mendes e Branco (2011), “além de assegurarem a imutabilidade de certos valores e 

preservarem a identidade do projeto do constituinte originário, participam, elas próprias, como tais, também da 
essência inalterável desse projeto”. 
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artigo 60, §4º4, a CF institui a separação dos três poderes, quais sejam: Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário5. O chamado “sistema de pesos e contrapesos”, tem a intenção de minimizar, ou impedir, 

interferências de outros poderes em temas que foram delegados a um poder ou autoridade específica6.  

Spécie et al (2006, p. 129) afirmam que “as Constituições de 1967 e 1988 não designam 

literalmente o poder competente para a formulação da política externa brasileira, embora possuam 

dispositivos que distribuem a competência para sua condução entre os três poderes”. No Poder Executivo, as 

competências em matéria de política externa7 estão contidas nos artigos 21, e 84 da CF/1988: 

Art. 21. Compete à União: 

I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações internacionais; 

II - declarar a guerra e celebrar a paz. 

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República 

VIII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 

Nacional; 

XIX - declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional 

ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas 

condições, decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; 

XX - celebrar a paz, autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. 

  

Quanto ao Poder Legislativo, no artigo 84 supracitado faz-se menção ao referendo do 

Congresso Nacional – CN8.  Segundo o artigo 49, inciso I: de forma exclusiva, resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 

nacional. Note-se que ao executivo cabe o papel de negociar e celebrar o acordo, e ao legislativo, a 

aprovação posterior do texto: desequilíbrio que denota uma reduzida participação parlamentar no 

processo de formulação e decisão em política externa. Contudo, a divisão constitucional não exaure as 

possibilidades a respeito das ações práticas dos respectivos poderes na condução dessas políticas.  

                                                           
4
 § 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I - a forma federativa de Estado; II - o 

voto direto, secreto, universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais. 
5
 Sanchez et al (2006, p. 131) afirmam o “papel central do poder Executivo na formulação e na decisão da política 

externa, enquanto que o poder Legislativo atua preponderantemente no processo de (co) decisão a posteriori e o 
poder Judiciário, em eventual participação ad hoc”.  Como a atuação do judiciário nesses temas se dá posteriormente, 
esse poder constitui objeto de discussão, ainda lhe que caibam ações de cooperação internacional e questões de 
Direito Internacional Privado – temas que ultrapassam as delimitações deste trabalho.  
6
 Há a possibilidade de os poderes exercerem função que não seja de uma competência, ou atípica, mediante previsão 

expressa na Constituição. 
7
 Estão mencionados apenas os artigos que mencionam a participação do Congresso Nacional e possuem relação com 

o tema deste trabalho, sendo relevantes para a compreensão do mesmo. Para um maior aprofundamento, 
recomenda-se a leitura na íntegra do Título IV da CF/1988. 
8
 No caso de celebração de tratados, convenções e atos internacionais, e nos casos de declaração de guerra e paz por 

parte do Presidente (onde cabe autorização e referendo por parte do CN). 
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A atuação diplomática brasileira iniciou-se no período colonial: a Secretaria dos Negócios 

Estrangeiros foi criada em 1822, embrião do atual órgão diplomático executivo conhecido como Ministério 

das Relações Exteriores – MRE. Contudo, esse órgão estruturou sua forma atual no período republicano, 

quando também tem início a fraca atuação presidencial na política externa, tendência que perdurou por 

grande parte da história republicana do país9, com exceção de alguns mandatos10, havendo uma inversão 

dessa propensão após o reestabelecimento do regime democrático. Ainda que a execução da política 

externa pelos diplomatas passe pela necessidade de uma delegação proveniente do presidente da 

República11; em diversas ocasiões, os diplomatas do Ministério atuaram como representantes diretos do 

país internacionalmente, destacando-se o ministro de Estado e o secretário-geral como figuras 

centralizadoras das decisões.  

Segundo Figueira (2011), o núcleo decisório das questões de maior relevância compõe-se de 

poucos atores, tais como o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, o secretário de 

Estado e os subsecretários. Essa estrutura altamente hierarquizada, bem como sua reiterada competência, 

renderam ao Itamaraty, nome pelo qual atende o MRE, um reconhecido prestígio entre os órgãos do Poder 

Executivo, chegando a ser criticado pelo grau de centralização e isolamento de que se utiliza no trato 

desses assuntos12. Amorim Neto (2011) delineia a ação das Forças Armadas – FA – como concorrente à do 

MRE, sendo que a participação política das Forças Armadas teve seu apogeu no período Militar, 

percebendo-se, a partir de então, progressiva e vagarosa retirada13.  

Paralelo ao que Amorim Neto (2011) caracteriza como presidencialização da diplomacia, 

principalmente a partir da década de 1990, o MRE tem sofrido uma perda de autonomia decisória, que 

Figueira (2011) atribui a uma interdependência entre os ambientes doméstico e internacional, que 

“demandou um diálogo mais estreito entre as burocracias federais para a definição do posicionamento do 

país em âmbito internacional” (FIGUEIRA, 2011, p. 132). O órgão executivo demonstra consciência dessa 

alteração de cenários, como podemos perceber através de trecho da Orientação Estratégica do Ministério 

das Relações Exteriores, no Plano Plurianual 2008-2011, em quatro de maio de 2007: 

A agenda diplomática tem-se tornado a cada dia mais complexa. [..] É fundamental, 

portanto, que a política externa esteja sintonizada com os anseios da sociedade. O diálogo 

com os movimentos sociais, a imprensa, o Congresso Nacional e as unidades da 

Federação contribui para tornar a ação do Ministério das Relações Exteriores mais 

representativa das aspirações nacionais (grifos meus). 

                                                           
9
 Para informações detalhadas a respeito da atuação de cada presidente na política externa, ver CERVO e BUENO, 

2011. 
10

 Dentre eles, Getúlio Vargas (1930-1945), Juscelino Kubitschek (1956-1961), Ernesto Geisel (1974-1979). 
11

 Como fica evidente no decreto 7.304, em seu Artigo 1
o
, parágrafo único: o Ministério deve auxiliar o Presidente da 

República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução e manter relações com Estados 
Estrangeiros, organismos e organizações internacionais. 
12

 A que Figueira (2011) se refere como insulamento burocrático do Ministério das Relações Exteriores. 
13

 A despeito das variadas visões relacionadas a uma maior ou menor atuação militar na atualidade, e do volume de 
recursos dispensados aos militares ser também elevado ou baixo a depender da análise, ver Amorim Neto (2011). 
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A exposição das incursões teóricas precede, na próxima seção, o trato das possibilidades de 

diálogo concedidas ao Congresso Nacional.  

 

 

3. Interdependência e teoria de dois níveis de Putnam. 

 

A teoria de Joseph Nye e Robert Keohane, desenvolvida na obra Power and 

Interdependence (1977), surge minimizando a importância da divisão entre política superior – 

segurança nacional – e inferior – as questões secundárias. Sendo essa separação um dos pilares 

centrais da teoria realista, tem-se que, e um contexto de Interdependência Complexa, maior 

segurança e expansão das agendas internacionais, resultam em um afrouxamento hierárquico entre 

essas questões. O Estado começa a ser percebido como composto por diversas conexões e um maior 

número de atores e níveis, dentro dos órgãos governamentais e fora deles. Para Keohane e Nye 

(1977, p. 22): 

Esses atores são importantes não somente devido às suas atividades em busca de seus 

próprios interesses, mas também porque eles agem como cinturões de transmissão, 

tornando as políticas governamentais em vários países mais sensíveis umas às outras. [..] 

borrando as linhas entre a política doméstica e a externa, e aumentando o numero de 

questões relevantes para a política externa. Desenvolvimentos paralelos em questões de 

regulamentação ambiental e controle sobre tecnologias reforçam essa tendência
14

. (grifos 

meus) 
 

Essa visão foi compartilhada por autores como Robert D. Putnam, em seu artigo 

“Diplomacy and Domestic Politics: The Logic of the Two-Level Games” (2008, p. 147):  

A política doméstica e as relações internacionais estão sempre entrelaçadas de alguma 

forma e nossas teorias ainda não desvendaram esse quebra-cabeça. É infrutífero debater se 

a política doméstica realmente determina as relações internacionais ou se é o inverso. A 

resposta para essa questão é clara: “Algumas vezes uma influencia a outra”. As perguntas 

mais interessantes são: “quando influencia?” e “como influencia?”.  

 

Putnam enxerga as negociações internacionais como parte de um jogo de dois níveis: 

internacional, ou nível I, e nacional, ou nível II. O nível nacional compreende a atuação de grupos 

domésticos15, que buscam defender seus interesses através de pressões sobre o governo, enquanto os 

políticos procuram formar coalizões entre aqueles grupos como forma de aumentar seu poder. “No nível 

internacional, os governos nacionais buscam maximizar suas próprias habilidades de satisfazer as pressões 

                                                           
14

 Tradução livre da autora. 
15

 “Em volta do tabuleiro doméstico e atrás do líder nacional, sentam-se figuras partidárias, parlamentares, porta-

vozes das agências domésticas, representantes de grupos-chave de interesses e os assessores políticos do próprio 

líder” (PUTNAM, 2008). 
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domésticas, enquanto minimizam as consequências adversas das evoluções externas” (PUTNAM, 2008, p. 

151). Para Putnam, a consideração dos dois níveis em separado não é possível, uma vez que os países 

envolvidos nas negociações, ao mesmo tempo em que são soberanos internamente, são interdependentes 

a nível internacional.  

Putnam utiliza-se da suposição de que qualquer acordo provisório entre jogadores do nível I 

precisa ser ratificado pelas respectivas partes, depois de negociado, e que essa decisão de ratificação 

ocorre no nível II. Assim sendo, o estágio de nível I compreende o processo de negociação, o nível II, a 

ratificação. Essa relação implica uma ligação teórica crucial entre os dois níveis, inclusive na restrição 

formal presente no processo de ratificação: “já que acordos idênticos precisam ser ratificados por ambos os 

lados, um acordo preliminar no nível I não pode ser emendado no nível II sem reabrir as negociações do 

nível I” (PUTNAM, 2008, p. 153).  A partir desta divisão, Putnam (2008, p.154) define o conjunto de vitórias 

(do inglês, win-set) como “o conjunto de todos os acordos possíveis do nível I que seriam vitoriosos – ou 

seja, que alcançariam a maioria necessária entre os apoiadores – quando colocados em votação” (no nível 

II).  

A consideração dos dois níveis torna possível perceber o processo decisório da política externa 

não se limitando às negociações entre Estados, estendendo-se ao âmbito da política nacional e sendo 

integrada por atores diversos, com interesses heterogêneos. Os dois níveis interagem e se influenciam 

inclusive na assinatura de acordos internacionais que venham a obrigar os países bilateral ou 

multilateralmente: a próxima seção trata das etapas do processo de conclusão de um tratado até a sua 

chegada ao âmbito interno. 

 

 

4.  O processo de ratificação de tratados internacionais 

 

 Regido pela Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, promulgada no Brasil por meio 

do decreto n. 7.030, com reservas aos artigos 2516 e 66, o processo de conclusão de um tratado 

internacional tem início com a negociação e assinatura, que acontecem a nível internacional, ou nível I, e 

no caso brasileiro são de competência do Executivo, sendo a assinatura de competência privativa do Chefe 

de Estado17.  

                                                           
16

 A reserva ao artigo 25 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados expressa o entendimento brasileiro sobre 

a incompatibilidade da questão da aplicação provisória com o texto da Constituição em vigor. 

17
 No regime presidencialista, o presidente da República acumula as funções de Chefe de Estado e Chefe de Governo. 
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A própria Convenção de Viena reconhece que certos atores, tais como o Ministro das Relações 

Exteriores, os Chefes de Missão Diplomática, ou os representantes acreditados pelos Estados perante uma 

conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos, podem constituir-se como representantes 

do Estado, sem a necessidade de instrumento de plenos poderes. O caso do Ministro das Relações 

Exteriores representa, nas palavras de Rezek (2010, p. 35), uma competência derivada18, concedida ao 

mesmo pela sua condição de plenipotenciário. Tem-se em Mello (2000a, p. 214) que “a assinatura 

autentica o texto do tratado, bem como atesta que os negociadores estão de acordo com o texto”. 

Segundo Mello (2000a) vem acontecendo de a assinatura dos participantes ser dispensada em certos casos, 

sendo suficiente a do presidente da conferência. 

Ao término da negociação, a regra prevista constitucionalmente é a de haver a necessidade de 

aprovação legislativa – referendo, no nível II - para que haja a vinculação definitiva do Estado – ratificação – 

a determinado tratado internacional. A vinculação imediata do Estado brasileiro é uma possibilidade, “caso 

o Presidente da República se encontre autorizado para tanto pelo Congresso Nacional, ou a assinatura seja 

aposta a um acordo que, por sua natureza e circunstâncias, dispense a aprovação legislativa” (GABSCH, 

2010, p. 44-45).  

No entanto, Mello (2000a) faz observação dizendo haver uma discricionariedade, leia-se 

liberdade de atuação considerável, da submissão do tratado à aprovação do Legislativo19, ou seja, 

compreende ato de governo que depende de decisão do Chefe do Executivo. Gabsch (2010, p.46) afirma 

que: 

A remessa ao Poder Legislativo não é, todavia, automática ou obrigatória [..] O Chefe de 

Estado é livre para simplesmente arquivá-lo ou postergar a sua submissão à apreciação 

legislativa, caso considere insatisfatório o resultado da negociação ou razões de política 

externa ou interna o levem a decidir-se pela não remessa de imediato (GABSCH, 2010, p. 

46-47). 

 

Rezek (2010, p.50) define a ratificação como “ato unilateral com que a pessoa jurídica de 

direito internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano internacional, sua 

vontade de obrigar-se”. Uma resposta negativa20 do legislativo realiza a expressão “resolver 

                                                           
18

 A praxe diplomática admite, entretanto, uma exceção a esta regra, quando um Ministro de Estado que não o 
Chanceler firme o acordo na presença do Presidente da República, o que constitui uma presunção que o Chefe de 
Estado outorgou o seu assentimento a pratica do ato por aquela autoridade que lhe é subordinada (GABSCH, 2010, 
p.46). 
19

 Segundo Mello (2000b, p. 280), uma exceção a essa regra é o caso das convenções internacionais do trabalho, 
concluídas no âmbito da Organização Internacional do Trabalho, cujo tratado institutivo (art. 19, §5, letra b) 
estabelece que elas serão submetidas obrigatoriamente ao Legislativo. O autor afirma que, apesar de o tratado não 
falar na obrigatoriedade da ratificação, caso sejam aprovadas, parece ser essa uma consequência lógica. 
20

Gabsch (2010, p. 87) afirma que “são raros os exemplos de rejeição de tratados internacionais pelo Legislativo 
brasileiro”. Alexandre (apud AMORIM NETO, 2010, p. 93) mostra que no período de 1985 a 2005, dos 852 tratados 
internacionais enviados ao Congresso, apenas dois foram rejeitados. 
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definitivamente”21, enquanto que a aprovação do parlamento significa autorização, concedida ao chefe do 

Executivo, representante do Estado, mediante Decreto Legislativo, de vincular-se ao ato internacional por 

meio do consentimento definitivo. A ratificação22 constitui também um ato discricionário, ou seja, assim 

como ao Poder Executivo não se obriga apresentar tratado para exame Legislativo, também não existe 

obrigação de ratificá-lo23.  

Por fim, a promulgação e publicação ocorrem a nível interno: a aprovação do Congresso e a 

ratificação do Presidente da República tornam o tratado vigente para o Brasil a nível internacional, 

enquanto que a promulgação e publicação efetivam seu ingresso na ordem jurídica nacional. A 

promulgação efetua-se por meio de decreto do Poder Executivo, na figura de seu Presidente, com 

autorização do Ministro das Relações Exteriores. Mello (2000a, p. 228) afirma que “os efeitos da 

promulgação consistem em tornar o tratado executório no plano interno e constatar a regularidade do 

processo legislativo, isto é, o Executivo constata a existência de uma norma obrigatória – tratado – para o 

Estado”. Em seguida, a lei procede à publicação no Diário Oficial da União, podendo, a partir de então, se 

tornar vigente no ordenamento jurídico brasileiro – mas a sua entrada definitiva em vigor depende de 

previsão contida no decreto. Para Mello (2000a), mesmo antes da publicação já existe obrigatoriedade 

internacional. 

 Cabe aqui levantar a questão do enquadramento do tratado dentro da hierarquia das espécies 

normativas do ordenamento interno, colocando-se duas questões principais: a referente à relação 

existente entre tratado e norma de direito interno, tratada pelas teorias monista e dualista24, e a que trata 

da prevalência ou não dos tratados sobre o direito interno. Quanto à primeira, Accioly e Silva (2002) 

expressam que, no Brasil, não se aplicou nenhuma das duas teorias em sua forma original, e as 

                                                           
21

 Contudo, Mello (2000a, p. 226) defende que “um tratado não aprovado pelo Congresso pode ser novamente 
submetido à sua apreciação na mesma legislatura. Ele não pode é ser apreciado novamente na mesma sessão 
legislativa”. Segundo o autor, “a Constituição Federal, quando não quer que a matéria volte a ser apreciada na mesma 
legislatura, estabelece-o expressamente, o que não ocorre com os tratados”. Nota da autora: A legislatura 
compreende o período de quatro anos de mandato legislativo, enquanto que cada ano de mandato se compõe de 
duas sessões legislativas ordinárias. 
22

 Mello (2000a) acredita que a ratificação, em seu sentido tradicional de ato do Executivo após aprovação do tratado 
pelo Legislativo, se encontra em decadência. Acrescenta ainda que na Convenção de Viena a assinatura e a ratificação 
possuem praticamente o mesmo valor.  
23

Os procedimentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, contudo, são variáveis, ultrapassando os limites 

objetivos deste trabalho. 

24
 Enquanto o dualismo reconhece que existem duas ordens jurídicas independentes entre si, a ordem interna e a 

internacional, sendo esta a que regula relações entre Estados soberanos e aquela a que trata das relações entre 
indivíduos, havendo necessidade de incorporação expressa de lei internacional ao direito interno, o monismo entende 
que as normas internacionais e aquelas de direito interno constituem um sistema jurídico único, de forma que a partir 
da celebração do tratado ele se torna obrigatório para os Estados partes. Pressupondo adesão sem contestação, os 
monistas dividem-se em nacionalistas, internacionalistas e moderados. Os primeiros defendem a supremacia do 
direito interno, os segundos acreditam serem as normas internacionais superiores, e por fim os moderados entendem 
que há uma equivalência, de forma que os conflitos entre essas normas devem ser resolvidos levando-se em conta 
informações tais como o momento das leis, ou seja, se é mais recente o tratado internacional ou a lei interna, por 
exemplo. 
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interpretações que ganharam foram acompanhadas de expressões inovadas. Os autores afirmam haver 

dois momentos nessa relação entre normas internacionais e internas: a incorporação ao ordenamento 

jurídico interno e a posição hierárquica das fontes internacionais nesse ordenamento. Para eles, o monismo 

presente no Brasil, qual seja, o moderado, constitui também a segunda fase do dualismo, “quando a norma 

já incorporada poderá ou não colidir com a norma interna” (ACCIOLY E SILVA, 2002, p. 67).  

Em relação à segunda, Rezek (2010, p. 98) expõe que “o primado do direito das gentes sobre o 

direito nacional do Estado soberano é ainda hoje uma proposição doutrinária”25, sendo que “embora sem 

emprego da linguagem direta, a Constituição brasileira deixa claro que os tratados se encontram sujeitos 

ao controle de constitucionalidade” (REZEK, 2010, p. 98-99), ou seja, submetem-se às leis anteriores 

existentes no ordenamento interno. Decisão do Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso 

Extraordinário – RE - 80.004, exposta por Rezek (2010, p. 101), trata do conflito entre tratado e lei 

posterior: 

[..] ante a realidade do conflito entre tratado e lei posterior, esta, porque expressão da 

última vontade do legislador republicano deve ter sua prevalência garantida pela Justiça – 

não obstante as consequências do descumprimento do tratado, no plano internacional. 

 

Segundo Accioly e Silva (2002, p. 67), o STF entendeu que depois de incorporados ao sistema 

interno, “os tratados encontram-se hierarquicamente posicionados em lugar inferior à Constituição, mais 

especificamente no plano das leis ordinárias”, sendo esse o entendimento geral. Há o caso particular dos 

tratados internacionais de direitos fundamentais e direitos humanos, que foi tratado pela Emenda 

Constitucional n. 4526, de 2004, a partir da qual os tratados de direitos humanos que atendem às exigências 

especificadas adquirem força constitucional. Desde então, os tratados internacionais podem adentrar o 

ordenamento jurídico brasileiro em três posições: norma constitucional, se obedecendo aos critérios 

previstos pelo teor da Emenda n. 45/2004; norma supralegal27, caso: verse sobre conteúdo de direitos 

humanos e não seja aprovado com quórum nas duas casas, ou seja anterior ao estabelecimento da Emenda 

n.45; e lei ordinária, para os tratados internacionais como um todo cujo teor não verse sobre direitos 

humanos. A seguir, tratar-se-á do processo legislativo dos atos internacionais e das alternativas 

encontradas pelo executivo para conduzir a política externa de forma relativamente autônoma. 

 

                                                           
25

 Cabendo, portanto, a cada Estado construir suas próprias “regras de composição entre o direito internacional e o de 
produção doméstica” (REZEK, 2010, p. 98). 
26

 Que inclui o Art. 5º, § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 

equivalentes às emendas constitucionais. 

27
 Segundo Lima (2011), “denomina-se norma ′supralegal′, a que se põe abaixo da Constituição e acima da lei pátria - 

leia-se a legislação ordinária”. 
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5.  O Poder legislativo no trâmite de matérias internacionais 

 

 O Poder Legislativo brasileiro tem como função típica deliberar e elaborar as espécies 

legislativas, e em âmbito federal, foco deste trabalho, se caracteriza pelo bicameralismo federativo: à 

Câmara dos Deputados cabe a representação do povo, enquanto que o Senado Federal representa os 

Estados-membros e o Distrito Federal.  Os projetos de lei iniciam-se na Câmara na grande parte dos casos28, 

sendo o Senado sua casa revisora, e havendo inversão dessa condição em caso de proposição de lei por 

iniciativa dos Senadores ou uma das Comissões do Senado. Segundo Gabsch (2010, p. 47), o processo de 

envio do tratado ao Congresso Nacional: 

[..] tem início com a remessa, pelo Ministro das Relações Exteriores, de exposição de 

motivos ao Presidente da República, acompanhada do inteiro teor do compromisso 

convencional, em língua portuguesa, e de um projeto de mensagem. O Presidente da 

República, por sua vez, caso julgue conveniente e oportuno, firma a mensagem e a 

encaminha à Câmara dos Deputados, juntamente com o texto do tratado e a exposição de 

motivos. 

 

Os tratados tramitam em regime de urgência, o qual, além de dispensar exigências, interstícios 

e formalidades, caracteriza matéria que não pode ser objeto de deliberação conclusiva das comissões, ou 

seja, em que há necessidade de ir a plenário. Antes do trâmite, realiza-se a leitura da matéria em plenário e 

uma apreciação preliminar. A proposição será então distribuída pelo Presidente da Câmara às comissões 

para apreciações de mérito, seguindo a ordem prevista no artigo 139 do Regimento Interno: Comissões a 

cuja competência estiver relacionado o mérito da proposição29, seguida da Comissão de Finanças e 

Tributação – CFT, quando as decisões envolvem questões orçamentárias, e obrigatoriamente da Comissão 

de Constituição e Justiça e Cidadania – CCJC, para o exame dos aspectos de constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade, regimentalidade e de técnica legislativa.  

Por fim, a votação em plenário acontece em turno único, onde, se rejeitada, a matéria do 

tratado é arquivada, já que a negativa de uma das casas encerra o trâmite. Caso seja aprovada na Câmara, 

a matéria segue para o Senado Federal, submetendo-se nesta casa a um processo semelhante. Aprovado o 

Ato Internacional pelo Senado, o presidente desta casa promulga decreto legislativo, encaminhado ao 

presidente da República para, como exposto na seção anterior, ser ou não ratificado, mediante sanção ou 

veto, respectivamente.  

                                                           
28

 Iniciativa extraparlamentar ou de membros da Câmara dos Deputados. 
29

 No caso das questões referentes a tratados, atos, acordos e convênios internacionais e demais instrumentos de 
política externa, a Comissão de Relações Exteriores. 
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Figueira (2011, p. 78) levanta questão sobre o tempo de tramitação: a despeito de não 

possuírem a capacidade de veto como em outras matérias, as Comissões e a Mesa Diretora “tem poder 

para elencar prioridades a serem apreciadas pelo Congresso Nacional”, o que, segundo a autora, “leva até 

mesmo o Poder Executivo a retirar a matéria da apreciação”. Por esse motivo, tem-se tornado recorrente o 

uso de manobras para evitar essa dependência e retardo na tomada de decisões30, por meio do uso de 

Acordos Executivos.  

Os Acordos Executivos enquadram-se no que a doutrina convencionou chamar de acordos em 

forma simplificada31. Mello (2000a, p. 222) afirma que “eles somente se distinguem dos tratados no seu 

aspecto formal, por não estarem sujeitos à aprovação pelo Legislativo” e que a “distinção entre tratado e 

acordo do executivo é do direito interno”. Sendo o uso da ferramenta crescente na diplomacia brasileira, 

Figueira (2011) afirma serem observadas diversas nomenclaturas para esses acordos32, ao mesmo tempo 

em que, afirma a autora, “pode acontecer de instrumentos com as mesmas denominações passarem pela 

aprovação congressual” (FIGUEIRA, 2011, p. 72). Na prática, o que os diferencia é a observância da entrada 

em vigor: sendo esta imediata, eis que constitui um “Acordo Executivo”. Ademais, caracterizam-se por 

publicação imediata, ao mesmo tempo em que não possuem previsão constitucional ou legal expressa. 

Há debate entre congressistas e juristas a favor e contra esses acordos33, já que a tramitação 

por vezes acarreta em paralisia. Assim, convencionou-se a utilização de acordos executivos quando o 

tratado envolver matéria de conteúdo administrativo e diplomacia ordinária, ou “quando tenham sido 

autorizados por, ou constituam exceção de tratado anterior, devidamente aprovado pelo Congresso, e que 

não o modifiquem”: os ajustes complementares (GABSCH, 2010, p. 171). Há, segundo Gabsch (2010, 

p.175), “o entendimento de que estão sujeitos à apreciação os ajustes complementares que modifiquem 

ou revisem o tratado principal ou que acarretem encargos ao patrimônio nacional”.  

Figueira (2011, p. 71-77) realizou pesquisa utilizando-se dos dados da Divisão de Atos 

Internacionais do Ministério das Relações Exteriores para concluir que: 

                                                           
30

 Mello (2000a, p. 222) afirma que “a intervenção do Poder Legislativo se desenvolveu juntamente com a 
democracia”. Todavia, acrescenta, “nos últimos decênios se tem propagado práticas no sentido de se fugir ao seu 
controle. Segundo ele, o Congresso normalmente é lento, não se adaptando assim à vida internacional, extremamente 
rápida”.   
31

 Para alguns autores, como Rezek (apud GABSCH, 2010, p. 158), existe ainda uma diferença entre acordo em forma 
simplificada e acordo executivo, uma vez que o primeiro caracteriza compromisso bilateral “sobre matéria de 
importância limitada, que se perfaz mediante procedimento breve, sob a forma de troca de notas, envolvendo apenas 
o ramo executivo do poder público das partes, e sem a intervenção formal dos chefes de Estado”, enquanto o 
segundo seria “todo pacto internacional carente da aprovação individualizada do Congresso”. 
32

 São observados acordos em formas simplificadas intitulados de Memorandos de Entendimento, Protocolo de 
Intenções, Acordo por Troca de Notas, Acordos de Cooperação Técnica (FIGUEIRA, 2011, p. 72). 
33

 Sobre o debate entre Accioly e Valladão, assim como outros juristas, a respeito da validade constitucional de 
acordos internacionais que não sejam objeto de apreciação legislativa, ver Gabsch (2010). Mello (2000a, p. 224) 
também trata dessa divisão em duas correntes, colocando-se a favor a dispensa da aprovação legislativa em 
determinados casos, os quais ele delineia em seu trabalho. 
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De 1988 a 2007, de um total de 1.821 atos internacionais estabelecidos em formato 

bilateral, 1.423 ocorreram em formato simplificado, ou seja, entraram em vigor 

imediatamente após a assinatura do instrumento por meio de “acordos executivos”, o que 

corresponde a 78% do total. [..] Já os atos multilaterais estabelecidos pelo Brasil entre os 

anos de 1988 a 2007 apresentaram, em sua maioria, necessidade de tramitação completa, 

isto é, a utilização dos chamados “Acordos Executivos” no estabelecimento de 

compromissos multilaterais é menos frequente no Brasil. [..] Com isso, o que se pode 

concluir é que, nesse período, houve uma grande utilização dos instrumentos 

diplomáticos simplificados, ou seja, de acordos executivos, sendo eles predominantes em 

atos de natureza bilateral. Em termos percentuais, se considerarmos o total de atos 

firmados pelo Brasil no decorrer desse período, sejam eles bilaterais ou multilaterais, e 

compararmos atos de natureza simplificada com os de tramitação completa, chegamos 

aos seguintes números: 68,57% dos atos firmados no decorrer desse período foram 

“Acordos Executivos”, enquanto 31,43% foram submetidos à tramitação completa. 

 

Ainda que possam significar uma resposta acelerada e eficiente às demandas da ação 

diplomática, dinâmicas como são, o uso preponderante dos Acordos sinaliza a primazia decisória do 

Executivo e a perda de influência por parte do Legislativo. Aqui, questiona-se: será que o Congresso 

Nacional reconhece essa perda de influência e atua em busca de readquirir lugar de relevância na condução 

da política externa? Para responder, cabe indagar “se o comando ′resolver definitivamente′ comporta a 

possibilidade de o Congresso Nacional aprovar parcialmente o texto do tratado ou acatá-lo com ′emendas′” 

(GABSCH, 2010, p. 88).  Gabsch (2010, p. 93) defende que: 

 

A análise mais acertada da questão parece ser a dos juristas que apontam o equívoco 

conceitual de considerar possível ao Congresso Nacional “emendar” um tratado, hipótese 

que, logicamente, exige a anuência de todas as partes contratantes e só existe, portanto, 

para quem o negocia, ou seja, o Poder Executivo. O Legislativo, por sua vez, não detém a 

competência de entabular negociações diretamente com outros sujeitos de direito 

internacional. Segundo Dallari, o que pode ocorrer durante a apreciação legislativa é uma 

aprovação condicionada (grifo meu), pela qual fica o Presidente da República “autorizado 

por decreto legislativo a somente proceder à ratificação [..] se as outras partes 

aquiescerem com a alteração indicada pelo parlamento nacional” . 

 

 À aprovação condicionada, acrescenta-se a possibilidade de oposição de reservas pelo 

Poder Legislativo. Segundo definição da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, a reserva 

significa uma: 

[..] declaração unilateral, qualquer que seja a sua redação ou denominação, feita por um 

Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado, ou a ele aderir, com o objetivo 

de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação 

a esse Estado. 
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Mello (2000b, p. 296) afirma que, de um modo geral, elas “tem sentido restritivo”. Podendo 

ser formuladas e apostas tanto na assinatura como na ratificação do tratado, Rezek (2010) afirma que se 

aplicam apenas a tratados multilaterais, sendo somente o Poder Executivo hábil para apresentá-las. 

Contudo, Gabsch (2010, p. 95) alega que isso “não significa que o Legislativo não desempenhe um papel de 

relevo no que se refere às reservas”. Assim como o texto convencional, as reservas também são 

submetidas à apreciação, sendo a questão: “se o Congresso pode acrescentar ressalvas ao acordo, por um 

lado, e de outro, se ao Legislativo é lícito suprimir uma reserva, já apresentada pelo Governo, ao apreciar o 

tratado” (GABSCH, 2010, p. 95-96). Mello (2000b, p. 296) entende que o Legislativo não deve eliminar 

reservas apresentadas anteriormente pelo Executivo, e afirma que “se o Legislativo aprovar tratado com 

reserva, o Executivo só poderá ratificá-lo com esta reserva”, porém, ao contrário, “se o Legislativo aprovar 

o tratado por inteiro, nada impede que o Executivo apresente uma reserva”. 

Questiona-se ainda a necessidade de consentimento do Congresso Nacional para que reservas 

que foram apostas por terceiros Estados contratantes sejam aceitas internamente, ponto sobre o qual 

Mello (2000a, p. 239) expressa conclusão que “as reservas devem estar realmente sujeitas ao controle do 

Legislativo nos casos em que ele é exigido, uma vez que elas modificam o tratado, modificação esta que 

pode não ser aceita pelo legislativo” 34. Para Rezek (2010), desde que o acordo não tenha sido ratificado, a 

aprovação parlamentar pode ser retratável, ou seja, o Congresso Nacional pode revogar o diploma que 

tenha sido usado para aprovar um tratado, por meio de decreto legislativo.  

Gabsch (2010) questiona: quando um tratado que já fora aprovado pelo Legislativo e 

ratificado, for denunciado, há necessidade, ou não, de submetê-lo novamente ao Congresso Nacional? Para 

Rezek, sim; já Trindade (apud GABSCH, 2010) defende que não: para este, a denúncia se caracteriza como 

ato administrativo, e o ato de denunciar invalida apenas os efeitos da ratificação, que se realiza em etapa 

posterior à aprovação congressual, permanecendo válida a autorização concedida pelo poder Legislativo. 

Retomando o tema das emendas, Figueira (2011, p. 79-80) declara que, apesar das 

controvérsias entre o Itamaraty e o Congresso Nacional, “prevalece entre os parlamentares a posição de 

que o Poder Legislativo é livre para apor emendas e alterar os textos de tratados internacionais 

encaminhados pelo Executivo às Casas Legislativas”, sendo, porém, “raras as vezes em que o Poder 

Legislativo brasileiro utiliza-se dessa ferramenta como elemento de participação e controle sobre o 

executivo”.  

                                                           
34

 Contudo, segue afirmando que a prática engloba fatores que tornam esta consideração doutrinária, nas palavras de 
Mello (2000a, p. 239), quase que inexequível. O autor firma que esses fatores são: “a lentidão do Congresso na 
apreciação dos atos internacionais, o fato de o Executivo dever ter as mãos livres na conduta das relações 
internacionais que necessitam de soluções rápidas”, e por fim atesta a “impossibilidade prática de se apresentarem ao 
Legislativo as reservas formuladas pelos outros contratantes para saber se devem ser aceitas ou não”. Gabsch (2010, 
p. 97) concorda com esse último ponto, afirmando que, “do ponto de vista prático, a tese do controle legislativo das 
reservas alheias não parece sustentável”. 
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Gabsch (2010, p. 115) divide os projetos que versam sobre matérias internacionais e estão em 

tramitação no Legislativo em três grandes grupos: 

“a)projetos que procuram acelerar o processo legislativo de aprovação de tratados; b) 

projetos que visam a ampliar a participação do Congresso Nacional no processo de 

celebração de tratados; c) projetos que buscam regulamentar a aprovação dos acordos de 

direitos humanos conforme o procedimento previsto no parágrafo §3º do art. 5° da 

Constituição Federal”.  

 

Gabsch (2010) enfoca os projetos que compreendem o primeiro grande grupo de sua 

definição, o de medidas para apressar a aprovação legislativa de tratados. Dentre eles, o Projeto de 

Resolução da Câmara dos Deputados - PRC – n. 47, de dois de maio de 200735. 

Apresentado pelo Deputado Vieira da Cunha, propõe a adição de parágrafo ao art. 24 do 

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, e “atribui às comissões permanentes o poder deliberante 

para apreciar, em caráter final, dispensada a competência do plenário, tratados e demais instrumentos de 

política internacional” (GABSCH, 2010, p. 116). Segundo pesquisa realizada pelo autor, o intervalo de 

tempo entre o recebimento do parecer das comissões que analisaram um tratado e a entrada na pauta da 

Câmara dos Deputados, para ser votada em plenário, representa o grande ponto de estrangulamento na 

tramitação de acordos no Congresso Nacional36. A ausência dessa exigência permitiria que o projeto 

aprovado nas Comissões da Câmara seguisse para o Senado, onde “o processo é mais simples e já conta 

com a possibilidade regimental de análise terminativa pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa 

Nacional, a critério do Presidente da Casa” (GABSCH, 2010, p. 117).  

 Outra proposta que, nas palavras do autor, “conferiria maior segurança jurídica ao processo 

de aprovação interna de tratados pelo Brasil” (GABSCH, 2010, p. 118), é o substitutivo do Senador Arthur 

Vigílio ao Projeto de Lei Complementar n. 98, de 20 de abril de 2006, de autoria do Senador Antero Paes de 

Barros. Nesse caso, o texto do substitutivo compreende trinta e seis artigos, divididos em oito seções, 

explicitando as fases do processo de celebração de tratados, referidas em seção anterior deste artigo.  

Figueira (2011) elenca alguns projetos que se enquadram no segundo grande grupo, dentre os 

quais a PEC - n. 52, de 200137, do senador Roberto Requião, que propõe acrescentar inciso e parágrafo 

único aos artigos 49 e 84 da Constituição Federal, dispondo sobre a participação do Congresso Nacional no 

acompanhamento dos acordos comerciais negociados pelo Executivo, desde o início das negociações até a 

sua conclusão, o que significa que “o objetivo é criar competência exclusiva para o Congresso Nacional 

                                                           
35

 A situação deste Projeto de Resolução, em 19 de novembro de 2012, segundo o site da Câmara dos Deputados é: 
pronta para pauta no Plenário (PLEN). 
36

 Gabsch (2010, p. 117) exemplifica essa afirmação utilizando-se de dados reunidos no referido trabalho, onde 
constata que os compromissos celebrados em 2005 e que vieram a ser referendados pelo parlamento, demoraram em 
média 154 dias para serem votados em plenário.  
37

 Segundo o site do Senado Federal, essa PEC foi arquivada ao final da 52ª legislatura - dezembro de 2006. 
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emitir autorização prévia para assinatura de acordos na área de comércio internacional” (FIGUEIRA, 2011, 

p. 81).  

No mesmo sentido, tem-se a PEC n. 70, de 200338, entre outras PECs39 e Projetos de Lei40 - PLs, 

nos quais a autora identifica uma busca de sinergia com o modelo norte-americano, onde o Legislativo 

possui maior peso decisório nas questões de política externa41.  A autora realiza, ainda, compilação de 

dados referentes à quantidade de Projetos de Lei e de Projetos de Emenda à Constituição na área de 

política externa, encaminhados pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para apreciação do Congresso 

no período de 1988 até 2007, expondo que: 

As iniciativas de Projetos de Lei não ultrapassaram sete por ano em ambas das Casas 

Legislativas, demonstrando uma tendência de alta no decorrer dos anos, principalmente 

no Senado Federal. Dentre essas proposições, no Senado, dos 61 Projetos de Lei 

encaminhados à apreciação entre os anos de 1988 a 2007, quatro deles foram aprovados, 

25 estão em tramitação e 32 foram arquivados ou rejeitados. Já a Câmara dos Deputados 

segue uma tendência muito próxima da outra Casa Legislativa, totalizando as mesmas 61 

iniciativas, sendo 27 Projetos de Lei arquivados ou rejeitados, dez aprovados e 24 em 

processo de tramitação. Com relação aos Projetos de Emenda à Constituição, os índices 

são ainda mais baixos, sendo que, de 1988 a 2007, apenas em 1997 aparece uma iniciativa 

por parte da Câmara dos Deputados de PEC, tendo o ápice das iniciativas dessa natureza 

no ano de 2003, havendo seis delas iniciadas na Câmara dos Deputados. No Senado, 

apenas nos anos de 2001, 2002 e 2003 houve a busca por esse instrumento em uma única 

vez. Do total de três PECs elaboradas pelo Senado, duas foram arquivadas e uma segue 

em processo de tramitação; já na Câmara dos Deputados, das 14 PECs elaboradas na área 

de relações exteriores entre os anos de 1988 a 2007, todas foram arquivadas (FIGUEIRA, 

2011, p. 83). 

 

 Figueira (2011, p. 88) expõe gráfico onde se percebe uma tendência de crescimento 

exponencial no número de propostas com o objetivo de uma ampliação do escopo de atuação em temas 

internacionais, ainda que outros mecanismos42, diversos de PECs e PLs, não possuam a mesma força 

normativa destes. A autora considera esse incremento tímido e, portanto, insuficiente para alterar o 

                                                           
38

 Busca alterar os artigos 49 e 84 da Constituição Federal e acrescentar o artigo 69-A, visando “estabelecer 

autorização prévia do Congresso Nacional para negociações de tratados, acordos e atos internacionais” (FIGUEIRA, 

2011, p. 81). Segundo o site da Câmara dos Deputados, foi arquivada na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados 

(MESA). 

39
 Ver Figueira (2011, p. 80 – 87). 

40
 Como o Projeto de Lei n. 189, proposto pelo senador Eduardo Suplicy, em 2003, buscando revisar a competência do 

Congresso Nacional nas definições dos acordos internacionais da área comercial. Segundo Figueira (2011), “o 
conteúdo do projeto versa sobre o estabelecimento prévio pelo Congresso de quais temas poderão ou não ser 
negociados pelo Executivo nas esferas bilateral, regional e multilateral”. Sua situação, em 13 de novembro de 2012, 
segundo o site da Câmara, é: aguardando Retorno na Mesa Diretora (MESA). 
41

 Sobre o tema, recomenda-se o trabalho entitulado Trade Promotion Authority (TPA) and the Role of Congress in 
Trade Policy, de Cooper e Hornbeck, disponível em http://www.fas.org/sgp/crs/misc/RL33743.pdf. 
42

 Tais como o requerimento de informações, declarações de repúdio ou louvor a iniciativas, convocação de Ministros 
de Estado para prestação de esclarecimentos, e também indicações de ação. 
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padrão decisório entre os poderes. Contudo, evidencia-se uma tomada de consciência legislativa, cuja 

abdicação reiterada compreende um conjunto de razões de origem histórica e constitucional, e da própria 

prática política. Essas origens, bem como questionamentos a respeito dos possíveis significados de um 

legislativo mais atuante em política externa, são o tema das considerações finais.  

 

 

6. Considerações finais  

 

 Mello (2000a) afirma que “o legislativo não se adaptou às novas exigências da vida 

internacional e o Executivo procura fugir ao seu controle”. Contudo, o vazio de atuação legislativa e 

discrepância entre os pesos da balança são reforçadas por outros fatores.   

 À Câmara dos Deputados, mais especificamente, ao poder de agenda de dois de seus órgãos – 

a Mesa Diretora e o Colégio de Líderes – cabe o início do debate. Reunindo as atribuições de organização 

da agenda mensal das proposições a serem apreciadas, e podendo ainda o Presidente da Mesa designar a 

Ordem do Dia das sessões, na conformidade da agenda mensal; e o Colégio, solicitar preferência para a 

apreciação de proposições; esses dois órgãos possuem poder de agenda bastante centralizado. Figueiredo 

e Limongi (1994) fazem consideração a esse respeito: 

Grosso modo, e abusando da generalização, o processo legislativo continua dirigido e 

controlado por um número restrito de parlamentares, os membros do Colégio de Líderes, 

e converge quase exclusivamente para o plenário, em detrimento do trabalho das 

comissões.  

  

Essa centralidade significa uma “baixa contribuição dos parlamentares para o processo 

governativo, já que o grosso do trabalho legislativo efetivo passa ao largo da contribuição da maioria dos 

parlamentares” (FIGUEIREDO E LIMONGI, 1994). No caso das matérias internacionais, afora a possibilidade 

de conceder caráter terminativo por parte da CFT e da CCJC, as demais Comissões não podem fazê-lo, 

devendo a proposição proceder obrigatoriamente para deliberação em plenário. “O resultado é a atrofia do 

próprio Legislativo e a predominância do Executivo, principal legislador de jure e de fato” (FIGUEIREDO E 

LIMONGI, 1994). A configuração multipartidária e fragmentada legislativa representa um desafio ao 

executivo, cujo presidente precisa trabalhar baseado no conceito de presidencialismo de coalizão, dentre 

outras manobras, as quais Figueiredo e Limongi (1994) se referem como “vantagens estratégicas que 

permitem a neutralização das dificuldades decorrentes da estrutura partidária existente”.  
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Nunes de Oliveira (2003, p. 4) levanta a questão do jogo político e da lógica do voto: 

Qual seria a rationale do homem do legislativo brasileiro em se envolver em temas 

complexos do ponto de vista técnico e eleitoralmente pouco rentável, dado que são as 

questões domésticas (por vezes paroquiais), mais do que os grandes temas de defesa e 

política externa, que lhe rendem os votos e a possibilidade de reeleição. Com efeito, o 

Legislativo tem sido enquadrado como exemplo emblemático de abdicação, ou na melhor 

das hipóteses de delegação, das prerrogativas de formulação e condução de política 

externa.  

 

De fato, os temas da agenda internacional não representam a principal preocupação do eleitor 

brasileiro ao escolher um candidato para cargo legislativo43. Se ainda não ecoa na sociedade, a demanda 

por uma maior participação legislativa nesses assuntos já começa a se delinear entre os parlamentares, 

cabendo considerar as possíveis consequências de um Congresso Nacional mais atuante.  

Para Lima (2003, p. 46) “a participação legislativa institucionalizada na formação da política 

externa aumenta a credibilidade dos compromissos (.) e os graus de cooperação internacional”. Nunes de 

Oliveira (2003) menciona que “a ampliação de constrangimentos institucionais, via legislativo, poderia 

impingir ao executivo perda de flexibilidade, agilidade e graus de liberdade no curso das negociações 

internacionais” (NUNES DE OLIVEIRA, 2003, p. 13-14).  

Contudo, ele defende que “não há porque acreditar que o Congresso irá desempenhar um 

jogo de soma-zero com o executivo no processo de formulação e condução da política externa” (NUNES DE 

OLIVEIRA, 2003, p. 14). O autor enxerga que efeito da descentralização seria um menor risco de erro, 

“particularmente em temas de grande impacto para o país”, além de uma maior estabilidade e 

legitimidade, esta última porque daria “acesso mais equitativo aos diferentes segmentos da sociedade 

organizada”.  

 Os temas de política externa não são amplamente discutidos pela sociedade como um todo: 

Lima (2003, p.51) afirma que “essa cultura política poderá se modificar na medida em que a própria política 

externa passe a ser um assunto também da sociedade e não mais apenas do Estado”. A mudança de 

comportamento endógena no Congresso Nacional precisa ser acompanhada de uma maior discussão 

desses temas pelos meios acadêmicos, opinião pública, setores privados, movimentos sociais e sindicais, 

entre os próprios parlamentares e seus assessores, bem como de uma ampla cobertura midiática, para que 

possa significar futuras alterações.  

                                                           
43

 Essa realidade é relativamente diferente da encontrada na ocasião de eleição executiva nacional, onde os 
candidatos à presidência são convidados a delinear suas opiniões e propostas a respeito dos principais temas de 
política externa, talvez porque são mais facilmente associados a ações nesses campos. 
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Embora muitos dos partidos dentro do legislativo não possuam propostas nesse sentido, a 

atribuição de representantes legítimos, a nível federal, dos Estados e do povo, torna os parlamentares 

aptos não somente para deliberar sobre temas de política interna, como para interferir nos rumos 

internacionais do país, não cabendo o argumento de dissociação entre internacional e interno como 

justificativa. 

Apesar de riscos, tais como o retardo decisório das proposições – o qual, de certa forma, já se 

constata, a prerrogativa de um Congresso Nacional mais atuante poderia, ao contrário, minimizar esse 

problema, já que a participação nas negociações desde o início antecipa o debate e o surgimento de uma 

concordância. As divergências entre Executivo e Legislativo poderiam igualmente levar à perda de 

credibilidade dos negociadores44 a nível internacional, entretanto, soluções para esses e outros problemas 

decerto seriam delineadas. 

 A hibernação legislativa nesse sentido já durou tempo o suficiente, mas demanda por 

mudanças deve ser sistêmica: a própria dinâmica do voto pode ser alterada se a sociedade e suas diversas 

instâncias começarem a cobrar uma postura mais responsável e ativa de seus representantes, neste e em 

outros temas.  

  

                                                           
44

 Segundo Putnam (2008) uma posição negativa no nível II significa perda de credibilidade dos negociadores do nível 

I, podendo acarretar em prejuízos, inclusive ameaçando a retirada das outras partes do processo.  
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GEOPOLÍTICAS DO PETRÓLEO: ESTUDO COMPARADO ENTRE OS CASOS 

DA VENEZUELA, NORUEGA E DO BRASIL 
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RESUMO: Apesar do atual debate sobre desenvolvimento sustentável e conservação do meio 

ambiente, com consequente busca global por energia renovável e limpa, o petróleo deverá 

expandir sua demanda em 40% até meados desse século (YERGIN, 2012). Sabendo que o Brasil 

está sendo apontado como a principal fronteira de expansão global em exploração e produção de 

petróleo e gás, até 2030 (SANT‟ANNA, 2011), notadamente devido às recentes descobertas do 

Pré-Sal, o presente trabalho tem como objetivo estudar a geopolítica desenvolvida pela Noruega e 

Venezuela, no âmbito petrolífero, comparando-as com a geopolítica do petróleo que está sendo 

aplicada pelo Brasil. Reconhecendo-se ainda que o petróleo, além de ser uma importante fonte de 

energia, detém um papel fundamental no sistema internacional conforme afirma Paim (2011), 

compreendemos que o estudo das questões geopolíticas associadas a essa matéria prima é 

primordial para o desenvolvimento econômico e social de um Estado. Nesse sentido estamos 

realizando um estudo comparativo fundamentado em Campos (2007); Guimarães (2011); na 

Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, (ABDI), o Ministério das Relações Exteriores 

entre outras fontes de pesquisa. 
 

PALAVRAS-CHAVE: GEOPOLÍTICA, PETRÓLEO, BRASIL. 

 

ABSTRACT: Despite the current debate on sustainable development and conservation of the 

environment, with consequent global search for clean and renewable energy, oil demand is 

expected to expand its by 40% by the middle of that century (Yergin, 2012). Knowing that Brazil is 

being touted as the leading edge of global expansion in exploration and production of oil and gas 

by 2030 (SANT'ANNA, 2011), mainly due to recent discoveries of pre-salt, the present work 

aims to study geopolitics developed by Norway and Venezuela, under oil, comparing them with 

the geopolitics of oil that is being applied by Brazil. Recognizing also that oil, in addition to being 

an important source of energy, has a key role in the international system as stated Paim (2011), 

we understand that the study of geopolitical issues associated with this raw material is essential 

for economic development and a social state. In this sense we are conducting a comparative study 

based on Campos (2007), Guimarães (2011), the Brazilian Agency for Industrial Development 

(ABDI), the Ministry of Foreign Affairs and other sources. 
 

KEYWORDS: Geopolitics, Petroleum, Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

As demandas energéticas e de novos materiais intensificaram-se após a Revolução Industrial. 

No século XX, a massificação da indústria automotiva e a revolução química, criadora dos 

plásticos e dos materiais sintéticos, aprofundaram a importância econômica e geopolítica do 

petróleo. A Revolução Verde demandou inovações quanto ao fornecimento de fertilizantes e 

pesticidas derivados do mesmo recurso. De fato, apesar de não renovável, o petróleo possui mais 

de derivados, dos quais os mais conhecidos são os combustíveis gasolina, querosene e diesel. 

 

Tal commodity, como se sabe, esteve diretamente ligada aos conflitos internacionais do 

último século, inclusive influenciando a redefinição de áreas de influência das potências 

econômicas globais que, notadamente, concorreram pelos recursos existentes no Oriente Médio e 

na África, onde a maior parte da produção é onshore 
4
. A expansão recente das reservas 

globais tem ocorrido na plataforma continental da América do Sul, notadamente a partir das 

descobertas do Pré- Sal brasileiro (2007), onde a produção é predominantemente offshore
5
. O 

Brasil está se projetando, assim, como a principal fronteira mundial de expansão, exploração e 

produção global do petróleo até 2030 (SANT‟ANNA, 2011), o que pode representar uma 

janela de oportunidades sem precedentes ao País em termos de alavancagem do 

desenvolvimento econômico e social, a partir dos royalties e das receitas tributárias que a 

expansão dessa atividade trará ao Estado brasileiro. 

 

Considerando que o cenário internacional existe uma ampla gama de experiências relativas à 

indústria petrolífera, escolhemos para analisar suas trajetórias e a partir daí fazer um 

contraponto com o Brasil, dois países: Venezuela e Noruega. O primeiro por possuir as 

maiores reservas de petróleo provadas na atualidade, além de apresentar grandes 

semelhanças políticas, culturais e sociais com relação ao Brasil, devido ao contexto histórico 

e geográfico em comum. O segundo apresenta uma exploração offshore, que se assemelha 

com as descobertas do Pré-Sal, além de ser um exemplo de sucesso na utilização de um recurso 

finito. Este artigo representa ainda uma edição compacta de um projeto de Iniciação Científica 

que está sendo realizado na Faculdade ASCES até o final do corrente ano, não sendo, portanto a 

                                                           
4
 Exploração de petróleo no solo. 

5
 Exploração de petróleo na costa, em águas profundas ou ultra-profundas. 
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versão definitiva. 

 

GEOPOLÍTICA 

 

A geopolítica, em seu conceito mais básico, segundo Hugon (2009); Souza (2005); Jean 

(2012) refere-se à influência que o território de um país exerce nas decisões políticas adotadas 

pelo mesmo, sejam estas relativas ao âmbito interno ou externo do Estado. O território, assim 

como a população, os recursos naturais e a localização geográfica são, nas palavras de 

Pecequilo (2008, p.128), “os elementos fundamentais na definição do poder de um Estado, 

sendo a capacidade de utilização e exploração desses elementos os fatores chaves para definir 

os limites e possibilidades de ação do ator”. Podemos, nesse sentido, advertir que a geopolítica 

é indissociável das estratégias do Estado nacional no controle do território e/ou projeção de poder 

para o exterior. 

 

Como disciplina teórica, a geopolítica teve sua origem no final dos anos 1890, com o 

professor sueco Rudolf Johan Kjellén (JEAN, 2012). Este, apesar de se basear fortemente 

no trabalho do geógrafo Friedrich Ratzel, que foi o autor da obra Geografia Política, utilizou 

no seu estudo outra abordagem. Segundo Korinman (1990), isso ocorreu porque, enquanto a 

geografia política se ocupava de observar o planeta como habitat das comunidades humanas em  

geral, fazendo uso da ideia do darwinismo social, a geopolítica era definida por Kjellén como a 

ciência do Estado enquanto organismo geográfico, tal como este se manifesta no espaço. 

 

Nas Relações Internacionais, a idéia de geopolítica encontra-se fortemente ligada à escola 

realista, de acordo com Sarfati (2005), Donnely (2005) e Elman (2008). Os estudos 

relativos à segurança e ao equilíbrio de poder entre os Estados são centrais a essa escola de 

pensamento, que são classificados como High Politics. Como na teoria realista de Relações 

Internacionais, o Sistema Internacional funciona de modo anárquico e, nesse contexto, o 

interesse de cada Estado representa sua auto-ambição de ser / ter mais que o outro, gerando o 

medo. Esse medo é caracterizado na busca pela segurança, que nada mais é do que a proteção 

de um Estado contra os outros. Nesse sentido, Hans Morgenthau, um dos principais teóricos 

do Realismo Clássico, inclui matérias-primas (alimento, energia e água) e fatores geográficos 

como sendo determinantes ao poder e à manutenção da nação, Morgenthau identifica que a 

indústria de hidrocarbonetos se tornou relevante à soberania dos Estados: “outro fator relevante 

que exerce uma influência importante sobre o poder de uma nação, confrontada com outras 

nações, é representada pelos recursos naturais.” (MORGENTHAU, 2003, p. 220). 
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Contudo, essa corrente teórica não consegue explicar de forma abrangente todos os processos 

de desenvolvimento dos países em relação à sua capacidade de recursos, pois muitos deles, 

como por exemplo, Brasil e Venezuela, possuem rica variedade de recursos, embora exerçam 

limitado poder no cenário internacional. De acordo com as teorias marsianistas (estruturalistas) 

das Relações Internacionais, os países desenvolvidos, chamados de Norte, sobrepõem-se sobre os 

países do Sul, como nas questões de exploração, utilização e comercialização. Segundo Morato 

(2009, p. 227), a ajuda dos países do Norte em tecnologia representa uma dominação que esses 

exercem nos países do Sul. Assim, a teoria de Morgenthau possui limitada aplicação aos 

países pobres ou em desenvolvimento. 

 

Para os pensadores liberais, o Estado não é o centro absoluto do Sistema Internacional. Com 

isso, as organizações não-governamentais (ONGs), Organizações Internacionais (OIs), as 

empresas e os indivíduos tomam uma posição descentralizada, juntamente com aquele, fazendo 

com que o mesmo não tenha um controle pleno, deixando com que o próprio mercado se 

regule com o livre comércio e a institucionalização. Com a globalização e o aumento da 

interdependência mundial vem-se cunhando também um novo conceito de geopolítica: a 

geopolítica Pós-Moderna. Esta tem emergido no intuito de analisar o papel não apenas do 

Estado, mas também, dos mais diversos atores como: empresas, indivíduos, ONG‟s e 

organizações internacionais na dinâmica territorial do mesmo. Da mesma forma como não 

podemos falar hoje em uma soberania estatal absoluta, na medida em que existem questões 

como meio-ambiente, direitos humanos e instituições, tampouco podemos falar em um território 

completamente inviolável, uma vez que o controle sobre os fluxos de capitais, pessoas, 

empresas etc., tem fugido do controle do Estado (JACKSON & SORENSEN, 2007, p. 377) 

 

Apesar da teoria liberal não oferecer grandes contribuições para a área da geopolítica em si, 

podemos tentar compreendê-la por meio de uma ótica econômica, visto que é no território que se 

encontram os recursos naturais necessários para o desenvolvimento de uma nação. Além 

disso, como afirma Sarfati (2011) é “[...] o desejo de dominação econômica que leva o 

Estado a [...] conquistar novos territórios, a fim de satisfazer as necessidades de expansão do 

capital, para além das saturadas fronteiras do território nacional” (Sarfati, 2005 p.102). 

 

O PETRÓLEO 

 

Entre as matérias-primas importantes para a autonomia de um Estado, talvez nenhuma tenha um 
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valor tão grande quanto os recursos energéticos, pois, como já foi dito, estes são indispensáveis 

para o bem-estar e o crescimento econômico de um país. E além de determinar o nível de 

desenvolvimento de uma sociedade, estes recursos são primordiais para definir a posição que 

um país deterá no sistema internacional. 

 

Em artigo apresentado no IV Seminário Nacional de Ciência Política da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, em 2011, os autores Lucas Kerr de Oliveira e Luciana Costa Brandão 

fazem uma abordagem clara do papel que tais recursos tiveram na consolidação do poderio 

hegemônico de alguns Estados, analisando o caso chinês na Idade Média, o das cidades-

estados italianas, de Portugal, das Províncias Unidas e por fim da Inglaterra no século XIX. 

Pois, ao longo da história: 

 

[...] as potências dominantes foram aqueles Estados que, (...) conseguiram 

estabelecer a liderança e o controle sobre determinados recursos de poder e, 

principalmente, desenvolveram a capacidade de transformar eficientemente estes 

recursos em riquezas, tecnologias ou determinadas capacidades militares, em suma, 

em poder concreto. (OLIVEIRA; BRANDÃO, 2011, p.11). 

 

 

Desses casos, talvez o mais emblemático seja o britânico, onde a utilização do 

Carvão como motor energético da Revolução Industrial e o fato de ser o primeiro país a adotar 

um sistema parlamentarista que limitava os poderes da realeza, possibilitaram àquele país ser o 

principal centro hegemônico durante todo o século XIX. Como afirma Nazaré (in Zhebit, 2008, 

p. 227): “Esse poder político e econômico, aliado a uma grande força militar e aos novos 

princípios do capitalismo e liberalismo comercial, permitiu que a Grã-Bretanha fosse a maior 

responsável pelo equilíbrio de poder no período”. 

Na virada do século XIX para o século XX, os problemas decorrentes da utilização 

do Carvão, tais como a inadequação no fornecimento do mesmo, que era temida pelo governo 

britânico, a poluição e os danos respiratórios causados à sociedade em virtude da queima do 

mesmo (YERGIN, 2012, p.613), fizeram com que a Inglaterra encorajasse suas usinas a 

substituírem o carvão pelo petróleo. Outros pontos que favoreceram a ascensão do petróleo, 

segundo Yergin (2012), foram que naquela época este era mais abundante, ambientalmente 

atrativo e mais fácil de administrar. 

As outras nações daquele período, como França e Alemanha, viram então, pouco a 

pouco, o petróleo emergir como o sinônimo e o novo propulsor do desenvolvimento. E foi com 

o avanço da industrialização desses e de outros países, e em seguida com a expansão dos 
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mercados, que a utilização do petróleo aumentou. A busca pelo controle dos territórios onde 

havia tal recurso, se converteu, assim, em um importante ponto da agenda externa dos países. 

(NEVES, 2010). Justamente essa busca, conjugada com outros fatores, foi a responsável por 

gerar os acirramentos e as disputas que viriam a se converter em poucos anos no primeiro grande 

conflito mundial. 

Na Segunda Guerra, o peso geopolítico do petróleo tornou-se ainda mais evidente, 

pois a utilização desse combustível na movimentação das forças terrestres, áreas e marítimas foi 

o responsável por garantir a vitória dos aliados sobre o eixo (YERGIN, 2012). Os EUA, ao 

perceberem a importância que esse recurso exerceu no seu triunfo, tornaram a busca de 

suprimento por petróleo um dos principais orientadores de sua política externa no restante do 

século XX até os dias atuais. 

Ainda no decorrer dos anos 1970, os países do Oriente Médio, que detinham e até 

hoje possuem  a  maior  parte  das  reservas  mundiais  de  petróleo  de  acordo  com  dados  da  

British Petroleum
6 

passaram a perceber o peso econômico e político que esse óleo exercia 

no sistema internacional. No intuito de protegerem os preços de comercialização desse 

produto – que vinha sendo amplamente fixado segundo interesses de empresas estrangeiras, 

provenientes do Norte – e arrecadarem uma quantidade maior de receita formaram a 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) (SALVADOR & MARQUES, 2003, 

p.196). 

 

Principalmente após as crises do petróleo, em 1973 e 1979, onde os preços do mesmo 

dispararam internacionalmente (como mostra o gráfico abaixo), os países da OPEP, que até então 

se acreditava que tinham um papel marginal na configuração internacional, passaram a deter 

uma maior parcela de poder no sistema. E foi nesse ponto que o controle geopolítico do petróleo 

tornou- se mais premente, uma vez que era necessário para as grandes potencias econômicas, 

que tinham sido fortemente desestabilizadas com esse aumento dos preços, evitar o surgimento 

de novas crises e garantir o seu suprimento energético. Nesse âmbito também a economia passou 

a figurar cada vez mais como um elemento na agenda da High Politics
7  

das Relações 

Internacionais, pois os países produtores do petróleo, não obstante possuírem grandes 

contingentes militares adquiriram, através da barganha dos preços de petróleo, um campo maior 

de influência no cenário internacional. 

                                                           
6
 Segundo Pecequilo (2008, p.121): “A high politics refere-se aos componentes essenciais da política de poder para os 

realistas envolvendo os elementos militares, diplomáticos e estratégicos que definem a capacidade de projeção 
internacional do Estado”. 
7
 Dados obtidos através do Key World Energy Statistics, no site da Agência Internacional de Energia. Disponível em: 

<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html> Acesso em: 03/09/2013 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name%2C31287%2Cen.html
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Atualmente, o petróleo continua sendo recurso essencial para a indústria e a economia 

das nações, visto que esse hidrocarboneto corresponde sozinho a mais de 40% da matriz 

energética mundial de acordo com dados da Agência Internacional de Energia
8
. Além disso, o 

nosso próprio estilo de vida contemporâneo é, em grande parte, proporcionado pelos derivados de 

petróleo: 

 

 

Somos tão dependentes desse mineral e ele está tão embutido nas nossas 

atividades diárias que dificilmente pararmos para nos dar conta de seu penetrante 

significado. É ele que torna possível nosso local de moradia, nosso modo de 

vida, o meio de transporte que adotamos nos deslocamentos diários de casa para 

o trabalho, a maneira como viajamos e até mesmo para onde levamos quem 

estamos cortejando. Ele é o sangue vital das comunidades suburbanas. É 

(junto com o gás natural) o componente fundamental da fertilização da qual 

depende a agricultura; possibilita o transporte de alimentos para as megacidades 

do mundo, totalmente não autossuficientes. Também fornece os plásticos e os 

elementos químicos, que são os tijolos e a argamassa da civilização 

contemporânea, uma civilização que desmororonaria caso os poços de petróleo 

secassem subitamente (YERGIN, 2012, p.15). 

 

Entre 2000 e 2011 (no intervalo de apenas 11 anos), a porcentagem ocupada pelo 

petróleo no comércio mundial cresceu mais de 70%, de acordo com dados da Organização 

Mundial do Comércio
9
, passando de 10,20% em 2000 para 17,80% de todo o comércio 

                                                           
8
Dados obtidos através do Key World Energy Statistics, no site da Agência Internacional de Energia. Disponível em: 

<http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,31287,en.html> Acesso em: 03/09/2013  
9
 <http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm> Acesso em: 11/09/2013 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name%2C31287%2Cen.html
http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its_e.htm
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realizado em 2011, como podemos observar abaixo. Quando comparado com relação à 

comercialização internacional apenas de commodities, podemos perceber de maneira mais clara 

o forte papel que os combustíveis desempenham no comércio contemporâneo mundial, 

configurando cerca de 56% do total de produtos primários comercializados. Isoladamente, é 

possível constatar ainda, que os principais centros econômicos (América do Norte (64,9%), 

Europa (51,6%) e Ásia (58,1%)) são os mais dependentes de tal recurso, o que favorece 

potencialmente o poder de barganha dos Estados que produzem esse hidrocarboneto. ~ 

 

 

Fonte: Organização Mundial do Comércio 

 

 

1. GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO 
 

 

No plano da geopolítica, as recentes invasões realizadas pelos Estados Unidos no 

Oriente Médio, mais conhecidas como Guerra do Golfo, denotam o grau com que o petróleo 

está ligado às estratégias geopolíticas atuais. A despeito do discurso midiático norte-

americano, sabe-se que a invasão ao Iraque foi motivada por interesses petrolíferos naquela 

região. Utilizando termos como “ataque preventivo” e “guerra ao terror”, os discursos dos 

líderes norte-americanos tinham como objetivo legitimar sua invasão, de modo que pudessem 

instalar regimes pró-americanos que garantissem o suprimento de petróleo advindo daquela 

região. 

Entre os teóricos que estudam a relação dos recursos energéticos com os conflitos 

mundiais, Michael Klare tem sido um dos que mais se destacam. Autor de obras como Resource 

Wars (2001) e Blood and Oil (2004), este autor oferece ricas contribuições acerca do papel 

central que tais recursos desempenharam nos principais conflitos mundiais. E, neste século, 

Klare é enfático ao afirmar que: “Agora, com o fim da Guerra Fria e o início de uma nova 

era, a competição por recursos irá desempenhar novamente um papel crítico nos assuntos 
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mundiais” (Klare apud Igor Fuser). 

Vê-se assim, que apesar dos problemas ambientais gerados pelo petróleo e pela busca 

de energias alternativas e limpas, esse hidrocarboneto continuará sendo um elemento muito 

presente na agenda internacional e na política externa dos Estados nos anos vindouros, assim 

como ocorreu nas décadas passadas. 

Nesse contexto o Brasil tem surgido nos últimos anos como um grande centro de 

produção de petróleo devido, principalmente, aos avanços obtidos pela PETROBRAS na área 

do Pré-sal, em produção offshore, onde foram descobertas grandes reservas de hidrocarbonetos. 

Tal cenário, além de ter possibilitado o Brasil a alcançar à autossuficiência em petróleo, 

permitirá nos próximos anos que o país se torne um grande exportador líquido de petróleo e 

derivados (ALÉM, 2010, p.275). 

Entretanto, sabemos que o desenvolvimento não é uma fatalidade e que são 

necessários estudos e prospecções cada vez mais especializados, que permitam o Brasil usufruir 

do máximo de benesses que o ramo petrolífero possa gerar para a nação. Piquet (2012), 

sintetiza isso de forma bastante clara, ao dizer que os benefícios ou malefícios nesse ramo 

dependerá do grau de desenvolvimento das forças produtivas do país, do tipo de estratégia 

adotada para superar o desenvolvimento e do cenário político externo e interno. 

De acordo com os debates teóricos das Relações Internacionais supracitados, o estudo da 

geopolítica do petróleo está intrinsecamente ligado a relação que os Estados detêm sobre 

esse recurso energético, segundo Sarfati, Morgenthau afirma que a indústria de 

hidrocarbonetos se tornou relevante para a manutenção da soberania estatal: 

 

O acesso ao petróleo é fundamental no poder de  uma nação, pois, a  partir dessa 

substância, abre-se toda uma cadeia de produtos petroquímicos, que inclui a 

produção de quase tudo o que está a nossa volta, de plásticos nos móveis e no 

computador, passando por tintas, até peças de automóveis. Como se isso não 

bastasse, o petróleo continua a ser o combustível básico que movimenta qualquer 

tipo de veículo, inclusive os militares, portanto, o acesso privilegiado a esse 

recurso dá uma grande vantagem econômica e militar a uma nação. (SARFATI, 

2011, p 96) 

 

Dessa maneira, considerando que o cenário internacional existe uma ampla gama de experiências 

relativas à indústria petrolífera, escolhemos para analisar suas trajetórias e a partir daí fazer um 

contraponto com o Brasil, dois países: Venezuela e Noruega. O primeiro, por possuir as 

maiores reservas provadas de petróleo na atualidade, além de apresentar grandes 

semelhanças políticas, culturais e sociais com relação ao Brasil, devido ao contexto histórico e 

geográfico em comum. O segundo, porque apresenta uma exploração offshore que se 
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assemelha com as descobertas do Pré-Sal, além de ser um exemplo de país que conseguiu 

utilizar os recursos escassos do petróleo para alavancar sua economia, mas desenvolver outros 

ramos de sua indústria e elevar o padrão de vida de sua população que possui o melhor IDH 

mundial. 

 

 

2. O MODELO VENEZUELANO 
 

País de língua castelhana, localizada na parte sul do continente americano, a 

República Bolivariana da Venezuela é, de acordo com a Edição 2013 do relatório 

estatístico da British Petroleum, o país com as maiores reservas mundiais de petróleo, as quais 

chegam a incrível marca de 297,6 bilhões de barris. Superando as reservas petrolíferas de países 

como Arábia Saudita (265,9 bi) e Canadá (173,9 bi), a Venezuela detém uma participação de 

17,8% no total mundial de petróleo segundo o mesmo relatório. 

Diferentemente de outros países da América do Sul, onde os produtos agrícolas ainda 

representam a maior percentagem nas suas exportações, o petróleo na Venezuela responde por 

mais de 93% dentre os produtos exportados pela mesma
10

. Ademais, cerca de 1/3 do PIB e 

metade da receita do governo também são provenientes desse setor (CAMPOS, 2007). Além 

do peso econômico que o setor petrolífero tem para a Venezuela, este hidrocarboneto também 

se encontra fortemente atrelado às  questões políticas, sociais, culturais e ideológicas da 

região (DÁVILA, 2000). 

 

Em grande parte da história desse país, o petróleo já representava o principal motor 

da economia, pois segundo Campos (2007) em 1935 essa matéria-prima já correspondia a 

cerca de 90% do valor total das exportações. Sendo que, desde o século XIX a exploração e 

a produção desse recurso no território venezuelano já eram executadas pelos grandes oligopólios 

petrolíferos da época, como a Royal Dutch Shell. Entretanto, com o passar dos anos, devido à 

percepção do setor como estratégico para a emancipação e o desenvolvimento do país, foram 

ocorrendo gradativamente movimentos pelo controle da renda petrolífera. 

 

Principalmente a partir daeleição de Hugo Chávez em 1998 é que ocorrerá uma 

intervenção maior do governo no setor petrolífero. Para exercer tal controle, foram 

necessárias a principio duas ações como nos mostra Vera (2005, p.9): “retener con firmeza el 

control directivo de PDVSA, por otra sancionar una nueva legislación en materia de 

                                                           
10

 Dados obtidos no site da Organização Mundial do comércio. 
<<http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=VE>> Acesso em: 01/09/2013 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&amp;Country=VE
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hidrocarburos.” Por meio da convocação de uma Assembleia constituinte através de um 

Referendo popular, Chávez promulga então no inicio de seu mandato uma nova constituição 

que aumenta os poderes do executivo e eleva os gastos sociais através de uma rede de 

programas sociais conhecidos como Missões Bolivarianas. (WISEMAN e BÉLAND, 2010). 

 

Em 2001, Chávez cria então a Lei Orgânica de Hidrocarbonetos (LOH), que estabelece a 

primazia do Estado sobre as reservas de petróleo, devendo as atividades de E&P de 

petróleo, juntamente com a exploração, a extração, a coleta, o transporte e o armazenamento 

serem realizadas diretamente pelo Estado. Nos contratos que fossem realizadas com empresas 

estrangeiras, a mesma lei estabelecia a participação majoritária da empresa, além de aumentar 

de 16,66% para 30% os royalties do petróleo. (Campos, 2007). 

 

Outro ponto fundamental a ser destacado é a busca por uma maior articulação com os 

países do OPEP durante o governo Chavista, na tentativa de reequilibrar os preços internacionais 

do petróleo. Como nos mostra Campos (2007, p.151) “houve uma redução da exportação 

líquida de petróleo, proveniente por um lado, do retorno a adesão das cotas pela OPEP e, por 

outro, da greve de âmbito nacional iniciada em 2 de dezembro de 2002”. Ela também 

explica que o interesse Venezuelano em buscar uma maior coesão com a OPEP, estava ligado a 

tentativa de conter tendências nacionais e internacionais que fossem contrárias aos interesses do 

Estado. 

 

Sob a administração de Chávez o PIB da Venezuela cresceu abruptamente, e em um 

curto intervalo de tempo. Entre 2003 e 2006, por exemplo o PIB passou de 83 bi para 183 bi, 

segundo dados do Banco Mundial
11

, representando um crescimento de mais de 100%. No que 

concerne ao PIB per capita, este também foi consideravelmente incrementado, dobrando seu 

valor entre os anos de 2003 e 2006, atingindo no final de 2012 cerca de 12,76 US$. 

 

A renda petrolífera na Venezuela vem sendo utilizada nos últimos anos 

principalmente na manutenção dos já citados programas sociais que tiveram inicio no governo 

Chavista. Foi através de um programa conhecido como Missão Robinson, por exemplo, que o 

país conseguiu amenizar as taxas de analfabetismo, chegando em 2005 a ser declarado um país 

sem analfabetos de acordo com a UNESCO. 

 

O número de pessoas que recebem pensão do governo também aumentou substancialmente não 
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obstante a Venezuela ainda ocupe o 73º lugar mundial entre os maiores IDH, de acordo com o 

Relatório de Desenvolvimento Humano da ONU de 2011. Graças a esses investimentos a 

Venezuela possui hoje o menor coeficiente Gini
12 

mais baixo de toda a região
13

. 

 

A despeito da melhora em alguns de seus indicadores sociais, percebe que durante a 

primeira década de 2000, as importações de bens intermediários, de consumo e principalmente 

de capital foram ascendentes de acordo com dados da CEPAL. Isso pode representar indícios 

de uma possível “doença holandesa” na economia, que é um termo utilizado pela literatura 

para se referir aos malefícios que o aumento na renda de uma commodity traz para outros 

setores da economia. 

 

Com a entrada de grandes divisas se torna muitas vezes mais fácil para o país importar 

determinados produtos do que fabricá-los nacionalmente, o que ocasiona o atrofiamento de 

outros setores da economia, tornando o país dependente de um único recurso e vulnerável as 

alterações de preços no mercado internacional. 

 

Nesse sentido, podemos concluir que a geopolítica do petróleo venezuelano à medida que não 

diversifica seu parque industrial, torna o país mais vulnerável internacionalmente. Além de que, 

devido o petróleo ser um recurso escasso e não renovável, torna-se mais premente ainda 

gerenciar as rendas advindas dessa indústria de modo a gerar não apenas o bem-estar da 

população atual, mas também garantir o bem-estar e o desenvolvimento das gerações futuras. 

 

 

3. O MODELO NORUEGUÊS 
 

O Reino da Noruega se localiza ao extremo norte do continente europeu, banhado pelo oceano 

Atlântico e pelo o Mar do Norte e cercado por gelo durante quase todo o ano. A Noruega é 

referência mundial no IDH
14

, tendo obtido o melhor lugar do globo, resultado de uma série de 

medidas em relação ao uso do petróleo e a sua implementação na sociedade. Segundo 

Tolmasquim (2011), o modelo norueguês é um dos poucos, países produtores de petróleo, que 

conseguiu transformar a maldição do petróleo em uma benção. Graças a esse “trampolim” 

econômico, o país nórdico hoje é referência na modalidade offshore
15

, em produzir tecnologias e 

gerar bem de serviços na área petrolífera. 

                                                           
12

 O Coeficiente de Gini é uma medida de desigualdade desenvolvida pelo estatístico italiano Corrado Gini, e publicada 

no documento "Variabilità e mutabilità" ("Variabilidade e mutabilidade" em italiano), em 1912. É comumente utilizada 

para calcular a desigualdade de distribuição de renda mas pode ser usada para qualquer distribuição. Fonte: 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini 
13

 Disponível em: <http://venezuelanalysis.com/analysis/8151> Acesso em: 12/09/2013 
14

 Índice de Desenvolvimento Humano de 2013. 
15

 Modalidade de exploração de petróleo no fundo do mar, ou traduzindo literalmente, fora da costa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
http://venezuelanalysis.com/analysis/8151
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O mar sempre foi a fonte de subsistência mais importante para os noruegueses, pois 

suas principais atividades eram a pesca, navegação e construção de embarcações. Ryggik (2010), 

afirma que a revolução da indústria moderna, no começo do século 20, era baseada na 

exploração marítima. Segundo Guimarães ( 2011), o uso do mar foi de fundamental importância 

para as atividades de sustento da Noruega (RYGGVIK, 2010, p.13, tradução nossa) 
 

 

Os pescadores noruegueses sempre tiveram acesso privilegiado a reservas de bacalhau, 

arenque e outros peixes de águas frias e profundas ao longo de sua costa. Chegaram a 

sentir o gosto da prosperidade mediante a caça da baleia. Mais tarde, o transporte 

marítimo e a construção naval deram à Noruega posição destacada na economia mundial. 

(GUIMARAES, 2011, Pag. 34) 

 

 

Como resultado da crise do Oriente Médio e a nacionalização do petróleo naquela região, houve 

um déficit na fabricação das embarcações, provocado pela pouca oferta de petróleo. Então, para 

diversificar os setores econômicos e ganhar uma certa independência dos países produtores do 

ouro negro, a Noruega foi motivada pela descoberta de um campo de gás natural na Holanda, em 

Groingem, uma busca que fez com que estudos e empresas petrolíficas se voltassem para o 

potencial do Mar do Norte. Então em 1969, com a inovação das tecnologias marítimas, teve a 

descoberta do campo de Ekofisk, na parte sul do Mar nórdico. (TOMALSQUIM, 2011, pag. 211) 
 

Nos primeiros momentos a E&P 
16 

eram feitas por empresas estrangeiras, na sua maioria, 

embora a Norwegian Oil Company e a Norsk Hydro, empresas norueguesas participassem. Pois, 

“a Noruega inicialmente não tinha dinheiro nem tanta tecnologia para explorar esses valiosos 

recursos energéticos” (RYGGVIK, 2010, p. 13, tradução nossa) 
 

Com o crescimento do campo petrolífero de Ekofisk, a exploração de petróleo teve muita 

influência na economia norueguesa, pois serviu como um “trampolim” para uma economia que 

não se destacava na Europa para a segunda maior exportadora de petróleo e gás natural e a quinta 

no âmbito mundial, como afirma Guimarães (2011). Além da história política da Noruega, de um 

Estado que proporciona um bem-estar social, com suas políticas de social-democracia, aonde as 

palavras como: “comunidade”, “solidariedade”, “bem-estar”, “política social” e “propriedade 

estatal” eram/são tidas como preferenciais para montar o quadro político para criação do Fundo 

de Pensão Governamental (Tolmasquin, 2011, p. 234), e estabelecer o desenvolvimento, tanto da 

economia como da melhoria d o país, “o „modelo norueguês‟ constituiu uma fusão de 

mecanismos que visam obter o máximo de valor para os Estado, a indústria nacional e a 

sociedade” (GUIMARÂES, 2011, PP. 39-40). 
 

Por isso, foi criada em 1972, uma empresa pública, que era 100% estatal, Tolmaskin (2011), que 

detinha um órgão público para tratar dos temas de regulação do setor de gás natural, petróleo e 
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 Exploração e Produção 
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desenvolvimento dessa área para a criação de bens e serviços, pois o principal motivo do 

Governo norueguês era abrir o mercado para empresas internacionais, para ter uma troca e gerar 

renda, pois as empresas internacionais deveriam inserir trabalhadores noruegueses, como 

também, interagir com empresas de navegação, construção marítima, desenvolvendo esse setor 

como outros na Noruega, como relata Guimarães (2011) 
 

 

A companhia deveria desempenhar tríplice missão: participar das atividades de 

prospecção e produção, absorvendo o máximo de experiência e tecnologia dos 

parceiros estrangeiros; servir de plataforma para o desenvolvimento da indústria 

offshore nacional norueguesa; e canalizar as receitas obtidas ao tesouro da Noruega.” 

(GUIMARÃES, 2011, PP. 100-101) 

 

A Statoil tinha duas atribuições, a de participar nas atividades de E&P e da capacidade 

financeira, fazendo parcerias com outras empresas. Com isso, as atividades de E&P só podiam 

ser aprovadas com a participação da empresa estatal, que era de no mínimo 50%. Segundo, 

Tolmaskin (2011), essa empresa estatal teria um grande papel na execução das atividades de 

exploração e produção, com isso garantindo o desenvolvimento da Noruega e melhorias na 

indústria de petróleo, acarretando na criação da cadeia produtiva de bens e serviços para a área 

de petróleo. 
 

Com a regulação do setor petrolífero da Noruega, o direito de exploração e a própria propriedade 

no subsolo pertencia ao Estado e deveria ser legislada pelo mesmo, embora houvesse o 

balanceamento entre a cooperação e a competição. Por mais que a empresa estatal tivesse 

privilégios, existiam várias políticas para integrar as empresas, como as joint ventures, havendo 

um compartilhamento da infraestrutura e mantendo o capital privado. Fazendo com que tivesse 

uma competição com cooperação. “Como em muitos países com potencial energético, o maior 

desafio a Noruega enfrentou foi determinar em quais áreas a soberania tinha acabado e quais 

ainda não
17

.” (RYGGVIK, 2010, pag.10) 

 

Com o crescimento da área de petróleo, foi criada a SDFI, State’s Direct Financial Interest, em 

português, Interesse Financeiro Direto do Estado. Dividindo a área operacional com a Statoil e a 

função financeira com a SDFI. Com a forte cooperação com a Comunidade Européia, a Noruega 

teve que criar um ambiente de igual competição, então a Statoil teve o seu capital aberto em 

2001, embora permanecesse controlada pelo Estado. Contudo, o Estado cria outra empresa 

pública 100% estatal, a Petoro, que substituiu a Statoil no gerenciamento da SDFI A Statoil 

firma uma parceria com a Norsk Hydro, tornando Statoil Hydro, pois tem que competir de 

maneira igualitária com as outras empresas em nível nacional e global. (Tolmasquim, 2011, p. 

216) 
 

O sucesso do modelo norueguês deve-se principalmente pela divisão das tarefas e deveres das 

instituições no setor petrolífero, em primeira instância tem-se o Parlamento norueguês que tem a 
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 “Like many other countries with potential oil reserves, the first major challenge Norway faced was to secure an 
agreement determining which areas it had sovereignty over”. 
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função de estrutura e intervêm com o Governo, que este é o poder executivo, responsável pela 

implementação dos pedidos do Parlamento. O Ministério de Petróleo e Energia (MPE) fica 

responsável pela gestão de recursos do setor de petróleo, como monitoramento das empresas do 

Estado. O Ministério do Trabalho e Inclusão Social, na área do petróleo, é o responsável pelas 

medidas de melhorias do “bem-estar” da Noruega, a partir desse ministério é sugerido várias 

normas e leis sobre os gastos dos royalties, mudanças nas leis e normas para garantir os direitos 

dos trabalhadores, e ainda é ligado ao Ministério do Meio Ambiente, aonde se regula o sistema 

de Desenvolvimento Sustentável e a Administração Costeira Norueguesa que. O Diretório 

Norueguês é o corpo administrativo e financeiro das atividades de Exploração e Produção. 
 

Contudo, a produção e exploração da Noruega estão em declínio, porém detém a maioria dos 

mercados europeus e conta com aparatos tecnológicos que fornecem bens de serviços, fazendo 

com que as políticas públicas de “estar social” continuem. Fazendo com que a Noruega esteja no 

ranking de melhor IDH do mundo. 
 

 

METODOLOGIA 
 

Este artigo consiste de pesquisas quali-quantitativas, utilizando dados secundários da British 

Petroleum, do IDH ( PNUD, 2013) da OMC e uma vasta literatura da área além de outros sites 

especializados 

 

 

4. O MODELO BRASILEIRO 
 

O Brasil saiu de uma zona de dependência externa de petróleo para uma auto-suficiência e 

exportação desse hidrocarboneto, segundo Além (2010). Com a descoberta do pré-sal, o 

setor petrolífero brasileiro ganhou uma enorme visibilidade internacional, pois com a 

instabilidade no Oriente Médio e a política externa pacífica do Brasil, cria a imagem de uma 

fonte segura e estável. Com isso, o petróleo passará a fazer parte de uma parcela significante na 

economia e esse recurso determinante para a geopolítica do país. O Brasil está se tornando 

grande produtor, refinador e exportador de petróleo e seus derivados e, com isso, aumenta a 

dependência econômica sobre tal 

Commodity 
18

: 

 

 

A perspectiva de crescimento dos investimentos está claramente puxada por petróleo e 

gás. A expectativa para o próximo quadriênio é de que os investimentos atinjam R$ 340 
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bilhões, com crescimento de 113% em relação ao quadriênio 2005-2008. (PUGA ET 

AL., 2010, p.35) 

 

 

Ao contrário da Noruega, o primeiro campo de petróleo encontrado no Brasil foi onshore, em 

Candeias na Bahia, 1947. Só em 1968 foram encontrados poços no mar, embora o alto custo da 

exploração e o valor baixo do petróleo na época fizeram com que não tivessem nem 

empresas e investimentos. Então, depois dos dois Choques do Petróleo, foram feitos 

investimentos e Pesquisas e Desenvolvimento no setor para diminuir a dependência. Na 

Noruega e tanto na Venezuela, as explorações iniciais eram feitas essencialmente por 

empresas internacionais, pois não possuíam a tecnologia necessária e investimentos, embora a 

Noruega tenha seguido um plano para integrar trabalhadores, empresas e a tecnologia 

norueguesa no setor petrolífero, enquanto a Venezuela se deixou ser completamente dominada 

pelas Multinacionais. 

A empresa estatal Petrobras foi criada em 1953 após protestos nacionalistas em 1946, 

aonde sindicatos, associações e estudantes lançaram um dos slogans mais famosos do país, 

“O petróleo é nosso!”. Esse grito de liberdade das empresas de petróleo, fez com que o Estado 

tivesse o domínio de explorar o seu próprio recurso. Como aconteceu na Venezuela e 

Noruega, PDVSA e STATOIL, respectivamente. 

De acordo com o gráfico abaixo, em 1980 podemos observar que a Venezuela é a maior 

exportadora entre os três, vale salientar que só em 1971 que a Noruega começa a produzir, 

fazendo com que em 1990 ela cresça e em 2000, a produção Norueguesa ultrapassa a 

Venezuelana. Se analisarmos, o Brasil passa de um quadro quase imutável na produção de 

petróleo para uma força crescente em 2010. 
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A produção de petróleo venezuelana permanece em grande escala, a brasileira segue em um 

rítmo de crescimento pelo petróleo offshore, enquanto a produção norueguesa tenha apresentado 

um grande desepenho dos anos de 1990 para 2000, ultimamente tem sofrido um declíneo. 

Contudo o seu mercado tenha absorvido a “onda” petrolífera para aperfeiçoar em pesquisas e 

tecnologias, gerando bem de serviços, fazendo com que a sua principal política, a de bem-

estar social, seja aplicada com o dinheiro do setor do petróleo, como vemos no gráfico a seguir: 

 

 

 

A Noruega fica em primeiro lugar no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) há muitos anos, resultado de suas políticas socil-democráticas para gerar riqueza 

para a sociedade. Enquanto, a Venezuela, por ter descobertos poços do petróleo bem antes 

dos noruegueses, não possuem um número expressivo para a qualidade de vida venezuelana e a 
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relação com a exploração e produção de petróleo. Contudo, podemos observar que a partir dos 

anos 2000 os índices começam a melhorar. O Brasil, dos três, apresenta a última posição, 

refletindo que a relação do setor petrolífero e a qualidade de vida dos brasileiros não se 

correlacionam, embora como a produção de petróleo, o IDH brasileiro está em ascensão. 

 

 

Considerações 
 

Se for pelo fator historio e regionalismo, diríamos que o Brasil está segundo o modelo 

venezuelano para a sua indústria petrolífera, embora se tenha desenvolvido uma grande 

revolução em tecnologia e pesquisa em exploração e produção offshore para águas profundas e 

ultraprofundas. Com isso, se aproximando do modelo norueguês do setor petrolífero. Porém, o 

Brasil não possui um alto IDH, mas tenha planos políticos para se investir na educação. 

Contudo, esse pesquisa está em fase de produção, não tendo como concluir de forma 

definitiva o modelo que o Brasil está seguindo. 
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As Centrais Periféricas: Experiência Internacional comparada dos Processos 

de Integração Regional da África Austral e da América Central 
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RESUMO: A America Central e a África Austral são regiões comumente esquecidas quando se fala de integração 

regional e tem em comum um fragmentado processo de integração marcado pela influência das guerras civis entre as 

décadas de 1970-1990. Há hoje em ambas as regiões numerosos obstáculos político-econômicos e institucionais 

cujas origens remontam a esse histórico de hostilidade bélica associada ao contexto da Guerra Fria e que também 

explica porque seus processos de integração ainda são lentos. Hã, porém, um momento de revigoração 

integracionista que se dá com os novos alinhamentos em políticas de segurança entre os Estados membros das suas 

atuais instituições integracionistas: Southern África Development Community (SADC) e o Sistema de Integración 

Centro americano (SICA). Este artigo analisa a integração regional da África Austral e da América Central 

através das similaridades de desafios, das diferenças históricas e das perspectivas de aprofundamento de seus 

processos integracionistas motivadas pelo foco na agenda de segurança. 

 

 

RESUMEN: América Central y África Austral son regiones comúnmente olvidadas cuando se habla de integración 

regional y tiene en común un fragmentado proceso de integración regional marcado por la influencia de  las 

guerras civiles que  ocurrieron entre  1970-1990.  Hoy,  en ambas regiones,  existen numerosos obstáculos 

político-económicos e institucionales cuyos orígenes hacen referencia a ese histórico de hostilidad bélica asociado 

al contexto de la Guerra Fría y que también explica porque sus procesos de integración todavía son lentos. Hay, 

sin embargo, un momento de retomada integracionista que ocurre a partir de los nuevos alineamientos en políticas 

de seguridad entre los Estados miembros de suyas actuales instituciones: Southern African Development 

Community (SADC) y el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Este artículo analiza la integración 

regional de las dos regiones a través de sus similitudes de retos, de diferencias históricas y de las perspectivas de 

profundización de sus procesos integracionistas motivados en el foco común en agendas de seguridad. 

 

Palavras chaves: integração regional, segurança regional, SADC e SICA; Ordem Mundial e 

Política Internacional. 
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Introdução 
 

 

No período após o final da Guerra Fria, inaugura-se um novo espaço para uma nova era da 

organização política do mundo - diferente daquele que caracterizou o sistema político bipolar 

resultante de conflitos ideológicas e político-econômica entre os Estados Unidos e a extinta 

União Soviética - permitindo o surgimento de novas estruturas políticas multipolares, que 

Hwang (2006, pp. 1-2) denomina “novo mundo ordem”. Um dos fatos mais notórios, associadas 

a este evento, é a extinção da concepção conflitosa dualista, que reduzia a política mundial 

entre países do oriente e ocidente. 

 

Ademais, é importante notar que o fim da bipolaridade política significou uma reestruturação 

do sistema político mundial e do pensamento acadêmicos dos estudos relações internacionais 

(RI). Como é o caso do ponto de vista militar tradicionalista de segurança (Alder e Barnett, 

1998 p. 4); Para esses autores, com o surgimento de uma nova ordem política mundial, essa 

visão tornou-se irrelevante, abrindo espaço para visões expandidas em projeto de segurança, 

permitindo que outros setores, como os políticos, econômicos, sociais e ambientais a serem 

considerados como aspectos da segurança regional, nacional e internacional. O mesmo caso 

acontece com o novo entendimento da política de integração regional. 

 

A America Central é a região comumente esquecida quando se fala de integração 

regional latino-americana – pese seu histórico integracionista ser o mais antigo do continente 

– e tem em comum com a África Austral um fragmentado processo de integração marcado pela 

influência das guerras civis entre as décadas de 1970-1990. Há hoje em ambas as regiões 

numerosos obstáculos político-econômicos e institucionais cujas origens remontam a esse 

histórico de hostilidade bélica associada ao contexto da Guerra Fria e que também explica 

porque seus processos de integração ainda são lentos. Simultaneamente, porém, há um momento 

de revigorarão integracionista que se dá com os novos alinhamentos em políticas de segurança 

entre os Estados membros das atuais instituições integracionistas: Southern África 

Development Community (SADC) e o Sistema de Integración Centro Americano (SICA). 

 

Este artigo analisa processos de integração regional da África Austral e da América Central   

através   das   similaridades   de  desafios,   das   diferenças   históricas   e  das perspectivas de 

aprofundamento de seus processos integracionistas motivadas pelo foco na agenda de segurança. 
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Conceituação Teórica e Revisão Teórica sobre Segurança e Integração Regional 
 

Em âmbito geopolítico o conceito de região, de acordo com Emanuel Adler (1997), 

é o resultado de interação sociopolítica e econômica entre um grupo de países que 

compartilham da mesma identidade e de costumes, sem necessariamente estar determinado por 

restrições geográficas. 

 

Já a noção de regionalismo, segundo Monica Herz (2005, p. 2) é um fenômeno que se 

concretiza pela ocorrência de coordenação de políticas entre diferentes Estados. Essa autora 

enfatiza que qualquer fenômeno de regionalismo exige cooperação em projetos de âmbito 

regional, ocorrência de processos de atribuição e de transferência de autoridade e poder para 

uma organização regional – elementos considerados relevantes para a intensificação de relações 

nas diversas áreas de interesse dos atores envolvidos, e que podem ocorrer tanto em esferas 

econômicas quanto de segurança ou de cultura. 

 

Buzan e Waever (1998, p. 5) definem a segurança por sua atuação, por meio de critérios-

chave que permitem distinguir a política geral do setor de segurança. Por outro lado, 

Buzan e Waever (1998, p. 21), partindo da visão tradicional da política militar, descrevem a 

utilidade da segurança fundamentada na sobrevivência do Estado contra ameaças e ataques, 

considerando que o Estado é responsável por declarar qualquer tipo de emergência e por 

bloquear qualquer tentativa de ameaça. Ademais, cabe esclarecer que no estudo acerca do 

tema de segurança predominam duas visões importantes, que facilitam a compreensão e a 

operacionalidade de seu significado. 

Estudiosos tradicionalistas, como Stephen (apud WALT, 1991. pp. 212-213), 

argumentam que a temática da segurança baseia-se no fenômeno da guerra, ou seja, para o 

autor a segurança define-se pelo estudo das ameaças, do uso e do controle das forças militares. 

Para Buzan e Waever (1998, p. 3), essa visão, no campo de estudo de relações internacionais, é 

denominada “traditional military security” e fundamenta-se em dois aspectos: a maior 

capacidade de um país de mobilização de aparato militar e a probabilidade que um país tem 

de demonstrar seu poder de defesa e de ataque aos demais países. Aquela, sendo a 

capacidade de mobilização dos nacionais para o serviço militar, fabricação ou aquisição de 

diferentes tipos de armas e outros materiais de defesa e de guerra, e essa, relacionando-se 

com a capacidade de agir e de se defender  em  situações  de  ameaças  externas  e  internas,  

também  em  situações  de emergência. 

Contudo, como observa Buzan e Weaver (1998, p. 22), essa visão essencialmente 
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militar, em países com democracias mais avançadas, encontra pouca adequação e 

funcionalidade, pois os militares tendem a ter outras missões como as de “peacekeeping” ou 

de intervenções humanitárias. Esse tipo de missão não tem a ver, necessariamente, com a 

existência de ameaça ao Estado ou com algo emergencial que poderia trazer mudança de 

normas e ordens internas. Por outro lado, a segunda visão de segurança conta com 

pressupostos diferentes dos da teoria tradicional, pois, como observam Elder e Burnett 

(1998, p. 4), existe maior preocupação dos Estados em combinar os assuntos de defesa 

perante ameaças externas e com o desenvolvimento socioeconômico e cultural. Nesse sentido, 

os autores citados argumentam em favor da existência de tendência de mudança da segurança 

– tanto para o conceito quanto para sua utilidade de segurança tradicional – para a “New 

security”. Essa visão de segurança admite em seus pressupostos básicos a inclusão de outros 

aspectos tais como os econômicos, os ambientais e os sociais. 

 

Conforme exposto, nota-se que os estudiosos e os defensores da visão tradicional 

contrapõem-se à nova definição da segurança. Sob essa perspectiva, Walt (1999, pp. 212-213) 

parte do argumento de que a expansão da definição da segurança para outras esferas sociais 

não traz apenas dificuldades de mensuração dos indicadores, mas também representa grande 

banalização científica dos estudos de segurança, deixando-os sem coerência e substância. Para 

essa nova visão, partindo dos princípios de análise dos setores definidos por Buzan (1991, pp. 

19-20), delimitam-se os estudos de segurança em cinco setores: militar, ambiental, econômico, 

social e político. Buzan e Waever (1998, p. 7) argumentam que, para evitar a possível 

banalização observada pelos tradicionalistas, o importante é identificar de forma coerente o 

papel e os tipos de interação que a cada setor correspondem. Os autores consideram que 

existem cinco níveis de análise de segurança: sistemas internacionais, subsistemas 

internacionais, unidades do sistema, subunidades e o nível individual. 

Segundo Helder e Bernett (1998, pp. 31-32), a comunidade define-se por suas 

características: valores e identidade comuns; acordos e relações diretos, em diferentes 

aspectos; princípio de reciprocidade entre os membros; e interesses de longo prazo. A 

definição  de  comunidade  de  segurança  exige  o  cumprimento  dos  pressupostos 

apresentados acima. O que difere a comunidade de segurança de outras comunidades são seus 

objetivos. Assim, para Alder e Barnett (1986, pp. 6-8), baseados nos estudos de segurança 

feitos por Karly Deutsch (1957), a comunidade de segurança pode ser definida como um 

grupo de indivíduos integrados que comungam da confiança de que nenhum dos membros 

atacará o outro fisicamente em casos de conflitos, e de que os mecanismos não violentos serão 

acionados para sua solução. 
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A America Central: Sistema de Integración Centro Americano (SICA). 
 

 

A violência é uma característica sócio-histórica, e que tornou a América Central 

internacionalmente notória, em particular, durante os anos de guerra civil, nas décadas de 1970 

e 1980. A chamada América Central, o pequeno istmo geográfico que o poeta Pablo Neruda 

(2002, p. 204) denominou “la dulce cintura de América”, é conformado por sete Estados – 

(Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá) com menos de 

50 milhões de habitantes em pouco mais de 500 mil km² (o Brasil sozinho tem mais de oito 

milhões de km²). Cerca 47% dos centro-americanos vivem em condição de pobreza e 18.6% 

em pobreza extrema. Mais de quatro milhões de centro-americanos e descendentes moram fora 

do istmo, especialmente nos Estados Unidos. 

 

Hoje, o Triângulo Norte (Guatemala, El Salvador e Honduras), tem sido afetado por uma 

crescente onda de assassinatos e extorsões. Um dos seus principais dilemas, conformador de 

um dos fatores capilares da violência que assola o istmo, é o narcotráfico, somado ao 

fenômeno pandilleril, que preocupam, particularmente, os Estados Unidos. Meyer & Seelke 

(2013) afirmam que, dado o caráter transnacional das organizações criminais narcotraficantes na 

região e suas habilidades de explorar espaços políticos-institucionais debilitados, a insegurança 

na América Central representa um risco potencial para o país. 

 

A América Central é um conhecido corredor do tráfico internacional. A guerra ao 

narcotráfico, instituída no México, fez com que as organizações criminosas deste país 

expandissem suas atividades em territórios centro-americanos. Atualmente, 90% das 700 

toneladas de cocaína que chegam anualmente aos Estados Unidos é contrabandeada através 

do istmo (DEPARTAMENTO DE ESTADO EUA, 2012). 

Na Meso-América, região formada por México e América Central, os Estados Unidos têm se 

lançado na luta contra as drogas com estratégias militarizadas de pressão contra a oferta do 

produto. A origem dessa estratégia remonta ao Plano Colômbia, expandindo- se para a 

Iniciativa Mérida e Iniciativa Regional de Segurança para a América Central (CARSI, na sigla 

em inglês). Existem severas críticas sobre a maneira em que esses planos têm sido aplicados, 

por sua lenta implementação e por atacar apenas a distribuição da droga. Além disso, são 
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vistos como repetições de medidas passadas, em que se enfatizam os programas de segurança, 

calcados na repressão e na militarização da segurança (TRUCCHI, 2012). Os Estados centro-

americanos aprovam e contam com os recursos da Iniciativa Mérida/CARSI como uma resposta 

mais incisiva ao problema da segurança no istmo e acabam por alinhar-se às políticas 

estadunidenses. Em 2010, uma declaração conjunta do Sistema de Integração Centro-americano  

(SICA), reconhece a falta de recursos para atacar a insegurança regional e reconhece a 

dependência da cooperação internacional para tratar o tema. Mas há, entre essas nações, um 

sentido de urgência e de responsabilidade no processo de implementação de uma estratégia de 

segurança regional, manifesta através da busca de uma política de resultados, e isso se tornou 

visível a partir da Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centro 

América, realizada na Guatemala, em 2011. O evento foi um marco no processo integracionista 

do istmo. Todos os sete presidentes da região, assim como países-chave como México, 

Colômbia, Estados Unidos, diversos países europeus e representantes do Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial entraram em acordo sobre a 

proposta Estratégia de Seguridad de Centromérica (ESCA). 

 

Os países centro-americanos têm uma longa história em comum, legada dos tempos 

coloniais, e por consequência uma constante tradição de trabalho conjunto ou em bloco. A 

definição histórico-política da América Central foi formulada na Cúpula de chefes de Estado 

Tuxtla Gutiérrez II, em 1996, quando se cunhou o termo Centro América histórica com 

referencia a cinco países: Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa Rica – uma 

definição metodológica que se manifestou como um fato político. 

 

Em 1821 as cinco províncias da Capitania General de Guatemala proclamaram independência 

da Espanha para, três anos depois, logo de haverem se unido brevemente ao Império Mexicano, 

constituírem-se como a República Federal de Centro América, que se desintegrou em 1840. 

Permance, contudo, um sentido de solidariedade e cooperação intrarregional. 

 

Atualmente o projeto de cooperação e solidariedade intrarregional se dá através do Sistema 

da Integração Centro-Americana (SICA) e suas agências especializadas, com o objetivo geral 

de criar uma união centro-americana em termos econômicos, políticos, sociais e culturais. 

Seus membros plenos são Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua 

e Panamá. A República Dominicana é considerada como Estado associado, os observadores 

regionais são Brasil, México, Chile e os extrarregionais são Espanha, China, Alemanha Criado 

em 1991, pelo Protocolo de Tegucigalpa, o SICA é o principal referente em negociações e 
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pactos internacionais como nas negociações SICA-União Europeia e o seu surgimento está 

relacionado também a tentativa de impulsionar a democracia e também lidar com os novos 

problemas de segurança do istmo. 

 

Desde 2010, o SICA elencou uma série de temas prioritários, dentre as quais a ênfase recai 

sobre o tema segurança. E, nesse sentido, a agenda pragmática no istmo faz-se evidente: sem 

recursos advindos da cooperação internacional não será possível avançar na cooperação regional 

empenhada em buscar alternativas para solucionar o crime e o narcotráfico que afetam a 

região. Os atuais alinhamentos dos Estados para tratar desse tema conformam o marco de um 

possível avanço e aprofundamento de todo o processo integracionista centro-americano em 

diversas áreas. O desafio estritamente político está, além disso, em identificar e evitar que – 

por conta de um alardeado pragmatismo oriundo e supostamente justificado pelo desespero 

em aliviar seu flagelo – as razões e motivações dos principais atores internacionais envolvidos 

nesse processo de cooperação acabem por afetar a independência e soberania de sua 

institucionalidade democrática e reproduzam ou impulsionem novos ciclos de dependência na 

região, bem como tornar os estados centro-americanos cada vez mais militarizados e 

policialescos. 

 

África Austral: Comunidade para o desenvolvimento da África Austral (SADC). 
 

 

A região da África Austral é definida como um grupo de países membros da SADC 

que uniram com o objetivo comum de criar um programa de segurança regional coletivo. 

(Hammestard 2005, pp. 70 -71). Atualmente, a SADC é composta por quinze Estados-membros: 

República Democrática do Congo (DRC), Madagascar, Moçambique, Angola, África do Sul, 

Zâmbia, Zimbábue, Namíbia, Suazilândia, Ilhas de Maurícia e de Seychelles, Maláui, Lesoto, 

Tanzânia e Botsuana. África do Sul, Angola, Botsuana, Lesoto, Madagascar, Maláui, 

Maurícia, Moçambique, Namíbia, República Democrática do Congo (RDC), República Unida 

da Tanzânia, Seicheles, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. A população total da SADC é de 

aproximadamente 190 milhões, com uma extensão territorial de 9,3 milhões de km². 

 

O  processo  de  integração  regional  na  região  de  Africa  Austral  pode  ser 

compreendido em dois momentos, a saber: integração informal e formal. Integração  

Informal. A  época  em  que,  por  meio  do  lançamento  do  movimento regional,  

denominado  Estados  da  Linha  de  Frente  (FLS)  e  da  Conferencia  de Coordenação para 

o Desenvolvimento para África Austral (SADCC), as motivações para  a  cooperação  na  
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África  Austral  foi  possível  devido  à  rejeição  coletiva  à colonização europeia e à opressão 

dos regimes de minoria branca na região. 

A formação dos Estados da Linha de Frente (FLS) e pelos estados já independentes 

(1970) Zâmbia, Botsuana e Tanzânia e posterior Moçambique e Angola (1975). Este é 

movimento é considerado o primeiro marco para construção de um processo de integração 

regional na África Austral. Segundo Nathan (2006, pp. 607- 608), a FLS não era uma 

instituição jurídica e física, mas um fórum regional, cujos objetivos centrais consistiam em 

coordenar e mobilizar os recursos necessários a fim de auxiliar as lutas de libertação nacional 

contra o colonialismo na região e constituir uma frente forte contra os regimes minoritários 

brancos na região, como os de Ian Smith na Rodésia do Sul (atual Zimbábue) e o do apartheid 

na África do Sul. E o Processo de Integração Formal. No inicio da década 1990, este 

associado grande mudanças na política internacional e local - como o fim da guerra fria e da 

guerra civil em Moçambique, e a estabilização de um governo democrático na África do Sul, a 

SADCC foi transformada, em 1992, para SADC. Como sendo o primeiro mecanismo 

institucional jurídica de âmbito regional tendo como objetivos promover a integração 

sociopolítica, econômica e cultural, para alivio a pobreza da população e de promoção e 

manutenção da segurança e paz na região. 

 

Durante o período de 1960 a 1992, a África Austral foi uma região de intensa 

influência da extinta URSS. Todos os países membros do movimento dos FLS - e, depois, 

membros da SADCC - conquistaram suas independências por meio de apoio da URSS, e seus 

Estados também foram criados a partir de uma orientação política e econômica socialista.  

 

Na época citada, os países da África Austral não apenas desenvolveram laços de 

solidariedade e de amizade entre eles porque enfrentaram inimigos e problemas comuns, 

mas também porque  compartilhavam da mesma visão política socialista-comunista. No 

entanto, o inimigo e os valores políticos em comum foram elementos cruciais para 

fortalecer os laços políticos no período. O primeiro motivo para a união é de âmbito 

local, e diz respeito à necessidade de independência da colonização européia e dos 

regimes de opressão e segregação racial. O segundo relaciona-se com a conjuntura 

política internacional da época, no contexto da Guerra Fria, com a divisão do mundo em 

dois blocos políticos. Neste momento, a URSS era a única a opção disponível para 

apoiar os movimentos para as independências na região da África Austral (e em quase 

em todo o continente africano), e esse fato permitiu a articulação coesa e única - 

socialista- dos valores políticos na região. 
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A segunda época, que se inicia na década de 1990, corresponde a um período de mudança 

de grande relevo na visão política e institucional dos países da África Austral. Os dois elementos 

acima mencionados  (os de âmbito local e os do contexto da Guerra Fria)  foram  ultrapassado s,  

e  os  Estados  da  região  deixaram  de  seguir  o  sistema socialista-comunista para adotar o 

sistema capitalista e democrático, cujos pre ssupostos são o multipartidarismo, o sufrágio 

universal, a liberdade de expressão e o respeito aos direitos humanos. 

Processo de Integração Regional no contexto de Centro Americana 

 

 

Na década de 1990, as sociedades centro-americanas encerraram um violento período da 

sua história iniciado nos anos 1960. As guerras civis afetaram direta ou indiretamente todos os 

países do istmo. Com o fim da hostilidade bélica, havia sinais de que se poderia  gerar um novo 

desenvolvimento político e econômico na região. Segundo Galdámez (sem data), embora os 

proces sos integracionistas na  América Central possam ser relacionados com vários antecedentes, 

foi apenas em 1951 que se deu o primeiro passo objetivo para a integração, com a criação do 

Comitê de Cooperação Econômica do Istmo Centro-americano , com auspícios da Comissão 

Econômica para a América Latina (Cepal). No mesmo ano, os estudos e os avanços 

institucionais   desse   comitê   resultaram   na  criação   da  Organización  de  Estados 

Centroamericanos (ODECA). 

Esses alinhamentos no istmo surgem como resultado do convencimento de que a 

integração econômica poderia ser o instrumento para obter o desenvolvimento, superando, 

com isso, a estagnação de suas economias. Foi assim que a integração econômica regional 

adquiriu status de objetivo básico no processo de desenvolvimento dos países centro-

americanos. Os avanços obtidos nos primeiros dez anos desse processo levaram ao seu 

aprofundamento, através do Tratado General de Integración Economica Centroamericana, de 

1961, e assentou as bases para a criação do Mercado Comum Centro-americano (MCC). A 

institucionalização do processo de integração centro-americano tem, então, no Tratado 

General de Integración Economica Centroamericana a sua base de lançamento, tendo várias 

instituições surgidas a partir desse instrumento. Entre esses destacam-se e estão em 

funcionamento hoje: Cúpula de Chefes de Estado da região centro-americana; Banco 

Centroamericano de Integración Económica(BCIE); Sistema de la Integración 

Centroamericana (SICA); Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA); 
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Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA); Parlamento 

Centroamericano (PARLACEN). 

 

No entanto, no fim dos anos 1960, coincidindo com o início das hostilidades bélicas, 

esse processo mostrou sintomas de esgotamento. Diante disso, Del Pozo (apud NÁJERA, 2011, 

p. 9) comenta que “las instituciones sobrevivieron a los setenta, a los ochenta y a los noventa; y 

lógicamente salieron afectadas de un período tan turbulento”. E segundo Zamora (2003) 

“desde la perspectiva de proceso la integración estaba muerta”. 

 

Mas a partir do final dos anos 1980 os conflitos armados começaram a solucionar-se e 

surgiram regimes políticos de representação democrática (ZAMORA, 2003, p. 5). 

 

Recentemente surgiram novos fatores nesse panorama. Na história do processo 

integracionista os atores externos tiveram uma atitude que variou entre o ceticismo e a 

cooperação. Hoje, como consequência do processo de globalização, esses atores impulsionam 

e inclusive exigem a integração como condição necessária para desenvolver suas relações com a 

região, tais quais os Estados Unidos e a União Europeia. O processo de integração centro-

americana a partir dos anos 2000 teve como fonte para realizar-se menos os desenvolvimentos 

internos da região e mais os empurrões externos. 

 

Colômbia, logo MERIDA e finalmente CARSI e finalmente CARSI. 

Em 1999, o governo colombiano, através do Presidente Andrés Pastrana, propôs uma 

estratégia plurianual cujo objetivo era mitigar os problemas que comprometiam a estabilidade 

da porção norte da América Sul, era o Plano Colômbia. A Colômbia enfrenta, internamente, uma 

das mais longas guerras do continente americano e, além disso, enfrenta sérios problemas com 

o narcotráfico, que, argumentam especialistas, tem ligação com os grupos armados, como as 

Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e o Ejército de Liberación Nacional 

(ELN). 

 

Nesse cenário, os Estados Unidos e outras instituições iniciaram os aportes financeiros ao Plano 

Colômbia a partir do ano 2000. O primeiro pacote de ajuda levou US$ 860 milhões para o 

país, dos quais aproximadamente 75% foram para apoio e treinamento militar e policial
2
. 

                                                           
2
 O total previsto para o Plano era de US$ 7,5 bilhões, sendo 1,32 bi a cargo dos EUA (que fez um primeiro 

desembolso de 860 milhões; US$ 3,52 bilhões a cargo de organismos multilaterais de crédito; e o restante viria 

do próprio governo colombiano. 
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Pode-se marcar como resultado do Plan Colombia o desmantelamento dos históricos cartéis 

de Cali e Medellín (MANAUT, sem data). A Enciclopédia Latino-americana (2012, p. 964), no 

entanto, diz sobre sua aplicação: 

 

Dentro desse marco da guerra contra o narcotráfico, os Estados Unidos já apontava, em 1999, 

também o México como território de atuação do crime organizado e dominado por redes de 

narcotráfico, fatos que fizeram o país começar a negociar ajuda financeira junto aos Estados 

Unidos e entrando, de fato, na guerra contra o narcotráfico, através da Iniciativa Mérida, que se 

propõe a evitar o tráfico de drogas do México para os Estados Unidos e o tráfico de armas dos 

Estados Unidos para o México. Manaut (sem data, p. 228). 

 

Em termos financeiros, os Estados Unidos aportou cerca de 500 milhões de dólares 

só em 2008, diretamente em forças militares e policiais para trabalhar mais especificamente 

na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, local de contrabando, tráfico e intenso 

movimento migratório. O investimento levou mais de 90 mil soldados às ruas e resultou, até 

agora, em uma cifra de mais de 50 mil homicídios relacionados ao narcotráfico e milhares de 

denúncias de violações dos direitos humanos perpetradas pela polícia e Forças Armadas 

(CARLSEN, 2012). 

 

A América Central foi uma incorporação tardia à chamada guerra  ao narcotráfico, 

inserida neste marco após o lançamento da Iniciativa Mérida, em 2008. Logo em seguida, 

abriu-se um canal exclusivo para a cooperação contra o crime organizado de ameaça regional: o 

CARSI. A partir de meados dos anos 1990, as pandillas apareceram como fator gerador de 

violência e insegurança, primeiramente no interior dos Estados centro-americanos, depois, em 

todo o istmo, criando redes, facilitando a ação do crime organizado. Em termos históricos, a 

criação das pandillas centro-americanas remontam a meados da década de 1940, nos Estados 

Unidos, sendo a Barrio 18 o primeiro agrupamento a ser identificado como essencialmente 

centro- americano. 

 

A Mara Salvatrucha – 13 apareceria trinta anos mais tarde e, hoje, aparece como um dos 

agrupamentos criminosos mais perigosos do mundo. Da solidariedade inicial, da mútua 

contestação das guerras civis na América Central, estes dois grupos, hoje, encontram-se 

meramente calcados no crime e no tráfico de drogas, e usam a violência generalizada como 

meio para conseguir seus fins. Por isso mesmo, são consideradas a fonte de um novo surto de 
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violência na América Central, considerada a região sem guerras mais violenta do mundo
3
. 

 

 

De acordo com a organização Insight Crime (2011), entre 2008 e 2011, os Estados Unidos 

alocaram 365 milhões de dólares para a Iniciativa Mérida e CARSI e um adicional de 105 

milhões de dólares foi aprovado pelo Congresso para o ano de 2012. O CARSI foi originalmente 

concebido como uma combinação “hard and soft” de medidas de combate ao crime a qual 

proveria equipamento e treinamento para melhorar a segurança pública em toda a região assim 

como apoio ao desenvolvimento de programas desenhados para reduzir a criminalidade. Dos 

365 milhões destinados até aqui ao CARSI apenas 95 milhões foram usados em projetos 

sociais e/ou prevenção. O restante tem sido utilizado para que as nações centro-americanas 

possam adquirir equipamentos militares, suporte técnico e treinamento em operações 

contranarcóticos. 

 

O Ano de Marco de 2011: Afirmação da Estratégia de Seguridade de Centro America 

(ESCA) 

 

Nesse contexto, a ESCA foi adotada em 2007, durante a 31° Reunião Ordinária de 

Chefes de Estado e do SICA e revisada em 2011, na Conferência de Segurança, celebrada 

na Guatemala, com o objetivo de criar um instrumento regional de segurança. O seu amparo 

legal é o Tratado Marco de Seguridad Democrática en América, marco fundamental de 

institucionalização das políticas integradas de segurança no istmo. Assinado em Honduras, em 

1995, este tratado instituiu o Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática, que se 

baseia na democracia e no fortalecimento institucional, no Estado de Direito, na eleição via 

sufrágio universal, livre e secreto e, ainda, no respeito aos Direitos Humanos. 

 

Tem-se, então, que a ESCA, apesar de ter sido desenhada em 2007, não foi efetivamente colocada 

em pauta para a sua implementação até o ano de 2011, quando a comunidade internacional, na 

Conferência Internacional de Apoio à ESCA, estabeleceu uma base para o financiamento das 

atividades relacionadas com a segurança democrática na região. O apoio subsidiário para a 

implementação da ESCA vem do Grupo de Países Amigos y Organismos Internacionales 

cooperantes, que foi formado no contexto dosp rincípios da Declaração de Paris
4 

para a 

                                                           
3
 O Unodc (2012) traz a seguinte distribuição de taxas de homicídios para o ano de 2011: Costa Rica, 10/100.000; 

Nicarágua 12/100.000; Guatemala, 38/100.000; El Salvador 70/100.000; e Honduras, 91/100.000 
4
 Declaración de Paris sobre la Eficácia de la Ayuda al Desarrollo é um documento que nasce com o sentido 

primeiro de viabilizar a efetivação dos Objetivos do Milênio, estabelecidos pela ONU. Nessa Declaração, de 2005, 

Estados desenvolvidos e em desenvolvimento, além de instituições bi e multilaterais de fomento, qualificam-se como 
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eficiência da cooperação internacional. Este Grupo foi estruturado para discussão dos planos 

de cooperação na temática da segurança, tendo se reunido anualmente, desde 2011, após a 

Conferência, no sentido de afinar os passos da execução dos projetos regionais de segurança na 

América Central. 

 

O SICA estima que a nova estratégia de segurança exija cerca de US$ 6 bilhões de dólares 

para funcionar num período de três anos e é desse Grupo de Amigos da ESCA que se espera 

que venha a maior parte desses recursos, principalmente dos Estados Unidos (CASA 

PRESIDENCIAL, 2013). Entre os membros desse Grupo estão os Estados Unidos, a União 

Europeia, Organização dos Estados Americanos, o Banco Mundial e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, além de diversos países, dentre os quais se destacam por compromisso na 

atuação política e na alocação de recursos, a Austrália, Espanha, Alemanha, Canadá, Itália, 

Coreia do Sul, Holanda, Finlândia, Chile, Colômbia e México. 

 

Processo de Integração no contexto da África Austral 
 

Na visão de Hammesrtad (2005, p. 71), a composição geográfica e de fronteiras no 

continente africano, em geral, é problemática por duas razões: primeiro, pelo fato da fraqueza e 

da falta de coerência político-social e econômica da maioria dos Estados africanos. E, 

segundo, por razões históricas de relação de dependência que os países africanos ainda 

mantêm com os ex-países colonizadores. 

A delimitação de fronteiras na África Austral é ainda uma questão problemática. As 

convenções geográficas definem o continente africano em cinco regiões-chave: África 

setentrional, ocidental, central, oriental e meridional (austral). Considerando essa divisão, a 

SADC seria composta pelos seguintes países: África do Sul, Angola, Lesoto, Madagascar, 

Malaui, Maurícia, Moçambique, Namíbia, Suazilândia, Zâmbia e Zimbábue. No entanto, 

fazem parte da SADC também à Tanzânia e a República Democrática do Congo (RDC), 

países das regiões oriental e central, respectivamente. 

Para Nathan (2006, pp. 611-613), o fato de a região da África Austral não ser 

composta por países que compartilham da mesma área geográfica é considerado um dos 

fatores que inviabilizam o plano de segurança da SADC, pois a maioria desses países, ao 

mesmo tempo em que fazem parte da SADC, são membros de outras regiões e de outros blocos 

de segurança. Madakufamba, em seu trabalho sobre o processo de integração da África 

                                                                                                                                                                                                 
responsáveis por promover, com maior eficácia, a ajuda internacional. De ambas as partes, o objetivo é implementar 

ações de longo alcance, visando modificar a maneira em que se brinda e que se gestiona a cooperação internacional 

(OCDE, 2005). 
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Austral (2008) 
5
, observa que dos quinze Estados-membros da SADC, treze são membros 

de mais de uma organização regional. África do Sul, Botswana, Lesoto, Namíbia e 

Suazilândia são membros da Southern African Customs Union (SACU). Em outro grupo, 

sete países da SADC também são membros do Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA), sendo que a República Democrática do Congo (RDC), ao mesmo tempo 

em que pertence à SDAC e ao COMESA, faz parte do grupo dos países dos Grande 

Lagos, o que permite que seja também membro da Economic Community of Central African 

States (ECCAS). 

Diante do cenário acima, a região da África Austral como bloco de segurança regional 

enfrenta dificuldades para identificar quais são os problemas que realmente precisam ser 

resolvidos por meio da intervenção da SADC ou, ainda, quais possuem soluções em outros 

blocos de segurança. Hammerstad (2005, p. 74), por exemplo, diz que o problema da guerra 

civil de RDC tem suas origens na região dos Grandes Lagos. Assim, sua solução deveria vir da 

ECCAS, mas a SADC, desde que a RDC dela se tornou membro em 1998, desempenha um 

papel-chave em intervenção militar, mediação e envio de missões de paz para o país. 

Outro país que o autor considera importante na história da SADC é a Tanzânia, que dela 

é membro desde a época dos Estados da Linha de Frente, na década de 1970. O fato de ao 

mesmo tempo ser membro da East African Community e da região dos Grande Lagos 

(ECCAS) faz que a SADC tenha de lidar com problemas de refugiados, que fogem dos 

conflitos políticos e da guerra civil de outros países-membros das duas regiões, como o 

Burundi, Ruanda, RDC, entre outros. 

Outro fator problemático para que a África Austral seja considerada uma região de 

segurança está relacionada com o fato de os Estados-membros da SADC serem os que mais 

mantêm relações econômicas com a Europa, em comparação com outras regiões. O 

relatório da avaliação dos 25 anos de integração da SADC aponta para US$ 66 milhões de 

exportações para fora do continente africano, valor que correspondente ao dobro das 

exportações da ECOWAS (Econômica Community Of West African States) e do COMESSA. 

Na mesma sequência de análise, torna-se problemático ainda pensar em segurança 

regional, pois a maioria dos Estados-membros da SADC tem dificuldades sérias de 

crescimento econômico, e o fracasso econômico e político tem a ver com altos índices de 

corrupção e com a manipulação dos resultados eleitorais que prevalecem na região. Isso faz 

que a maioria desses países dependa essencialmente de ajuda externa para a execução de seus 

planos de governo. Em Moçambique, por exemplo, metade do orçamento geral do Estado 

                                                           
5
 Ver  SADC:  Os  Altos  e  Baixos  de  uma  Integração  Difícil.  Correio  do  Patriota.  Disponível  em: 

www.correiodopatriota.com. Acesso em: 21 de fev. 2011. 

http://www.correiodopatriota.com/
http://www.correiodopatriota.com/
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adveio de contribuições externas
6
, no ano de 2010. A ajuda externa para o orçamento geral 

desse país foi em torno de US$ 472 milhões, vindos do Banco Mundial, do Reino Unido, da 

União Européia, da Suécia e de mais um grupo de países doadores estrangeiros denominados 

G19. 

Outro desafio para que a SADC se torne uma região de segurança está relacionado ao 

fato de seus membros não compartilharem da mesma visão e de valores políticos tanto internos 

e quanto externos. As lutas de resistência contra o colonialismo europeu, a oposição contra 

regimes de minoria branca (apartheid e de Ian Smith) e o contexto da Guerra Fria, foram 

cruciais para criação de um bloco regional de segurança que atou por meio dos FLS e, mais 

tarde, da SADCC. Os países da África Austral se uniram em um bloco único de segurança 

porque tinham objetivos comuns, de fazer frente, de forma unida, aos três eventos acima 

mencionados, que eram tidos como os problemas da região. 

As análises de Nathan (2005, pp. 606-607) e de Dopcke (2005, pp. 16-17) chamam 

atenção para o fato de que entre os países membros da SADC existem dois blocos 

antagônicos: o defence threaty bloc e o peacemaking bloc. O Defence threaty bloc é um 

grupo de países-membros da SADC que são liderados pelo Zimbábue, cujos seguidores são 

Angola, Namíbia e República Democrática do Congo. Para esse grupo, a visão da política de 

segurança é militarista (traditional military security) e os mecanismos de resolução de conflitos, 

tanto de ordem interna quanto externa, tendem a ser por vias não-pacíficas. 

O outro grupo, o peacemarking bloc, também é composto de países-membros da SADC, 

é liderado pela África do Sul e é integrado por Moçambique, Botsuana, Lesoto, entre outros. 

Sua concepção sobre política de segurança é aquela orientada pela visão da “new security”, em 

que a resolução dos conflitos é feita por vias pacíficas. Tal grupo também considera os aspectos 

econômicos, ambientais e socioculturais como parte da segurança. 

De acordo com a “Análise sobre direitos e liberdade civil e de participação 

política”, feita pela Freedom House em 2010, constata-se que dentre os países-membros da 

SADC apenas África do Sul, Botsuana, Namíbia e Ilhas Mauritanas são livres. No entanto, 

verifica-se que Suazilândia, República Democrática do Congo e Angola não são livres, e que 

os outros sete países – Moçambique, Tanzânia, Malaui, Zâmbia, Madagascar, Lesoto e 

Seychelles – são considerados parcialmente livres. 

 

 

 

                                                           
6
 Ver o trabalho de Joe Hanlon sobre a contribuição externa direita no orçamento geral do Estado 

moçambicano “Moçambique: poor performance means no extra budget support”, 2009, em Source: Africafiles 

www.africafiles.org. Acesso em: 23 de fev. de 2011. 

http://www.africafiles.org/
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Considerações finais: 
 

 

A redução do crime e da violência na América Central requer uma estratégia integral e de 

longo prazo que não trate apenas de uma das facetas que eventualmente se fazem mais 

evidentes, como as maras ou o crime organizado. Hoje, contudo, a estratégia para intensificar a 

guerra ao narcotráfico no continente americano se dá através de um novo plano que alcança as 

nações do istmo centro-americano. Vale-se das necessidades pragmáticas desses países em obter 

mais recursos para atenuar os problemas de segurança em seus territórios. No entanto, sem dar 

atenção à prevenção e sem atacar com força proporcional a infraestrutura do crime organizado, 

levará a uma nova era de relações militarizadas entre a América Latina e os Estados Unidos e 

abrirá passagem para conflitos cada vez mais violentos no continente. 

 

Os países-membros da SADC não têm consenso sobre a visão da  política regional de 

segurança, fazendo que haja dificuldades na resolução dos desafios e de diferentes problemas 

sociais, políticos econômicos que afligem a região. 

O fato de os membros da SADC não compartilharem de um território geográfico comum 

toma-se um problema. Essa situação faz que a SADC enfrente dificuldades para identificar a 

origem e as causas dos conflitos políticos e de problemas socioeconômicos. Por fim, o fato de a 

SADC não ser uma comunidade de segurança regional não esgota as possibilidades de cooperação 

entre seus membros , mesmo que não haja consenso sobre os valores políticos e de segurança. 

Partindo- se da revisão teórica sobre comunidades de segurança e da historia política da região da 

África Austral , vê-se que os Estados membros da SADC são um grupo de países 

interdependente s, que de forma racional e coordenada juntaram-se com o objetivo de encontrar 

mecanismos para resolver seus problema s domésticos e de inserção dos países da região na 

comunidade internacional. 
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Resumo: O Brasil, a partir dos anos 2000, começou a visar a sua consolidação como doador 

pleno na cooperação horizontal Sul-Sul, principalmente no que tange à cooperação técnica. 

O Estado brasileiro, porém, enfrenta problemas sérios relacionados à injustiça social, à pobreza, à 

corrupção e à infraestrutura. Uma das perguntas mais recorrentes e que suscita discussões 

acaloradas é a seguinte: o que justificaria o interesse do Brasil em cooperar internacionalmente 

ao invés combater os problemas internos? Além de tentar responder a essa pergunta, o trabalho 

proposto abordará as diferentes formas de cooperação internacional, a fim de sistematizar o 

direcionamento da cooperação brasileira. Em que áreas específicas o país promove maior 

cooperação? Em comparação a outros países em desenvolvimento, o Brasil representa, 

quantitativamente, uma parte significante da cooperação Sul-Sul? Que mudanças no contexto 

internacional permitiram que a cooperação, antes estabelecida entre países doadores do Norte e 

países Receptores do Sul, mudasse suas características? A partir destes questionamentos, o 

presente trabalho procurará explicar a guinada da Política Externa Brasileira, entendendo que o 

papel do Brasil como doador na cooperação Sul-Sul possa ser uma estratégia que represente 

aspirações futuras do país na arena internacional. 
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Introdução
4

 
 

A política externa brasileira teve como uma forte característica, neste início de século, um foco 

maior nos países do Sul. Isso não significou que as relações com os países do Norte tenham 

sido preteridas em termos retóricos ou práticos, numa alusão a uma política terceiromundista. O 

que se observou foi uma política que combinou os eixos Norte e Sul, mas com uma atuação 

bastante destacada entre os países da periferia do sistema (Pecequilo, 2008). O governo Lula 

(2003-2010), especificamente, empenhou-se em posicionar o Brasil como uma potência de 

impacto global - um system affecting state 
5 

- a partir do papel de líder dos países em 

desenvolvimento (PED) em alguns temas. Dentre os diversos temas prementes àqueles países, 

figuram o desenvolvimento social e o combate à pobreza e, neste campo, as políticas domésticas 

do governo brasileiro – dentre as quais se destaca o Fome Zero, que teve repercussão 

internacional bastante positiva –, aliadas a resultados concretos do aumento de bem-estar 

econômico e social, aumentaram o cacife do Brasil entre PED. 

Além do cenário interno como fonte de atratividade a uma posição mais protagônica do 

Brasil, a política externa brasileira se tornou mais expansiva e atuante, buscando ser uma 

das principais vozes em grandes temas das Relações Internacionais, desde as negociações da 

OMC até questões de segurança internacional, o que gerou muitas críticas no sentido de que 

o Brasil se projetava sem o devido lastro de poder. O fato é que exercer um papel internacional 

mais protagônico demanda recursos. Seriam os recursos de poder brasileiros compatíveis com 

a expectativa pretendida no cenário internacional? O combate à pobreza e, mais 

especificamente, à insegurança alimentar tem sido uma bandeira do Brasil. Seria o braço 

brasileiro forte o suficiente para empunhá-la no cenário internacional? Por um outro ângulo, 

cabe perguntar, sendo o Brasil um país cujos próprios problemas sociais estão longe de serem 

solucionados, como avaliar o empenho de recursos em projetos de cooperação no exterior? O 

                                                           
4
 Este é o primeiro relatório da pesquisa “Política externa e assistência alimentar internacional do Brasil”, que compõe o 

projeto “Fome e Relações Internacionais: uma agenda de pesquisa necessária para o Brasil”, realizado no âmbito do 

Grupo de Pesquisa sobre Fome e Relações Internacionais (Fomeri) da UFPB. Contribuíru significativamente para esse 

artigo Júlia Rensi, graduanda em RI da UFPB e membro do Fomeri. 
5 Segundo Keohane (1969: 295) “A "system-determining" state plays a critical role in shaping the system: The "imperial 
power" in a unipolar system and the two Great Powers in a bipolar system are examples. In a second category are 
"system-influencing" states which cannot expect individually to dominate a system but may nevertheless be able 
significantly to influence its nature through unilateral as well as multilateral actions. Thirdly, some states that cannot 
hope to affect the system acting alone can nevertheless exert significant impact on the system by working through small 
groups or alliances or through universal or regional international organizations: These may be labeled "system- affecting" 
states. Finally, most international systems contain some states that can do little to influence the system-wide forces that 
affect them, except in groups which are so large that each state has minimal influence and which may themselves be 
dominated by larger powers. For these small, "system-ineffectual" states for- eign policy is adjustment to reality, not 
rearrangement of it. These four types of states can be referred to briefly, in conformity with traditional   usage, as "great," 
"secondary," "middle," and "small" powers””. 
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objetivo deste artigo é trabalhar com estas questões no campo do combate à fome. Os 

governos brasileiros vêm buscando projetar o Brasil como uma potência do agronegócio 

desde meados dos anos 1990, mas foi em meados dos anos 2000 que procuraram lançar o país 

como uma potência da segurança alimentar e nutricional. 

Buscamos, mais especificamente, ainda que de forma inicial e exploratória, entender quais são 

os motivos que levaram o Brasil a adotar uma política mais incisiva de fornecimento de 

cooperação internacional nos últimos anos, bem como avaliar possíveis resultados, concretos 

ou esperados, dessas políticas. Esse exame tem por base a questão fundamental, a saber, por 

que um país que possui graves deficiências domésticas empenha recursos para tentar solucionar 

problemas no exterior? Seriam os interesses brasileiros em alguma medida humanitários ou 

altruístas, ou os projetos de cooperação promovidos pelo Brasil não escapam à máxima de 

Morgethau (2003) de que todo interesse deve ser definido em termos de poder? 

Este artigo é uma primeira tentativa de lidar com essas perguntas. Ele é iniciado com um 

exame da posição brasileira na cooperação internacional Sul-Sul. Posteriormente, fazemos 

uma breve adentramos conceitualmente alguns tipos de cooperação para, então, examinar a 

ajuda e a assistência alimentares do Brasil, com foco em dois casos: o da Embrapa e o do 

PAA África. Por fim, faremos uma avaliação preliminar dos motivos e possíveis resultados 

dessa política em termos de política internacional/externa. 

 

 

2 O Brasil e a Cooperação Sul-Sul 
 

Nesta seção abordaremos o contexto em que o Brasil cresceu como doador de cooperação 

internacional ao desenvolvimento, juntamente com outros países emergentes, bem como 

alguns motivos que parecem levar à busca pela consolidação da posição de doador, formando 

uma alternativa à mais tradicional cooperação internacional Norte-Sul. A cooperação 

internacional pode ocorrer sob diversas modalidades, mas aqui nos ocuparemos de duas - ajuda 

externa e Cooperação Técnica Internacional (CTI) - a serem explicadas mais adiante. 

A cooperação Sul-Sul, revigorada recentemente, vem se moldando há cerca de 50 anos. Em 

1974, o Plano de Ação de Buenos Aires, construído a partir da Conferência Mundial da ONU 

sobre Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD), instituiu oficialmente a 

cooperação horizontal. Desde então, a CTI passou a ser usada como instrumento de política 

exterior de muitos países emergentes com certa maturidade (Cervo, 1994). 

O Brasil estava incluído neste processo e já nos anos 1980 passou a modificar seu perfil de CTI. 

Cervo aponta que reformas burocráticas permitiram que, dos anos 1960 aos 1980, o Brasil 

fosse mudando seu perfil de cooperação, entre elas: 
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“a) inserção racional da CTI na política exterior; b) flexibilidade para aceitar fins próprios e 

não- próprios definidos para a CTI pelos países avançados; c) montagem de um sistema nacional 

articulado de gerência da cooperação técnica; d) implantação de agências internas bem 

preparadas em termos de recursos humanos e equipamentos para cooperar; e) filosofia 

desenvolvimentista a impregnar a opinião (Cervo, 1994, p. 41). 

 

Isto é, além do impulso gerado pelo milagre econômico brasileiro, uma estrutura 

administrativa com capacidade de promover projetos de cooperação internacional passou a 

ser articulada. De início, porém, essa estrutura estava fragmentada em várias instâncias 

nacionais, nenhuma especializada em cooperação internacional, até que a Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) fosse criada em 1987 no âmbito do MRE (Lopes, 2008; Moura Jr., 2011)
6
. 

Posteriormente, outros órgãos foram criados e qualificados, viabilizando um papel mais ativo 

recentemente (Cordeiro, 2010). Deve-se destacar que com a criação da ABC “estabeleceu-se 

efetivamente uma coordenação para tratar da Cooperação entre Países em Desenvolvimento, 

com o objetivo de coordenar, negociar, aprovar, acompanhar e avaliar a cooperação para o 

desenvolvimento, em todas as áreas do conhecimento, entre o Brasil e países em 

desenvolvimento” (Lopes, 2008: 215). 

Os objetivos políticos do Brasil com a CTI eram o fortalecimento de laços com países do 

terceiro mundo e a penetração de interesses brasileiros a partir destes laços (Cervo, 1994; Moura 

Jr., 2011). Isto é, desde seu início a cooperação brasileira teve características comerciais, 

tentando desenvolver novos mercados consumidores, mas, ao passar do tempo, imbuiu-se de 

maior humanismo, investindo em projetos de capacitação (Cervo, 1994; Rebizzi, 2013). 

Assim, esteve sempre presente nos objetivos da CTI brasileira amparar o próprio 

desenvolvimento nacional, propiciando o acúmulo de experiências e, desse modo, contribuindo 

para que o país se tornasse um respeitável prestador de CTPD. 

Nos anos 2000, principalmente a partir do governo Lula, o Brasil aumentou 

consideravelmente o número de projetos de cooperação (Carvalho e Milani, 2013). Seu status 

de grande doador emergente passa a compor os esforços de liderança do Sul. O Brasil, que 

tradicionalmente fora caracterizado como um grande receptor de ajuda externa, passou a 

inverter o seu perfil. O país deixou de receber recursos do Fundo Monetário Internacional e do 

Banco Mundial para disponibilizar dinheiro a ambas as instituições (Le Monde Diplomatique, 

2012). Em 2009, o governo brasileiro se comprometeu em disponibilizar 4,5 bilhões ao FMI, 

consolidando sua posição como credor do fundo, o que não ocorria há 27 anos (G1, 2009). No 

                                                           
6
 Lopes (2008) chama atenção para a setorialização da ABC, em 2006, que permitiu maior especialização, com divisão de 

temas específicos de cooperação, com vistas a maximizar a cooperação sul-sul brasileira. 
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quadro da ajuda externa de modo geral, entre o período analisado de 2005 a 2009 o Brasil 

recebeu cerca de US$ 1,5 bilhão e doou aproximadamente US$ 1,9 bilhão – uma diferença de 

US$ 400 milhões (Cordeiro, 2010; Le Monde Diplomatique, 2012; Leite, Suyama e Waisbich, 

2013 ; Ayllón, 2013). A ONU e o Mercosul foram as organizações para as quais foram 

destinadas a maior parte dos recursos, R$ 1,3 bilhão (Deustche Welle, 2012). O gráfico no 

anexo 1 demonstra tal crescimento do Brasil como doador em termos de gastos com a CTI 

Diferentemente de como funciona o tipo de auxílio de países do Norte, claramente perceptível 

no âmbito da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (do qual 

o Brasil tem participado de algumas atividades, mesmo não sendo membro), a ajuda externa 

e a CTI brasileiras não exigiria, em tese, condicionalidades prévias dos países receptores. 

Segundo o diretor da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), Ministro Marco Farani, o 

objetivo é “em primeiro lugar, atender as demandas que outros países tenham, mediante 

transferência de solução (que encontramos para resolver nossos próprios problemas)” (Le 

Monde Diplomatique, 2012; Overseas Development Institute, 2010). O governo brasileiro, desta 

forma, enfatiza que suas atenções estão voltadas para a cooperação ao desenvolvimento, 

evitando ações que tenham objetivos pontuais e imediatos. Também ressalta que o objetivo final 

da cooperação brasileira não é visar o lucro, nem criar compromissos financeiros onerosos à 

instituição idealizadora da cooperação, pois a CTI não realiza operações de natureza financeira 

reembolsável ou comercial. Os meios específicos pelos quais o governo brasileiro atua como 

doador de CTI são as consultorias especializadas, o treinamento de recursos humanos e a 

aquisição de equipamentos e outros insumos necessários para o alcance dos objetivos do projeto 

(ABC/MRE, 2005). 

No entanto, mesmo se não houver exigências específicas e imediatas, é improvável que a 

ajuda não vise retorno algum (Lopes, 2008; Pires, 2011; Rebizzi, 2013). A obtenção de apoio 

para objetivos mais gerais, como no caso de um assento permanente no CS e a obtenção de 

cargos diretivos em Organizações importantes no Sistema Internacional, como no caso de 

Roberto Azevedo na Organização Mundial do Comércio (OMC) e José Graziano da Silva na 

Organização para Alimentação e Agricultura (FAO), são hipóteses. Além disso, podem se 

relacionar a eventuais aberturas de mercados para os produtos nacionais, a exemplo do etanol: 

espalhando tecnologia de produção do combustível, o país pode criar novos fornecedores, 

ampliando a difusão do produto e da tecnologia (The Economist, 2010). Um exemplo específico 

de uma externalidade positiva para a indústria nacional seria o caso da CTI realizada por meio 

do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) na Guatemala, onde os 

equipamentos utilizados pelo Centro de Formação Profissional de Huehuetenango foram 

adquiridos de fornecedores brasileiros, numa decisão conjunta com os guatemaltecos (Pires, 
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2011). Isso significa que, a médio prazo, bens nacionais brasileiros poderão ter maior volume 

de comercialização na Guatemala, já que o aprendizado foi realizado com equipamentos 

brasileiros. 

O fato é que, pelo que pudemos observar, uma característica da cooperação brasileira é o seu 

perfil técnico mais afeito às características dos PED. O país promove a transferência de 

conhecimento e capacitação em áreas onde possui considerável experiência, como o tratamento 

da Aids, a produção agrícola e a produção industrial. A tecnologia e a expertise oferecida pelo 

Brasil, segundo o Overseas Development Institute (2010), é uma boa opção para o nível de 

desenvolvimento econômico e institucional para as condições climáticas dos PED. As vertentes 

no âmbito da cooperação técnica responsáveis pelo maior número de projetos foram a agricultura 

(com 22% dos projetos), a saúde (16%) e a educação (12%). Embora a cooperação técnica seja 

ainda uma vertente pequena da ajuda externa, é a que mais recebe atenção do governo 

federal, pois tem a capacidade de projetar o Brasil internacionalmente, ao passo em que 

contribui para o desenvolvimento nos países receptores. Houve um aumento acentuado desse 

tipo de cooperação desde o governo Lula: o orçamento da ABC, que era de R$ 4,5 milhões em 

2003, passa para R$ 52 milhões em 2011 (Le Monde Diplomatique, 2012). 

Quatro fatores interconectados parecem ter impulsionado o fornecimento de cooperação 

internacional por parte de potências maiores do Sul (Carvalho e Milani, 2013; Ayllón, 2013): 

1) altas taxas de crescimento econômico e as perspectivas de ampliação de sua participação na 

riqueza global; 2) a implementação de políticas públicas exitosas nas áreas de desenvolvimento 

econômico, social e científico-tecnológico; 3) A execução de políticas externas que 

diversificam as opções de inserção internacional, através da formação de coalizões de países do 

Sul, que questionam as regras definidas pelas potências do Norte; 4) A presença de fortes 

lideranças nos países emergentes, dinamizando as relações entre os países em 

desenvolvimento, a partir da disponibilidade de mais recursos financeiros. Adicionalmente, em 

meio à crise econômica mundial, que assola particularmente os países da Organização para 

Cooperação e desenvolvimento Econômico (OCDE), os países emergentes e outros países de 

menor desenvolvimento relativo (PMDR) estão incrementando e consolidando sua oferta de 

CDI (Ayllón, 2013). Esse contexto favorece o avanço dos países do Sul como doadores em 

comparação aos países do Norte, que estão sofrendo com a crise. De acordo com a OCDE, a 

ajuda oficial ao desenvolvimento – que é fornecida por 24 países doares ricos – teve sua 

primeira queda em 2011 em 15 anos: caiu 2,7% com relação a 2010, ficando em US$ 125,1 

bilhões (Valor Econômico, 2012). Ao gráficos e o mapa nos anexos 1,2 e 3 deste trabalho 

mostram a diversificação das doações brasileiras no ano de 2010 

Um importante tipo de cooperação promovido pelo Brasil é o trabalho feito pelo Senai, que dá 
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suporte aos projetos da ABC na área de treinamento de profissionais para a indú GIZ). Há 

pelo menos cinco anos, brasileiros e alemães começaram a construir o Centro de Tecnologias 

Ambientais, no em Lima, Peru, dada a necessidade deste país em modernizar sua legislação 

ambiental e a demanda por “tecnologias limpas”. O projeto, à época, se tornou o maior projeto 

de cooperação trilateral em curso na América Latina, com investimento de cerca de 5 milhões de 

dólares. Outros países latino- americanos e africanos receberam centros de capacitação do 

Senai, como o Paraguai, Guatemala, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola, entre outros. Nestes 

centros de capacitação profissional, geralmente, os instrutores brasileiros do Senai, ao invés de 

ensinarem diretamente aos alunos locais, transmitem conhecimento aos instrutores locais para 

que estes os repliquem para os alunos - o que pode demonstrar um interesse humanitário no 

modus faciendi da cooperação brasileira pela parceria ABC-Senai (Pires, 2011). 

Para entender melhor a mudança no perfil da cooperação internacional do Brasil é útil 

posicioná-la no conjunto da política externa brasileira. Desde o final dos anos 1990 a 

política externa brasileira passou a se dedicar mais aos países do Sul, em grande parte devido 

ao desapontamento com as possibilidades de desenvolvimento obtidas pelas relações com países 

desenvolvidos (Vigevani e Cepaluni, 2009). O Brasil passou a adotar uma estratégia de 

diversificação de suas relações internacionais, ao mesmo tempo que buscou elevar o seu 

status político. Um dos instrumentos utilizados para isso parece ter sido a cooperação Sul-Sul 

(Pinto, e Mesquisa, 2012). 

A cooperação internacional seria uma forma de expandir a influência brasileira numa agenda de 

interesse fundamental aos PED, a do Desenvolvimento, entendido de forma ampla (Sen, 2010). 

Mais especificamente, o combate à fome foi um tópico selecionado para exercer essa liderança 

e inserir o Brasil num debate com pretensões hegemônicas naquele campo (Cox, 2007). Isto 

é, a política externa brasileira vem buscando promover ideias sobre como os Estados devem 

organizar seus sistemas econômicos, suas instituições e políticas para garantir segurança 

alimentar e nutricional às pessoas, tanto por meio de acordos bilaterais quanto por meio de 

Organizações Internacionais, como a FAO e o Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

 

3 Conceitualizando Cooperação Internacional, ajuda e assistência alimentares 
 

A cooperação internacional e suas modalidades estão institucionalizadas no âmbito 

internacional (Ayllón, 2006; Lopes, 2008; Moura Jr., 2011; Carvalho e Milani, 2013; de 

Souza, s/d.). Para nossos objetivos, cabe apenas apontar algumas distinções. O que caracteriza 

a Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (CID) é o conjunto de atuações 

internacionais realizadas por atores públicos e privados, de países do Norte ou do Sul, com 

fins de promover o progresso econômico e social dos PED. Os recursos (financeiros ou 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 98 

técnicos) transferidos provêm dos Estados ou de OIs e as atuações são baseadas em metas de 

interesse mútuo, sustentabilidade, corresponsabilidade, eficácia, solidariedade e igualdade. Os 

protagonistas da CID são os Estados. 

Dentro da CID está a Cooperação Técnica Internacional (CTI). A CTI diz respeito apenas às 

atividades de capacitação técnica, isto é, transferência de conhecimentos de um Estado a outro, 

com o objetivo de consolidar algumas habilidades técnicas do país receptor, permitindo que este 

supere alguns desafios ao desenvolvimento local
7
. A CTI surgiu fincada em três noções 

fundamentais: a transferência não-comercial de técnicas e conhecimentos; desnível quanto ao 

desenvolvimento alcançado  por  receptor  e  prestador; a  execução  de  projetos  em conjunto,  

envolvendo  peritos, treinamento de pessoal, material bibliográfico, equipamentos, estudos e 

pesquisas. Seguindo essas concepções iniciais, a Resolução n° 200 de 1948 da Assembleia 

Geral das Nações Unidas instituiu oficialmente a CTI (Cervo, 1994). 

Uma forma de CTI é a Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD). 

Esta categoria distingue-se da CID em função do caráter dos países receptores. Nesta, o auxilio 

para o desenvolvimento alcança qualquer país e baseia-se precipuamente no financiamento de 

atividades de capacitação técnica, enquanto naquela exige que os projetos tenham como doador 

e recebedor apenas PED. A maioria dos projetos de cooperação e auxílio brasileiros encaixam-se 

na CTPD. Por isso, deve ser dada atenção especial aos objetivos, funções e concepções 

atribuídas a esta categoria de cooperação. A CTPD é um processo multidimensional, que pode 

ser bilateral ou multilateral em seu escopo, regional ou inter-regional em seu caráter. Deve ser 

organizada por e entre governos, ainda que com a participação de organizações públicas e 

privadas. Embora seja um empreendimento entre países em desenvolvimento não se deve 

descartar o apoio por parte de países desenvolvidos e organizações internacionais (Moura Jr., 

2011). A CTPD inclui também a alternativa conhecida como cooperação triangular (ou 

triangulação), que é a coordenação entre dois doadores (um deles pode ser uma organização 

pública ou privada) que prestam cooperação para um terceiro Estado recebedor
8 

(Lopes, 2008). 

Ademais, conforme o PNUD, “...para ser considerada CTPD a atividade deve implicar o 

compartilhamento de expertise , tecnologia, recursos e capacidades advindas dos países em 

desenvolvimento envolvidos na cooperação. Não pode ser considerada CTPD se estiver 

fundamentada em recursos ou tecnologias provenientes de países industrializados, que devem 

                                                           
7
 Exclui-se da CTI o auxílio financeiro. A ajuda financeira só é considerada parte da CID quando fornece recursos 

financeiros com condições favoráveis (taxa de juros abaixo do mercado, prazo de pagamento mais longo, elemento de 

concessionalidade mínimo de 25%) enviados para a construção de infra-estrutura destinada ao desenvolvimento 

econômico e social de um PVD ou um Estado menos desenvolvido. Inclui-se aí, também, o perdão das dívidas externas 

dos países altamente endividados (Lopes, 2008). 
8
 O Japão é, hoje, o maior parceiro do Brasil nos arranjos de triangulação, através da JICA (Agência Japonesa de 

Cooperação Internacional). O Fundo de População das Nações Unidas (FNUAP) também realiza uma importante parceria 

de CTPD com a ABC 
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ter papel apenas complementar” (Lopes, 2008, p. 23). 

 

O termo CTPD convive com termo Cooperação Sul-Sul
9 

pelo menos desde 1964, quando 

foi definido na Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento como “o 

processo, as instituições e os arranjos concebidos com vistas a promover a cooperação política, 

econômica e técnica entre países em desenvolvimento na busca de objetivos comuns de 

desenvolvimento” (Carvalho e Milani, 2013: 17). Em 1978, no PNUD, formou-se a Unidade 

Especial para a Cooperação Sul-Sul (Lopes, 2008; Carvalho e Milani, 2013). Apesar de os 

termos CTPD e CSS se confundirem em algum grau, pode-se entender que o primeiro, um tipo 

de cooperação técnica, está contido no segundo. 

As operações de “ajuda” e “assistência” alimentares, que podem ser classificadas como CSS 

quando realizadas entre o Brasil e PED, recebem diferentes significados (Belmont e Rensi, 2012). 

À primeira vista os termos parecem sinônimos para descrever todos os tipos de relação entre 

doadores e receptores de alimentos, o que não é correto. Basicamente, existem dois tipos de 

auxílio alimentar: a assistência alimentar (food assistance) e a ajuda alimentar (food aid) (Clay 

e Stokke, 2000). A assistência alimentar promove uma maneira de abordar a insegurança 

alimentar tanto transitória quanto crônica. Esta assistência pode envolver a doação de dinheiro 

para a compra de alimentos, o barateamento artificial dos preços, o fornecimento direto de 

alimentos para serem consumidos no local de doação ou em casa, e ainda programas mais 

elaborados de desenvolvimento de produção e distribuição alimentares. São medidas que podem 

ser financiadas com recursos próprios do Estado ou provenientes do exterior. O papel da 

assistência alimentar é proporcionar alívio em uma emergência e contribuir para a estabilização 

das pessoas e regiões afetadas. 

Já ajuda alimentar é normalmente entendida com o auxílio na forma de commodities, que 

pode complementar os programas de assistência alimentar, seja na forma de alívio no balanço 

de pagamentos, substituindo as importações comerciais, ou como apoio ao orçamento, por 

meio da receita obtida com a venda dos mesmos. Essa ajuda pode ocorrer de três formas: ajuda 

direta, pela entrega de alimentos adquiridos nos mercados; transações triangulares, quando os 

alimentos a serem doados são comprados de países em desenvolvimento, ou compras locais, 

realizadas no mercado do próprio país receptor. Assim, a ajuda alimentar é aquela que é 

entregue ao assistido na forma de commodity. 

                                                           
9
 Existe também a Cooperação Norte-Norte, que, como aponta Cordeiro (2010), geralmente é ignorada e deveria ser 

melhor compreendida, já que foi o Plano Marshall, operacionalizado entre os Estados Unidos e a Europa no pós II 

Guerra, o responsável pelo início formal da prática da cooperação internacional para o desenvolvimento. Ademais, 

timidamente, surge também a cooperação sul-norte, que recebe pouquíssima atenção e é uma grande novidade. O 

pioneiro orçamento participativo iniciado no Brasil e copiado por cidades europeias é um exemplo desde último tipo de 

cooperação. O tipo mais clássico e antigo de cooperação é a CNS, que ganhou força com a consolidação da OCDE. 
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Stewart (1998) distingue ainda a ajuda que é prestada aos países em conflito (CONF-AID) 

daquela que pretende apoiar o desenvolvimento (DEV-AID). A redução rápida de mortes e o 

alívio imediato de sofrimento são os maiores objetivos da CONF-AID, mas, na prática, 

doadores têm seguido essa orientação desconsiderando consequências e efeitos negativos que 

podem ser gerados por elas. Em situações de paz, o tipo de auxílio mais comumente realizado 

é a assistência para o desenvolvimento, isto é, a CTI. Dado o foco da cooperação técnica 

internacional em estimular o desenvolvimento de capacidades de indivíduos e instituições, 

excluem-se de seu escopo o investimento em infraestruturas, bem como ações assistenciais, 

humanitárias, ou seja, a ajuda alimentar (ABC/MRE, 2005). Desde que o Brasil passou a 

modificar seu perfil na CSS, tanto a ajuda quanto a assistência alimentares passaram a ser 

promovidas, como veremos abaixo. 

 

 

4 A Cooperação internacional do Brasil na área alimentar 
 

Esta seção visa apontar, ainda de forma inicial, alguns dados e projetos da 

cooperação internacional brasileira na área alimentar, com o fito de delinear a atuação do Brasil 

nesse campo
10

. No âmbito multilateral, A Food and Agriculture Organization (FAO) e o 

Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (PMA) são dois dos órgãos 

internacionais que têm desenvolvido programas importantes em parceria com o Brasil. 

Retomando a ideia de System Affecting State, o Brasil vem buscando, por meio de instituições 

multilaterais, ser mais influente no Sistema Internacional. Vejamos exemplos dessa parceria. 

O Brasil é, atualmente, é um dos dez maiores doadores que colaboram com o PMA, como 

aponta a tabela abaixo. A ajuda alimentar brasileira consiste basicamente, pelo que pudemos 

apurar, em arroz, milho e feijão. Cabe destacar que o Brasil não realiza doações ao PMA 

desde os anos 1990 e passou a fazer as transferências apenas em 2007. Essas doações 

basearam-se em estoques públicos de alimentos, normalmente operacionalizados pela CONAB e 

desde 2011 estiveram regidas pela Lei nº 12.429/2011, que autoriza o Poder Executivo dispor 

tais reservas para assistência humanitária internacional (Brasil, 2012). Como escrito na lei, em 

seu artigo primeiro, “a União é autorizada a doar, por intermédio do Programa Mundial de 

Alimentos das Nações Unidas (PMA), ao Estado Plurinacional da Bolívia, à República de El 

Salvador, à República da Guatemala, à República do Haiti, à República da Nicarágua, à 

                                                           
10

 Os países que não são membros da OCDE não possuem uma metodologia adequada para medir seus dados de 

cooperação. Assim, a CSS carece de uma institucionalização que permita uma maior organização de seus dados# . O 

Brasil, no entanto, tem-se organizado consideravelmente neste sentido. A cooperação brasileira é especializada, pois 

contém órgãos e entidades públicos, além de universidades e organizações da sociedade engajados. A atuação brasileira 

no exterior tem aparecido no cotidiano de trabalho de instituições nacionais do setor público e da sociedade civil 

organizada, mas ainda assim encontrar informação de qualidade pode ser tarefa difícil (Cordeiro, 2010). 
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República do 

 
 

Zimbábue, à República de Cuba, aos países da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, à Autoridade Nacional Palestina, à República do Sudão, à República 

Democrática Federal da Etiópia, à República Centro-Africana, à República 

Democrática do Congo, à República Democrática Somali, à República do Níger e à 

República Democrática Popular da Coreia os produtos nos respectivos limites 

identificados  no Anexo desta Lei, desde que não comprometa o atendimento às 

populações vitimadas por eventos socionaturais adversos no território nacional” 

(BRASIL, Lei nº 12.429, de 20 de junho de 2011). 

 

 

A priori a referida lei foi criada com validade de 12 meses, como exposto no seu artigo 

primeiro. No entanto, o mesmo artigo foi alterado em 2012, apresentando sua nova redação 

(como exporta acima) sem a especificação do prazo de validade. A lei, de certa forma, reflete a 

mudança do país de receptor para doador de ajuda externa. E, mais do que isso, esclarece o 

compromisso do país em prestar assistência a países do Sul, estando a maior parte deles 

localizados, de acordo com o artigo, tanto no continente africano quanto no centro-sul-

americano. A institucionalização da doação de alimentos através do PMA, também reflete o 

acentuado aumento das doações brasileiras através da agência multilateral. Enquanto que, em 

2010, as doações do país significaram 2.872 toneladas reais, em 2011 elas representaram 

20.647 toneladas reais; um aumento de cerca de 718% (WFP). 

A lei é de certa forma, um espelho do projeto de lei nº 737 de 2007, em tramitação, que 

prevê, em seu texto, regular ações humanitárias internacionais encabeçadas pelo Poder 

Executivo no intuito de ajudar países que se encontrem entre as mais diversas situações de 

emergência. O objetivo do projeto seria tornar a ação do Executivo mais ágil por meio da 

desobrigação - por parte desse poder - de publicar medidas provisórias para autorizar o envio de 

auxílio  humanitário (Câmara Legislativa, 2007). Como aborda o segundo parágrafo do artigo 

primeiro do projeto, o Executivo, na aprovação da lei, passa a possuir “permissão de uso ou 

doação de bens móveis, inclusive de alimentos do estoque público federal (...) assim como a 

doação de recursos financeiros” (Brasil, Projeto de Lei nº 737, de 06 de fevereiro de 2007, Artigo 

1º, Parágrafo 2º). 

Além da ajuda externa na forma de commodities agrícolas, o país fornece também recursos 

financeiros e faz cooperação técnica institucional com o PMA
11

. É o caso do Centro de 

Excelência contra a Fome, criado pelo Programa em 2011, em Brasília, que assiste países em 

                                                           
11

 Informações retiradas do portal do PMA no website da ONU Brasil: http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pma/ 

http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/pma/
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desenvolvimento a criarem programas sustentáveis de combate à fome e à pobreza, como 

afirmou o diretor do Centro, Daniel Balaban
12 

(ver gráfico 3 no anexo 4 deste artigo). 

 

 

Tabela 1 - Doações de alimentos do Brasil e dos 5 maiores doadores para o PMA 

 

(Toneladas reais) 

 

  
2004 

 
2005 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

 
2010 

 
2011 

 
Austrália 

 
156.100,8 

 
135.742,2 

 
145.046,8 

 
120.590,3 

 
86.434,7 

 
76.725,3 

 
83.015,5 

 
109.165,2 

 
Brasil 

 
0.0 

 
0.0 

 
0.0 

 
180,0 

 
293,8 

 
15.108,0 

 
2.872,0 

 
20.647,3 

 
Canadá 

 
198.478,6 

 
273.792,1 

 
167.562,4 

 
209.458,8 

 
285.611,1 

 
257.491,4 

 
238.222,2 

 
168.226,3 

 
CE 

 
572.592,0 

 
648.515,8 

 
796.955,7 

 
724.372,5 

 
388.209,7 

 
299.233,7 

 
157.611,9 

 
147.362,6 

 
EUA 

 
3.796.052,6 

 
3.824.269,3 

 
3.454.569,1 

 
2.523.714,0 

 
3.211.695,2 

 
3.180.959,2 

 
3.535.117,4 

 
2.078.368,7 

 
Japão 

 
486.669,0 

 
401.344,2 

 
227.184,7 

 
235.409,5 

 
384.124,6 

 
378.698,8 

 
356.632,9 

 
250.790,7 

Fonte: Elaboração própria, a partir de PMA 

 

 

 

No que toca à FAO, a relação com o Brasil é de mão dupla, o que evidencia o caráter 

simultâneo de país doador e receptor de assistência internacional. A FAO tem feito esforços 

especiais para o desenvolvimento da modalidade da Cooperação Sul-Sul no Brasil, com a 

negociação de proposta para projeto de construção da paz no Haiti, ligado à execução do 

Programa Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional naquele país. A instituição 

contribuiu, também, com o combate à insegurança alimentar no Brasil através do importante 

apoio ao Programa Fome Zero e mantém diversos projetos para o desenvolvimento de 

capacidades em agricultura, pesca, produção e meio-ambiente, a fim de consolidar práticas que 

arrefeçam os problemas de distribuição alimentar no Brasil
13

. No continente Africano - no 

âmbito da ajuda alimentar - o país desenvolve um projeto baseado no Programa de Aquisição 

de Alimentos do Fome Zero em cinco países - Moçambique, Malawi, Etiópia, Níger e 

Senegal - escolhidos pela Organização para a Agricultura e Alimentação (FAO), cujo diretor é 

o brasileiro José Graziano da Silva, ex-ministro do combate à fome de Lula (Deustche Weller, 

                                                           
12

 Instituto Lula (18/07/13). Brasil pode ajudar a erradicar a fome na África, afirma especialista do Programa Mundial de 

Alimentos da ONU. Disponível em: [http://www.institutolula.org/]. Acesso em: 04/07/13 
13

 FAO Brasil. FAO no Brasil. Memória de Cooperação Técnica (s/d). Disponível em: 

[https://www.fao.org.br/download/LivroFAOBrasilMemoriaCooperacaoTecnica.pdf] 

http://www.institutolula.org/
http://www.fao.org.br/download/LivroFAOBrasilMemoriaCooperacaoTecnica.pdf
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2012). 

Dada a importância da assistência alimentar fornecida pelo Brasil para a África, cabe apontarmos 

brevemente dois casos: O do PAA África, que emula o PAA brasileiro, e o da Embrapa. 

 

 

4.1 A Embrapa e a assistência alimentar internacional do Brasil 
 

A Embrapa é uma empresa pública, criada em 1973 por decreto do governo federal, com fins 

de sistematizar a pesquisa e o sobre agropecuária no Brasil. Na prática, a Embrapa substituiu 

muitos dos serviços que antigamente eram realizados pelo Ministério da Agricultura, 

buscando articular a política de desenvolvimento econômico com o desenvolvimento agrícola e 

eliminando as principais deficiências em recursos humanos e aportes financeiros existentes no 

setor agrícola até a década de 70 (Lobo, 2010; de Souza, S/D). Desde a fundação da 

empresa, a produção agrícola brasileira vivenciou um boom, ocorrido graças à priorização de 

ganhos de produtividade ao invés da expansão de áreas de cultivo através da busca de novas 

tecnologias. Nos últimos 16 anos, a Embrapa tem expandido sua participação em projetos 

internacionais, ampliando as possibilidades de cooperação do Brasil com uma maior variedade 

de países (Contini e Martha Jr., 2012) 

A atuação internacional da Embrapa é conduzida por duas estratégias: a primeira é 

incorporar novas tecnologias ao setor agrícola brasileiro, através de centros de excelência em 

treinamento em países desenvolvidos, visitas técnicas e laboratórios virtuais (Labex) cujo 

propósito é realizar pesquisas avançadas e monitorar os progressos tecnológicos nas regiões em 

que os Labex estão localizados. A segunda estratégia é a transferência de assistência 

humanitária para PED, dentre os quais estão muitos africanos, cuja segurança alimentar é 

priorizada (Contini e Martha Jr., 2012). 

No governo Lula a participação da Embrapa aumentou nas missões oficiais do MRE. No 

ano de 2008, participou diretamente em cerca de 50% dos projetos em execução. Até então, no 

setor de agricultura, 95% dos projetos da ABC tinham parceria com a Embrapa (Magalhães, 

2008). Como mostram as figuras do gráfico 4 (situado no anexo 5 do artigo), aumentaram os 

projetos direcionados aos PED, principalmente nos continentes africano e sul-americano (Lobo, 

2010). 

Tais projetos são financiados pelo PNUD e coordenados pela ABC. O objetivo alegado 

é transferir tecnologia para a melhoria e técnicas de cultivo e de manejo de animais, 

melhoramento genético de sementes e desenvolvimento do processo produtivo, com foco no 

treinamento de técnicos estrangeiros. Alguns projetos são triangulares resultam de parcerias 

diversas, dentre as quais se destacam o envolvimento da JICA e da USAID (Lobo, 2010; Contini 
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e Martha Jr., 2012). 

Dado o sucesso dessas ações, alguns países em desenvolvimento demonstraram interesse 

em criar unidades de demonstração, o que impulsionou a criação de instalações físicas da 

Embrapa no exterior. Desta forma, foi instalado o escritório em Acra
14

 
 
, capital de Gana, 

(assim como em Caracas e na Coreia do Sul), cuja finalidade é possibilitar o intercâmbio de 

tecnologias que permitam o desenvolvimento da agricultura sustentável e promover e estimular 

o desenvolvimento social e o crescimento econômico, compartilhando também 

conhecimentos em meio ambiente, agroflorestas e agropecuária com diversos países da África 

(Lobo, 2010). 

 

Para exemplificar a atuação da Embrapa, em 2009 a empresa desenvolveu atividades com 16 

países africanos, através de 35 projetos, cujo valor total ultrapassou US$16 milhões, 

despendidos pelo governo brasileiro nos três anos conseguintes. Dos 35 projetos, 23 eram de 

curto prazo, direcionados à capacitação e ao treinamento de técnicos dos países receptores da 

cooperação, sendo: 

● sete voltados à capacitação na área de pecuária bovina leiteira e de corte, incluindo 

o treinamento de 24 técnicos de Burkina Faso, Quênia, Senegal, Zâmbia e Tanzânia; 

● dois projetos de capacitação em agroenergia e biocombustíveis, envolvendo o 

treinamento de 23 técnicos de Gana e Quênia; 

● cinco projetos de capacitação técnica em horticultura, oleicultura e fruticultura, incluindo 

o processamento agroindustrial, direcionados a pessoas de Gana, Nigéria, Tanzânia, 

Guiné- Bissau e São Tomé e Príncipe; 

● quatro projetos de capacitação na área de cultura e processamento agroindustrial da 

mandioca, envolvendo o treinamento de 48 técnicos/especialistas do Gabão, Gana, 

Nigéria, e São Tomé e Príncipe. 

 

 

Dentre os projetos de longa duração, esteve o campo experimental de Sotuba, em Mali, 

no valor de US$ 1,5 milhão, para a modernização e fortalecimento da cultura do algodão, que faz 

parte do programa “Apoio ao Desenvolvimento do Setor Cotonícola nos Países do Cotton-4 

(Benin, Burkina Faso, Chade e Mali)”, que tem fins de apoiar o aumento da competitividade 

da cadeia produtiva do algodão nestes países (Lobo, 2010). Tal programa, em 2010, recebeu a 

transferência de US$ 4,7 milhões, desembolsados pela ABC (Contini e Martha Jr., 2012). 

                                                           
14

 As razões que levaram à escolha de Acra como sede seriam: a estabilidade política do país; adoção do inglês como 

língua oficial, sendo, portanto, mais abrangente que os países de língua portuguesa; existência de relações diplomáticas já 

estabelecidas com o Brasil; e o Acordo Básico para cooperação técnico-científica assinado desde 1974 (Magalhães, 

2008). 
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4.2 O PAA África 
 

O Programa PAA África é um esforço conjunto para promover segurança alimentar e 

nutricional e a geração de renda para agricultores e comunidades vulneráveis em países 

africanos. Este programa foi baseado na experiência brasileira do “Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA)”, idealizado para amparar os esforços globais de erradicação da fome e da 

desnutrição, e é uma oportunidade estratégica para cooperação horizontal com os países 

africanos. São promotores dessa CTI alimentar a FAO, o PMA, especialistas do governo 

brasileiro e do Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional (PAA 

África; Souza e Klug, 2012).
15

 

 

O PAA África se enfoca em duas assistências, mais especificamente: o apoio ao 

desenvolvimento da capacidade produtiva da agricultura familiar e a busca pela satisfação do 

direito humano à alimentação adequada. O programa surgiu durante o “Diálogo Brasil-África 

sobre Segurança Alimentar, Combate à Fome e Desenvolvimento Rural”, organizado pelo Brasil 

em maio de 2010 para reforçar a sua parceria com os países africanos nos temas da 

agricultura e da luta contra a fome (PAA África, Deustche Welle, 2012). 

O programa abrange cinco projetos iniciais de pequena escala, que visam auxiliar as 

comunidades a enfrentar a insegurança alimentar e nutricional nos seguintes países da África 

Subsaariana: Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal. Os projetos combinam ações 

emergenciais de recuperação da agricultura e de assistência alimentar com estratégias de 

desenvolvimento para que os pequenos agricultores possam contar com demanda estruturada. 

As atividades do programa auxiliam agricultores na produção e comercialização de alimentos 

como cereais e leguminosas, e ainda ajudam a complementar e diversificar a dieta dos 

consumidores. A experiência brasileira e seu reconhecimento técnico e político no combate à 

fome poderá contribuir para o diálogo sobre as políticas públicas para uma estratégia de 

transição de longo prazo para compras locais para assistência alimentar, com vasto 

envolvimento da sociedade civil (PAA África; Souza e Klug, 2012). 

Um exemplo importante é a compra de alimentos da agricultura local para a alimentação 

escolar. Essa iniciativa diverge da ênfase tradicional na transferência de tecnologia e 

                                                           
15

 No anexo 6 deste trabalho, disponibilizamos uma figura explicativa do esquema de funcionamento do PAA, encontrada 

em <http://paa-africa.org/>. 

http://paa-africa.org/
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assistência alimentar, que será substituída por um enfoque participativo e cooperativo que 

buscará garantir a melhora na qualidade nutricional e capacidade de aprendizado dos alunos, 

através do acesso a alimentos de qualidade, que serão produzidos por pequenos produtores 

locais (PAA África). Outro exemplo seria o desenvolvimento das capacidades produtivas dos 

pequenos agricultores e associações para que eles possam vender para o programa Purchase 

for Progress (P4P) do PMA (PAA África). 

Em relação aos agentes do programa, do lado do governo brasileiro o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), através da Coordenação Geral de Ação Internacional de Combate à Fome 

(CGFOME) coordena a rede de parceiros do PAA África. Em parceria com as organizações 

envolvidas no PAA África o CGFOME têm a responsabilidade principal de formulação de 

diretrizes políticas, de coordenação com as instituições parceiras e para a realização de 

novas parcerias, inclusive com a sociedade civil. Já o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS) é responsável por prover apoio técnico e colaborar com a coordenação 

das atividades de aprendizagem do Programa, a partir da experiência nacional (PAA África). 

 

Já o PMA age como um comprador de alimentos para pequenos agricultores por meio do 

programa P4P, além de promover o acesso aos mercados para pequenos agricultores. Ademais, 

o PMA estabelece parcerias para apoiar os agricultores na superação de inúmeros desafios, 

como garantir insumos de qualidade, acesso à crédito e negociação de preços. O papel do PMA 

no PAA África é vincular os pequenos agricultores às organizações apoiadas pelo P4P, para 

realizar a compra de alimentos direcionados principalmente para alimentação escolar (PAA 

África). 

Além do componente operacional, o Programa PAA África compreende atividades de 

aprendizagem e partilha de conhecimentos, que são implementados em colaboração com o 

Centro de Excelência contra a Fome do PMA. O Centro utiliza um conjunto de ferramentas que 

promove processos de políticas de diálogo e de planejamento tais como visitas de estudo, 

oficinas em países, missões técnicas e o oferecimento de assistência técnica (PAA África). 

A FAO, por sua vez, disponibiliza sua expertise técnica em nutrição e questões relacionadas à 

produção agrícola, como a distribuição de sementes, ferramentas e insumos agrícolas, a 

capacitação de agricultores e extensionistas rurais e o desenho e implementação de hortas 

escolares. A FAO apoia igualmente a cooperação horizontal entre a África e o Brasil através 

de consultores internacionais que fomentam a troca de conhecimento e o desenvolvimento de 

parcerias de diálogo interinstitucional entre os participantes do projeto (PAA África). 

Já o papel do DFID (Departamento do Reino Unido para o Desenvolvimento Internacional) no 

PAA África é trabalhar ao lado de outros membros do grupo consultivo para ajudar a conceber e 

http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.itamaraty.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
http://www.mds.gov.br/
http://www.wfp.org/centre-of-excellence-hunger
http://www.wfp.org/centre-of-excellence-hunger
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orientar o programa, para oferecer apoio por meio de nossa rede internacional, e contribuir para 

o financiamento de atividades do PAA África (PAA África). 

A metodologia do projeto inclui duas fases de implementação diferentes e complementares. A 

primeira envolve uma avaliação diagnóstica da capacidade produtiva e institucional das agências 

da ONU, dos países e das associações de pequenos produtores, que serão reforçadas na 

Etiópia, Malaui, Moçambique, Níger e Senegal ao longo de três meses. A segunda fase ocorrerá 

em quatro meses e inclui a concepção de uma estratégia para fortalecer ou implementar um 

programa de aquisição de alimentos para assistência alimentar. O acompanhamento e a avaliação 

dos projetos de curto prazo serão baseados na troca de experiências entre o Brasil, países 

africanos, as agências da ONU e o PAA África. A implementação destes projetos de curto prazo 

será progressiva: na primeira fase, será implementado na Etiópia, Moçambique e Senegal, 

durante esse período a Níger e o Malaui estarão envolvidos no monitoramento e avaliação. Os 

projetos de pequena escala serão implementado no Níger e Malaui após uma segunda fase de 

captação de recursos. 

A respeito dos alimentos oferecidos, o programa é flexível em relação aos itens alimentícios 

produzidos   pelos   pequenos   agricultores.  Esse   aspecto   pode  fortalecer   o   fornecimento   

de alimentação diversificada e nutricionalmente balanceada nos programas de assistência 

alimentar. Ademais, itens cultivados e distribuídos localmente provavelmente estarão de acordo 

com os hábitos alimentares locais. É uma oportunidade para consolidar alternativas de mercado 

para itens agrícolas e variedade de alimentos que serão menos afetados pela volatilidade dos 

preços internacionais de comida (Souza e Klug, 2012). Isto pode ter relação com a ideia de 

soberania alimentar, que visa embasar políticas públicas que fortaleçam as relações 

agroalimentares em menor escala geográfica (Maluf, 2007; Marques, 2010). 

 

 

5 Considerações Finais 
 

O aumento da Cooperação Sul-Sul tem sido uma marca da política externa brasileira desde 

meados dos anos 2000. Em seu âmbito, a ajuda e a assistência alimentares têm ganhado 

destaque devido o objetivo dos governos brasileiros em posicionar o país como um líder 

internacional no combate à fome e na promoção da segurança alimentar e nutricional. Nosso 

objetivo neste texto foi apontar, ainda que de forma breve, alguns aspectos desse tipo de 

cooperação como um passo para a construção de uma avaliação maior sobre os objetivos e 

resultados desse instrumento de política externa, o que será realizado com o avançar desta 

pesquisa. 

Pelo que pudemos observar até o momento, não é possível considerar que a cooperação 
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fornecida pelo Brasil é desinteressada ou altruísta. Encontramos indícios de que ela avança 

interesses nacionais, sejam comerciais, sejam políticos. Isso não quer dizer, entretanto, que 

estejam excluídas preocupações reais com o desenvolvimento e o combate à fome. No campo 

comercial, vimos que os projetos de cooperação técnica podem levar à compra de materiais 

nacionais. Seria esse o caso da Embrapa na África? Carlos Santana, coordenador de projetos 

estruturantes da Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa, “À medida que os países 

africanos desenvolvem a agricultura, aumenta a demanda por máquinas e insumos, criando 

um efeito multiplicador que passa a gerar essa demanda. Criam-se novos mercados que não 

são cativos. Há conhecimentos adquiridos lá que também utilizaremos aqui”
1616

. 

 

Nesse sentido, seria interessante fazer uma análise mais detida dos fluxos de importação dos 

países que recebem a cooperação fornecida pelo Brasil. Vejamos os casos de Gana e 

Moçambique, dois países que recebem assistência alimentar brasileira. É possível notar saltos 

em suas importações provenientes do Brasil, mas, seria isso relacionado aos projetos de 

cooperação? É nossa intenção realizar essa análise mais detida posteriormente. 

 

 

 

Tabela 2 – Exportações do Brasil para Gana e Moçambique em US$ F.O.B 
 

   
Gana     

Moçambique  

  
 
Básicos 

 
Semi- 

Manufaturados 

 
 
Manufaturados 

  
 
Básicos 

 
 
Semi-Manufaturados 

 
 

Manufaturados 

 
2000 

 
350.877 

 
- 

 
42.516.657   

3.020 
 

- 
 

3.342.473 

 
2001 

 
450.337 

 
- 

 
23.137.737   

18.958 
 
- 

 
2.719.659 

 
2002 

 
1.760.400 

 
- 

 
55.675.423   

24.366.903 
 

581.875 
 

3.022.450 

 
2003 

 
3.853.914 

 
245.484 

 
100.668.819   

661.550 
 

495.395 
 

9.561.591 

 
2004 

 
9.396.557 

 
- 

 
159.952.592   

5.570.611 
 

3.678.536 
 

14.044.681 

 
2005 

 
13.757.878 

 
1.246.873 

 
203.892.144   

11.009.041 
 

5.887 
 

17.205.725 

 
2006 

 
13.353.420 

 
779.865 

 
202.563.543   

14.097.441 
 
- 

 
21.113.634 

 
2007 

 
26.882.208 

 
2.191.701 

 
291.510.542   

7.953.594 
 

150 
 

19.294.482 

 
2008 

 
45.399.438 

 
300.841 

 
298.361.229   

9.865.962 
 

2.633.131 
 

19.875.831 

 
2009 

 
32.113.533 

 
1.960.449 

 
197.754.257   

14.114.368 
 

1.355 
 

93.908.806 

 
2010 

 
40.160.204 

 
742.646 

 
276.183.452   

11.948.538 
 

4.987 
 

28.409.709 

 
2011 

 
66.699.502 

 
23.135 

 
352.452.150   

28.544.367 
 

6.744.699 
 

45.875.145 

 
2012 

 
61.173.112 

 
20.252 

 
256.626.028   

36.436.332 
 

5.529.390 
 

80.336.330 

Fonte: MDIC, disponível em: aliceweb2.mdic.gov.br 
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 TERRA. “Contra a fome, Embrapa desenvolve projetos na África. Disponível em <http://economia.terra.com.br/brasil-

rural/contra-a-fome-embrapa-desenvolve-projetos-na- africa,b1c8cdc1c26ee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html>. 

Acesso em 04/06/2013. 

http://economia.terra.com.br/brasil-rural/contra-a-fome-embrapa-desenvolve-projetos-na-africa%2Cb1c8cdc1c26ee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://economia.terra.com.br/brasil-rural/contra-a-fome-embrapa-desenvolve-projetos-na-africa%2Cb1c8cdc1c26ee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
http://economia.terra.com.br/brasil-rural/contra-a-fome-embrapa-desenvolve-projetos-na-africa%2Cb1c8cdc1c26ee310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html
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De forma menos tangível, o apoio político pode ser um dos frutos colhidos como resultado 

dessa cooperação. Vejamos dois casos prementes. O primeiro, a eleição de José Graziano da 

Silva como diretor-geral da FAO, pode ser um fato que justifica o aumento da cooperação 

brasileira para os países africanos e sul-americanos especificamente na área alimentar. Graziano 

ganhou a eleição por 92 votos contra 88 do espanhol Miguel Ángel Moratinos, no segundo 

turno, com o apoio do grupo G77+ China, em que se destacou o suporte dos países africanos
17

.  

O segundo caso, a eleição de Roberto Azevêdo para diretor-geral da OMC, também foi um 

grande ganho recente para o Brasil, que poderia ser visto como um motivo para a guinada do 

Brasil como doador na cooperação Sul-Sul. O brasileiro recebeu o apoio dos países africanos e 

dos BRICS, sendo importante salientar que o candidato oponente era o mexicano Herminio 

Blanco, também representante, portanto, dos países em desenvolvimento. Na OMC, o Brasil 

tem sido um líder das demandas dos PED em questões agrícolas, tendo, inclusive, que se 

equilibrar sobre a forte tensão interna entre os interesses do agronegócio e os da agricultura 

familiar
18

. Esses são dois casos em que a comprovação empírica de um eventual efeito da 

cooperação alimentar pode ser muito difícil. 

 

Alguns fatores favorecem a utilização da cooperação internacional e, mais especificamente, da 

assistência e ajuda alimentares por parte do Brasil como um instrumento de política externa. O 

país se beneficia de uma neutralidade política pelo fato de não ter sido um país colonizador 

no passado
19

. Além disso, é um país emergente, sua política interna é estável, sua política externa 

preza o multilateralismo para combater as desigualdades sociais e, ainda, demonstrou capacidade 

de lutar contra a pobreza através da criação de novos programas sociais (Ayllón, 2010). 

Por fim, podemos supor que o compartilhamento de conhecimentos, práticas e soluções 

entre os países do Sul podem formar um processo cíclico, em que cresce a cooperação e, 

através desta, desenvolvem-se os fatores que permitem a maior interação entre os países em 

desenvolvimento, propiciando a continuidade dos projetos de cooperação entre eles.
20 

Para o 

Brasil, a ajuda e a assistência alimentares podem ser maneiras de avançar interesses econômicos, 

sociais e políticos no sistema internacional. 
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 Graziano da Silva é eleito diretor-geral da FAO (26/06/2011). Disponível em: <http://blog.planalto.gov.br> Acesso 

em: 12/09/2013 
18

 Navarro,  Carlos. Mexican  Candidate  Loses  Election  to  Head World  Trade  Organization  to  Brazilian  Rival 

(26/06/2013). Disponível em:< http://www.questia.com> Acesso em: 12/09/2013 
19

 Ainda de acordo com o documento do Overseas Development Institute (2010), algumas dessas características não são 

exclusivas do Brasil, podendo estar presentes também em outros doadores emergentes, além de alguns doadores 

tradicionais. A Índia e a China são fornecedores e recebedores de assistência e os países da Escandinávia e a Irlanda não 

tiveram um passado colonial. 
20

 O relatório da IPEA (2013) enfatiza que o comércio Sul-Sul se duplicou nos últimos vinte anos, representando 40% 

das trocas mundiais de mercadorias. 

http://blog.planalto.gov.br/
http://www.questia.com/library/1G1-337287720/mexican-candidate-loses-election-to-head-world-trade
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Anexo 1: 
 

-Gráfico 1 

 

 

 

 

Fonte, IPEA, 2010 
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Anexo 2: 

-Gráfico 2 

 

 

 

Fonte: IPEA, 2010 
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Anexo 3: 

-Mapa 1 

 

Fonte: IPEA, 2010 (retirada originalmente do acervo do MRE/ABC) 
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Anexo 4: 

-Gráfico 3 

 

 

 

Fonte: CGFome 
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Anexo 5: 

-Gráfico 4 

 

 

 

 

À esquerda: Acordos de cooperação internacional da Embrapa (% por região) – 

Período 1997/2000 À direita: Acordos de cooperação internacional da Embrapa (% 

por região) - 2008 

Fonte: Secretaria de Relações Internacionais da Embrapa - (LOBO, 2010) 
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Anexo 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação própria, a partir de: PAA África (http://paa-africa.org) 
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Resumo:  
Este artigo faz uma breve discussão a respeito dos debates teórico e metodológico nas Relações 

Internacionais, passando pelos eixos “Positivismo X Pós-Positivismo” e “Ciência Política X Historiografia”, 
desembocando em uma defesa da importância da perspectiva histórica na disciplina. Em seguida, explora 
alguns argumentos da crítica à racionalidade moderna nas Relações Internacionais – pós-modernismo e 
pós-colonialismo -, procurando estabelecer pontos de contato entre algumas de suas proposições e parte 
da produção da chamada Escola Inglesa de Relações Internacionais, especificamente em Adam Watson e 
Hedley Bull. Conclui-se apontando a convergência de argumentos entre historiadores e pós-positivistas 
teóricos no estudo das Relações Internacionais, no que diz respeito a problemas epistemológicos comuns 
às ciências humanas em geral. 

Palavras-chave: 
Pós-positivismo; Perspectiva Histórica;  Epistemologia; Relações Internacionais  
 
 

Abstract:  
Theoretical debates and interdisciplinary dialogues: Historiography, International Relations and the critique 
of modern rationality. 

This paper realizes a brief discussion about the theoretical and methodological debates in 
International Relations, through the “Positivism X Post-Positivism” and “Political Science X Historiography” 
axis, leading to a defense of the importance of the historical perspective in the discipline. Following that it 
explores some arguments of the critique of modern rationality in International Relations – Post-Modernism 
and Post-Colonialism -, trying to establish parallels between its propositions and the work of the so-called 
English School of International Relations, specifically in the works of Adam Watson and Hedley Bull. In the 
conclusion, it highlights the convergence of arguments between historians and theoretical post-positivists 
in International Relations studies, regarding epistemological problems that concern human sciences in 
general. 
 
Key words: 
Post-positivism; Historical Perspective; Epistemology; International Relations 
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Introdução: 

 A disciplina de Relações Internacionais sofreu um crescimento vertiginoso no Brasil nos últimos 

anos. A construção institucional do campo pela agregação de intelectuais de origem nos diversos campos 

do conhecimento somada à juventude da disciplina, além da crise epistemológica pela qual passam as 

humanidades em geral, tem estimulado um forte debate teórico-metodológico, deixando não poucos 

noviços na área confusos em meio a uma profusão de vozes ora convergentes, ora conflitantes. 

 Dentro da tradição dominante das teorias de Relações Internacionais, notadamente norte-

americana, encontramos uma forte discussão metateórica nas últimas décadas, organizada em torno do 

chamado debate “Racionalistas X Reflexivistas”, ou ainda “Positivistas X Pós-Positivistas”. 

Metodologicamente, uma série de autores vem identificando uma polarização entre historiadores e 

politólogos das Relações Internacionais, com suas respectivas escolhas e preferências no trabalho de 

pesquisa. Esse eixo de discussão corre quase que paralelamente ao debate teórico referido acima, com o 

qual estabelece pontos de contato.  

 Um importante tema dentro de toda essa discussão é o que diz respeito ao papel das ideias, da 

cultura e das identidades coletivas na definição dos acontecimentos do mundo político. Nesse sentido, as 

posições e abordagens associadas à metodologia historiográfica no campo encontram interessantes 

paralelos com proposições de correntes que partem de uma postura filosófica crítica à racionalidade 

moderna, incluindo o que se tem convencionado chamar de pós-modernismo e pós-colonialismo em 

Relações Internacionais e além.  

Ainda que em busca de objetivos diferentes e chegando a conclusões distintas, autores dessas 

tradições desenvolvem argumentos com interessantes pontos de convergência, cujo mapeamento pode 

contribuir para a abertura de novos caminhos de pesquisa, para o diálogo entre áreas compatíveis no 

heterogêneo campo da disciplina, e para uma visão mais ampla sobre o estudo das Relações Internacionais, 

para além de debates e embates que se supõem exaustivos no campo. 

 

O debate epistemológico no âmbito das Teorias de Relações Internacionais 

A disciplina de Relações Internacionais encontra hoje seu grande referencial teórico na produção 

acadêmica norte-americana, principalmente desde o fim da segunda guerra mundial.  Nesse âmbito, ela 

tem sido historicamente definida em termos de grandes debates, sendo que o que nos interessa aqui é o 

debate definido por Robert Keohane como “Racionalistas X Reflexivistas” e por Yossef Lapid como 

“Positivistas X Pós-positivistas (Nogueira e Messari, 2005, p. 6-7). Utilizaremos aqui os termos de Lapid, por 

considerá-los mais adequados aos objetivos propostos. É importante, além disso, lembrar a 

heterogeneidade das teorias incluídas sob esses rótulos, que devem ser utilizados cuidadosamente e 
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somente em referência a certas posições comuns. Além disso, notamos que este debate se parece mais 

com um espectro do que com um binômio, principalmente graças a certa convergência que se verifica 

entre os institucionalistas neo-liberais e construtivistas “conservadores”(KEOHANE, 1988). 

Uma importante distinção entre os polos desse debate está na disputa entre conhecimento 

explicativo e interpretativo: enquanto os positivistas defendem o conhecimento explicativo, legitimando 

sua produção no empirismo, e afirmando a necessidade de uma ciência não-normativa -isto é, livre de 

juízos de valor -, o que implica a exclusão de considerações a respeito de significados, crenças e ideias, os 

defensores do método interpretativo, pós-positivistas, afirmam a necessidade de se levar em conta essas 

questões no processo de produção do conhecimento (KURKI; WIGHT, 2010, p. 20 – 21). 

Os positivistas, adeptos da teoria da escolha racional, procuram construir modelos abstratos de 

explicação do comportamento humano que consideram identidades e interesses como exógenos, e tratam 

suas unidades de análise – principalmente o Estado – como atores atemporais e a-culturais, que agem 

segundo a “maximização da utilidade”. Sua postura epistemológica assume que é possível construir um 

conhecimento neutro, não-normativo, e mais do que isso, pressupõe a objetividade do pesquisador como 

um dos fundamentos da legitimidade do conhecimento científico. O privilégio aqui é dado para modelos 

explicativos que desconsideram circunstâncias espaciais e temporais, atribuindo o comportamento dos 

atores a sua relação com estruturas ou instituições, mediada por uma percepção racional do modo de 

maximizar seus interesses. 

Essa posição sofre fortes ataques de autores pós-positivistas como Robert Smith (2013, p. 513 – 

514), que afirma que não há conhecimento não-normativo – o pesquisador está inevitavelmente preso ao 

lugar de onde olha o mundo, e aos valores implícitos em sua forma de tratar os “fatos”.Além disso, Smith 

nos diz que as Teorias de Relações Internacionais em suas variantes positivistas tem ajudado a construir 

uma visão de mundo coerente com os interesses de grupos sociais mundialmente hegemônicos, sob o 

disfarce de sua pretensa neutralidade. Ele defende a abertura da disciplina a uma pluralidade de métodos e 

aponta para a necessidade de que os seus pesquisadores atentem para a multiplicidade de identidades que 

perpassa os diversos atores/sujeitos da política mundial. 

Um dos argumentos centrais do pensamento pós-positivista em Relações Internacionais sustenta 

que a realidade humana é construída socialmente, não obedecendo a padrões universais de conduta 

passíveis de redução a leis gerais, como querem os positivistas. A heterogeneidade e a singularidade das 

práticas humanas tornam assim imprescindíveis a utilização da perspectiva histórica e a interpretação do 

papel das ideias por parte daqueles que se propõe a compreender o comportamento político e social dos 

homens. Se na Ciência Política, especialmente nos EUA, a singularidade e a historicidade são quase um 

tabu, frente ao status privilegiado conferido às teorias mais universais e abstratas, na historiografia ocorre 

exatamente o oposto, como poderemos constatar lançando nosso olhar sobre outro debate. 
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Historiografia, Ciência Política e o estudo das Relações Internacionais 

 Para além das fronteiras do debate teórico mencionado acima, encontramos uma fértil discussão 

sobre a distinção entre o método historiográfico e aquele da Ciência Política, referenciado principalmente 

no behaviorismo, variante metodológica da epistemologia positivista que se popularizou nos EUA a partir 

da década de 50. 

 Jack S. Levy (2001, p. 41), em um esclarecedor artigo sobre o assunto, afirma: 

“(...) the criterion that best defines the different “identities” of the two disciplines is a 

variation of the traditional distinction between idiographic and nomothetic orientations: 

the primary goal of historians is to describe, understand, and interpret individual events or 

a temporally and spatially bounded series of events, whereas the primary goal of political 

scientists is to generalize about the relationships between variables and, to the extent  

possible, construct law-like propositions about social behavior.” 

Devemos tomar cuidado aqui para não assumir uma visão monolítica dos dois campos de estudo. 

Mais uma vez, a distinção estabelecida se refere antes a um espectro do que a polos opostos e 

irreconciliáveis. No entanto, não se pode negar que determinadas preferências metodológicas estão 

firmemente estabelecidas nas estruturas institucionais e nas tradições da História e da Ciência Política, e 

que um pesquisador das Relações Internacionais se vê na necessidade de optar por um ou outro caminho, 

de acordo com suas inclinações pessoais e o tipo de pesquisa que pretende realizar. 

John Lewis Gaddis, preocupado com o mesmo tema, aponta para a problemática em torno do 

status de ciência. Enquanto historiadores evitam discutir o status de ciência de sua disciplina, cientistas 

políticos afirmam-no insistentemente com relação a seu campo de estudos (GADDIS, 1996, p. 32 -33). 

Segundo ele, no afã de aplicar um método científico - no sentido das “ciências duras” da época dominada 

pelo pensamento newtoniano -, os politólogos incorrem no reducionismo, em análises demasiado estáticas 

que ignoram a contingência histórica, e na desconsideração das diferenças culturais por explicações que se 

pretendem universais (Idem, p. 35). Ele critica a atitude desses estudiosos com relação aos critérios de 

cientificidade, apontando para características e transformações nas ciências duras que põe em cheque a 

concepção positivista de ciência. Para Gaddis, as posições da Ciência Política com relação às virtudes da 

objetividade e dos métodos quantitativos não a tornam mais científica que a História. Pelo contrário, ele 

conclui seu artigo a respeito defendendo a narrativa histórica como um método de ponta nas ciências 

contemporâneas (Idem, p. 45). 

 A postura epistemológica/metodológica dominante na Ciência Política – ao menos nos EUA, onde é 

referência para os estudos de Relações Internacionais difundidos globalmente - , aquela do chamado 

behaviorismo, ou empirismo, fica evidente em “Political Science Research Methods”, consagrado manual 

norte-americano de formação para pesquisa social científica. Aqui se defende que um projeto de pesquisa 
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em Ciências Sociais – dentro das quais se incluem as Relações Internacionais – deve construir hipóteses 

não-normativas, testáveis empiricamente, consistindo de um determinado relacionamento entre variáveis 

definidas na forma de conceitos abstratos, e que se referem a fenômenos gerais, ao invés de situações 

específicas. Como afirmado nessa importante obra metodológica da Ciência Política, o valor de um trabalho 

científico é diretamente proporcional ao seu nível de generalização (JOHNSON; REYNOLDS; MYCOFF, 2008).  

 Encontramos forte contraponto a essa visão no trabalho de Amado L. Cervo, “Inserção 

Internacional: Formação dos Conceitos Brasileiros”, no qual o autor, referência no estudo da história da 

política exterior brasileira, expõe sua metodologia de estudo de Política Externa e Relações Internacionais, 

assumindo uma posição clara nesse debate. Para Cervo, devemos tomar cuidado com o que chama de 

“imperialismo epistemológico norte-americano”. Segundo ele “as teorias carregam consigo valores e 

veiculam interesses das nações cujos intelectuais as concebem, por mais isentas e objetivas que se 

apresentem” (CERVO, 2008 p. 13). 

 O método de trabalho que Cervo utiliza no livro consiste na utilização de uma série de fontes, tais 

quais: Tradições acadêmicas, correntes do pensamento político, dados das estruturas e conjunturas 

internacionais (desenvolvimento histórico do sistema capitalista; jogo político internacional), jogo socio-

político interno, práticas e movimentos da chancelaria, dados macroeconômicos, etc. A forte base empírica 

é utilizada segundo critérios que se baseiam na multicausalidade, e os conceitos construídos tem 

historicidade e localização definidas.  

 Vale a pena ainda observar o papel importante atribuído por Cervo ao papel das identidades. A 

identidade cultural, associada à ideia de cosmovisão, precede à percepção dos interesses e às tendências 

de elaboração política dos atores, e é um fator chave de seu modelo de análise. Já podemos perceber uma 

interessante relação entre as reflexões teórico-metodológicas de Cervo e as posições dos pós-positivistas 

norte-americanos nas Teorias de Relações Internacionais. Os dois lados convergem em uma desconfiança 

em relação à ausência de normatividade de teorias e conceitos, na afirmação de sua historicidade, e na 

importância atribuída ao papel das identidades como dado de interpretação do comportamento dos atores 

da política internacional. 

 José Flávio Sombra Saraiva defende a multiplicidade de abordagens regionais das Relações 

Internacionais, criticando a predominância das abordagens produzidas pelas escolas norte-americanas, 

associadas às demandas da política externa orquestrada desde Washington. Emparelhando-se à visão de 

Cervo sobre a necessidade de considerar o local e o tempo de produção de uma teoria, Saraiva considera a 

atitude do campo teórico norte-americano como arrogante e auto-referenciada (SARAIVA, 2009, p. 19 – 

22), e demonstra uma preocupação com os objetivos políticos subjacentes à difusão global de suas teorias. 

Ele aponta ainda para o problema do legado norte-americano na formação de internacionalistas brasileiros: 
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estes seriam fortemente influenciados pelas concepções teóricas norte-americanas, consideradas como 

ultrapassadas em termos de capacidade explicativa e lexical (Idem, p. 24).  

Saraiva (Ibidem, p. 29 – 30) nos apresenta a escola Argentino-Brasileira de Relações Internacionais, 

referenciada no método narrativo-conceitual, e ocupada com temas e perspectivas em afinidade com a 

região a partir da qual são produzidas. Alguns de seus autores, com apresentados no artigo citado, além do 

próprio Saraiva e de Amado Cervo, são: Mario Rapoport, Hélio Jaguaribe, Gerson Moura, Moniz Bandeira, 

José Paradiso,  Raul Bernal-Meza, Carlos Escudé e Guillermo Figari. O grupo tem produção extensiva e 

consolidada, sendo comparado com outras escolas nacionais e regionais do pensamento internacionalista, 

como a Inglesa, a Francesa e as Africanas. 

 Abre-se assim, diante de nossos olhos, um amplo debate teórico-metodológico de vetores diversos, 

contrapondo correntes (meta) teóricas, tradições disciplinares e grupos nacionais e regionais de 

intelectuais engajados no aspecto político da produção de conhecimento. O autor deste artigo assume uma 

posição clara frente a esta paisagem intelectual: é necessário derrubar a pretensa superioridade científica 

das abordagens positivistas norte-americanas, buscando privilegiar um trabalho de pesquisa que, não 

sendo historiográfico em sua matriz metodológica, ao menos leve em conta a perspectiva histórica em suas 

análises. O papel das identidades e das práticas e compreensões socialmente construídas através do tempo 

é chave para a interpretação das Relações Internacionais, a contingência é um aspecto imperioso das 

questões humanas, e a multicausalidade não pode ser ignorada em favor de um abstracionismo 

reducionista no estudo das relações socio-politicas associadas ao internacional.  

 O procedimento behaviorista está diretamente ligado à autolegitimação de certas comunidades 

acadêmicas com relação à universalidade e a neutralidade de sua produção. Essa insistência nos “padrões 

científicos” de pesquisa combina com a noção positivista de uma hierarquia entre as ciências, e tira sua 

inspiração dos métodos clássicos das chamadas “ciências duras”. No entanto, as próprias ciências naturais 

passaram por transformações epistemológicas no último século que põe em xeque estes mesmos métodos, 

como bem sabem os estudiosos da famigerada mecânica quântica. Além disso, é necessário distinguir as 

ciências humanas de suas irmãs ocupadas de objetos diversos, aceitando a heterogeneidade de um 

universo que não se encaixa num modelo mecanicista como o profetizado por René Descartes no Século 

XVIII. 

 Não é uma questão de descartar ou desqualificar em absoluto as contribuições de análises de 

cunho nomológico, ou cujo método esteja alicerçado de alguma forma em pressupostos ou procedimentos 

associados ao behaviorismo. Trata-se, entretanto, de utilizá-los como ferramentas de pesquisa para as 

situações e problemas nos quais seja apropriado, sem fazer de suas premissas metodológicas o 

fundamento de todo o conhecimento legítimo.  
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 A especificidade do método histórico não diminui seu caráter científico, e sua humildade - em 

termos da capacidade de reduzir a realidade a modelos explicativos simples e objetivos e de produzir 

previsões – não deve ser vista como um demérito, mas como um sinal de honestidade intelectual e de 

reconhecimento do gigantesco desafio que se coloca ao pesquisador. A rejeição ao positivismo científico 

não implica o abandono da possibilidade de conhecer. Possibilita, por outro lado, uma maior consciência 

das limitações e dos dilemas que se colocam àquele que busca o conhecimento, seja qual for o desenho de 

sua metodologia de pesquisa. Compartilha-se aqui da opinião expressa pelo grande antropólogo Clifford 

Geertz (2001, p. 196), com relação à situação das humanidades na virada do milênio, quando diz que: 

“O que precisamos, ao que parece, não é de idéias grandiosas nem do abandono 

completo das idéias sintetizadoras. Precisamos é de modos de pensar que sejam 

receptivos às particularidades, às individualidades, às estranhezas, descontinuidades e 

singularidades, receptivos ao que Charles Taylor chamou de “diversidade profunda”, uma 

pluralidade de maneiras de fazer parte e de ser, e que se possam extrair deles – dela – um 

sentimento de vinculação que não é abrangente nem uniforme, primordial nem imutável, 

mas que, apesar disso, é real.” 

 A crítica à ideia de uma racionalidade única, universal e subjacente a todas as ações humanas não 

significa que sejamos incapazes de fazer sentido do mundo à nossa volta. O que ela faz é lembrar-nos de 

nossa condição humana e incompleta, circunstancial, sujeita aos parâmetros de nosso tempo e local – 

ultimamente, de nossa condição inerentemente histórica e cultural. Dito isto avançaremos para uma 

discussão a respeito da emergência histórica das práticas e conceitos que informam a noção 

contemporânea de “internacional” – como definido em oposição ao “nacional” -, discussão para a qual 

convergem novas e antigas vozes na produção intelectual anglo-saxã. 

Relações Internacionais e a crítica à racionalidade moderna 

 Muita controvérsia tem se criado em torno da utilização do termo “pós-moderno” nas ciências 

sociais como um todo, a qual na disciplina de Relações Internacionais se soma à problemática dos “ismos”, 

isto é, à discussão em torno da categorização de seus estudos sob rótulos estanques e mutuamente 

excludentes, em geral chamados de “teorias”. Não nos aprofundaremos nessa discussão aqui. Basta dizer 

que o termo nos parece útil como referência a certa postura epistemológica associada a determinadas 

correntes do pensamento contemporâneo. 

 Mais especificamente, denominamos pós-modernismo nas ciências sociais como uma postura 

filosófica crítica ao projeto europeu moderno de uma racionalidade única e subjacente ao comportamento 

humano, cuja apreensão através da ciência permitiria uma acumulação progressiva do conhecimento 

social, e assim ao progresso civilizacional. Este projeto se exprime na reificação de uma série de conceitos, 

tipos ideais, categorias de análise e premissas sobre como o mundo funciona ou deveria funcionar. A 
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questão, desse modo, não está em ser ou não um pesquisador “pós-moderno”, com todos os preconceitos 

envolvidos nesse tipo de rotulação, mas reconhecer a contribuição do pensamento desenvolvido em torno 

dessa “corrente”, e apropriar-se daquilo que é útil para o avanço de uma agenda de pesquisa dinâmica.  

Traçando paralelos entre “pós-modernismo” e historiografia em Relações Internacionais, 

procuramos demonstrar que as fronteiras entre abordagens são permeáveis e difusas, e que o campo se 

beneficia do ecletismo teórico nas análises. Além disso, põe-se em xeque uma história da disciplina 

centrada somente na academia norte-americana, uma vez que temas que são declarados como “novos” 

quando vistos de uma perspectiva, podem aparecer como tradicionais se olharmos um pouco mais 

horizontalmente para essa narrativa. Utilizando-se como parâmetro o chamado construtivismo em 

Relações Internacionais, pode-se realizar um exercício semelhante. A escolha pelo pós-modernismo se deve 

ao desafio e o enigma que essa corrente apresenta aos estudantes de Relações Internacionais, e ao 

interesse que o debate em seu entorno levanta em termos de novos enfoques possibilitados a partir de 

suas críticas. 

 Seguindo os passos do velho Nietzche, diversos pensadores do século XX exploraram as fissuras da 

razão moderna, expondo o caráter particularista de discursos que se pretendiam universais. Se na filosofia, 

Wittgenstein, por exemplo, criticou a razão abstrata, centralizada e fundacionista,  defendendo a 

racionalidade como derivada do uso e das práticas de formas de vida, e portanto flexível, pragmática e 

construída socialmente (CONDÉ, 2004,  p. 29), Foucault desenvolveu uma abordagem mais aplicada, 

desenvolvendo a partir da ideia Nietszcheana de genealogia um método de estudo da emergência dos 

“regimes de verdade”, que expôs a circunstancialidade e a historicidade de discursos tidos como “naturais”, 

traçando-os de volta ao instante de sua emergência através de um minucioso trabalho de pesquisa 

histórica (FOUCAULT, 1985).   

Nas Relações Internacionais, autores associados ao pós-modernismo tem se dedicado à critica das 

formas tradicionais de se pensar a política, reificadas através da produção teórica da disciplina, como o 

conceito de Estado - espaço limite entre as noções de “doméstico” e “internacional”. A crítica à 

centralidade analítica do conceito de Estado - para além da sua caracterização como ator unitário e racional 

- não tem por fim uma mera desconstrução inconsequente de modos de pesquisa cuidadosamente 

construídos nas últimas décadas, nem tampouco a negação da existência concreta das instituições estatais. 

Ela visa, de outro modo, a relativização e contextualização histórica das instituições e categorias do 

pensamento como construções sociais das práticas e dos discursos humanos, permitindo assim que se 

lancem olhares diferenciados para “o mundo lá fora”, propiciando novos questionamentos e levantando 

novas problemáticas que de outro modo permaneceriam marginalizadas. 

Rob Walker (1993, p. 12 – 14) aponta para a forma como o princípio da soberania estatal articula as 

noções modernas sobre as possibilidades políticas expressas na distinção “dentro/fora”, reificadas na 
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ciência política e nas teorias de relações internacionais, e desafiadas pelas aceleradas transformações do 

mundo contemporâneo. Ele (Idem, p.  84 – 87) problematiza a distinção “racionalistas X reflexivistas” no 

campo das RI proposta por Keohane, referindo-se à multiplicidade de abordagens resumidas sob o rótulo 

de reflexivista. Criticando a redução de um debate filosófico e ontológico a uma noção particularista de 

método científico (aquela do empirismo, ou behaviorismo), Walker resgata o paralelo da discussão atual 

com o chamado segundo debate, entre “tradicionalistas e cientificistas”. Ele propõe, a partir daí, que 

pensemos o atual debate sobre o estudo da política mundial em termos de perspectivas que privilegiam de 

um lado a história e a temporalidade, e de outro as estruturas e o espacialidade. 

Explorando a tensão entre estruturalismo e historicismo, o primeiro identificado com um desejo 

por encontrar regularidades permanentes e essenciais ao “internacional”, o segundo atento às 

descontinuidades e transformações sofridas pelas relações humanas no tempo, Walker deixa clara sua 

opção: 

The longing for timeless categories has exercised a profound influence on many 

of those we associate with rationalism in the most philosophical sense of this term. Yet it 

is possible to trace the history of the terms ‘state’, ‘sovereignty’, ‘individual’, ‘culture’, 

‘security’ or many of the other terms we now take for granted, and in doing so we 

discover how they emerged in response to specific historical conjunctions and 

contradictions. 

 

Escola Inglesa, Genealogia e História 

 É possível traçar interessantes paralelos entre proposições de teóricos críticos à racionalidade 

moderna e a produção da chamada Escola Inglesa de Historiografia das Relações Internacionais. Isso não 

significa de maneira nenhuma dizer que a escola inglesa é pós-moderna, ou coisa do tipo. O que salta aos 

olhos aqui é a forma como uma abordagem historiográfica, despretensiosa em termos de um debate 

especificamente epistemológico – ainda que expresse de forma clara certas posições nesse debate - 

converge com uma corrente epistemologicamente militante, esta situada em um contexto marcado pela 

predominância de abordagens racionalistas, na linguagem de Keohane, ou estruturalistas, na linguagem de 

Walker. 

 A denominação “Escola Inglesa” se refere ao grupo de pesquisadores que se organizou em torno do 

“British comittee on the theory of international politics”. Sua produção, de forma geral, é marcada por uma 

combinação entre perspectiva histórica e esforço de elaboração teórica, e pelo desenvolvimento de uma 

espécie de caminho do meio em relação ao interminável debate entre realistas e liberais na academia 

norte-americana. Nos concentraremos aqui em Adam Watson e Hedley Bull, especificamente nas obras 

“The Evolution of International Society” e “The Anarchical Society”.  
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 É importante notar que a preocupação de Bull e Watson não é realizar uma crítica às teorias de 

Relações Internacionais correntes na academia norte-americana, ao menos não expressamente. Sua 

produção corre como que paralelamente, sem se contrapor aos americanos como “o outro a ser 

combatido”, coisa comum entre os estudiosos de Relações Internacionais nas diversas regiões do mundo. O 

interesse de Watson e Bull está na ordem internacional, e nesse sentido suas obras são complementares. 

Enquanto o primeiro faz uma análise comparativa dos sistemas internacionais históricos, descrevendo em 

detalhe a evolução da sociedade internacional europeia, o último se debruça mais especificamente sobre a 

questão da ordem, desenvolvendo no caminho uma história do pensamento internacionalista moderno. A 

principal contribuição teórica desses autores parece estar no conceito de “sociedade internacional”, que se 

refere a um sistema internacional no qual embora não haja autoridade central, existem normas e valores 

compartilhados que permitem razoável grau de ordem e previsibilidade nas relações entre os Estados 

(BULL, 1977, p. 13). 

 Duas coisas nos interessam aqui, a primeira é a forma como ambos os autores realizam uma 

espécie de genealogia do pensamento internacionalista moderno, e a segunda é a forma como esse 

procedimento leva a uma postura crítica ao etnocentrismo europeu. Ao efetuar essa genealogia, que 

realizou, antecipadamente, a proposta de Walker citada acima, as obras de Watson e Bull demonstram as 

condições de emergência histórica de conceitos “naturalizados” pelo racionalismo norte-americano, 

reinventor do velho projeto moderno europeu. Desse modo, sua análise se torna atenta às limitações 

culturais e temporais desses conceitos, e, partindo de objetivos e chegando a fins distintos, se aproxima 

curiosamente do que se poderia chamar de uma perspectiva pós-moderna em relações internacionais. 

 Uma sociedade internacional se desenvolve dentro dos limites de uma cultura, civilização 

específica, com uma comunidade de linguagens, visões de mundo, tradições estéticas, códigos éticos, etc. 

(BULL, 1977, p. 16). A Sociedade Internacional Europeia, que definiu grande parte das características da 

atual Sociedade Internacional Global (WATSON, 1992, p. 300), se desenvolveu no âmbito da cristandade 

latina, a grande comunidade de povos unidos pela religião cristã e pela herança cultural do império 

romano, que se espalhava pelo continente europeu (Idem, p. 139). 

 No entanto, a Sociedade Internacional global contemporânea perpassa uma multiplicidade de 

culturas, não pertencendo a uma matriz única comum (BULL, 1977, p. 16). Assim, considerando que grande 

parte das práticas e conceitos da Sociedade Internacional Global contemporânea se desenvolveram dentro 

da matriz cultural da Europa Cristã, e se expandiram, através do processo de expansão colonial europeu, 

para um mundo que, ainda que integrado social e economicamente, é fragmentado política e 

culturalmente, levantam-se questões sobre o caráter dessa grande sociedade global. Em que medida uma 

sociedade internacional depende de uma cultura comum (WATSON, 1992, p. 318), ou, posto de outra 

forma, é possível construir uma sociedade global multicultural?  
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A preocupação de Watson e Bull com o caráter culturalmente específico da Sociedade Internacional 

Europeia e com a forma como as regras e valores desta se expandiram globalmente através do processo de 

expansão colonial europeu, levantando questões sobre os limites de sua pertinência e legitimidade, e 

pondo em perspectiva a diversidade cultural dos povos do planeta, sem afirmar os valores europeus como 

necessariamente superiores, aproxima algumas de suas considerações da crítica pós-colonial.  

O procedimento pós-colonial trabalha justamente pelo descentramento da narrativa europeia do 

progresso, que estabelece uma linearidade na história humana, lendo a diferença cultural como 

superioridade/inferioridade, sempre relativa ao padrão de civilização europeu, e mais tarde norte-

americano. A epistemologia por trás do racionalismo em RI pode ser traçada no tempo através do 

behaviorismo norte-americano e do positivismo científico, encontrando suas raízes nessa mesma 

concepção de temporalidade. As formas de pensar a política essencializadas em seu discurso, como o 

Estado e o equilíbrio de poder, tem sua emergência histórica desvendada pelos historiadores. 

O Estado moderno, definido por sua territorialidade - sua expressão mais marcante são as 

fronteiras territoriais, as linhas que vemos desenhadas nos mapas políticos -, segundo Watson (1992) 

emerge no renascimento italiano, produto da disputa pelo poder entre as ricas cidades-estado mercantes 

da península itálica. Entre os renascentistas, ocupados em observar a natureza, e aprender dos antigos 

gregos e romanos, as noções cristãs sobre como fazer política foram substituídas por um pensamento 

político que ganharia muita força nos tempos vindouros. 

O Stato renascentista, caracterizado pelo controle total do governante sobre o território - o poder 

soberano do príncipe mitificado em Maquiavel -, se espalharia pela Europa ocidental, onde viria cair como 

uma luva para os monarcas que buscavam concentrar poder contra as forças dispersivas do universalismo 

cristão e do localismo feudal. O estabelecimento do princípio da soberania como base jurídica das relações 

entre as unidades políticas da Europa não viria facilmente, mas através das duras guerras religiosas do Séc. 

XVII, quando foram derrotadas as pretensões hegemônicas dos Habsburgos, fundadas no antigo discurso 

da universalidade cristã. 

Os pensamentos político e internacionalista moderno foram se desenvolvendo na medida em que 

se travavam sucessivos conflitos e tratados de paz, atravessados por transformações na prática diplomática 

– que também era herança dos italianos -, como o surgimento do multilateralismo. Enquanto nos tratados, 

como os de Westphalia (1648), e Utrecht (1713), se cristalizavam juridicamente as formas e conceitos 

associados às práticas dos Estados em suas relações recíprocas, padrões de conduta e valores não escritos 

se estabeleciam como um elemento de identidade cultural entre os Estados da “Grande Rèpublique” 

europeia. 

Se é no tratado de Westphalia que o Estado moderno aparece pela primeira vez em sua forma 

jurídica, no de Utrecht se estabelece a ideia do equilíbrio de poder, formulada pela primeira vez também 
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no renascimento, pelo mesmo Médici a quem Maquiavel dedicaria seu famoso “O Príncipe”. Esta noção, 

que em suas variadas formas ainda tem forte expressão no chamado  neo- realismo internacionalista 

contemporâneo – em autores com John Mearsheimer e Kenneth Waltz, por exemplo -, se fortalece no 

pensamento europeu numa na mesma época em que aparecem as leis de Kepler, quando é marcado por 

uma grande fé na frieza da razão, e na possibilidade de se apreender a mecanicidade do universo. 

Bull (1992, p. 24 – 27) descreve historicamente as três tradições do pensamento internacionalista 

europeu: Nos extremos o hobbesianismo, de um lado, marcado pela primazia da expediência por sobre 

valores morais, e de outro Kantianismo, marcado pela universalidade dos imperativos morais, e pela 

comunidade da humanidade. Entre os dois caminha a tradição Grotiana – tributária do pensamento do 

holandês setecentista Hugo Grotius -, que trabalha com a noção de sociedade internacional. Boa parte dos 

debates internacionalistas contemporâneos poderão ser traçados de volta para essas origens históricas. 

No século XIX, quando o Direito Natural do pensamento anterior é substituído pelo positivismo 

jurídico internacionalista, estabelece-se em sua forma mais acabada o Estado como sujeito fundamental do 

Direito Internacional, e a Sociedade Internacional se assume cada vez mais como especificamente 

europeia. No século da nova expansão colonial e do auge do pensamento moderno/colonialista, o Direito 

Internacional Europeu exclui da sociedade internacional as outras formas de entidade política, 

consideradas como inferiores, como Reinos Orientais e Emirados Árabes (BULL, 1977, p.36).  

Etnocentrismo e colonialidade no pensamento internacionalista moderno 

 Especialmente a partir do século XIX, desenvolve-se um caráter fortemente etnocêntrico no 

pensamento internacionalista europeu. A consolidação das formas de se pensar e praticar política 

elaboradas desde o renascimento se dava ao mesmo tempo em que o desenvolvimento industrial e 

tecnológico na Europa explodia, ensejando uma nova rodada de expansão colonial ultramarina que 

resultaria na integração final de todo o mundo em uma grande sociedade global interdependente. 

 A noção de temporalidade desse período é marcada pela ideia de um avanço da humanidade, em 

que a progressiva acumulação de conhecimentos levava os povos a avançar em direção à paz, à 

prosperidade e à liberdade, as promessas da modernidade localizadas no fim da história. No pensamento 

internacionalista, essa noção foi incorporada especialmente pelo liberalismo, tendo em suas versões mais 

recentes resultado em uma busca pelo aprimoramento das instituições internacionais no sentido de 

facilitar a cooperação e os ganhos absolutos nas relações entre os estados.  

 Essa noção progressiva da história implicava uma percepção de superioridade europeia, que 

resultou em um comportamento arrogante e chauvinista por parte dos colonizadores e exploradores 

europeus em sua relação com os outros povos do mundo (MESGRAVIS, 1994, p. 13 – 14). Watson (1992, p. 

256) nos diz que a unidade cultural e a coesão da Sociedade Internacional Europeia facilitaram o processo 
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de imposição de seu poder e de suas regras nas relações com as ouras civilizações e povos do planeta, 

ainda que estas tenham se marcado por certo grau de hibridismo cultural. 

 A noção de desenvolvimento tecnológico aplicada à organização humana fazia sentido. A estratégia 

militar moderna, possibilitada pelos novos armamentos, era notadamente mais eficiente, e resultava na 

supremacia militar. Mas as técnicas administrativas e políticas dos Europeus também eram percebidas 

como superiores, e eram almejadas pelas elites de outros povos, que aspiravam a integrar-se a Sociedade 

Internacional (WATSON, 1992, p. 258). 

 As independências na América devem ser entendidas não como o desmembramento da Sociedade 

Internacional Europeia, mas como a expansão da mesma. As elites dos novos Estados eram notadamente 

europeias, e os elementos não europeus em seus territórios foram, via de regra, subordinados ou 

marginalizados (WATSON, 1992, p. 257). 

 A transição de poder com o recesso europeu após as guerras mundiais marca o ocaso final da 

Sociedade Internacional Europeia na versão da era dos imperialismos. Ao mesmo tempo em que emergiam 

como potências EUA e URSS, desenhavam-se as instituições mutilaterais do sistema internacional 

contemporâneo, ONU e Bretton-Woods, de alcance global, e com fortes traços de continuidade com a 

antiga Sociedade Internacional Europeia (Watson, 1992, 199 – 200). Com o processo de desintegração dos 

impérios europeus, as antigas colônias buscam o status de Estado soberano, de modo que possam tomar 

parte nas instituições da nova Sociedade Global, o que faz com que o processo de descolonização resulte 

em uma multiplicidade de novos Estados. É nesse mesmo período que surge o internacionalismo norte-

americano contemporâneo, com o chamado grande debate Realismo X Liberalismo.  

 O chamado segundo debate internacionalista aponta justamente para o aparecimento do 

behaviorismo, que se opõe ao “tradicionalismo” – defendido justamente por Bull, entre outros. O terceiro 

debate, neo-neo, se parece com uma nova versão do primeiro, reinventado pela incorporação de princípios 

do behaviorismo, então hegemônico na academia norte-americana, às ideias de seus predecessores, 

fundadas por sua vez em tradições mais antigas do pensamento político moderno. 

 A apropriação do projeto moderno pelos norte-americanos no pós-guerra se dá ao mesmo tempo 

em que emergiam uma série de vozes céticas, provocadas pelo holocausto industrializado do nazismo. A 

nova versão do progresso moderno adquiria novos vocábulos – como “desenvolvimento” – e se afirmava 

através de novos procedimentos. Nas humanidades norte-americanas, o cientificismo se afirmaria por uma 

crença cada vez maior em técnicas estatísticas, modelos matemáticos e leis gerais que explicassem o 

comportamento humano, de especial sucesso na área da microeconomia. A verdade e o progresso agora 

eram da ordem do método. A não-normatividade era um pré-requisito de uma ciência que afirmava ser 

capaz de apontar o mapa do caminho, e a teoria da escolha racional se pretendeu capaz de desvendar a 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 133 

lógica universal subjacente às decisões humanas, reduzindo complexos sistemas políticos a fórmulas 

desvendáveis pela pesquisa empírica, e aplicáveis com bom grau previsibilidade.  

 É nessa epistemologia que se baseiam os racionalismos, ou estruturalismos em RI, e os conceitos 

em que se constroem seus modelos de análise são aqueles desenvolvidos e cristalizados ao longo do 

processo histórico acima descrito, como Estado, equilíbrio de poder, institucionalização, racionalidade dos 

atores, etc. A noção de que as experiências empíricas da política internacional podem ser derivadas em leis 

gerais a-históricas depende em seu fundamento de vocábulos e conceituações produzidos no contexto de 

uma cultura específica, em um tempo específico. Ela se insere no seio de uma determinada ontologia. 

 Fazer essa crítica não é negar a utilidade desses conceitos. De outro modo, é afirmar a sua 

historicidade e especificidade cultural, o que possibilita que se pense além de seus horizontes buscando dar 

conta de um mundo em constante transformação. 

Conclusões  

 Em primeiro lugar podemos perceber que os debates e controvérsias envolvidos no estudo das 

Relações Internacionais contemporaneamente vão muito além do âmbito restrito de uma narrativa da 

história da disciplina centrada somente na academia norte-americana. Um olhar mais horizontal sobre o 

campo fará perceber uma multiplicidade de outras vozes, seja em termos das abordagens regionais 

defendidas por Saraiva e Cervo, seja em termos das perspectivas historiográficas, para ficar somente com 

os exemplos discutidos aqui. 

 Em segundo lugar, se verifica certa convergência entre as críticas dos autores que foram 

classificados como pós-positivistas no recente debate norte-americano (para ficar com a denominação de 

Lapid) e os argumentos metodológicos defendidos pelos historiadores, como a importância de se levar em 

conta identidades e interesses na análise do processo decisório, a impossibilidade de se produzir uma 

ciência completamente neutra em termos de normatividade, e o caráter circunscrito temporalmente das 

generalizações produzidas pela pesquisa científica. 

 A outra face dessa mesma moeda é a grande identificação entre racionalistas, ou positivistas, e a 

noção de conhecimento e ciência construída pelo behaviorismo norte-americano, uma espécie de versão 

repaginada do antigo positivismo científico do século XIX - este por sua vez caracterizado por um esforço de 

apropriação dos métodos empíricos das ciências naturais para as ciências humanas em gestação, de modo 

a operacionalizar o projeto moderno de apreensão das leis gerais de funcionamento do universo no 

caminho para sociedades mais prósperas, livres e pacíficas. 

 É claro que não se trata de um quadro bipolar e mutuamente excludente. Abordagens 

metodológicas e epistemológicas tem nuances, e muitos pesquisadores tem procurado uma espécie de 

caminho do meio, onde insights e procedimentos de ambos os extremos podem ser aproveitados na 
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elaboração de estratégias de pesquisa. O importante é deixar claro que descartar as posições extremas de 

um lado do espectro não significa necessariamente aderir ao outro extremo. 

 Nesse sentido, os paralelos traçados entre a crítica da racionalidade moderna – pós-modernismo e 

pós-colonialismo, para recorrer aos rótulos mais comuns, com toda a controvérsia envolvida – e a produção 

da escola inglesa nos mostra como uma postura crítica aos conceitos reificados no campo disciplinar de RI 

norte-americano podem ser utilizados de forma construtiva. Pensar para além de certas categorias 

tomadas como “naturais” pelo discurso cientificista, como o Estado, não significa negar absolutamente sua 

utilidade ou aplicabilidade, mas reconhecer sua historicidade, estar atento aos movimentos que escapam a 

seu caráter estático, abrir-se aos detalhes que não aparecem no nível de generalização no qual operam. 

 Em síntese, as críticas que se apresentam como mais contundentes dentro da convergência entre 

pós-positivismo e historicismo, direcionadas ao racionalismo, com sua raiz behaviorista e mais amplamente 

moderna, dizem respeito à necessidade de se contextualizar historicamente e culturalmente tanto o 

comportamento dos atores que nos propomos a analisar, quanto as nossas próprias categorias e métodos 

de análise. Aqui ficam evidentes os limites da pretensão não-normativa da ciência e da universalidade de 

generalizações produzidas pelo método indutivo-dedutivo.  

 Essa visão privilegia a transformação e a diferença, o novo e o diverso, separando as humanidades 

das ciências naturais, ao aceitar o desafio de um objeto de estudo em constante mudança, assim como de 

ferramentas de análise e modelos interpretativos com necessidade de constante revisão. Essa postura não 

nega absolutamente a possibilidade de se produzir conhecimento útil, mas assume uma desconfiança 

saudável com relação a vozes que afirmam ter desvendado lógicas universais e atemporais do 

comportamento humano, alegando-se leitores do futuro, e portadores da única alternativa possível para 

que se alcance um futuro preferível. 

 Ferramentas de análise construídas no âmbito de uma noção positivista de ciência podem sim ser 

úteis, mas não devem ser elevadas à condição de portadoras do caráter científico do método.  A vontade 

de encontrar uma racionalidade única subjacente ao comportamento dos homens não é definidora do 

projeto contemporâneo de ciência, e se mostra frágil frente a uma abordagem histórica da própria ciência. 

Dentro de uma diversidade de abordagens teóricas e metodológicas, devemos estar abertos ao pluralismo 

analítico. De todo modo, é necessário dizer, nunca podemos deixar completamente de lado a perspectiva 

histórica.  
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RESPONSABILIDADE AO PROTEGER: UM NOVO PARADIGMA 

INTERVENCIONISTA DA ONU? 

Marília Cordeiro Serra
1

 

 

 

 

RESUMO 
 

A organização das Nações Unidas define como seus propósitos primordiais a manutenção da paz 

e segurança internacional, e as operações de paz são um dos mecanismos utilizados para alcançar 

este objetivo. Iniciadas em 1956, visando apenas monitorar acordos de cessar fogo, tais missões 

passaram a englobar objetivos mais complexos, em ações robustas envolvendo componentes 

militares e civis. Através de discussões e debates o conceito de Responsabilidade de Proteger 

foi cunhado e, no ano de 2005, utilizado pela primeira vez em um documento oficial da 

ONU. Este conceito prevê a possibilidade do uso da força nos casos específicos de genocídio, 

limpeza étnica, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Este reconhecimento 

proporciona à organização maiores posibilidades de ação, mas também pode resultar em um 

uso excessivo da força, levando ainda mais violência e instabilidade a locais já extremamente 

afetados. Foram esses os argumentos usados pela Presidente do Brasil Dilma Rousseff para 

introduzir o conceito de Responsabilidade ao Proteger, durante seu discurso na abertura do 66º 

Debate Geral da Assembléia Geral da ONU, em setembro de 2011. O novo conceito reforça a 

ênfase nas medidas de prevenção e diplomacia na resolução de conflitos, e inova ao propor 

monitoramento e responsabilização dos países que executam as missões. O objetivo deste 

trabalho é verificar se o conceito proposto pelo Brasil tem encontrado espaço nos debates 

internacionais, através da identificação das principais discussões e críticas à proposta, e 

verificação de sua compatibilidade com o conceito de Responsabilidade de Proteger, já 

incorporado à teoria intervencionista da ONU. 

 

Palavras chave: Responsabilidade ao Proteger; Responsabilidade de Proteger; ONU. 

 

AS OPERAÇÕES DE PAZ DA ONU 
 

O Conselho de Segurança, um dos órgãos fundamentais do sistema das Nações 

Unidas, tem como principal responsabilidade a manutenção da paz e segurança internacionais. 

                                                           
1
 Mestranda em Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 
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É formado por 15 membros, sendo a China, a França, a Rússia, o Reino Unido e os Estados 

Unidos membros permanentes, com direito a veto nas questões levadas a votação e 10 membros 

eleitos pela Assembléia Geral como membros rotativos, eleitos segundo critérios de 

representatividade regional (ONU, 1945). 

Segundo o Centro de Informação das Nações Unidas (2010), uma das funções básicas 

doConselho é a determinação “da criação, continuação e encerramento das Missões de Paz, de 

acordo com os Capítulos VI, VII e VIII da Carta”, sendo intitulados os capítulos citados 

respectivamente: Solução pacífica de controvérsias; Ação relativa a ameaças à paz, ruptura da 

paz e atos de agressão; e Acordos regionais. Assim, observa-se que os países componentes do 

Conselho de Segurança, notadamente as cinco potências com poder de veto, são os que de 

fato decidem se, e sob quais moldes será executada a missão de paz. 

O marco inicial das missões, conforme Ramsbotham, Woodhouse e Miall (2005) e 

Dinh, Daillier e Pellet (2003), foi a criação da Força de Urgência das Nações Unidas (FUNUI) 

em 1956, por ocasião da Crise de Suez
2
. Tais operações englobam basicamente as funções de 

monitoramento e supervisão do cessar fogo. O consentimento das partes envolvidas, o não uso 

da força, exceto em legítima defesa, a neutralidade política, a imparcialidade dos 

interventores e a legitimidade da intervenção são os princípios básicos que definem as 

operações enquadradas na chamada primeira geração das missões de paz. 

 

Iniciadas no âmbito da Guerra Fria, tais missões tinham objetivos bastante restritos, 

tendo em vista o contexto histórico no qual se encontrava o sistema internacional, marcado 

pelo antagonismo dos Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS), potências com assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, 

dificultando a obtenção do consenso para o planejamento e o começo das intervenções, através 

do reiterado uso do veto pelas citadas potências. Como resultado, entre 1945 e 1985 foram 

criadas apenas treze operações de paz (SAMPAIO, 2010). 

Com o final da Guerra Fria e da bipolaridade representada pelos polos Estados 

Unidos e União Soviética, ocorreram modificações no contexto internacional que evidenciaram a 

necessidade de mudança no modus operandi das operações de paz. 

Conforme aponta Colares (2006), três aspectos foram mais relevantes no que diz 

respeito à necessidade de reestruturação das missões: a eclosão generalizada de conflitos locais, 

notadamente na África, Europa Oriental e antiga URSS - conflitos estes que se apresentavam 

                                                           
2
 A crise configura-se com a invasão de tropas francesas e inglesas no Egito, em outubro de 1956. França e Inglaterra só 

aceitariam um cessar fogo caso fosse instalada uma força da ONU na região (DINH; DAILLIER; PELLET; 2003). A 

FUNUI tinha, assim, a função de assegurar e supervisionar o fim das hostilidades, bem como a retirada das tropas 

estrangeiras do local (UNITED NATIONS, 2003). 
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mais contidos na dinâmica bipolar; o aumento da valorização da ONU - um sistema 

interessante para os Estados Unidos, posto que possibilitava a consolidação de sua posição 

hegemônica, enquanto representava para a Rússia uma forma de se manter atuante no cenário 

internacional, através de seu assento de membro permanente no Conselho de Segurança; e, a 

maior importância dada por países ocidentais a ideais democráticos, respeito aos Direitos 

humanos, liberdade de expressão e pluralismo político
3
. 

 

É neste contexto que surgem as missões de segunda geração, englobando não 

apenas tarefas militares de observação, supervisão e manutenção do cessar fogo, como também 

tarefas de cunho civil (COLARES, 2006). Estas operações apresentaram um maior grau de 

complexidade, posto que o objetivo principal não era mais estritamente militar de observação e 

monitoramento do cessar fogo, mas envolvia uma tentativa de resolver o conflito a partir de suas 

raízes. 

Conforme apontam Ramsbotham, Woodhouse e Miall (2005), as operações envolviam 

uma gama extensa e diversa de atores, desde as partes em conflito, tropas e agências de auxílio 

da ONU a Organizações Não Governamentais e entidades civis, ou seja, eram multilaterais. 

Dada a variedade de atores, é natural observar que tais missões eram também 

multidimensionais: as tropas da ONU representavam o componente militar, responsável por 

garantir e manter a segurança; as Organizações Não Governamentais e Organismos 

Internacionais atuavam como componentes civis, de forma a atender às necessidades básicas da 

população local; e à polícia civil cabia o papel de manter a ordem pública e auxiliar na 

restauração da lei. Além disso, as operações foram marcadas pela diversificação dos países 

contribuintes com tropas, envolvendo não apenas as grandes potências e países neutros, 

tradicionalmente já participantes de operações do tipo, mas também países da Ásia, como 

Bangladesh, Paquistão e Índia, e África, representada por Nigéria, Etiópia e Gana, 

configurando missões multinacionais e multiculturais. 

Apesar da teoria bem elaborada, dois casos são especialmente emblemáticos no que 

diz respeito ao fracasso das operações de segunda geração: Somália e Ruanda. Na primeira 

situação, no ano de 1993, as tropas da United Nations Mission in Somalia II (UNOSOM II - 

Missão das Nações Unidas na Somália II) foram agredidas e humilhadas, culminando na 

morte de dezoito soldados norte americanos, finalizando, assim, a participação expressiva dos 

Estados Unidos em missões deste tipo. Já em 1994, a United Nations Assistance Mission for 

Rwanda (UNAMIR – Missão de Assistência das Nações Unidas em Ruanda) foi incapaz de 

                                                           
3
 Consoante com os valores democráticos, o pluralismo político caracteriza-se pela disseminação do poder por diversos 

grupos sociais, evitando que um único grupo detenha uma parcela de poder muito maior que os demais e seja, assim, 

capaz de controlá-los (MORELLI, 2010). 
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evitar o genocídio no qual 800.000 pessoas foram assassinadas (RAMSBOTHAM; 

WOODHOUSE; MIALL, 2005). 

As principais críticas que dizem respeito às missões de paz de segunda geração 

envolvem as questões do não uso da força e a abordagem de intervenção imparcial como fatores 

cruciais para a não efetividade das missões (RIEFF, 1994 apud RAMSBOTHAM; 

WOODHOUSE; MIALL, 2005), e a tentativa de imposição de modelos liberais democráticos 

nos Estados palco de intervenções, atendendo aos interesses dos países mais poderosos 

(CLAPHAM, 1996 apud RAMSBOTHAM; WOODHOUSE; MIALL, 2005). 

Pode-se dizer que as missões de segunda geração fracassaram pela dificuldade de 

aplicar a teoria na prática, pois, não estavam dotadas de meios eficazes para assegurar o 

cumprimento de seus mandatos, extremamente abrangentes. Além de não cumprir seus 

objetivos, as missões ainda colocavam em risco a vida das tropas e de trabalhadores 

humanitários, uma vez que a possibilidade de uso da força era bastante restrita. Logo, fez-se 

necessário repensar a operacionalização das missões, de forma a evitar o total descrédito das 

atividades da Organização. 

As missões de paz de terceira geração têm o desafio de responder às críticas 

endereçadas à geração anterior, provando a capacidade das Nações Unidas de atuar como 

mantenedora e construtora da paz. 

As operações pertencentes a este escopo mantêm os objetivos de atuar com forças 

multidimensionais, identificando e trabalhando para resolver as raízes dos conflitos. Possuem, 

entretanto, uma maior possibilidade de uso da força, inclusive sem o consentimento de todas 

as partes envolvidas, visando evitar situações como as de Ruanda e Somália, onde as tropas da 

ONU mostraram-se incapazes de defender propriamente tanto a população local quanto os 

trabalhadores humanitários, e até mesmo seus próprios componentes (SAMPAIO, 2010). 

Entretanto, a questão do uso da força sem autorização do Estado é extremamente 

controversa, e a polêmica se agravou ainda mais após casos como o do Kosovo. Em 1999 

a Organziação do Tratado Atlântico Norte decidiu intervir, utilizando força militar sem a 

autorização expressa do Conselho de Segurança, no conflito entre Albaneses e Sérvios na 

província sérvia do Kosovo. Os primeiros lutavam pela separação e independência do Kosovo, 

enquanto os segundos reprimiam violentamente o movimento, cometendo infrações aos direitos 

humanos na região. Entretanto, a justificativa humanitária foi ofuscada por denuncias de que 

a intervenção estava agravando o conflito, levando ainda mais violência e instabilidade ao 

local. (LUCCI, 2012, RODRIGUES; SOUZA, 2012) Assim, ao final da década de 1990 a 

ONU ainda precisava provar sua capacidade de tratar do dilema entre soberania e intervenção 

em defesa dos direitos humanos, e responder a momentos agudos de crise. 
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RESPONSABILIDADE DE PROTEGER: UMA NOVA INTERPRETAÇÃO PARA O 

DILEMA 

No ano 2000, dois documentos da ONU trataram explicitamente da questão, ainda que sem 

maiores desenvolvimentos: O Relatório Brahimi e o Relatório do Milênio. O primeiro é o 

documento originado do Painel das Nações Unidas sobre operações de paz, em março do mesmo 

ano. Segundo ele, os princípios básicos das operações de paz continuam sendo a imparcialidade, o 

consentimento das partes e o uso da força apenas em legítima defesa. Entretanto, o próprio relatório 

identifica a necessidade de uma maior flexibilização quanto ao uso da força pelas missões, para que 

as tropas sejam capazes de defender a si mesmas e aos outros componentes das missões (UNITED 

NATIONS, 2000b). 

O segundo, conhecido como Relatório do Milênio, trata-se do documento We the people, 

the role of the United Nations in the 21st Century, que aborda a globalização e os desafios 

enfrentados pela organização neste contexto. Na seção que trata especificamente sobre diretrizes 

para a paz e segurança, o então Secretário Geral, Kofi Annan, enfatiza a necessidade de investir nos 

sistemas de prevenção de conflitos, através da promoção de desenvolvimento econômico 

combinado com respeito aos Direitos humanos e aos direitos das minorias; na proteção dos 

vulneráveis e no fortalecimento das operações de paz e dos programas de redução de armas, desde 

aquelas de pequeno porte até as armas nucleares. Além disso, afirma que o conceito de soberania 

não pode ser usado como escudo para permitir que os Estados cometam violações aos direitos 

humanos, e que a intervenção armada autorizada pelo Conselho de Segurança é uma opção que não 

pode ser descartada (UNITED NATIONS, 2000a). 

Na esteira dessa discussão, a Internacional Comission on Intervention and State 

Sovereignty – ICISS, criada por iniciativa do governo canadense, publicou em 2001 um 

relatório intitulado The Responsibility to Protect. O documento buscava responder o impasse 

entre o respeito à soberania e as intervenções em defesa dos direitos humanos, entre o risco 

de inação mediante graves violações aos direitos humanos e as intervenções baseadas em 

interesses particulares dos Estados. Dividido em oito capítulos, o relatório contextualiza o 

problema, apresenta a proposta da Responsabilidade de Proteger e seus três desdobramentos – 

responsabilidade de prevenir, reagir e reconstruir, discute a questão da autoridade capaz de 

exercê-la, as questões operacionais e por fim, formas de colocar em prática a proposta (ICISS, 

2001). 

A primeira seção retoma o dilema das intervenções relembrando os casos de 

Ruanda, Kosovo, Bósnia e Somália; as mudanças no contexto internacional desde a criação 
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da ONU – notadamente o fim da guerra fria; os novos desafios de segurança, 

principalmente a eclosão de conflitos intraestatais e a ênfase na segurança humana; e por fim, 

o desenvolvimento de novas leis internacionais que limitam as ações do Estado, e 

consequentemente, sua soberania (ICISS, 2001). 

O capítulo dois começa de fato a introduzir o novo conceito, definindo o principal 

objetivo do trabalho – proteger as pessoas – e de que forma será possível contribuir para 

tanto: definindo normas claras para ações, legitimando os casos em que a intervenção seja de 

fato o melhor caminho possível, garantindo o emprego correto das justificativas e meios, e 

eliminando, sempre que possível, as causas dos conflitos. Para tanto é necessário modificar a 

nomenclatura com a qual são tratados os casos, pois termos como direito de intervenção levam 

naturalmente à interpretação dos fatos através da ótica do ator interveniente, quando em 

verdade a avaliação dos casos deve se dar considerando as necessidades das populações em 

situações críticas. Dessa forma, o relatório propõe o uso do termo Responsabilidade de 

Proteger (R2P), esclarecendo que a proteção das pessoas é responsabilidade primária dos 

Estados, e apenas quando estes forem incapazes ou não demonstrarem interesse em fazê-lo é 

que a comunidade internacional tem a responsabilidade de fazê-lo. Neste momento é 

introduzida a ideia de três sub-tópicos que compõem a R2P: a responsabilidade de prevenir, a 

responsabilidade de reagir e a responsabilidade de reconstruir (ICISS, 2001). 

O capítulo três trata da responsabilidade de prevenir, considerada a dimensão mais 

importante, que deve ser exaurida antes de se considerar a opção de uma intervenção militar. 

Esta seção cobra da comunidade internacional um maior compromisso com o desenvolvimento 

de técnicas de prevenção de conflitos, uma forma colocar o discurso em prática. Relembra 

que a responsabilidade primordial é do Estado e de suas instituições, mas que em muitos casos o 

apoio de outros Estados, instituições e organizações da sociedade civil é muito importante. 

É necessário buscar as raízes dos conflitos e entender a realidade local para efetivamente 

desenvolver um trabalho de prevenção eficiente. Além disso, nota que os investimentos em 

preparações para guerra são, de forma geral, maiores do que os investimentos em mecanismos 

de prevenção, ainda que esta última seja comprovadamente mais barata do que a primeira 

(ICISS, 2001). 

A seção quatro aborda a responsabilidade de reagir em situações de extrema 

necessidade de proteção das vidas humanas. É neste ponto que o documento defende a 

possibilidade de intervenções militares, mas sempre reforçando a necessidade de utilização de 

outras medidas coercitivas que não envolvam o uso da força (tais como sanções políticas e 

econômicas). A intervenção só deve se dar em casos extremos, e ainda assim obedecer a 

seis critérios básicos: autorização da autoridade correta, causa justa (definida como perda de 
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vidas ou limpeza étnica em larga escala), intenções corretas, último recurso, meios 

proporcionais e perspectivas razoáveis de melhorar a situação local (ICISS, 2001). 

O capítulo cinco trata da responsabilidade de reconstruir, destacando algumas 

obrigações dos atores após a intervenção, notadamente a responsabilidade de auxiliar na 

construção de uma paz durável e colocar a região no caminho para um desenvolvimento 

sustentável. É importante que haja planejamento sério das medidas de reconstrução a partir do 

momento que a intervenção começar a ser considerada, e tal plano deve prezar por uma intensa 

cooperação com os locais, de acordo com as realidades de cada caso. Alguns pontos focais da 

iniciativa devem ser a promoção da segurança e proteção dos membros da população; o 

desarmamento, a desmobilização e a reintegração dos envolvidos em conflitos armados; os 

mecanismos de justiça e reconciliação e os caminhos para o desenvolvimento. O capítulo 

destaca ainda alguns pontos negativos de um processo de reconstrução pós-conflito baseado em 

um agente externo, que devem ser observados cuidadosamente no planejamento e execução do 

plano, como por exemplo as implicações para a soberania e dependência do Estado, e o 

delicado equilíbrio necessário entre as responsabilidades do ator internacional e as dos grupos 

locais (ICISS, 2001). 

A parte seis retoma a problemática da autoridade correta para autorizar as intervenções 

armadas, reforçando que este papel cabe primordialmente ao Conselho de Segurança da ONU, que 

deve tratar prontamente dos casos em que seja alegada a perda de vidas em larga escala ou limpeza 

étnica. O texto ventila ainda a necessidade de um “código de conduta” a ser seguido em situações 

de risco, com relação ao poder de veto. Além disso, quando o Conselho de Segurança estiver 

paralisado, impossibilitado de agir conforme suas obrigações, a iniciativa Unidos pela Paz, 

originada na Assembleia Geral, pode ser uma opção, bem como ações nas áreas de jurisdição das 

Organizações Internacionais regionais (ICISS, 2001). 

A seção sete trata dos princípios operacionais para as intervenções, que de forma 

geral podem ser resumidos em: agir com objetivos claros - proteger determinada população, e 

não derrotar um Estado; regras em consonância com as leis internacionais humanitárias, 

comunicação eficaz entre os comandos, coordenação com organizações humanitárias e 

principalmente notar que o uso da força não deve se tornar o principal objetivo da missão (ICISS, 

2001). 

O último capítulo trata das perspectivas para a R2P, destacando a necessidade de 

mobilizar tanto o apoio doméstico quanto o internacional para auxiliar a defesa dos direitos 

humanos em locais devastados por conflitos, ainda que este auxílio tenha custos financeiros e 

humanos. Alguns argumentos para tal mobilização podem levar em conta o posicionamento 

moral, a preocupação por recursos e interesses políticos ou institucionais. Nesta parte o relatório 
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pede à Assembleia Geral que aprove uma declaração reforçando os princípios básicos da R2P 

– a soberania enquanto responsabilidade; seu desdobramento em responsabilidade de prevenir, 

reconstruir e reagir; limites claros para a ação militar – limpeza étnica ou perdas de vidas em 

larga escala; e a articulação dos princípios precautórios nos casos de intervenções – intenções 

corretas, último recurso, meios proporcionais e perspectivas razoáveis. E ao Conselho de 

Segurança que adote os princípios citados acima para as intervenções militares, e entre em 

consenso sobre a problemática do veto enquanto mecanismo de bloqueio de ações que visem 

auxiliar a defesa das humanas no planeta (ICISS, 2001). 

No âmbito da ONU, o conceito foi reconhecido por dois documentos emanados da 

Assembleia Geral no ano de 2005. O informe do Secretário Geral A/59/2005, traz o 

acompanhamento dos resultados da Cúpula do Milênio, e em seus parágrafos 125 e 125 

considera que os crimes de genocídio, limpeza étnica e outros crimes similares contra a 

humanidade fazem parte do espectro das ameaças à paz e segurança internacionais. Dessa 

forma, a Carta da Organização permite o uso da força, desde que autorizado pelo Conselho 

de Segurança, considerando a proporcionalidade da ação e suas possibilidades de êxito. 

(UNITED NATIONS 2005a) 

A resolução A/RES/60/1, de 25 de outubro de 2005, é o documento final da 

Cúpula Mundial,  e  trata  especificamente  da  Responsabilidade  de  Proteger  na  seção  que  

aborda  a Responsabilidade de Proteger as populações do genocídio, crimes de guerra, 

limpeza étnica e crimes contra a humanidade. Em seus parágrafos 138 e 139 a resolução define 

estes quatro crimes como aqueles que legitimam a intervenção militar em defesa dos direitos 

humanos sob autorização do Conselho de segurança, a partir da análise de cada caso concreto. 

Além disso, retoma a necessidade de esforços no campo da prevenção, pedindo à comunidade 

internacional que auxilie nessa empreitada, além de utilizar meios diplomáticos, humanitários e 

demais meios pacíficos em situações de tensão ou crise (UNITED NATIONS, 2005b). 

Apenas em 28 de abril de 2006 é que o Conselho de Segurança expressamente 

reconhece a Responsabilidade de Proteger, no parágrafo 4 de sua resolução 1674, em que 

reafirma as disposições do documento final da Cúpula Mundial de 2005 (UNITED NATIONS, 

2006) . 

Observa-se, a partir da simples leitura dos documentos, que a proposta original da 

ICISS foi incorporada à ONU de forma extremamente genérica, sem disposições específicas, e  

sem mesmo um documento próprio dedicado às formas de fortalecimento e operacionalização 

do novo conceito. 

Em 2009 o Secretário Geral publicou um informe com medidas a serem adotadas a fim 

de fazer efetiva a R2P, em que propunha uma estratégia baseada em três pilares: a 
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responsabilidade de proteger do Estado, a assistência internacional e a construção de capacidades 

dos Estados, e por fim a necessidade de uma resposta oportuna e decisiva. Dessa forma o 

Secretário enfatizava a necessidade de fortalecer as medidas de prevenção, sugerindo um 

estudo, definição e aprofundamento da colaboração entre os Estados e a comunidade 

internacional. (UNITED NATIONS, 2009). Tal documento reforça ainda mais a impressão de 

que, embora reconhecido pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Segurança, falta vontade 

política e esforços dos Estados para consolidar e definir praticas padronizadas para a aplicação da 

R2P. 

A maior parte das críticas à R2P se refere à possibilidade de abusos após a permissão 

do uso da força e do estabelecimento de missões que visem atender primordialmente a 

objetivos nacionais – e não à defesa das populações em risco. Além disso, os documentos das 

Nações Unidas são muito genéricos – o que se explica por conta da necessidade do consenso 

para a aprovação: quanto menos específicas as normas, mais fáceis de serem aceitas – o que 

dificulta a sua implementação. 

Sobre a possibilidade de evocar a norma em situações não adequadas, Fonseca Jr e 

Belli (2013) destacam dois casos emblemáticos: a intervenção da Rússia na Ossétia do Sul sob a 

alegação de evitar um genocídio, e o pedido da França de utilizar o conceito contra o governo 

de Mianmar, que após um desastre natural em 2008 não agiu eficientemente na recuperação 

dos danos. Em ambos os casos a justificativa para acionar o dispositivo não foi aceita pela 

comunidade internacional. 

Alguns autores, como Welsh, Quinton-Brown e MacDiarmid (2013), e Juan José 

Lucci (2012) criticam a questão da seletividade do CS na aplicação da R2P. Este último 

escreveu um artigo descrevendo as crises e posicionamento dos membros permanentes do 

CS em Darfur – conflito entre etnias africanas e árabes por água doce e recursos naturais 

reforçado pelo apoio do governo do Sudão a estes últimos, comprometendo a segurança dos 

primeiros; Mianmar, onde ocorria um genocídio de minorias étnicas, além de denúncias de 

Organizações de Direitos Humanos da existência de trabalho forçado, trabalho infantil e tráfico 

humano no país; e na Síria, por conta da repressão violenta do governo às revoltas populares. 

Em sua conclusão o autor afirma que o posicionamento do órgão depende demasiadamente 

dos interesses nacionais dos P5, que utilizando o poder de veto ou apenas ameaçando fazê-lo 

conseguiram obstruir a tomada de ações mais concretas nos casos estudados. 

A controversa intervenção na Líbia contribuiu para engrossar ainda mais o argumento 

dos críticos da R2P. A resolução 1973 do Conselho de Segurança autoriza a tomada de todos os 

meios necessários para encerrar as violações aos direitos humanos cometidas pelo ditador 

Muamar Kadafi. A OTAN levou a cabo a intervenção, que culminou com a captura e morte do 
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ditador e o fim do regime ditatorial. A extrapolação das permissões para o uso da evidencia o 

problema de mandatos tão genéricos, sem uma definição precisa de seus limites e objetivos, e a 

necessidade de um controle e monitoramento dos atores intervenientes por parte do conselho 

de segurança. Além disso, o episódio líbio contribuiu para o receio generalizado dos Estados 

em apoiar outras intervenções sob a ótica da R2P, sendo um dos fatores que dificultam respostas 

a crises atuais, como no caso da Síria (BELLI; FONSECA JR, 2013, BENNER, 2013,   

MACDIARMID; QUINTON-BROWN; WELSH, 2013,  RODRIGUES; SOUZA, 2012). 

 

 

 

RESPONSABILIDADE AO PROTEGER: UM NOVO ESPAÇO PARA O DEBATE 
 

A presidente Dilma Rousseff, em seu discurso na abertura do Debate Geral da 66ª 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em setembro de 2011, mencionou pela primeira vez o 

termo Responsabilidade ao Proteger (RwP): 

 

 

O mundo sofre, hoje, as dolorosas consequências de intervenções que 

agravaram os conflitos, possibilitando a infiltração do terrorismo onde 

ele não existia, inaugurando novos ciclos de violência, multiplicando 

os números de vítimas civis.Muito se fala sobre a responsabilidade de 

proteger, pouco se fala sobre a responsabilidade ao proteger. São 

conceitos que precisamos amadurecer juntos (MRE, 2011,p.4). 

Cerca de dois meses depois, em novembro do mesmo ano, a diplomacia brasileira 

fez circular uma nota conceitual intitulada Responsabilidade ao Proteger: elementos para o 

desenvolvimento e promoção de um conceito. O documento retoma os princípios básicos da 

Responsabilidade ao Proteger, identificando seus três pilares: a responsabilidade primária dos 

Estados para defender seus nacionais dos crimes de limpeza étnica, crimes contra a 

humanidade, genocídio e crimes de guerra; o papel da comunidade internacional no 

desenvolvimento das capacidades dos Estados; e o terceiro pilar, para casos excepcionais de 

falha manifesta dos Estados, a possibilidade de ação coletiva. Estes três pilares devem ser 

cronologicamente sequenciados (UNITED NATIONS, 2011). Note-se que os três pilares 

originais do conceito da ICISS – responsabilidade de prevenir, reagir e reconstruir – não são 

citados neste momento. 

O texto prossegue fazendo referências aos trágicos casos da década de 1990, bem 

como aos casos da invasão do Iraque e da intervenção na Líbia, quando afirma que em alguns 
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casos as intervenções militares agravaram ainda mais a situação dos países, e que há uma 

crescente percepção de que as intervenções podem ser usadas para outros propósitos, como a 

mudança de regime (UNITED NATIONS, 2011). 

Posteriormente, a nota afirma que um alto nível de Responsabilidade ao Proteger é 

necessário para exercer a Responsabilidade de Proteger, e que os dois conceitos precisam 

evoluir juntos, baseados em alguns princípios fundamentais, que sugere logo a seguir. A 

prevenção deve ser sempre considerada o melhor caminho a seguir, e a comunidade 

internacional deve garantir que sejam exauridos todos os meios pacíficos de soluções antes de 

vislumbrar a possibilidade da intervenção. Ainda assim,se esta for incontornável, é necessária a 

autorização expressa do Conselho de Segurança, em um mandato extremamente detalhado, 

após detalhada avaliação de cada caso concreto. O uso da força deve produzir o mínimo de 

instabilidade e violência possível, e a implementação das missões deve ser monitorada pelo 

Conselho, com responsabilização dos atores intervenientes por seus atos (UNITED NATIONS, 

2011). 

Em fevereiro de 2012 o Ministro Antônio Patriota participou na ONU de um 

Debate Informal sobre a Responsabilidade ao Proteger, contando com a participação de 37 

Estados Membros, observadores e ONGs (ICRTOP, 2012). 

Após a abertura da discussão pelo Ministro Patriota, o outro co-dirigente da ocasião, 

o Enviado Especial do Secretário Geral para a R2P Edward C. Luck fez seu 

pronunciamento: ele afirmou que a comunidade internacional deve aprimorar seus meios de 

implementar a R2P, e que os direcionamentos incorporados nos documentos de 2005 não 

devem ser discutidos quanto a sua legitimidade. Além disso, reforçou que quando milhares de 

vidas estão em risco, é necessária ação rápida e decisiva, e não um debate filosófico. O 

sequenciamento rígido dos pilares da R2P também foi criticado, pois cada caso é único e 

deve ser tratado como tal, e o atraso em responder a momentos de crise não faz, por si só, a 

resposta mais responsável (LUCK, 2012). 

 

Francis Deng, enviado especial do Secretário Geral para a Prevenção do Genocídio 

tratou da já estabelecida necessidade de primazia das medidas de prevenção, e da importância de 

entender as raízes de cada conflito, trabalhando com as realidades específicas de cada local. 

Além disso, questionou se a RwP traz uma nova discussão conceitual ou se aborda na 

verdade um aprimoramento das guidelines para a implementação da R2P. No primeiro caso, a 

proposta brasileira poderia levar a uma discussão paralela que atrasaria o melhor 

desenvolvimento da R2P, enquanto no segundo a proposta é de extrema importância, pois 

proporcionaria um salto qualitativo no debate sobre como melhor responder a situações de crise. 
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(DENG, 2012) 

A representação dos Estados Unidos reiterou o compromisso do país com a R2P – 

bem como com a primazia das medidas preventivas - desde que foi incorporada pela ONU, em 

2005, e afirmou que a RwP pode ser um auxílio para a implementação da primeira. Entretanto, 

criticou a abordagem de um sequenciamento rígido dos três pilares, pois a “exaustão de 

todos os meios pacíficos” não pode ser considerada de forma literal, considerando que 

medidas diplomáticas, por exemplo, podem ser úteis e necessárias em todas as fases de ação 

da ONU (UNITED STATES, 2012). 

A União Europeia relembrou a responsabilidade coletiva de prevenir e conter 

atrocidades em massa, reforçando a necessidade de ênfase nas medidas preventivas, mas 

reiterando que os três pilares da R2P são paralelos – como bem definido nos informes do 

Secretário Geral – e não podem ter um sequenciamento rígido. O terceiro pilar não trata apenas 

da possibilidade de intervenção,mas de outras medidas coercitivas que não envolvem o uso da 

força, que devem ser preferencialmente utilizadas em detrimento de ações militares. Entretanto, 

nos casos em que essas medidas não são eficazes, a ação coletiva é necessária. Sobre a 

transparência e o monitoramento do Conselho de Segurança, pediu mais esclarecimentos sobre 

a falta de informações, e alertou que o Conselho não pode ficar preso a questões de 

microgerenciamento(EUROPEAN UNION, 2012). 

A Alemanha reforçou que os princípios adotados pela R2P não devem ser modificados, 

de forma que o sequenciamento dos pilares e a necessidade de “circunstâncias excepcionais” 

para legitimar o uso da força não condizem com o explicitado nos documentos da Organização, e 

podem dificultar e limitar as respostas a situações de crise (GERMANY, 2012). 

A delegação de Portugal apontou as duas principais críticas com relação a ação na Líbia 

– a falta de transparência e responsabilização dos atores intervenientes, mas ressaltou que, 

apesar das críticas e controvérsias, a R2P continua seu processo de aperfeiçoamento. A RwP 

deve ser vista como uma proposta para auxiliar a tratar dos desafios encontrados, visando 

melhorar as formas de implementar o princípio da R2P (PORTUGAL, 2012). 

A Dinamarca reforçou a ideia de que a R2P nunca deve ser usada para outros propósitos - 

relembrando as acusações de utilização do princípio para facilitar a mudança de regime na Líbia, 

nem para bloquear ações quando necessário – provavelmente remetendo ao caso Sírio. No caso 

específico da implementação do terceiro pilar, a comunidade internacional ainda está em processo 

de aprendizado sobre como agir, mas a delegação questionou se o foco no desenvolvimento de 

critérios, parâmetros e procedimentos para as intervenções é o mais necessário no momento. 

Considerando que a Carta da ONU, o Documento Final da Cúpula Mundial de 2005 e o Direito 

Internacional ditam as regras gerais para a ação, que deve ser mais detalhadamente decidida de 
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acordo com as especificidades de cada caso, a comunidade internacional já estaria munida dos 

meios adequados de implementar suas ações(DENMARK, 2012). 

A Austrália, por sua vez, apontou a necessidade de discutir os desafios da R2P de 

forma que não leve à paralisia ou à inação. Entende a RwP como resposta direta à intervenção 

na Líbia, apoiada pelo país. Reforçou a importância das medidas de prevenção e construção de 

capacidades, mas também criticou o sequenciamento rígido dos três pilares. Além disso, 

reconheceu que os pilares precautórios propostos pelo Brasil remontam ao proposto pela ICISS, 

e que são úteis para a tomada de decisão, mas devem ser flexíveis. A questão da 

transparência e monitoramento do Conselho de Segurança foi considerada crucial para 

legitimação das ações, e os mecanismos do CS precisam ser melhorados para atender 

adequadamente a essas necessidades(AUSTRALIA, 2012). 

A África do Sul mostrou-se bastante de acordo com o posicionamento do Brasil, e 

colocou- se de forma ainda mais clara e direta, afirmando que o principal objetivo da R2P deve 

ser a defesa dos civis, e não a mudança de regimes, e que os atores da intervenção na Líbia 

claramente extrapolaram o mandato que lhes foi concedido pelo Conselho de Segurança 

(SOUTH AFRICA, 2012). 

Representando a sociedade civil, o Global Centre For R2P afirmou que a proposta 

brasileira não questiona a R2P, e sim os métodos do Conselho de Segurança para a sua 

implementação. Ainda assim, é preciso admitir que as intervenções na Costa do Marfim e na 

Líbia lograram ao salvar as vidas de milhares de pessoas. Para a entidade, o Conselho deve 

observar alguns critérios para o uso da força, como por exemplo a seriedade das ameaças 

enfrentadas, o objetivo correto da intervenção, o uso da força como último recurso – entendido 

aqui não como a expressão literal, mas uma avaliação séria sobre as consequências de cada 

ação que se pretende adotar, os meios proporcionais e as perspectivas razoáveis de sucesso. 

Além disso, reforça a importância do aprimoramento dos mecanismos de monitoramento e 

revisão dos mandatos pelo Conselho(GCR2P, 2012). 

A International Coalition for the Responsibility to Protect, embora não tenha se 

pronunciado durante o debate, distribuiu seu statement na ocasião, no qual apoia as 

iniciativas destinadas a auxiliar a implementação da R2P, mas se opõe a qualquer tentativa de 

negociação das bases da norma endossada em 2005. Afirma então que os posicionamento da 

RwP são reflexos da preocupação com a forma que o Conselho de Segurança implementou a 

R2P, e não sobre o conceito em si. Assim, reforça que o Secretário Geral, quando elaborou a 

abordagem dos três pilares, não os fez subordinados uns aos outros, pois cada situação de crise é 

um caso único, assim como dever ser a resposta a tal fato. Além disso, urge os Estados e a 

ONU a buscarem ações conjuntas com a sociedade civil, reforçando seu papel na aceitação e 
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legitimação das normas tanto no âmbito doméstico quanto internacional(ICRTOP, 2012). 

De forma geral, observa-se que a proposta brasileira da Responsabilidade ao Proteger 

foi recebida com certa desconfiança, ainda que no discurso os Estados tenham apoiado a 

iniciativa. É perceptível a noção de que trata-se de uma crítica às formas de implementação 

das intervenções autorizadas pelo Conselho de Segurança até o momento, e por isso países 

membros da OTAN de forma geral tem sido mais céticos com relação a RwP. A discussão 

proposta foi bem compreendida enquanto tentativa de desenvolver parâmetros e procedimentos 

para a implementação da R2P, e não uma nova discussão conceitual – visto que a nova proposta 

não traz inovações deste ponto de vista. As principais críticas objetivas dizem respeito ao 

sequenciamento cronológico dos pilares da R2P, já que esta condição não foi prevista pelo 

Secretário Geral que desenvolveu tal abordagem, e à necessidade de exaustão de todos os 

meios pacíficos antes de ser cogitada a intervenção. Os atores que se pronunciaram defenderam 

a necessidade de flexibilização dos pilares e o entendimento de que a exaustão dos meios 

pacíficos não deve ser encarada de forma literal, mas após uma análise dos resultados 

esperados de cada ação, de forma a facilitar respostas rápidas e adequadas nas situações 

agudas de crise. Além disso, a ideia de mecanismos de monitoramento, avaliação e 

responsabilização do Conselho de Segurança foi recebida por alguns de forma mais 

desconfiada, e por outros como uma possível solução para o problema da transparência e 

legitimidade do CS. Em ambos os casos foi solicitado ao Brasil um maior detalhamento das 

propostas. 

 

 

RESPONSABILIDADE DE PROTEGER E RESPONSABILIDADE AO PROTEGER: O 

QUE ESPERAR NO FUTURO? 

Os conceitos de Responsabilidade de Proteger e Responsabilidade ao proteger se apoiam 

nos mesmos princípios básicos de soberania enquanto responsabilidade e primazia da defesa dos 

direitos humanos ao princípio da não-intervenção. Entretanto, a proposta original da ICISS não 

foi de todo incorporada à ONU, de forma que a RwP retoma algumas questões que não estão 

explícitas no Documento Final da Cúpula Mundial de 2005. A grande ênfase na prevenção e no 

compromisso de que este é o pilar mais importante da R2P é um destes casos. 

Os três pilares definidos no relatório de 2001 são a responsabilidade de prevenir, a 

responsabilidade de reagir e a responsabilidade de reconstruir, enquanto no âmbito da ONU 

se caracterizam pela responsabilidade primária do Estado na proteção de seus nacionais, o 

auxílio da comunidade internacional na construção de capacidades e, por fim, a tomada de 

ação decisiva e oportuna. 
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A RwP tenta trazer de volta a discussão sobre pontos presentes no relatório da ICISS, 

como as medidas preventivas e alguns princípios precautórios nas intervenções - uso da 

força como último recurso, autoridade correta, proporcionalidade dos meios empregados, 

perspectivas razoáveis de sucesso e intenções corretas. Sobre a questão da autoridade, o relatório 

previa além do Conselho de Segurança a possibilidade de autorização pela Assembleia Geral 

através do mecanismo unidos pela paz, bem como a ação de entidades regionais. A RwP 

reconhece o Conselho e a Assembleia – no caso excepcional de adoção da medida supracitada – 

como autoridades para legitimar o uso da força, enquanto o documento de 2005 reconhece 

apenas o Conselho de Segurança. 

No caso da responsabilidade de reconstruir, nem a ONU nem o Brasil discutem a 

questão, que é de extrema importância para a estabilização de locais devastados por graves 

conflitos. A Organização reconhece a importância da reconstrução, haja vista seus esforços 

nas missões de peacebuilding, mas no âmbito das discussões sobre a R2P, o tema não aparece. 

A inovação da RwP ao propor mecanismos de monitoramento, avaliação e 

responsabilização dos atores que conduzem a intervenção pelo Conselho de Segurança não se 

fez acompanhar de sugestões mais concretas para tanto, o que geralmente é fonte de cobranças e 

críticas para o Brasil. 

Quanto a seus princípios, as críticas e questionamentos que se aplicam à 

Responsabilidade ao Proteger também podem ser aplicadas da mesma forma à Responsabilidade 

ao Proteger. Dentre elas destacamos a possibilidade de abusos no uso da força autorizado pela 

autoridade competente e a problemática revestir de uma justificativa humanitária as ações 

tomadas para atender aos interesses nacionais. No primeiro caso, a RwP tentou diminuir os 

riscos de tal fato com a proposta da avaliação das medidas tomadas e responsabilização dos 

interventores, mas no estado em que se encontram as discussões tal proposta não conseguiria 

ser aplicada. No segundo caso, como Walzer (2003), Fonsêca Jr e Belli (2013) notam, é preciso 

admitir que apenas as intenções corretas não são garantia de intervenções com resultados 

satisfatórios. Ademais, os Estados ditam suas ações a partir da identificação de algum tipo de 

interesse que justifique seu investimento em determinada questão. Por isso é importante 

desenvolver a vontade e comprometimento políticos para ação de acordo com as bases da 

Responsabilidade de Proteger. 

O Brasil responde às criticas à RwP afirmando que o documento divulgado é uma nota 

para o aprofundamento do debate e desenvolvimento do conceito, para funcionar como o marco 

iniciador do debate (BELLI; FONSECA JR, 2013). Entretanto, nota-se que o país não tem 

mais investido tantos esforços nesta empreitada, e que a Responsabilidade ao Proteger 

parece andar a passos lentos. 
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Para Fonseca Jr e Belli (2013) o país precisa retomar a liderança no desenvolvimento 

do conceito, reforçando a complementariedade e não concorrência entre a R2P e a RwP, e 

integrar as normas na estrutura jurídica internacional – tal como as Convenções de Genebra 

e Haia, a Lei Humanitária Internacional, a Lei Penal Internacional e a Lei Internacional de 

Refugiados. Além disso, é preciso complementar a nota conceitual com sugestões práticas para 

possibilitar o melhor acompanhamento e controle do Conselho de Segurança sobre a 

execução das intervenções, bem como investir em pesquisa e análise de métodos de 

prevenção, assunto que, em teoria, é o mais enfatizado tanto na R2P quanto na RwP, mas que 

na prática é o menos desenvolvido. Os autores indicam ainda que o Brasil poderia se engajar 

no movimento de reforma do Conselho no que diz respeito à “responsabilidade de não vetar” 

os casos aplicáveis à R2P, de forma a impedir a obstrução de ações da comunidade internacional 

por conta dos interesses particulares de um Estado membro permanente do CS. Sobre o espaço 

deixado pelo Brasil na liderança do desenvolvimento do conceito, Benner (2012) sugere ainda 

que atores como a Alemanha ou a própria união europeia poderiam se apropriar das discussões. 

Independentemente de qual país lidere os debates, é sabido que a maior dificuldade 

para resolver os problemas identificados ao longo deste trabalho é o desenvolvimento da 

vontade e compromisso político sério de ação dos Estados da Comunidade Internacional. 

Este é o único caminho possível para que as normas adotadas nos documentos sejam seguidas 

sem  maiores desvios por nenhum dos atores, e para que, em fim, a segurança e o respeito aos 

direitos de todos os seres humanos sejam de fato garantidos. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Pela maior parte de sua história moderna, a identidade internacional do Brasil foi a de um 

país periférico subdesenvolvido. A recente ascensão nacional tem motivado uma Política 

Externa que busca afirmar uma nova identidade internacional para o país como potência 

emergente, assumindo um maior protagonismo em várias frentes. O presente trabalho investigou 

quais tensões surgem, aos olhos dos observadores internos e externos, conforme a nova 

identidade tenta se sobrepor à anterior, considerando a premissa construtivista segundo a qual a 

formação de uma identidade é um processo intersubjetivo cujo êxito depende de interpretação e 

legitimação da parte dos agentes. Para tanto, foram analisadas quais visões sobre o lugar do 

Brasil no mundo são mobilizadas pelo discurso oficial do Estado e pelas instituições 

formadoras de opinião (imprensa nacional e estrangeira) para interpretar dois episódios 

controversos da diplomacia brasileira, representativos desse novo projeto identitário: o Acordo 

Nuclear assinado com Irã e Turquia em maio de 2010 e a Missão das Nações Unidas para 

estabilização no Haiti (Minustah), chefiada pelo Brasil desde 2004. Para avaliar quais visões de 

mundo são evocadas, o discurso oficial do Estado (Presidência da República e Ministro das 

Relações Exteriores) foi contrastado ao de quatro periódicos, para os períodos de maio de 2010 

(Acordo Nuclear) e de 2004 a 2012 (Minustah); dois jornais são estrangeiros, de países de 

origem distintos e circulação internacional (The Wall Street Journal e Financial Times), e dois 

nacionais, de ideologias editoriais opostas e circulação em todo o Brasil (O Estado de S. 

Paulo e IstoÉ). A metodologia de análise empregada foi a Análise de Discurso Francesa. 
 

Palavras-chave: Política Externa Brasileira, Análise de Discurso, Identidade Internacional, 

Países Emergentes 

 

  

                                                           
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. O presente 

trabalho foi realizado com apoio do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Brasil 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 157 

1 INTRODUÇÃO 
 

Por aproximadamente um século, a principal preocupação da nação brasileira foi o 

desenvolvimento do espaço nacional (CORRÊA, 2000), exercitado em diversos campos, 

inclusive a política externa, que buscou "traduzir necessidades internas em possibilidades 

externas" (LAFER, 2009, p.108). A projeção e o posicionamento do Brasil no mundo estiveram, 

consequentemente, por muito tempo modulados pela necessidade de superar o seu 

subdesenvolvimento. O crescimento econômico da última década está mudando tal cena, 

levando o país ao que se pode chamar de um instante de atualização identitária. Os números 

robustos de desenvolvimento, no plano interno, acompanhados de uma crescente 

proeminência em importantes foros de articulação externa, como os dois G20, e a escolha de um 

brasileiro para presidir a Organização Mundial do Comércio (OMC) são provas de que o Brasil 

está vivendo um novo momento de prestígio. 

Todavia, é de se questionar se as perspectivas atuais de prosperidade e proeminência 

sobrepujaram os efeitos de quase um século de uma auto-imagem de subdesenvolvimento e 

atraso. Como o exercício de novos papéis não se dá desvencilhado da auto-percepção 

(WENDT, 1992) e considerando que a elevação de um país ao status de potência é uma questão 

tanto material quanto simbólica — uma vez que "status" é algo conferido e legitimado por 

outros —, convém analisar se as discursividades que até agora definiram a identidade brasileira 

podem entrar em conflito com as mais recentes, conforme a nação ascende na ordem 

internacional (HURRELL, 2006). 

Este artigo apresenta o trabalho em progresso de um estudo sobre as tensões em torno 

da identidade internacional do Brasil, em um momento em que o país busca deixar seu status 

periférico e assumir uma nova posição de potência emergente. Sendo a conquista de um assento 

permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) a maior bandeira dessa 

campanha, este estudo analisa duas empreitadas da Política Externa Brasileira (PEB) tomadas 

com vistas a esse objetivo: o Acordo Nuclear assinado com Irã e Turquia em maio de 2010 e 

a Missão das Nações Unidas para estabilização no Haiti (Minustah), chefiada pelo Brasil desde 

2004. Este artigo é um working paper que apresenta resultados parciais para o primeiro episódio. 

Inicialmente, exporemos o quadro teórico que norteia a investigação, o qual conjuga 

as premissas construtivistas com aspectos da legitimidade, análise do discurso e estudos 

midiáticos. Em seguida, o artigo investigará o tópico da identidade do país, buscando para tanto 

compreender o que o Brasil emergente significa para os diferentes atores habilitados para defini-

lo, quais sejam: em primeiro lugar os formuladores e executores da política externa (o 

Presidente da República e o Ministro das Relações Exteriores), e em segundo a imprensa 

nacional e internacional. As duas óticas serão contrastadas para ver-se em que ponto a mídia 
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comunga das interpretações propostas pelo Executivo Federal ou a refuta, com base em alguma 

visão de mundo concorrente. 

 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 Identidade: uma perspectiva construtivista 
 

O construtivismo é útil para compreender como se dá uma mudança na identidade de 

um país devido a três características dessa abordagem: seu conceito da identidade como um 

processo intersubjetivo e cognitivo; o papel que é atribuído a ideias e elementos simbólicos na 

construção da realidade; e a forma como ele associa a mudança identitária com poder, 

legitimidade e discurso. 

Primeiramente, ao contrário das teorias neorrealista e neoliberal, que veem identidade 

e interesses como atribuídos exogenamente, o construtivismo defende que eles são endógena e 

intersubjetivamente gerados (WENDT, 1992). A conduta de um agente para com outro não é 

pré- determinada pela estrutura (e.g.: anarquia conducente ao self help), mas depende de sentidos 

compartilhados, que são criados através de processos de interação, interpretação e 

aprendizado (p.395). Sob essa ótica, identidades são expectativas e entendimentos 

relativamente estáveis a respeito de si próprio, que se formam conforme o sujeito participa 

desses sentidos coletivos. Nas palavras de Wendt, são "definições sociais do ator, alicerçadas 

nas teorias compartilhadas coletivamente pelos atores sobre si e os outros, e que constituem 

a estrutura do mundo social" (p.398). 

Em segundo lugar, decorre dessa premissa que o mundo é moldado não somente por 

fatores materiais, mas também simbólicos. Não são apenas as capacidades materiais de um 

Estado, por exemplo, que ditam qual será seu comportamento, mas as crenças mantidas por ele e 

por seus pares. Adler (1997) classifica o construtivismo em uma posição intermediária entre a 

visão racionalista (ou materialista) e a visão idealista (ou reflexivista), por postular que a 

realidade é socialmente construída, mas lastreada por bases materiais. A abordagem também 

está na via média entre o indivíduo e a estrutura, pois nega a ambos a antecedência 

ontológica, defendendo que agente e estrutura são mutuamente constituídos, sendo as 

práticas sociais daquele que reproduzem esta (WENDT, 1987, 1992; ADLER, 1997; HOPF, 

1998). 

Em terceiro lugar, as ideias e interpretações que constroem a realidade também 

comportam relações de poder. O conhecimento compartilhado que diz aos agentes quem são 
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eles próprios e os demais não é o somatório dos sentidos individuais, mas um conhecimento 

comum àqueles agentes habilitados a reconhecer e qualificar comportamento (e.g.: 

possível/impossível, aceitável/inaceitável, etc) e que se perpetua sedimentado nas práticas sociais. 

Por essa  razão, importa não só o poder material distribuído entre os agentes, mas também o 

seu poder simbólico
2
 para impor uma visão e legitimar sentidos; em outras palavras, para 

criar as "regras do jogo" (ADLER, 1997). 

 

 

2.2 Legitimidade e discurso 
 

Legitimidade pode ser definida de diferentes formas, todas porém atribuem um papel 

importante às crenças compartilhadas entre os agentes. São as crenças que distinguem a 

aceitação pela convicção da legitimidade da conformação motivada por auto-interesse ou fruto 

da coerção (HURRELL, 2007). Os diagnósticos sobre se uma ação é legítima podem se 

basear tanto na sua adequação pragmática às necessidades do momento, quanto numa reflexão 

normativa sobre algum ideal de justiça (FONSECA JR, 1998, p.142). Porém, mais importante 

que a natureza das crenças legitimadoras, é importante que elas sejam compartilhadas, pois, nas 

relações internacionais, raramente se considerará uma crença exclusiva a um Estado tão válida 

quanto aquelas comuns a várias nações (p.153). 

Se a construção da legitimidade exige consenso, pressupõe também a existência de 

um espaço de diálogo para a troca de argumentos, justificação e persuasão. Para Fonseca Jr 

(1998), a arena internacional seria esse "espaço de proposição", no qual os Estados buscam 

construir consensos, ainda que influenciado pelas relações de poder que governam as relações 

entre países
3
. 

Neste estudo, enfoca-se o diálogo entre dois tipos de agente: os formuladores da PEB e a 

mídia. Entende-se que os primeiros irão ao "espaço de proposição" das relações internacionais 

para defender a sua compreensão de qual o lugar do Brasil no mundo. A imprensa tem poderes 

peculiares nesse âmbito, filtrando e amplificando determinadas argumentações para levá-las à 

sociedade civil. Como explicação e persuasão são componentes importantes do processo de 

legitimação (HURRELL, 2007, p.90), os veículos formadores de opinião são cruciais por seu 

papel de intérpretes da realidade. Para Bordieu (2003), há uma batalha entre modos de 

representação na sociedade, e a mídia é um campo decisivo da batalha pela opinião pública, 

                                                           
2
 “O poder simbólico é um poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o sentido 

imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo a que Durkheim chama o conformismo lógico, que 

dizer, uma 'concepção homogênea de tempo, do espaço, do número, da causa, que torna possível a concordância entre   

as inteligências" (BORDIEU, 2003, p. 9) 
3
 O CSNU seria um exemplo de foro onde os poucos poderosos (P5) detêm mais voz que os muitos fracos (Risse, 2000). 
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dentro e fora das fronteiras de um país. 

 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 Seleção do corpus 
 

Este artigo apresenta os achados parciais da análise do acordo nuclear assinado entre 

Brasil, Turquia e Irã em maio de 2010. Este episódio singular gerou animosidade e desconforto 

entre Brasil e  EUA,  países  tradicionalmente  não  antagônicos,  sobre  um  assunto  no  qual  

este  país  latino- americano tinha aparentemente poucas razões para se envolver. Por ser 

assim inusitado, o ato incentivou interpretações diversas, tanto doméstica quanto 

internacionalmente. 

O corpus para este estudo buscou capturar essa diversidade de opiniões. 

Primeiramente analisamos os discursos, artigos e entrevistas
4
 do Presidente da República e do 

Ministro das Relações Exteriores, sendo eles os maiores responsáveis pela elaboração e execução 

da PEB. Tendo em mente que discursos oficiais podem ser bons indicadores de qual o ideal de 

posição do país no mundo (FONSECA JR, 1998, p.311), tentou-se identificar neles as 

características atribuídas pelos interlocutores ao Brasil emergente. 

Esse repertório será contrastado, em seguida, com o da imprensa. Empregaram-se 

dois critérios de seleção para a imprensa estrangeira. Primeiro, buscou-se um jornal dos 

EUA que abrangesse todo o país e cujo leitorado fosse predominantemente norte-americano. 

Em seguida, buscou-se um outro jornal internacional, cujo leitorado fosse geograficamente mais 

disperso. Segundo a literatura, um dos fatores que determina como as notícias são feitas é o 

interesse nacional (ARCHETTI, 2010; NOVAIS, 2010). Este pode ser entendido como o 

conjunto de prioridades regulando as relações de um país com o resto do mundo, e que 

envolve valores compartilhados e importantes para a população (NYE, 1999, p.23, apud 

ARCHETTI, 2010, p.574). Assim, espera-se encontrar em um jornal norte-americano, dirigido 

principalmente ao público doméstico, preocupações próprias deste país. Em contrapartida, um 

periódico que, embora publicado em uma nação específica, se dirija a uma audiência 

internacional, não tem semelhante repertório de valores a recorrer, precisando aludir a valores 

mais amplos e compartilhados pelo leitorado em todo o mundo, oferecendo portanto um ponto 

de vista menos local e mais internacional. Com base nisso, foram escolhidos o jornal norte-

americano The Wall Street Journal (1,8 milhão de leitores no mundo, 92% dos EUA) e o 

britânico The Financial Times (2 milhões de leitores no mundo: 23% no Reino Unido; 35% 

                                                           
4
 Todos os discursos, artigos e entrevistas foram obtidos do site do MRE (www.itamaraty.gov.br) 
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na Europa Central, África e Oriente Médio; 9% na Ásia; e 33% nos EUA e Américas)
55

. 

 

Para a imprensa nacional, foram escolhidos periódicos que, primeiramente, tivessem 

cobertura nacional, para garantir que suas opiniões seriam influentes em todo o país; e, em 

segundo, que tivessem ideologias editoriais distintas, visto que o viés editorial é outra variável 

determinante da composição das notícias (ARCHETTI, 2010, p.580). Assim, foram escolhidos o 

jornal de centro- direita O Estado de S. Paulo e a revista de centro-esquerda IstoÉ. 

Análise de Discurso Francesa (AD) foi aplicada a todas as notícias, entrevistas e 

editoriais publicados em maio de 2010, mês do acordo. Este método foi escolhido por partilhar 

das mesmas premissas ontológicas que o construtivismo, por exemplo o papel do discurso 

como ordenador de significados capazes de construir a realidade (BRANDÃO, 2004; ORLANDI, 

2007). 

 

 

3.2 O discurso do Executivo Federal 
 

Foram analisados 19 pronunciamentos dos representantes do Executivo Federal, sendo 10 

do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva e 9 do então Ministro das Relações Exteriores 

Celso Amorim. Todos foram proferidos entre 2009 e 2011, em sua maioria em cerimônias e 

solenidades compostas por um público misto de brasileiros e estrangeiros, políticos, diplomatas, 

empresários e imprensa
6
. 

Para compreender que identidade estes interlocutores advogam para o Brasil emergente 

nos foros internacionais, a análise buscou identificar quais são as caracterizações e atributos 

imputados à nação com mais frequência. Preliminarmente, 10 características foram 

encontradas: Autonomia; Crescimento econômico/Redução da desigualdade social; Relações 

Sul- Sul/Universalismo/Integração Regional; Solidariedade; Valores conciliadores; Exemplo 

para o mundo desenvolvido; Alternativa para o modelo liberal; Porta voz do Sul Global; 

Reforma das instituições internacionais; e Resistência/Ceticismo de setores domésticos. Para os 

fins deste artigo, nos concentraremos naquelas que dialogam diretamente com o episódio 

iraniano, ou seja, as que falam sobre a manutenção do status quo político. 

1. Autonomia: A autonomia é uma bandeira sempiterna da PEB, tendo sido buscada 

e compreendida historicamente de formas distintas
7
. Na retórica de Lula e Amorim, 

                                                           
5
 Dados do mediakit: Average Daily Global Audience (ADGA) Certificate - April 2012 to March 2013 

6
 À exceção de uma entrevista e artigo de opinião redigido pelo Ministro Celso Amorim, que foram veiculadas na mídia 

internacional e nacional, respectivamente. 
7
 No período Guerra Fria, a autonomia era entendida como distância de ambos os pólos do confronto; no pós-Guerra Fria, 

como participação da ordem internacional com o intuito de influenciá-la a partir das perspectivas nacionais (FONSECA 

JR, 1998). 
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"autonomia" significa poder conduzir uma política externa sem tutela dos grandes poderes 

estabelecidos. O contraste com o passado é utilizado por ambos para sinalizar que a PEB 

atual é qualitativamente diferente da anterior — caracterizada recorrentemente pelo termo 

"submissão" — e rompe com paradigmas sobre as capacidades brasileiras. O país "aprendeu a 

tomar conta do seu nariz"
8
, desenvolveu uma "diplomacia independente, sem subserviências e 

respeitosa de seus vizinhos e parceiros"
9
, passando com isso "de uma submissão aos 

desígnios de uma ordem internacional alegadamente inexorável para uma inserção ativa"
10

, 

derrubando com isso "'aquela velha opinião' de que o Brasil precisa pedir licença para agir nas 

relações internacionais".
11

 

 

 

 

2. Relações Sul-Sul/Universalismo/Integração Regional: Um dos tópicos mais 

frequentemente citados é o foco brasileiro nas relações com novos parceiros comerciais 

(África, Oriente Médio), sua participação em blocos de países emergentes (BRICS, IBAS) e 

seu investimento na integração regional (Mercosul, Unasul). Essa reorientação é exemplificada 

ora pelo fluxo comercial ascendente
12

, ora pela atenção diplomática
13 

e contrastada com o 

paradigma anterior, segundo o qual investir fora do mundo desenvolvido era "desperdício 

de tempo e de energia"
14

. 

3. Porta voz do Sul Global: Citando principalmente a postura do país em rodadas 

de negociações internacionais marcadas por clivagens Norte-Sul, os interlocutores alegam que o 

Brasil tomou atitudes para "proteger os mais pobres"
15

 e por isso está "em posição privilegiada 

para fazer ouvir a voz dos países emergentes"
16

. 

 

4. Valores conciliadores: Tanto Lula quanto Amorim são enfáticos em repetir o 

compromisso do país com um conjunto de valores necessários para a ordem e paz internacional. 

O Brasil é um dos poucos países que "pode se gabar de ter 10 vizinhos e não ter tido uma 

                                                           
8
 Lula da Silva, L. I. (2010a) 

9
 Amorim, Celso (2010a) 

10
 Amorim, Celso (2010b) 

11
 Amorim, Celso (2010c) 

12
 "Fizemos uma nova geografia econômica e comercial. Há 20 anos, quase 70% do comércio exterior brasileiro se 

voltavam para os países da OCDE. Hoje, 55% das trocas são com o mundo em desenvolvimento. Essa diversificação foi 

possível graças aos avanços na integração latino-americana e ao reforço de parcerias no Oriente Médio, África e Ásia. 

Sem abrir mão de nossos parceiros tradicionais, fizemos das relações Sul-Sul um grande ativo de nossa política   

externa." Lula da Silva, L. I. (2010b). 
13

 "[E]u terei visitado 27 países africanos em oito anos de mandato, o que é mais que todos os presidentes do Brasil 

[visitaram], em toda a história do Brasil" Lula da Silva, L. I. (2010c). "Fui mais vezes a Porto Príncipe do que a Londres, 

e estive em São Tomé e Príncipe tanto quanto em Washington." Amorim, Celso (2011). 
14

 Amorim, Celso (2010c). 
15

 Lula da Silva, L. I. (2010c). 
16

 Lula da Silva, L. I. (2010d) 
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guerra nos últimos 140 anos"
17

, cuja grande qualidade é seu "real e profundo desejo por 

paz e soluções pacíficas"
18

, que "aposta no entendimento que faz calar as armas, investe na 

esperança que supera o medo"
19

, e cuja própria história de miscigenação é um exemplo bem 

sucedido de tolerância. A convivência pacífica de comunidades árabes e judias em solo 

nacional, por exemplo, seria legitimadora da contribuição brasileira no Oriente Médio
2020

. 

Merece destaque a qualificação feita quanto aos tópicos Direitos Humanos e Não-Proliferação 

Nuclear, visto que alvos de críticas em virtude da aproximação com o Irã. Amorim responde 

que o Brasil tem "um compromisso inabalável com a promoção dos Direitos Humanos", 

favorecendo entretanto um "tratamento sem politização ou parcialidade, em que todos – ricos 

ou pobres, poderosos ou fracos – estejam sujeitos ao mesmo escrutínio"
21

. Já quanto ao Tratado 

de Não-Proliferação Nuclear (TNP), este é um assunto no qual o país tem "autoridade moral", 

por suas iniciativas passadas e compromisso firmado na Constituição; contudo, ele denuncia que 

os detentores de ogivas deveriam se empenhar pelo desarmamento assim como o Brasil se 

compromete com a não-proliferação
22

. Desprende-se dessa argumentação uma postura que ao 

mesmo tempo adere aos valores cobrados pela comunidade internacional, porém aponta para a 

parcialidade da própria comunidade em implementá-los. 

5. Reforma das instituições internacionais: Ao caracterizar o Brasil em ascensão, 

os representantes da PEB também precisam caracterizar o contexto no qual ele ascende. Neste 

caso, ele corresponde à ordem internacional liberal pós-Guerra Fria, materializada em 

instituições transnacionais como a OMC, a ONU, o FMI e outras. A necessidade de reforma na 

ordem internacional é um tópico constante nos discursos, que ora denunciam o quanto ela é 

obsoleta, ora indicam como o Brasil já tem agido para reformá-la. O CSNU, por exemplo, não 

poderia continuar "representado pelos interesses geopolíticos da Segunda Guerra Mundial" e 

não levar em conta "todas  as  mudanças  que  aconteceram  no  mundo"
23

,  fomentando  

"métodos  de  trabalho  pouco transparentes, que permitem aos membros permanentes 

discutirem, a portas fechadas e pelo tempo que desejarem, assuntos que interessam a toda a 

Humanidade"
24

. 

 

 

                                                           
17

 Amorim, Celso (2010d) 
18

 Amorim, Celso (2010e) 
19

 Lula da Silva, L. I. (2010e) 
20

 "Aprendemos com nossa própria história que a tolerância e a igualdade de oportunidades são fundamentais para um 

ambiente de concórdia e de paz." Id., Ibid. 
21

 Amorim, Celso (2010a) 
22

 Amorim, Celso (2010f) 
23

 Lula da Silva, L. I. (2010f) 
24

 Amorim, Celso (2010a) 
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3.3 O discurso da imprensa 
 

3.3.1 The Wall Street Journal 
 

O WSJ é um dos últimos grandes jornais a terem passado do controle de sua 

família fundadora (Bancroft) para o de um comprador corporativo. Em 2007, o magnata da 

mídia Rupert Murdoch, presidente do grupo News Corp, adquiriu por uma soma bilionária o 

periódico, aumentando assim a lista de meios de comunicação de massa que ele detém mundo a 

fora. Nota-se desde então uma deriva conservadora do periódico
2525, em consonância com o 

posicionamento político de outros veículos que Murdoch dirige nos EUA, como a rede FOX 

News. Consequentemente, não é surpreendente que, de todos os jornais, o WSJ represente o Irã e 

o acordo por ele assinado da forma mais negativa. Ao todo, 11 artigos (3 notícias, 2 

reportagens e 6 de opinião) foram publicados no período estudado. 

 

Ao longo do mês, Ahmadinejad é representado como uma ameaça não apenas aos EUA 

mas a todo o Ocidente
26

. Não se dá o benefício da dúvida ao programa nuclear iraniano, 

referido automaticamente como um "programa de armas" (e não apenas "programa nuclear") 

e às suas "ambições destrutivas" (e não "ambições nucleares")
27

. Um editorial em particular se 

vale da figura de um "dia do juízo" ou "acerto de contas" ("day of reckoning") nucleares entre o 

Irã e o Ocidente, ratificado na voz de um especialista que — enumerando os progressos 

técnicos em Teerã — anuncia que esse dia está próximo, causando efeito de tensão, insegurança 

e catástrofe anunciada
28

. 

Essa tonalidade alarmista faz com que o episódio seja apresentado de forma polarizada entre 

EUA e Irã, de modo que o Brasil é abordado marginalmente. O acordo não é visto como uma 

solução possível ou porta para o diálogo, mas como um "triunfo fajuto da diplomacia"
29

, um "ardil" 

("ploy") ou "truque" ("gambit") iraniano, tentado na "última hora [...] para esquivar-se de novas 

sanções"
30

. 

Como a narrativa se dá em termos maniqueístas, o Brasil não é tratado como um 

mediador independente, mas um possível antagonista aos EUA, usado pela República Islâmica. 

Pouco caso é feito da posição do Itamaraty quanto às assimetrias do TNP, tratada como um 

"resmungo" ("grumble")
31

 ao invés de protesto diplomático fundamentado. No mesmo artigo, 

                                                           
25

 "Under Murdoch, Tilting Rightward at The Journal" (Carr, 2009) 
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 Um artigo denuncia que Ahmadinejad têm “emergido vitorioso de seus duelos diplomáticos com o Ocidente”. “The 

End of Nuclear Diplomacy”, Stephens, B. (2010) 
27

 “Get ready for a nuclear Iran”, Bolton, John. (2010) e “Iran’s Nuclear Coup”, The Wall Street Journal (2010b) 
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29

 Id. Ibid. 
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 "Leaders from Turkey and Brazil visit Iran". The Wall Street Journal (2010a) 
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 "Iranian nuclear deal raises fear". Solomon, Coker, Lyons (2010) 
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são explorados mais pontos de divergência entre EUA, Brasil e Turquia, como o arsenal nuclear 

israelense, as bases americanas na Colômbia e as relações comerciais que os dois países 

emergentes entretêm com Teerã. De modo que o termo mediação dá lugar à oposição, 

reforçando a ideia de que quem não está a favor dos EUA está forçosamente contra. 

Por fim, há também uma condenação moral da aliança de Lula, materializada em uma 

carta aberta ao ex-presidente, escrita pelo antigo Ministro para América Latina da administração 

de Tony Blair, publicada pelo jornal no dia seguinte ao anúncio do acordo. O autor manifesta sua 

admiração pelo ex-presidente do Brasil, enfatizando sua trajetória como defensor dos direitos 

humanos e da democracia, e sua consequente decepção ao vê-lo de mãos dadas com aquele que é 

"a encarnação de tudo que nega direitos humanos". A sua indagação é porque Lula 

investiria numa relação tão comprometedora, que poderia sujar a reputação brasileira e a do 

próprio ex-sindicalista. 

 

[I]t  is  with  the  most  profound  sadness  that  I  see  you  [Lula]  embracing  

the incarnation  of  everything  that  denies  human  rights  [...]  Your  new  friend  

is  na exterminationist [...] Your new companheiro sent rockets and bombs to 

Hezbollah, those terrorists and Jew-killers. [...] America and Europe have to 

spend billions to protect their citizens from the hate and terror encouraged and 

financed by your new chum. [...] why take tea with tyranny and shame your own 

life story?
32

  

 

3.3.2 Financial Times 
 

Tradicional periódico britânico, fundado em 1888 e há 54 anos sob o conglomerado 

Person, o Financial Times (FT) é publicado em mais de 100 países, destina-se ao público de 

negócios e decisores, sendo o líder do segmento no mercado europeu. No mês de maio, 13 

artigos (11 notícias, 2 de opinião) foram publicados sobre o tema. 

O regime iraniano é descrito como pouco confiável, com dirigentes "provocadores", 

"irritadiços" e "temperamentais"
33

 e violador dos direitos humanos. A cobertura aos países 

emergentes, contudo, é mais amigável, reconhecendo o Brasil como uma "nação confiante"
34

 
 

tentando traçar "uma rota diplomática própria"
35

. Em um editorial, o acordo é tratado não 

como uma tentativa de esquivar sanções, mas como uma iniciativa diplomática promissora 

que pode "provar ser uma saída do labirinto de becos sem saída" das negociações com o Irã. 

Ele também elenca as características dos países emergentes que os tornam mediadores 

confiáveis: "Ambos estão se posicionando como atores independentes construindo pontes por 

cima da desconfiança entre o Ocidente e o mundo islâmico (no caso de Ankara) e o mundo 

                                                           
32

 "An open letter to the president of Brazil". Macshane, Denis (2010) 
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em desenvolvimento em geral (no caso de Brasília)"
36

. 

Contudo,  conforme  as  sanções  se  tornam  mais  prováveis,  o  periódico  se  torna  menos 

otimista e lança uma reflexão sóbria a respeito do papel dos países emergentes na política 

internacional. "A história sugere que poderes emergentes são geralmente fracassos diplomáticos", 

escreve um jornalista, citando os insucessos passados do Movimento Não-Alinhado, da Associação 

das Nações do Sudeste Asiático e da Liga Árabe, sendo o Tratado de Tlatelolco, inspirado pelo 

México, o único "raro sucesso"
37

. 

Conforme míngua a possibilidade de se alcançar uma solução diplomática, o FT se torna mais 

crítico da "tensão entre poderes estabelecidos e emergentes". Os poderes estabelecidos, como o 

autor define, são os países dotados dos "ornamentos do poder tradicional — mais notadamente o 

assento permanente no Conselho de Segurança da ONU"
38

. Essa é uma metáfora reveladora, por  

denotar que há um poder "tradicional" (e portanto haveria outras formas de poder atualmente 

emexercício no mundo) e por interpretar a posse de um assento permanente no CSNU com 

um vocabulário que sugere ornamento e simbolismo, uma superioridade mistificada, 

desconexa da realidade corrente. Esse ponto de vista é mais aprofundado em um artigo 

posterior, crítico dos poderes estabelecidos e sua atitude reacionária face aos ascendentes. 

 

 

[T]he US, France and Britain have unveiled their plans for the latest sanctions 
[...] with obvious satisfaction. [...] Perhaps I am overly cynical but I detect a 
certain petulance here. Turkey and Brazil have temporary seats on the Security 
Council, and it is as if the permanent members are affronted the two nations 
should presume to strike out on their own. The Iranian nuclear issue, you could 
almost hear diplomats saying, is an argument that has to be settled by the 
established powers. If others want to help that is fine – but they should do so by 
backing the west's plan rather than coming up with crackpot ideas of their own. 
[...] They are not being invited to craft a new international order but rather to abide 
by the old (western) rules

39
. 

 

 

Ao evocar, logo no título, a imagem de regras, como em um jogo ou brincadeira ("play 

by the West’s rules"), o autor alude ao caráter arbitrário dessas normas, que seriam particulares 

e não gerais, estabelecidas pelo restrito grupo detentor do poder para determiná-las. Para o 

repórter, essas regras não seriam só arbitrárias, mas defasadas ("as velhas regras (ocidentais)", 

a "velha ordem Euroatlântica").  Quando  ele  afirma  também  que  não  há  surpresa  que  a  

"resposta  padrão"  do Ocidente tenha sido de dispensar a iniciativa turco-brasileira como um 
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estratagema iraniano, o autor sugere que os países poderosos sempre se comportarão em defesa 

do seu clube hegemônico. Seria por isso que EUA, França e Inglaterra tiveram "óbvia 

satisfação" em revelar seus novos planos para sanções. Esse sentimento de corporativismo é 

reforçado quando o jornalista fala, ao invés do CSNU,  dos  "cinco  permanentes"  ("the  

permanent  five"):  mencionar  o  nome  do  colegiado direcionaria atenção para seu papel na 

ordem internacional, ao passo que falar dos "cinco" põe em destaque não a instituição, mas 

quais são os países que efetivamente exercem poder nela. 

Em um outro nível, pode-se perceber que o autor sugere que, para os  "cinco 

permanentes", mais importante  do  que  determinar  como  resolver  as  grandes  questões  

securitárias  do  mundo  é determinar  quem  as  resolve.  Duas  nações  de  assentos  

temporários  agindo  com  esse  grau  de autonomia, "inventando suas próprias ideias bizarras" 

("coming up with their own crackpot ideas"), constituiriam, assim, uma "afronta". 

 

 

3.3.3 O Estado de S. Paulo 
 

O Estado de S. Paulo é o jornal que está há mais tempo em circulação em São Paulo, 

tendo completado 135 anos em 2010. Embora oficialmente livre de afiliações partidárias, é 

notória sua orientação de centro-direita, neoliberal em economia e conservadora em política. Por 

isso, o periódico tende a ser crítico de Lula em vários tópicos, incluso política externa. Um 

total de 46 artigos (33 notícias, 4 reportagens, 6 de opinião, 3 entrevistas) foram publicadas sobre 

o assunto no período. 

Quando a intenção de assinar o acordo com Teerã foi anunciada, o jornal publicou 

duas entrevistas dramáticas com dissidentes iranianos, que listam as atrocidades cometidas 

por Ahmadinejad. A linha de questionamento da repórter evoca o tópico de direitos humanos, 

provocando uma condenação moral da ação brasileira pelo entrevistado. 

 

 

Repórter: O sr. crê ser moral manter relações econômicas com um país cujo 

regime viola os direitos humanos e oprime seu povo? M. Amiry-Moghaddam: 

Investir no Irã vai contra os interesses dos iranianos. Todo o diálogo deveria estar 

centrado nos direitos humanos. Como qualquer indivíduo, membros de governo e 

empresários privados têm a responsabilidade moral de reagir diante de crimes 

contra outros seres humanos.
40
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O jornal também sugere que a publicidade foi a principal motivação para a 

empreitada presidencial. A primeira página do dia do anúncio do acordo enfatiza que foi o 

primeiro-ministro turco, e não o presidente brasileiro, que chegou primeiro às câmeras para 

contar o feito. Essa ênfase é refletida na escolha dos termos. "Premiê rouba cena de Lula e 

afirma que país abriu mão de enriquecer urânio. [...] O anúncio atropelou o presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, que não mencionou a questão em seu discurso."
41

  

Com a aprovação do acordo, há uma descrença quanto à sua eficácia diante da comunidade 

internacional, como se vê no título da matéria do dia seguinte: "Mundo recebe com ceticismo 

acordo mediado por Brasil e Turquia com Irã"
42

. Aqui encontramos uma estratégia redacional para 

atingir um efeito universalizante: embora o número de países diretamente envolvidos na questão 

fosse relativamente estrito – e ainda menor o que demonstrou descrença –, o jornalista iguala os 

poucos países implicados e céticos ao "mundo", em um movimento generalizante que resulta em 

maior vulto para o pólo descrente. 

Todavia, uma pequena concessão à tenacidade de Lula em um editorial ("Se o futuro 

não o desmentir, a tenacidade de Lula vingou"
43

) permite perceber que o jornal não 

desmerece por completo o feito. O mesmo se observa no editorial do dia seguinte à 

apresentação do esboço da quarta rodada de sanções pelos EUA, em que se denuncia "a 

delimitação dos espaços na arena mundial"
44

 como motivação real da reação americana. Ainda 

em outra matéria sobre as assimetrias do TNP, fala-se dos EUA e Rússia como "pontências da 

velha guarda" preocupados em "reafirmar seu poder na geopolítica mundial e pôr países como 

Brasil e Turquia em seu 'devido lugar'"
45

. 

Essa concessão, todavia, é sobrepujada pela oposição do jornal ao ex-presidente. Com 

o enrijecimento do discurso dos EUA, o Estado de S. Paulo passa a focar sua cobertura nos danos 

que a aventura presidencial em Teerã está causando às relações Brasil-EUA. Em um artigo, 

sugestivamente intitulado "O Brasil está desperdiçando toda a boa vontade dos EUA", um 

analista norte-americano é citado sobre a "irritação" e "desgaste" de Washington com o evento, 

que poderia "prejudicar o Brasil e a Turquia nos EUA" 
46

. Em outra reportagem de capa, a 

então Secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, é citada extensivamente sobre "sérias 

divergências" com o Brasil, cujas ações tornaram o mundo "mais perigoso, não mais seguro"
47

. 

No mesmo artigo, uma lista é apresentada com outros três pontos de divergência (Cuba, 

Honduras e TNP), avançando a ideia de oposição ao invés de mediação, e que a política externa 
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em curso está erodindo as relações com o nosso vizinho. Isso é confirmado ao final do mês com 

a publicação de uma análise intitulada "Lula desconsidera as consequências de sua diplomacia", 

na qual os "custos da insistência" são frisados: 

 

 

Divergências não chegam a ser nocivas para as relações entre duas nações 
sensatas, mas desta vez o Brasil passou dos limites. [...] a diplomacia 
presidencial de Lula avança com ambições de fazer história, com motivações 

eleitorais e desprendimento das consequências que trará ao País.
4848

 

 

 

3.3.4 IstoÉ 
 

O periódico nacional da Editora Três se posiciona como "a mais combativa revista 

semanal do país" e apresenta nítida simpatia ao governo Lula, valendo-se do episódio para 

exaltar o governante e condenar a administração tucana anterior, bem como os EUA. Três 

artigos (1 notícia, 1 reportagem, 1 de opinião) foram publicados no período. 

Ela é a única publicação que questiona a legitimidade dos EUA em tentar conter 

uma escalada armamentista no Irã. Em um editorial, é resgatando um episódio ignóbil da política 

externa norte-americana: o caso de tráfico de armas Irã-Contras, na década de 1980; chamado 

pela revista de um "escândalo" e que revelou ao mundo o "grau de promiscuidade" das relações 

dos EUA com aquele país. A tentativa norte-americana em tentar, agora, conter Ahmadinejad 

seria uma "histórica ironia!". O caráter antiamericano da IstoÉ também se vê quando, no mesmo 

editorial, o autor afirma que as sanções comerciais foram o "último recurso" de Obama, "antes 

de partir para a força"
49

. Embora tal opção não tenha sido diretamente mencionada pelo 

presidente norte-americano — o que lhe rendeu inclusive críticas domésticas —, a visão de 

mundo do editorialista o leva a crer que o uso da força é a atitude esperada dos EUA — uma 

visão característica de agentes que se consideram oprimidos no cenário mundial pela ação do 

hegemon global
50

. 

Esse retrato belicoso dos EUA é usado para exaltar, por contraste, o gesto conciliador 

do Brasil, personificado no presidente Lula. "Quando não havia mais esperança de saída 

pacífica, o presidente Lula entrou no caminho". Habilidade, prestígio e ousadia são atribuídos 

à ação presidencial no 
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xadrez das negociações internacionais até então reservadas às grandes 
potências. Lula era a voz dos emergentes, fazendo-se ouvir na questão mais aguda 
do momento para a paz mundial. O Brasil não pediu licença para entrar no jogo 
que está tirando o sono dos poderosos

51
  

 

 

O acordo em Teerã é apresentado como culminância de uma cronologia de ações 

impactantes na política regional e internacional: visitas a países árabes, ascensão do G20, socorro 

ao Haiti após o terremoto, e outras. 

O posicionamento atual do país é também espaço para tecerem-se críticas à PEB sob 

Fernando Henrique Cardoso. A voz de especialistas é mobilizada para condenar o perfil da 

última administração, que levou o país ao "apogeu" de uma "postura subserviente"
52

. Essa ideia 

do Brasil ocupar uma posição subalterna também está visível quando o editorialista emprega 

um recurso estilístico curioso, ao fazer a pergunta "Como emergentes, que até então pediam 

dinheiro no FMI e rastejavam comando para solucionar seus próprios conflitos, habilitavam-se 

a protagonizar uma solução desse tamanho? Quanta pretensão!"
53

. O redator se imagina no 

meio de espectadores perplexos e revoltados com a nova situação, divergente do status quo da 

política global. Nota-se que a imagem construída pelo editorialista – ocupando essa posição 

deslocada de observador atônito – de países como o (seu) Brasil é particularmente indigna e 

vergonhosa ("pediam dinheiro", "rastejavam"). O vocabulário também esclarece como ideias 

de submissão e dependência estão atreladas à sua concepção da identidade internacional do 

Brasil. Mencionar o FMI em um assunto envolvendo proliferação nuclear seria uma associação 

completamente gratuita, não fosse esse um símbolo que, dentro da visão de mundo do autor, é 

significativo na definição do lugar do Brasil na ordem internacional. 

Em decorrência do alinhamento da revista com o governo, ela não levanta em 

momento algum críticas ao Irã. Sua orientação a leva a silenciar sobre o que os próprios 

governantes silenciariam também, como as violações de direitos humanos pelo regime islâmico. 

Este, todavia, é um silêncio pela omissão. Enquanto que no tocante ao programa nuclear iraniano 

a revista se dispõe a rebater as críticas com a presunção de inocência, direito ao programa civil e 

assimetrias vis-à-vis Israel, as atrocidades que ocorrem com os dissidentes do regime não 

ocupam nem um parágrafo sequer, de modo a preservar incólume a atuação brasileira. 
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4 CONCLUSÕES 
 

Os posicionamentos dos quatro periódicos em relação à visão oficial do Estado 

brasileiro podem ser vistos na Tabela 1 ao final do artigo. Os resultados sugerem que os 

periódicos de direita, por serem menos receptivos aos discursos por mudança no status quo 

mundial, recusaram-se a legitimar o papel reivindicado pelo Brasil. O WSJ e o Estado de S. 

Paulo condenaram do ponto de vista moral a aproximação brasileira de Ahmadinejad ao citar 

suas violações dos Direitos Humanos, prevendo que isso danificaria a imagem internacional do 

país. O mesmo é apontado por críticos do Lula, para os quais a sua amizade com os rogue 

regimes do mundo "manchou a boa reputação mantida até então pelo Brasil" (ALMEIDA, 

2010, p.174). 

O Estado de S. Paulo divergiu do governo em quase todos os elementos, exceto na 

opinião sobre as instituições internacionais. Fez-se uma denúncia pontual ao reacionarismo dos 

EUA, porém com o tempo enfatizaram-se mais os danos que a aventura do presidente em Teerã 

causaria às relações entre Brasília e Washington. A maior divergência é a do WSJ, que não 

atribui ao Brasil nenhum dos atributos que este acredita possuir, adotando ao invés um 

discurso alarmista, peremptório e maniqueísta. Esse extremismo da retórica norte-americana 

seria, segundo Steinberg (2005), uma reprise da visão de mundo bipolar da Guerra Fria, porém 

em tempos de novas ameaças multipolares
54

. 

 

Os periódicos que mais tinham em comum com o governo brasileiro na sua concepção 

sobre a identidade internacional do Brasil foram o FT e a IstoÉ. Registra-se uma 

divergência do FT quanto à diplomacia Sul-Sul, não sobre o quanto a identidade brasileira se 

inscreve nela, mas sobrea capacidade dos emergentes de efetuarem mudanças concretas nas 

relações internacionais. Já a IstoÉ não dedica muita atenção à reforma das instituições 

hegemônicas, em parte por concentrar nos EUA apenas as suas críticas. Também, ao 

deslegitimar os EUA para conter a corrida armamentista no Oriente Médio, o discurso da revista 

se avizinha do estatal, que afirma que é o perfil pacífico do Brasil que o gabarita para intervir 

em questões da paz mundial, mais do que as potências beligerantes. 

Quanto às variáveis determinantes da cobertura midiática, vemos que o "interesse 

nacional" parece ter se comportado como esperado no episódio. Considerando prioridades para 

os EUA sua segurança e a segurança de seus aliados no Oriente Médio (Israel), entende-se 

                                                           
54

 “Mas antes que se pudessem criar sistemas explicativos generelizadamente convincentes para esse novo mundo de 

heterogeneidades e complexidades, as bem definidas polaridades da Guerra Fria vêm sendo rapidamente restabelecidas 

através da nova guerra contra o Terror na qual os Estados Unidos tentam nos fazer mergulhar” (STEINBERGER, 2005, 

p.96) 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 172 

porque o periódico norte-americano mostrou maior hostilidade à redefinição das competências 

brasileiras no âmbito securitário. Já o FT, londrino porém lido por um público internacional, 

compartilhava da visão brasileira. O maior distanciamento da Inglaterra do epicentro da crise, 

bem como a ausência, no caso do leitorado, de uma nação única dotada de interesse, pode 

levar a uma defesa apenas de valores comuns a vários povos da sociedade internacional, como 

a solução pacífica de conflitos — que é o que o Brasil procura. 

Já no âmbito doméstico, o "interesse nacional" aparenta estar subsumido pela 

"ideologia editorial". Isso pois, se observamos as argumentações empregadas pelos periódicos, 

veremos que cada um legitimava a ação brasileira com base em sua leitura — condicionada pela 

ideologia — do que vinha a ser o melhor para a nação. Para o Estado de S. Paulo, trata-se da 

manutenção de boas relações com o hegemon global e distância de rogue regimes, em 

consonância com a ótica da direita brasileira. Já para a IstoÉ, seria a superação do perfil da 

política externa precedente, liberal e marcada pela submissão à ordem hegemônica. Conclui-se 

que, internamente, há uma permanência do leitmotiv da autonomia, porém significando coisas 

diferentes ao longo do espectro ideológico. Para a IstoÉ, ela implica não submeter-se à tutela 

dos poderes estabelecidos, ao passo que para o Estado de S. Paulo, a preocupação com boas 

relações entre Brasil e economias desenvolvidas ecoa a preocupação com o desenvolvimento, que 

seria a forma de autonomia que o Brasil mais necessita. 
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17 

Estado  WSJ FT  O Estado de S. Paulo IstoÉ 

1. Autonomia Pouca autonomia e iniciativa é vista na 

ação do Brasil, que estaria sendo usado 

por um "ardil" iraniano para "adiar 
sanções" 

O Brasil é uma "nação confiante" 

tentando traçar "uma rota diplomática 

própria" 

O Brasil "passou dos limites", e Lula 

desconsidera "as consequências das sua 

diplomacia" 

 
A ação "irrita" e "desgasta" 

Washington, podendo "prejudicar" as 

relações bilaterais 

Diplomacia diferente da "postura 
subserviente" do governo FHC 

 
"O Brasil não pediu licença para entrar 

no jogo que está tirando o sono dos 
poderosos" 

2. Relações 

Sul-Sul/ 

Universalismo/ 

Integração 

Regional 

Brasil não é visto como mediador mas 

opositor, com outros pontos de 

divergência com os EUA (arsenal 

nuclear israelense, as bases americanas 
na Colômbia e com boas relações 

comerciais com Teerã) 

"A história sugere que poderes 

emergentes são geralmente fracassos 

diplomáticos" (Movimento Não- 

Alinhado, ASEAN, Liga Árabe, etc) 

Brasil é visto como opositor aos EUA, 

tendo criado "séries divergências" 

também em outros temas (TNP, Cuba e 

Honduras) 

País possui diálogo com países árabes, 

devota-se à integração  latino- 

americana, participa dos influentes 

blocos de países emergentes e têm boas 
relações com os países desenvolvidos 

3. Porta voz do 

Sul Global 

-  O Brasil é um 

"ator independente construindo pontes 

por cima da desconfiança entre o 
Ocidente e [...] o mundo em 

desenvolvimento em geral" 

-  "Lula era a voz dos emergentes, 

fazendo-se ouvir na questão mais aguda 

[...] para a paz mundial" 

4. Valores 

conciliadores 

Irã é apresentado sempre como uma 

ameaça, sugerindo a ação militar como 

única viável 

 
Condenação moral da aproximação 

brasileira com um país violador dos 

Direitos Humanos 

 
Protestos quanto ao TNP são 

"resmungos" 

Acordo é uma possível solução 

 
Irã é apresentado como violador dos 

Direitos Humanos (porém não há 

críticas diretas à aproximação 

brasileira) 

Condenação moral da aproximação 

brasileira com um país violador dos 

Direitos Humanos 

"Quando não havia mais esperança de 

saída pacífica, o presidente Lula entrou 

no caminho", fazendo-se ouvir na 

"questão mais aguda [...] para a paz 

mundial" 

 
Silêncio sobre os Direitos Humanos no 
Irã 

5. Reforma das 

instituições 

internacionais 

-  Os "cinco permanentes" (países que de 

fato detém o poder no CSNU) ostentam 

"ornamentos do poder tradicional" e 
pedem que os emergentes joguem 

segundo "as velhas regras (ocidentais)" 

ao invés de inventarem as suas próprias 

Breve concessão à "tenacidade de 

Lula", denúncia da "delimitação dos 

espaços na arena mundial" da parte dos 
EUA, que seria uma "potência da velha 

guarda" querendo "reafirmar seu poder 

na geopolítica mundial e pôr países 
como Brasil e Turquia em seu 'devido 

lugar'" 

- 

Tabela 1: Características da identidade internacional brasileira (segundo o discurso oficial do Estado) comparada com os discursos dos periódicos. Convergências estão 

sinalizadas em verde e divergências em vermelho. Elaborada pelo autor. 
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A CARTILHA E A PRÁTICA DE PEACEKEEPING: UMA BREVE ANÁLISE DO 

CASO RUANDÊS 

 

Raianna Morais Soto – Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
 

 

 

 

 

Resumo 
 

 

O presente trabalho tem a intenção de fazer algumas considerações sobre o campo teórico 

da Resolução de Conflitos que trata de prevenção, o chamado peacekeeping. A abordagem 

voltada para esse fim prevê ações que visam mitigar a escalada da violência e a eclosão de um 

conflito de maiores proporções. Com esse intuito, apresenta-se breve explicação sobre as 

diferentes percepções para a ocorrência de guerras. Analisa, concisamente, algumas propostas 

no sentido de se formular um “sistema de avisos antecipados de conflitos violentos” em escala 

global. Cada uma delas tem uma abordagem e uma prioridade diferente – seja com um viés 

mais econômico ou sociopolítico –, mas teoricamente partilham do mesmo objetivo. E, ainda, 

trata sobre os tipos de ações mais adequadas para dado nível de situação de conflito: as ações 

chamadas de “prevenção estrutural ou profunda” e as de “prevenção operacional ou leve”. 

Tem como último objetivo, explanar sobre o caso de genocídio em Ruanda, focando nos 

possíveis motivos que levaram ao aumento vertiginoso da violência – baseando-se na teoria 

apresentada e, principalmente, nos equívocos da operação da Organização das Ações Unidas 

(ONU) para o país, a Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda (UNAMIR, sigla 

em inglês), erigida sob as premissas onescas para operações de peacekeeping e seu 

pressuposto fracasso, culminado na deflagração de um caso de guerra civil de proporções 

assustadoras. 
 

Palavras-chave: Peacekeeping. Conflitos. Ruanda. 

 

 

 

Introdução 
 

 

O trabalho aqui proposto tem por objetivo apresentar algumas abordagens e elucidar algumas 

questões dentro do campo da resolução de conflitos que se preocupam com a prevenção de 

conflitos violentos – ou o chamado peacekeeping. 

Para análise mais clara, o trabalho será divido subseções. A primeira, “Prevenção de conflitos: 
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uma discussão teórica” visa à explanação de algumas abordagens e teorias importantes para o 

direcionamento das ações no caminho da prevenção. As explicações passarão pelas 

“Considerações epistemológicas sobre causas da guerra e prevenção”, que procuram expor a 

dificuldade sobre o que determina a eclosão de guerras, a visão da História sobre as motivações 

da guerra, e as três condições apontadas por Suganami apud Ramsbotham (2005), como 

necessárias para que uma guerra aconteça. Em “Avisos antecipados”, a finalidade é exibir as 

diversas propostas no sentido de elaborar um “sistema de avisos prévios global de conflitos 

violentos”, que passam desde trabalhos com um enfoque voltado para as demandas e 

condições internas e particulares da localidade, como na proposição de “estações de dados 

sociais” de Boulding e o no trabalho de Ted Gurrs, até propostas com uma preocupação de 

cunho econômico, como a “previsão econométrica”. A terceira subseção tratará por fim, de 

maneira mais detalhada das ações de prevenção estrutural e operacional, localizando-as no plano 

internacional e local. 

O trabalho aborda ainda, um estudo de caso sobre o genocídio em Ruanda, ocorrido em 

1994. Apresenta um breve histórico do país, e dos problemas que motivaram o caso e, 

também, insere informações e críticas sobre a operação de intervenção internacional feita 

naquele país – a UNAMIR. Buscou-se nesse estudo de caso fazer a conexão entre as teorias e 

abordagens apresentadas com as orientações que direcionaram as práticas de peacekeeping no 

caso ruandês. 

 

 

Prevenção de conflitos: uma discussão teórica 
 

 

A prevenção de conflitos violentos é elemento chave para a área de Resolução de Conflitos, que 

passa a ser estudada mais efetivamente no contexto pós-guerra fria, quando eventos decorrentes 

da partilha do território africano – como a descolonização – e da dissolução do bloco 

soviético deflagram novos conflitos de caráter regional. Percebe-se, porém, que mesmo os 

conflitos de caráter interno, são influenciados e influenciam o sistema internacional como 

um todo, por exemplo, quando é observado o aumento no fluxo de refugiados a partir do final 

século XX
1
, fica evidente a necessidade do compartilhamento de responsabilidades sobre essas 

populações. Assim não é à toa que temas como esses são da maior importância em debates nas 

agendas internacionais dos países. Segundo Galtung (1964), o conflito é constituído de três 

                                                           
1
 Segundo o Relatório de Tendências Globais de 2009 realizado pelo ACNUR, o número de pessoas forçadas a deslocar 

devido a conflitos e perseguições no mundo totalizava, ao final de 2009, 43,3 milhões – o maior número desde a metade 

dos anos 90. 
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vertentes: a contradição (divergências de interesses); a atitude (as percepções que cada parte do 

conflito tem do outro); e o comportamento (como cada parte se comporta com a outra); e ele é 

inerente às relações sociais, pois é a partir dele que a sociedade percebe quais as mudanças 

necessárias de acontecer e quais os meios que serão usados para alcançá-las. Ou seja, o que se 

pretende “prevenir”, afinal, não é o conflito em si, mas sim sua acentuação, quando há a 

agudização de seu caráter violento. 

Assim duas abordagens são então estabelecidas por Ramsbotham (2005) nas ações para a 

prevenção de conflitos violentos: a Light Prevention ou Prevenção Operacional e a Deep 

prevention ou prevenção estrutural. Ambas as abordagens atuam em pontos diferentes do 

conflito e utilizam mecanismos diferentes para evitar a escalada deste. 

 

A prevenção estrutural objetiva atuar na base do conflito, quando ele existe de forma latente, 

sentido apenas por aqueles diretamente afetados pelas incongruências estruturais. Essa 

abordagem pensa em termos de relacionamentos interpessoais particulares de alguma região ou 

entre nações, e de desenvolvimento regional – econômico e humano. Destarte, é proposto que a 

atuação está ligada à construção de medidas políticas, econômicas, e principalmente humanas, 

que promovam o desenvolvimento da sociedade em potencial conflito violento, também a 

segurança e a acessibilidade, o fortalecimento de normas e instituições políticas, jurídicas, 

educacionais. Este é, aliás, um dos pontos debatidos por Edward Azar na sua Teoria de 

Conflito Prologando (Theory of Protracted Social Conflict). Segundo ele, para haver redução 

de conflitos é preciso haver uma redução do subdesenvolvimento, pois as necessidades 

humanas (segurança, desenvolvimento, acesso político, identidade, subsistência, liberdade) são 

inegociáveis e a falta delas geram conflitos. 

Já a prevenção operacional foca sua atuação num estágio em que o conflito está na 

iminência de acontecer. Ela dispõe de diversos mecanismos políticos para sua atuação que 

vão desde a chamada diplomacia oficial (mediação, conciliação, conferências de paz), 

diplomacia não oficial (mediação privada, workshops de resolução de conflitos), até esforços 

feitos pelos próprios atores locais, pessoas de respeitabilidade atestada e aceitos dentro da 

comunidade em questão; eles podem promover discussões entre políticos, debates entre as 

partes, resumindo, também uma mediação. No entanto, não é descartada a possibilidade de 

uma ação que compartilhe das duas abordagens, que dependerá de uma análise contextual. 

Portanto, pode-se inferir da relevância do contexto para a determinação de ações no nível 

prático. 
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Considerações sobre as causas da guerra 
 

 

 

Quanto às causas, Ramsbotham (2005) dialoga com Suganami (1996) que elenca três pontos que 

devem ser observados para descobri-las. São eles: “Quais são as condições que devem estar 

presentes para que a guerra ocorra?”; “Em que tipos de circunstâncias ocorrem guerras com 

mais frequência?”; “Como a guerra se originou?”. Para ele, as condições para que haja 

guerras será a natureza exterminadora do homem, a legitimidade do uso da violência pelos 

Estados, e a abstenção do sistema internacional em formular um plano de controle anti 

guerra. Não cita, porém, por exemplo, o comércio altamente lucrativo de armas gerado pelas 

guerras. 

Porém, essas “causas de guerras” não são facilmente notáveis, pois não há um consenso 

entre os historiadores, uma vez que é complicado acessar a origem de determinados 

conflitos, podendo até mesmo ter causas combinadas surgidas em contextos diversos, muitos 

deles se perpetuam a milênios, se reproduzindo de diferentes formas. E sem o conhecimento 

das causas, segundo o proposto por  Suganami  (1996), as resoluções de conflitos ficam 

muito restritas  às atuações no estilo Light Prevention, que propõem intervenções em cenários 

em que o conflito está prestes a eclodir, e que, portanto as partes interessadas dificilmente se 

entendem. Assim, a atuação irá se basear na observação da situação presente e a partir dela irá 

se julgar qual a maneira mais efetiva de agir, mas sem garantia de que ela será a melhor para as 

coletividades presentes. 

 

 

Avisos antecipados 
 

 

Sobre o monitoramento das áreas de conflito potencial, dois pontos propostos por 

Ramsbotham (2005) devem ser observados: identificar o tipo de conflito e sua localização, e 

avaliar seu progresso, se ele está próximo ou não de se tornar violento; e a partir daí 

formular dados estatísticos. Nesse ponto retomam-se as ideias de Deep Prevention, que visa o 

acompanhamento do conflito na região para a percepção das causas, e assim intervir o mais 

cedo possível para não eclosão do conflito armado. Esse monitoramento poderia ser realizado 

por grupos internacionais de crises, por atividades diplomáticas e de inteligência dos Estados e 

outras organizações internacionais, e até mesmo pela comunidade acadêmica e pela mídia. 

Contudo, existem inúmeras críticas a esses tipos de atuação, pois elas se vinculam em 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 183 

demasiado ao apoio internacional, no caso, Estados e demais organizações, mas nem sempre 

estes estão interessados em determinado crise particular, ainda mais que crises ocorrem a todo 

tempo, muitas vezes de forma simultânea, distribuindo assim as atenções para diferentes 

espaços ao redor do globo. Por isso, alguns conflitos são negligenciados em prol de outros, 

considerados mais importantes talvez por afetar países mais poderosos, ou serem entendidos 

por estes como mais prejudiciais ao meio internacional. Há também certa relutância em se 

modificar políticas de Estados preexistentes, definidoras de suas ações. Quanto à soberania, 

os governos dos países afetados podem resistir às interferências externas, ocasionando até 

mesmo outro foco de conflito. E um ponto ainda mais polêmico, é o fato que a guerra, o 

conflito armado, é uma indústria altamente lucrativa, mesmo que ele não tome dimensões 

interestatais. 

 

 

Prevenções estruturais e operacionais 
 

 

As motivações para a eclosão ou escalonamento de um conflito violento, já destacavam os 

historiadores, implicam em diferentes níveis causais. Segundo Davies (1996; p. 896), as 

grandes catástrofes da história foram “uma fatal combinação de causas específicas e gerais”. 

Nesse sentido, dois tipos de ações preventivas cabem ser ressaltadas – as estruturais ou profundas 

e as operacionais ou leves. 

 

Compreender o que são as ações de prevenção estruturais ou profundas passa pelo 

levantamento dos seguintes questionamentos: Como os recursos para a prevenção e 

gerenciamento de conflitos devem ser alocados de forma mais legítima e aceita? Quais são as 

bases da comunidade política em questão? Como são os relacionamentos a serem conduzidos 

entre indivíduos e grupos dentro e entre comunidades políticas? Quais são os valores, regras e 

normas aceitas naquela comunidade e como têm sido mantidas? Como os bens públicos têm sido 

providos? 

Boa parte das respostas a essas questões estão quando se executa o que se convencionou 

chamar “boa governança”
2 

– além da segurança dos valores aceitos pelos membros da 

comunidade política, os conflitos violentos podem ser então, evitados. O contrário acontece 

quando a coerção fundamenta a alocação dos recursos e das funções ou quando ela é feita de 

                                                           
2
 Segundo a ONU, na comunidade das nações, o governo é considerado “bom” e “democrático” se as instituições e os 

processos do país forem transparentes. As instituições dizem respeito a órgãos como o Parlamento e seus vários 

ministérios. Seus processos incluem atividades como eleições e procedimentos legais, que devem estar livres da 

corrupção e prestar contas à população. 
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forma desigual, ilegítima e não tem aceitação entre as pessoas daquela comunidade. Essas são 

premissas que devem estar na base de qualquer comunidade política e em todos os seus níveis, 

do local ao global. Isso se deve, justamente, pela conexão existente entre as motivações de 

um conflito: ao consideramos o seu contexto, não há como isolarmos uma região – onde ocorre 

um conflito regional - sem observarmos a interferência do cenário internacional e a repercussão 

no mesmo. 

 

Partindo do nível global, há diversos fatores que contribuem para formações de conflitos: 

mesmo diante de um crescimento econômico a nível mais amplo não há uma equidade em 

sua distribuição, logo uma diferença cada vez mais marcante entre os países ditos ricos e pobres 

acabam por colocar em divergência interesses e alimentar a insatisfação com uma 

determinada situação. Logo, a ideia de globalização entendida como populações humanas 

vivendo numa comunidade comum é bastante controversa. Há, porém, um limite onde 

coexistiria uma comunidade política global: ele se encontra no senso de responsabilidade 

compartilhada, onde diante de situações específicas e guiados por valores “universais” todas as 

populações se voltariam para certo propósito. 

No entanto, a capacidade de manejar conflitos nesse nível de comunidade é mitigada, devido 

exatamente aos fatores que levam a eles - as maneiras como os recursos são alocados – refletem 

as desigualdades de poder existentes e a fraqueza na provisão de bens públicos. Os esforços 

para prevenção de conflitos no nível internacional - incorporadas pelo Direito e instituições 

internacionais e praticadas pelas mesmas - são, primariamente para os conflitos interestatais e 

só então, secundariamente para o nível doméstico. 

Desde o final do século XIX, um novo entendimento sobre a prevenção de conflitos se 

desenvolveu  a  partir  da  comunhão  de  interesses  entres  as  potências  democráticas  

liberais. 

Acreditavam que estavam expandindo e gradualmente construindo uma paz liberal ao impor 

o regime democrático a países que saiam perdedores de batalhas travadas com tais potências. 

Esse processo foi liderado e levou ao estabelecimento de uma comunidade de segurança entre 

Estados europeus e norte-americanos. Porém, ao passo que estes estados procuravam pacificar 

regiões que estivessem fora da “zona de paz liberal” por meio da instalação de um regime 

democrático, ainda mantinham o uso da coerção de maneira deliberada, além de continuarem 

lucrando com a insegurança em zonas de guerra, através da venda de armas e extração de 

matérias primas. Ou seja, reduziam e/ou impediam o desenvolvimento dos países. 

Assim, novas dúvidas surgem: será então o regime democrático um elemento preventivo de 

conflitos entre estados? “Novas democracias” também serão pacíficas? Os preceitos 
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democráticos pacíficos não devem se confundir com o as práticas de governo que podem ir ao 

caminho inverso ao da paz. É justamente o período de transição – de um regime autocrático para 

um democrático - um momento tenso, quando grupos componentes do Estado e suas políticas 

estão em divergência e formação. Desse modo, o elemento chave para a prevenção de 

conflitos não é necessariamente o estabelecimento de uma nova forma de governo. Esses 

elementos se encontram ao explorarem-se questões sobre governança, desenvolvimento 

econômico e respeito aos direitos humanos. 

Falar de governança toca no tema da legitimidade. Assim, as diferentes formas pelas quais ela 

é entendida em determinadas culturas deve ser respeitada. O estabelecimento de um governo 

não perfaz condição para regressão de um conflito. Sociedades podem construir seus 

próprios caminhos para a mudança e regulação do conflito, para isso devem ter garantidos 

condições de viver de maneira produtiva e digna. Serão, dessa forma, sociedades pacíficas 

estando em conformação ou não com as formas liberais contemporâneas de governo. Muitas das 

características da governança e suas implicações para a prevenção de conflitos no nível 

interno recaem sobre a teoria de Azar (1990): tanto o conflito pode degradar governos, 

deformar instituições e inibir o desenvolvimento; quanto o contrário, uma governança 

legítima responsável pelos seus cidadãos, onde o papel das leis prevalece, pode torná-lo menos 

provável. 

O desenvolvimento social – agora de maneira mais objetiva – tem, quando confirmado, um 

caráter inibidor de guerras civis. O mau desenvolvimento é elemento que escala outros 

problemas estruturais dentro do Estado, acarretando numa “armadilha” que localidades com 

problemas econômicos, dificilmente escapam. Além disso, evidencia o nível de 

desigualdades dos grupos daquela comunidade, resultando que a procura por equidade entre 

grupos e a inclusão são também, fatores que podem prevenir o conflito violento. 

Abusos aos direitos humanos talvez seja o indicador mais claro e amplo sobre um conflito: 

serve como sinal e estopim para a escalada do conflito e é um elemento que tem a ser 

protegido. 

Fatos dessa natureza ocorrem em geral, no cenário já descrito, de má governança, baixo nível 

de desenvolvimento desequilíbrio entre os grupos. 

As  ações  preventivas  ditas  operacionais,  leves,  ou  ainda  a  diplomacia  

preventiva
33

acontecem quando o conflito está na iminência de acontecer e consideram fortemente as 

intervenções externas. Vários dispositivos políticos estão disponíveis para esse nível de intervenção 

preventiva: diplomacia oficial e diplomacia não oficial, até o esforço de atores locais de aplacar a 

                                                           
3
 Essa nomenclatura, porém, foca demasiado nos interventores externos e nas operações preventivas, negligenciando o 

papel, essencial, diga-se de passagem, dos próprios participantes do conflito quando perseguem estratégias moderadas e 

construtivas para superação e desvio de um conflito iminente. 
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violência que, não é demais reforçar, é vital, no sentido que esses mediadores são construtores de 

confiança, mediante sua respeitabilidade na comunidade. Outros tipos de medidas políticas são 

apontadas: mediação através da força; mobilização através de organizações globais e regionais; 

medidas econômicas (sanções, ajudas emergenciais, fornecimento financeiro condicional); e medidas 

militares ( embargos de armas, desmilitazação). 

As prevenções operacionais podem, portanto, ir mais além chegando à resolução de conflitos 

entendido como “fazer com que as partes, de maneira conjunta, analisem e transformem a 

disputa”. É fundamental identificar as questões chaves, esclarecendo desconfianças e 

percepções conflitantes, e explorar possíveis soluções que sejam pontes para a aproximação das 

partes. Assim, o ponto central da empreitada seria encontrar procedimentos e canais para a 

resolução da disputa e a transformação das relações contenciosas. 

A avaliação do trabalho desses atores que atuam na prevenção – organizações não 

governamentais, agências de desenvolvimento e atores sociais locais – é uma tarefa trabalhosa. 

Ela é observada quando existe uma nítida reação entre os programas citados e as elites da 

região. Muitas vezes, agências que tem por objetivo promover o desenvolvimento, trabalham 

diretamente com o governo local e acabam trazendo impactos negativos quando existe naquela 

comunidade um conflito latente. Dessa forma, é muito difícil que estes recursos não tenham 

um envolvimento em conflitos locais. 

 

 

Estudo de Caso – O genocídio em Ruanda 
 

 

A República de Ruanda é um país africano marcado por uma divisão étnica - tutsis e hutus - 

acentuada desde época da colonização belga. Durante este período, a minoria formada pelos 

tutsis foi privilegiada com melhores condições na vida social e política, privilégios que foram 

fomentando a revolta da maioria hutu. 

 

Logo após a independência do país, em 1961, os hutus tomam o poder e dão início a 

perseguição aos tutsis que começam a emigrar do país, refugiando-se em países 

circunvizinhos como Burundi, Tanzânia e Uganda. A insatisfação tutsi foi adicionada os hutus 

moderados como governo de Juvénal Habyarimana que passaram também a serem 

perseguidos e fugirem. Logo forma-se a Frente Patriótica Ruandesa (FRP) que intencionava à 

derrubada do presidente e retorno dos refugiados ao país. Essa disputa dá início a guerra civil 

ruandesa, de 1990 a 1993, quando, neste último  ano  é  assinado  uma  série  de  quatro  acordos,  
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mediados  por  Estados  Unidos,  França  e Organização da Unidade Africana (OUA) chamados 

de Acordos de Arusha
4
, onde governo hutu e a FPR se comprometiam a um cessar fogo. 

 

No entanto, já no ano seguinte, ocorre o fato que deflagra o genocídio no país. O avião que 

levava o presidente Habyarimana é derrubado e a mídia local aponta os tutsis como culpados 

pelo evento. O governo hutu então começa a intensificar ações violentas contra os tutsis que 

tinham voltado ao país, enquanto incentivava a população hutu a se refugiar em campos de 

concentração no Zaire, sob a custódia da Operação Turquesa
55 

ligada a UNAMIR. 

 

 

A intervenção – A UNAMIR e suas falhas 
 

 

 

A UNAMIR foi instaurada para atender a uma das demandas do acordo de Arusha, que 

previa a implementação de uma força neutra internacional (FNI) para monitorar as ações 

previstas pelo acordo. Pela resolução 872 definida pelo Conselho de Segurança (CS) da ONU, a 

Unamir tinha mandato para: 

 

(a) contribuir para a segurança da cidade de Kigali inter alia dentro da zona 

livre de armas estabelecida pelas partes em torno da cidade; 

(b) monitorar a observação do acordo de cessar-fogo, que demanda o 

estabelecimento de zonas de aquartelamento e reunião e a demarcação da 

nova zona desmilitarizada e outros procedimentos de desmilitarização; 

(c) monitorar a situação de segurança durante o período final do mandato do 

governo de transição, rumo às eleições; 

(d) assistir na limpeza de minas, primariamente mediante programas de 

capacitação; 
(e) investigar, por demanda das partes ou por iniciativa própria, casos  de  

suposta 
não-observação das provisões do Acordo de Paz de Arusha relativos à 

integração das Forças Armadas, verificar quaisquer desses casos com as partes 

responsáveis e relatá-los como apropriado ao secretário geral; 

(f) monitorar o processo de repatriação dos refugiados ruandeses e o 
reassentamento  de  pessoas  deslocadas  para  verificar  se  o  processo  está  
sendo implementado de maneira segura e ordenada; 

(g) assistir na coordenação de atividades de ajuda humanitária juntamente 

com operações de socorro; 
 

 

 

                                                           
4
 Cidade da Tanzânia 

5
 Brevemente o que foi a operação turquesa 
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(h) investigar  e  relatar  incidentes  concernentes  a  atividades  de  gendarmerie 

e polícia. 

 

 

Assim, a missão tinha um caráter bem mais restrito do que o que realmente esperavam os 

proponentes de Arusha, a garantia da segurança geral do país, promoção da segurança para os 

civis, detecção de fluxos de armas e neutralização de grupos armados (ALVES, 2005). As 

críticas à missão, portanto, teriam dois vieses: o caráter predeterminado da intervenção, 

protocolado pela“cartilha ” de peacekeeping da ONU
66 

e a classificação equívoca e superficial do 

conflito. 

 

Assim, as ações operacionais dependem primeiramente de uma classificação do problema, 

diferentes contextos demandam respostas específicas e atores adequados. Entretanto, os 

conflitos, em geral, são categorizados levando em consideração noções particularizadas e 

narrativas históricas inconsistentes, não contemplando a forma como a cultura constitui a 

identidade dos atores e da problemática. Os atores externos, chegam com uma solução “de 

cima” prescrita por àqueles que por seus predicados são hábeis para implementar as medidas 

para garantir a estabilidade a uma região complexa, com relações sociais e políticas 

deterioradas. Não haveria, portanto, uma flexibilidade nas ações da missão, adequando-se a 

situação de escalada da hostilidade, assumindo efetivamente seu caráter operacional de 

“estancar” a violência e proteção dos civis. Ao contrário, a missão visou à defesa apenas de seu 

próprio efetivo, que após um episódio em que morreram dez peacekeepers, foi reduzido para 

apenas duzentos e setenta interventores. 

 

A forma como o conflito foi identificado foi de suma importância para a ação equivocada e 

negligente. Durante os três anos da guerra civil, Ruanda foi vista como um caso de guerra civil 

de baixíssima intensidade suavizada e remediada por esforços significativos (ALVES, 2005). 

Esse entendimento passa exatamente pela parcialidade da informação. A concepção do 

governo de transição, conduzido pelo Acordo de Arusha, era de que aquele era um conflito 

decorrente de ódios étnicos primordiais e que muito pouco a comunidade internacional podia 

fazer num caso de um grupo étnico querer matar o outro (ALVES, 2005). Essa percepção 

“oficial” era coerente, portanto com os princípios de neutralidade, imparcialidade e consenso 

considerados pela ONU. 

 

                                                           
6
 
 
Capítulo IV da carta da ONU 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 189 

 

Conclusão 
  

 

A partir do apresentado, fica claro a grande importância que a prevenção de conflitos 

violentos tem no campo de Resolução de Conflitos. Infelizmente esse setor é pouco 

explorado academicamente   e   pelos   agentes   –   nações,   governos,   organizações   

internacionais   –   que desempenham o papel de mediadores no sistema internacional. Exemplo 

desta afirmativamente está na atuação desastrosa por parte da ONU nas intervenções realizadas 

no território ruandês. 

Segundo as teorias apresentadas por Oliver Ramsbotham, para uma melhor intervenção, 

pensando na não realização do conflito violento, e até na dissolução das tensões existentes entres 

os grupos, os mediadores necessitam do conhecimento das causas que levam a essa 

“rivalidade”, porém não somente as causas mais imediatas, mas principalmente as causas mais 

profundas. Não é uma tarefa fácil, se observado que os conflitos não possuem somente uma 

causa, mas geralmente a junção entre muitas delas, e que são acumulativas, criadas e recriadas ao 

passar dos anos. 

Contudo, mais do que empenho na tentativa de formulação de teorias e políticas de intervenção 

pacífica, é necessário que as nações envolvidas no conflito, não somente as diretas se 

interessem nessa alternativa nova se comparado à crença de que a força é necessária nas 

relações entre os grupos, principalmente entre Nações; e que essa prática pode ser mais 

lucrativa do que a indústria da guerra. 
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O AKP e as Origens do Projeto Turco de Hegemonia Regional 

 

Ricardo Leães 

 

 

 

Resumo: 
 

A Turquia vem experienciando uma grande transformação em termos de política externa há 

pouco mais de uma década, quando da ascensão do Partido da Justiça e do 

Desenvolvimento (AKP). Alicerçado na “Teoria da Profundidade Estratégica”, do acadêmico 

Ahmet Davutoğlu, o partido tratou de corrigir os rumos da diplomacia turca, que sempre esteve 

balizada na aliança com os Estados Unidos e em um distanciamento com os países vizinhos, a 

despeito de alguns desvios pontuais. Através do estudo da bibliografia especializada, dos 

discursos oficiais e de dados econômico-comerciais, o presente artigo tratará das modificações 

por que passou a Turquia em suas relações internacionais, enfatizando os aspectos regionais. É 

do escopo deste trabalho, portanto, averiguar as causas que possibilitaram essa reorganização 

estratégica, que se produziram a partir de mudanças no sistema internacional e na economia 

turca. Essa investigação se faz premente na medida em que recrudesce a disputa de grandes 

potências pela influência geopolítica no Oriente Médio, Cáucaso e Ásia Central, regiões 

justamente onde as lideranças turcas apregoam que seu país reúne as capacidades necessárias para 

assumir um papel proeminente. 

 

 

Palavras-chave: AKP, Turquia, Política Externa 

 

 

 

1. Introdução 
 

A eleição do partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), na Turquia, implicou 

uma alteração de rumos em termos de política externa, pois suas lideranças tinham o objetivo 

de dar destaque aos assuntos regionais, a fim de que os turcos pudessem exercer uma posição de 

primazia entre seus vizinhos. É do escopo deste artigo, então, analisar essas transformações, 

sobretudo em termos regionais, com o intuito de verificar as origens do projeto de poder turco e 

sua viabilidade. Em um primeiro momento, foram descritos os principais fenômenos que dizem 
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respeito à diplomacia turca antes da ascensão do AKP, a fim de averiguar quais foram os fatores 

que permitiram a sua guinada posterior. Em seguida, através do estudo da bibliografia 

especializada e da coleta de dados econômico-comerciais, foi explorada a atuação turca no 

Oriente Médio, Cáucaso e Ásia Central, áreas onde o governo do país acredita que sua 

influência é imprescindível. Assim, além de apresentar as razões que possibilitaram um câmbio 

fundamental na política externa regional da Turquia, foram averiguados casos concretos, para 

dar sustentação às premissas apresentadas. Enfim, foram ponderadas as adversidades que a 

Turquia ainda tem de enfrentar para atingir suas metas. 

Recentemente, foram várias as mudanças que ocorreram na política turca, tanto em 

nível interno quanto externo. Nesse último aspecto, salienta-se o fato de que o país relativizou a 

prioridade que antes tiveram Estados Unidos e União Europeia, ainda que não tenha se 

tornado hostil à parceria com esses países. De qualquer maneira, foi significativa a não permissão 

do uso do território turco para a invasão norte-americana ao Iraque, em 2003, e tampouco pode 

ser ignorado o crescente desinteresse turco para ingressar na União Europeia. A hipótese que 

norteia esse artigo é de que essa nova perspectiva estratégica se alicerça em fenômenos  

econômicos, sistêmicos  e políticos, cuja gênese vincula-se ao governo de Turgut Özal, que 

empreendeu medidas para fomentar a industrialização e o crescimento via exportações. Na 

sequência, o encerramento da Guerra Fria aumentou a margem de manobra do governo turco, 

ao eliminar a necessidade de um protetor externo. Finalmente, a ascensão do AKP representou o 

elemento político da reconfiguração da diplomacia turca. 

Para que se entenda a envergadura das modificações das relações internacionais da 

Turquia na última década, deve-se sublinhar que, assim que se encerrou a Segunda Guerra 

Mundial, a Turquia ingressou na esfera de influência norte-americana, com o claro intuito de 

frear uma eventual agressão soviética em sua soberania. Na verdade, duas décadas antes, o país 

havia passado por violentos conflitos com gregos e italianos, que tinham ambições em 

regiões turcas. Nessas circunstâncias, a preocupação com a integridade pautou suas relações 

internacionais durante um longo período, e os Estados Unidos eram vistos como um protetor 

adequado à manutenção do status quo. É sintomática, portanto, a adesão da Turquia à 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em 1952, fazendo com que o país seja o 

único membro que não se situa geograficamente na Europa, à exceção de uma pequena faixa de 

terra no noroeste de seu território. Da mesma forma, Ancara reconheceu Israel, em 1949, sendo o 

primeiro Estado muçulmano a fazê- lo, o que levantou suspeições contra si por parte do restante 

da comunidade islâmica (DICLE, 2008, p. 13). 

Apesar de o estreitamento de laços turco-americanos ter se processado de maneira 

célere, não demoraram a aparecer alguns pontos de fissura entre os dois países. Em 1962, 
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quando da crise dos mísseis, a Turquia perdeu muito do interesse estratégico que tinha para os 

Estados Unidos, em virtude da retirada dos mísseis norte-americanos que haviam sido instalados 

no princípio da Guerra Fria. Naturalmente, esse fenômeno veio de encontro aos interesses 

turcos, que tratavam a bipolaridade e a aliança com Washington como os pressupostos 

basilares de sua diplomacia. Em seguida, a independência de Chipre e a disputa turco-grega 

pela ascendência sobre a ilha ampliou essas adversidades, uma vez que os EUA não queriam que 

a Turquia interferisse na questão cipriota, mas Ancara agiu à sua revelia. Assim, entre 1962 e 

1979, foram conturbadas as relações turco- americanas, mesmo que esses desvios não tenham 

reorientado a política externa turca como um tudo, sobretudo sob o prisma regional, onde o país 

ainda era percebido como um outsider perigoso, ao qual não deveria ser dado crédito (CARLEY, 

1997, p. 02 e 03). 

A invasão soviética ao Afeganistão e a Revolução Islâmica no Irã devolveram à Turquia 

o lugar que ocupava nas prioridades das relações internacionais dos Estados Unidos, em virtude 

do reordenamento geopolítico que acarretaram. Naturalmente, a presença de tropas soviéticas 

desagradava os EUA, temerosos de uma expansão da influência comunista no Oriente Médio e 

na Ásia Central. Na mesma linha, a queda do Xá no Irã fez com que um dos principais aliados 

norte- americanos nessa região se transformasse em um dos maiores focos de oposição aos 

Estados Unidos. Já em 1980, então, como sinal dessas modificações, Ancara e Washington 

ratificaram um Acordo de Cooperação Econômica e de Defesa (DECA), que constituiu a base 

da parceria militar que ambos desenvolveram ao longo dessa década. Ademais, é fundamental 

salientar que a Turquia encetou uma auspiciosa trajetória de crescimento econômico no 

período, após a introdução de mudanças por seu presidente, Turgut Özal, o que lhe 

permitiu elevar sobremaneira os gastos militares, além de realizar um intensivo programa de 

modernização de suas Forças Armadas, com coordenação norte-americana (DICLE, 2008, p. 31-

34). 

Se a conjuntura externa foi imprescindível para viabilizar a reaproximação turco-

americana, fatores endógenos contribuíram extraordinariamente para que a Turquia começasse 

a mudar sua política externa regional, com mudanças imediatas e medidas que possibilitaram os 

acontecimentos durante o governo do AKP. Acima de tudo, destaca-se que Özal, embora se 

regozijasse dos estreitos laços entre turcos e ocidentais, apregoava uma diversificação da 

diplomacia de seu país, com o fito de manter uma posição mais assertiva nas áreas adjacentes ao 

seu território. É forçoso reconhecer que a retórica ditou a tônica dessa correção de rumos, uma 

vez que permaneceram as dificuldades que a Turquia tinha para se firmar regionalmente. Ainda 

sim, não se pode perder de vista que a percepção do presidente turco não se sustentava no 

vazio, mas refletia interesses arraigados em alguns setores da sociedade turca, os quais 
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acreditavam que o passado glorioso de sua nação – que dominou vastas extensões de terra no 

Oriente Médio – a impelia a exercer um papel proeminente perante seus vizinhos (ALTUNIŞIK 

& TÜR, 2005, p. 91 e 92). 

A contribuição que Turgut Özal deu à Turquia, em termos econômicos, foi fundamental 

para que o país pudesse operacionalizar suas relações regionais nos dias de hoje. Até os anos 

1980, Ancara assentava sua política industrial em um projeto de substituição de importações,  

cujo objetivo era fomentar a industrialização através da proteção da concorrência externa. No 

entanto, Özal tratou de desmontar essa estrutura, acreditando que os turcos teriam mais 

benefícios se estivessem abertos aos investimentos externos, o que lhes proporcionaria crédito 

para financiar a expansão da economia, em decorrência da boa reputação externa. De fato, a 

Turquia entrou na rota financeira internacional, e sua mão-de-obra barata foi um atrativo 

para que europeus e norte- americanos transferissem plantas industriais ao país. Nessa 

conjuntura, a exportação de produtos manufaturados se tornou a força motriz da economia 

turca. Atualmente, os turcos se beneficiam de ter desenvolvido uma pujante capacidade 

industrial, que faz com que os países vizinhos – exportadores de commodities – tenham 

economias complementares à sua (ÖNIS, 2005, p. 11-14). 

O desmoronamento da União Soviética e o consequente desfecho da Guerra Fria imprimiram 

uma grande alteração no sistema internacional, cujos efeitos foram particularmente 

significativos para a Turquia, que há décadas balizava sua política externa na bipolaridade. 

O desaparecimento da URSS, logo, representou um baque para os turcos, na medida em que o 

país perdia seu interesse estratégico para os Estados Unidos. Ainda sim, esse acontecimento foi 

percebido como uma oportunidade para que a Turquia revisse alguns de seus conceitos, 

aproveitando as lacunas abertas pela nova conjuntura. Deste modo, o país reafirmou seu apoio 

aos EUA, ingressando na coalizão que invadiu o Iraque durante a Guerra do Golfo (1991), mas 

tratou de ter uma política mais assertiva para o Oriente Médio. Da mesma forma, Ancara 

regozijou-se com o surgimento de cinco novos  Estados na Ásia Central (Cazaquistão, 

Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão), dos quais apenas os tajiques não são 

etnicamente túrquicos, tratando de oferecer apoio técnico para sua reconstrução (HIRO, 2009, p. 

98 e 99). 

O desmembramento da URSS fez com que a Turquia virasse seus olhos para o Cáucaso e para 

a Ásia Central, onde havia inúmeras novas oportunidades em termos de parceria estratégica. No 

caso do Azerbaijão, por exemplo, o país estabeleceu uma “aliança natural”, em decorrência da 

rivalidade que ambos compartilham em relação à Armênia. Esses componentes político-

culturais são complementados pelos interesses econômicos, uma vez que a economia azeri é 

primordialmente exportadora de petróleo, e os turcos têm carências energéticas prementes. Os 
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países da Ásia Central, por sua vez, também foram alvo da cobiça turca, que visavam à 

diminuição da presença russa nessa área. Nesses primeiros anos da independência dos novos 

Estados, Ancara se esmerou para firmar contratos de exploração de recursos naturais, a fim de 

fortalecer as empresas turcas nesse mercado. Da mesma forma, foram concedidas muitas bolsas 

de estudo para os habitantes desses países que estivessem interessados em programas de 

intercâmbio na Turquia (SAYARI, 2000, p. 174-176). 

Os acontecimentos de maior saliência para a política externa regional turca, nesta década, 

ocorreram entre 1996 e 1997, quando Necmettin Erbakan assumiu a liderança do país. O 

primeiro- ministro era próximo de setores religiosos, e sua administração se caracterizou pelo 

objetivo de reaproximar a Turquia de suas raízes islâmicas, o que também tangia os assuntos 

internacionais. Erbakan, por exemplo, pretendia unir comercialmente as sociedades 

muçulmanas, e realizou uma conferência para viabilizar seu projeto, a criação de um Mercado 

Comum Islâmico. O premiê turco tampouco deu atenção às sanções econômicas que os Estados 

Unidos impuseram ao Irã, e propôs a construção de um gasoduto entre os países. Essas 

políticas, porém, descontentaram o Exército – bastião dos setores seculares na Turquia – que 

temiam que Erbakan pusesse em risco a parceria militar com Israel. No ano seguinte à sua 

posse, então, as Forças Armadas o depuseram (DICLE, 2008, p. 69 e 70). 

O cenário regional se mostrava conturbado para a Turquia às vésperas da ascensão do AKP. 

Além dos históricos confrontos com a Grécia e com o Chipre, os turcos também 

mantinham relações conturbadas com os sírios, em virtude do apoio que lhes era atribuído 

ao Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e de disputas sobre o controle aquático no 

Tigre e no Eufrates, que também gerou querelas com o Iraque. Da mesma maneira, o Irã 

também era fonte de tensões, na medida em que a aliança turco-americana representava uma 

mácula para os muçulmanos, o que não era visto com bons olhos pelos governantes turcos. 

Finalmente, as relações que a Turquia cultivava com Israel eram de desagrado geral no 

mundo muçulmano, que percebiam o posicionamento turco como uma traição. Ainda sim, o 

fim da bipolaridade, a emergência de novos países e o crescimento econômico turco começavam 

a dar sustentação aos grupos que apregoavam uma diplomacia regional mais assertiva (SAYARI, 

2000, p. 170-172). 

 

 

2. A ascendência do AKP e as transformações matriciais da política externa turca 
 

A inflexão na política externa turca que se verificou na última década foi embasada 

teoricamente por Ahmet Davotuğlu, acadêmico e político turco, que elaborou a “Teoria da 

Profundidade Estratégica”, também chamada de “Neo-otomanismo”. Essa concepção presume 
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que o desfecho da Guerra Fria foi positivo para a Turquia, pois lhe abriu novas oportunidades em 

termos regionais. Nessas circunstâncias, Davotuğlu propugnava que seu país aproveitasse o 

ensejo e fortalecesse suas relações comerciais com seus vizinhos, principalmente os novos 

Estados, ainda que os vínculos com os países desenvolvidos também fossem bem-vistos. 

Ademais, o teórico preconizava que a Turquia não era somente uma ponte entre o Ocidente e o 

Oriente, mas sim um país autônomo que deveria contribuir para a resolução de conflitos 

regionais, o que só seria viável se os turcos facultassem uma verdadeira política de “zero 

problemas com os vizinhos”, nas palavras do ideólogo (BARAN et al, 2008, p. 08-10). 

Repara-se, então, que a visão de Davotuğlu se escorava nas novas características da sociedade 

internacional – o fim da bipolaridade – e econômicas internas da Turquia – crescimento via 

fomento da exportação de produtos industrializados. Por um lado, a queda da União Soviética 

não só acarretou o surgimento de novos países, mas os colocou no tabuleiro das relações 

internacionais centro-asiáticas, prontos para serem cobiçados por potências com pretensões 

hegemônicas. Igualmente, a emergência de um mundo pós-bipolar fez com que Ancara não 

mais precisasse balizar suas ações de acordo com as preocupações norte-americanas. Por outro 

lado, sob o prisma econômico, nota-se que as mudanças introduzidas por Turgut Özal 

começaram a se fazer sentir, pois a indústria turca se dinamizou, sendo capaz, a partir de então, 

de suprir a carência de artigos manufaturados nos países adjacentes. Nesse momento, os 

empresários turcos também passaram a pressionar o governo para que pudessem realizar, com 

mais robustez, investimentos externos (BARKEY, 2011, p. 04-06). 

O primeiro acontecimento que sinalizou uma guinada na política externa turca deu-se em 

2003, quando os Estados Unidos anunciaram que invadiriam o Iraque para depor Saddam 

Hussein. A princípio, o governo turco mostrou-se preocupado com a perspectiva de um 

Iraque desestabilizado sem Hussein, o que poderia representar ganhos significativos para os 

curdos iraquianos, possibilitando um ressurgimento do PKK. Essa inquietude também esteve 

presente entre os parlamentares do AKP, que rejeitaram a permissão para que as tropas norte-

americanas pudessem utilizar o território turco para ocupar o Iraque. Essa atitude teve um grande 

peso simbólico, uma vez que a Turquia sempre fora vista como um país subserviente aos 

interesses norte-americanos. Há de se ressalvar, sem embargo, que não houve uma subversão 

completa da diplomacia turca, pois o governo do AKP nunca abdicou de boas relações com os 

EUA, mas tem refutado uma posição de obediência acrítica às orientações de Washington 

(ALESSANDRI, 2010, p. 02 e 03). 

O cadente interesse turco em ingressar na União Europeia configura outra significativa 

manifestação das transformações pelas quais vem passando o país. Conquanto Ancara não 

tenha retirado sua candidatura, há uma sensação generalizada de que o governo vem se 
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empenhando cada vez menos para atingir esse antigo objetivo. Em larga medida, esse 

fenômeno decorre da desconfiança manifestada por amplos setores do AKP, que não veem com 

bons olhos a entrada da Turquia na UE,  pois esse projeto nada mais seria do  que uma  

expressão de subserviência  e ocidentalização, as quais sempre estiveram ligadas ao 

kemalismo, ideário reprochado pelos membros do AKP. Há, também, receio de que um 

estreitamento de laços com os europeus seja nocivo à aproximação com os Estados vizinhos, 

colocando em risco as ambições regionais turcas (RAHIGH-AGHSAN, 2011, p. 46-49). Em 

conclusão, a crise econômica que tem assolado a Europa atenuou o fascínio que o continente 

tinha para muitos turcos, que já questionam os eventuais benefícios da adesão ao bloco. 

Em termos políticos, também é indispensável observar que, a partir da década de 1990, a 

polarização partidária passou a balizar-se pelo embate entre seculares e religiosos, com um 

relativo ocaso da tradicional oposição entre direita e esquerda, que havia sido dominante nos 

decênios anteriores. A partir daí, os grupos muçulmanos começaram a pleitear uma maior 

participação política, e tiveram de se defrontar com setores seculares, que temiam sua presença, 

pois eram vistos como um risco à laicidade do Estado. Embora os islâmicos já buscassem seu 

espaço na política turca desde os anos 1950, foi somente após a Guerra Fria que tiveram maior 

margem de manobra para atingir seus objetivos. Como visto anteriormente, o governo 

Erbakan empreendeu medidas nesse sentido, mas seu projeto foi abortado por um golpe 

militar. Realça-se, a esse respeito, a proeminência das Forças Armadas na política turca, o 

que se acentuava na medida em que essa instituição sempre se colocara como bastião da 

secularidade da República (BURAK, 2011, p. 148- 150). 

Ao sagrar-se vitorioso nas eleições de 2002, as lideranças do AKP logo se deram conta dos 

riscos que corriam, pois receavam que o Exército lhes proporcionasse um destino semelhante ao 

de Erbakan. Todavia, justamente para impedir que esse processo se materializasse, o AKP 

soube moderar seu discurso, tranqüilizando os setores militares mais propensos a negar o 

direito de os grupos islâmicos controlarem os rumos do país. Na sequência, em 2005, 

Erdoğan teve êxito em alterar as prerrogativas institucionais da Suprema Corte Turca, a qual 

havia decretado o fechamento de partidos islâmicos no passado, sob a mesma alegação ressaltada 

pelos militares. A partir de 2005, porém, as regras para que os partidos políticos pudessem ser 

banidos do sistema eleitoral foram enrijecidas, de forma a dar sustentação ao próprio AKP. 

Nos últimos anos, Erdoğan também capitaneou projetos que esvaziaram muitas das funções 

políticas antigamente exercidas pelas Forças Armadas, o que foi do agrado da União 

Europeia, que há muito demandava a separação dos militares da política turca (ÇELIK & 

ÇELIK, 2012, p. 05 e 06). 

Assim que Recep Erdoğan assumiu o cargo de Primeiro Ministro, pouco após a emergência do 
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AKP, ele se tornou um dos principais responsáveis pela formulação da política externa de seu 

país. Nesse aspecto, deve-se frisar  que Erdoğan é um entusiasta da “Teoria da Profundidade 

Estratégica”, o que fez com que o princípio de “nenhum problema com os vizinhos” fosse um 

dos pilares de suas ações externas. Conforme visto anteriormente, a Turquia tem um 

histórico de desavenças regionais, o que fazia com que o projeto do governo não fosse de 

fácil execução. A Síria, por exemplo, nunca manteve um bom relacionamento com a Turquia, 

pois optou pelo apoio à causa curda, permitindo que seu território servisse de base para 

lideranças do PKK. Em 1999, os turcos ameaçaram os sírios de declarar guerra, a menos que 

estes extraditassem Abdullah Öcalan, um dos principais comandantes do PKK. Por outro lado, a 

construção de represas turcas às margens dos rios Tigre e Eufrates exasperava as lideranças 

sírias, uma vez que essa medida diminuía seu controle sobre a água do país (ZAFAR, 2012, p. 

150-152). 

Erdoğan, já no início de sua administração, tratou de deixar explícita sua intenção de reatar laços 

com a Síria. Em 2005, o premiê realizou uma visita oficial a Damasco, uma novidade em 

décadas, e ignorou os pedidos norte-americanos para aconselhar os sírios a deixar o Líbano. 

Na verdade, ambos compartilhavam um temor em relação à invasão norte-americana no Iraque, 

temendo pelos desdobramentos negativos que a queda de Saddam Hussein poderia acarretar. 

Assim, a reaproximação político-diplomática abriu espaço para um entendimento geral, que se 

estendeu à área comercial, sobretudo no que diz respeito às exportações turcas, que constituem 

o cerne das transações entre os países. Em 2000, a Turquia vendeu o equivalente a 184 

milhões de dólares à Síria, índice que ultrapassou 1,6 bilhão dez anos depois. Essa situação, 

todavia, sofreu um estrondoso revés em 2011, quando o governo Assad passou a enfrentar 

pressões para renunciar (ERTUĞRUL, 2012, p. 01-03). 

Conquanto a Síria possa ser entendida, até 2011, como o protótipo do sucesso da 

administração Erdoğan em termos de parceria regional, os acontecimentos subseqüentes à 

Primavera Árabe solaparam os alicerces do entendimento a duras penas conquistado. De 

fato, quando principiaram as manifestações populares que clamavam pela deposição de 

presidentes autoritários no Egito, na Tunísia e na Síria, Ancara se posicionou de maneira favorável 

aos rebeldes, o que foi reconhecido pelos novos governos no Cairo e em Túnis. Entretanto, o 

regime de Bashar al-Assad provou-se muito mais resiliente do que o esperado e tratou de 

expulsar muitos de seus opositores para o território turco, como uma forma de retaliação à 

posição de Erdoğan. Desde então, a Turquia tem clamado por uma intervenção internacional na 

Síria, o que não acontece em virtude dos vetos russo e chinês. Deste modo, o futuro parece 

incerto para a relação turco-síria, e a saída de Assad parece ser condição sine qua non para 

um possível retorno à situação que precedeu a Primavera Árabe (ERTUĞRUL, 2012, p. 02-
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05). 

As relações entre Turquia e Iraque, nos últimos anos, também atestam as mudanças que o AKP 

imprimiu na política externa turca. Em um primeiro momento, houve um grande receio em 

relação à possibilidade de que a deposição de Saddam Hussein pudesse suscitar um crescimento 

do PKK, o que poderia elevar o risco de atentados terroristas em solo turco. De fato, a 

derrocada de Saddam abriu espaço para um controle maior do Governo Regional do Curdistão 

(KRG), entidade política existente desde 1992, localizada no norte do Iraque. O KRG era visto 

pelos militares turcos como um porta-voz dos objetivos do PKK, razão pela qual a Turquia 

deveria combater para o seu fracasso enquanto unidade política autônoma. No entanto, à 

revelia dos interesses das Forças Armadas, Erdoğan reconheceu o KRG, em 2007, com o 

intuito de cimentar as bases para a resolução da questão curda em seu país. Na esteira desse 

acontecimento, o KRG passou a contribuir para que o PKK deponha suas armas, alegando o 

verdadeiro interesse do AKP na solução do conflito (BARKEY, 2011, p. 02 e 03). 

O comércio turco-iraquiano também tem florescido em virtude do acercamento político entre 

os países. Entre 2003 e 2010, para exemplificar, vê-se que as exportações turcas deram um 

salto de 829 milhões dólares para seis bilhões de dólares, o que deixa os iraquianos na 

segunda posição entre os maiores importadores da Turquia. Entretanto, assim como no caso 

da Síria, o recrudescimento  no  volume  de  negócios  acontece,  sobretudo,  através  do  

incremento  dasexportaç ões turcas, uma vez que a economia iraquiana ainda se encontra 

muito fragilizada para oferecer uma contrapartida equivalente. É possível imaginar, porém, que 

essas adversidades sejam mitigadas em longo prazo, uma vez que o enorme potencial 

petrolífero do Iraque faz com que os países apresentem um invejável grau de complementaridade 

econômica. Além disso, os empresários turcos têm se destacado por realizar grandes 

investimentos no Iraque, sobretudo na construção civil e em sua infraestrutura, que foi 

severamente danificada por três guerras desde 1980 (LINDENSTRAUSS & AKSOY, 2012, p. 52 

e 53). 

Ainda que a Turquia esteja muito mais próxima do Iraque do que em épocas passadas, 

persistem obstáculos que podem colocar em xeque os resultados obtidos até o momento. 

Geograficamente, é possível observar claramente que Ancara exerce grande influência no 

norte iraquiano, onde predominam curdos e sunitas, o que favorece os turcos, que estreitaram sua 

parceria com o KRG a partir de 2007. No entanto, no Sudeste do país, a maioria da população é 

xiita, e não tem uma boa visão da Turquia, por razões históricas, além de ser tradicionalmente 

vinculada ao Irã, também xiita. Deste modo, cria-se uma rivalidade turco-iraniana, que se 

agrava à medida que os turcos elevam suas inversões no setor petrolífero iraquiano, que 

compete com a produção iraniana. Ademais, o atual Primeiro Ministro do Iraque, Nouri al-
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Maliki, é considerado um representante da parcela xiita da população, o que o aproxima do Irã e 

o distancia da Turquia (YEGIN & OZERTEM, 2013, p. 02 e 03). 

O Irã, por sua vez, apresenta um histórico conturbado de relações com a Turquia, com 

momentos de entendimento e de oposição acirrada. Sob o mandato de Erdoğan, as conversas 

foram retomadas, e o governo turco, junto com o Brasil, tentou propor soluções à questão nuclear 

iraniana através da Declaração de Teerã, em 2010. Entretanto, esses diálogos não tiveram efeitos 

em termos econômicos, ainda que os turcos precisassem do petróleo e do gás natural 

iranianos. Em 2008, ocorreu a assinatura de um Memorando de Entendimento que objetivava 

facilitar o fluxo de investimentos para  o  setor energético  do Irã, o que  ainda não  saiu  do 

papel  em  virtude das discordâncias em torno dos preços e das sanções internacionais que 

Teerã recebe (KINNANDER, 2010, p. 21 e 22). Tampouco favorece a coordenação turco-

iraniana a questão síria, uma vez que Assad é um dos únicos aliados iranianos, o que 

contrapõe os interesses desses países, além da disputa pela esfera de influência no Iraque 

A Líbia, desde os anos 1980, era um país com o qual a Turquia conservava interesses 

econômicos estratégicos, em razão da importação de petróleo líbio e dos investimentos externos 

que os setores empresariais turcos mantinham na Líbia, principalmente na construção civil. Não 

obstante, Muammar Gaddafi não se abstinha de tecer duras críticas à política externa turca, a 

qual era vista como um subproduto do domínio norte-americano no Oriente Médio. Nesse 

quadro, a eleição do AKP propiciou uma alteração nesse paradigma, pois o governo líbio passou 

a ver Ancara como um aliado em potencial. A Primavera Árabe, entretanto, trouxe um impasse 

à Turquia, que não queria ser vinculada à imagem do ditador líbio, mas tampouco podia 

prescindir dos laços econômicos estabelecidos, o que fez com que o governo evitasse se 

manifestar sobre o assunto em um primeiro momento. Mesmo assim, após esse período de 

hesitação, Erdoğan concordou em unir- se à intervenção internacional que visava à queda de 

Gaddafi (TURAN, 2011, p. 02 e 03). 

O relacionamento entre Líbano e Turquia igualmente passou por profundas transformações a 

partir de 2003. Até então, os turcos não gozavam de uma imagem positiva perante a maior parte 

da população libanesa. Na realidade, é fundamental realçar que o Líbano é um país multiétinico, 

onde predominam cristãos maronitas, xiitas, sunitas, drusos, armênios e palestinos. Dentre esses, 

somente sunitas e os drusos não eram críticos da Turquia, uma vez que xiitas e armênios se 

ressentiam da perseguição que sofreram do Império Otomano, ao passo que palestinos se 

ressentiam em função da parceria turco-israelense. Consequentemente, em virtude da nova 

postura do governo turco no tocante ao conflito entre Israel e Palestina, os libaneses 

alteraram sua percepção de Ancara. Em 2006, quando Tel Aviv ordenou a invasão ao território 

libanês, Erdoğan não mediu palavras para repreender essa atitude, o que foi muito bem 
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recebido em Beirute. Da mesma forma, o AKP tem assegurado o envio de vultosas somas para 

apoiar a reconstrução libanesa (AYHAN, 2009, p. 16). 

Turquia e Egito também se avizinharam nos últimos anos, ainda que não houvesse grandes 

focos de disputa entre os dois países antes da emergência do AKP. De fato, até 2003, as 

relações turco-egípcias poderiam ser consideradas frias, pois inexistiam manifestações de 

desagrado ou afeto. A fim de reverter esse cenário, Erdoğan conseguiu aprovar um Acordo de 

Livre Comércio com o Cairo, visando ao aumento do volume de comércio e investimentos. Na 

sequência, Mubarak e Erdoğan também decidiram estender a parceria à área energética, 

através da criação de um gasoduto entre os territórios de seus países, para facilitar o 

escoamento de recursos naturais. Em 2011, em decorrência das revoltas sociais contra 

Mubarak, a Turquia apoiou os rebeldes, e se esmerou para estreitar laços com a Irmandade 

Muçulmana. No mesmo ano, o premiê turco viajou ao Cairo para encetar negociações em torno 

de uma possível parceria militar, que segue em pauta. Contudo, a instabilidade política no Egito 

pós-Mubarak suscita dúvidas sobre os rumos que vão tomar as relações entre os países (US 

NEWS, 2013). 

A questão palestina configura um dos mais importantes sinais de mudança na política 

externa turca em âmbito regional. Como ressaltado anteriormente, a Turquia reconheceu Israel 

em 1949 e manteve uma relação bastante cordial com este país, sem dar muita atenção ao 

conflito com os palestinos. Durante os anos 1990, houve uma solidificação dessa parceria em 

termos militares, o que foi essencial para a modernização das Forças Armadas da Turquia. Com 

a eleição de Erdoğan, porém, essa situação foi invertida: em 2004, o Primeiro Ministro turco 

recusou um convite de Ariel Sharon  para  uma  visita  oficial,  e  optou  por  se  encontrar  com  

lideranças  palestinas  e  com representantes do Partido Trabalhista Israelense. Posteriormente, 

Tel Aviv foi abertamente repreendida por sua ação no Líbano, em 2006, e na Faixa de Gaza, 

em 2009. Ademais, Ancara reconheceu a vitória do Hamas e sua legitimidade para controlar a 

Autoridade Nacional Palestina (ANP), contrariamente a outros países, que justificam sua recusa 

pelo caráter terrorista da organização (ARAS, 2009, p. 08-10). 

Embora a postura do AKP em relação à Palestina naturalmente tenha um caráter ideológico, 

dadas as raízes do partido, essa atitude revela um caráter programático mais significativo, 

elemento basilar da “Teoria da Profundidade Estratégica”: a ênfase na capacidade turca para 

resolver os conflitos regionais. Com efeito, a Turquia não mais se abstém de tratar esse tema, 

reforçando a necessidade de criar um Estado Palestino com bases soberanas. Como não 

poderia deixar de ser, essa posição vai de encontro aos interesses de Israel, cujo governo tem 

reprovado constantemente o comportamento de Ancara. Sob outro prisma, é preciso frisar que 

essa nova perspectiva foi imperiosa para que a Turquia pudesse se aproximar de Síria, Líbano e 
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da própria ANP, que durante muito tempo lamentaram as decisões turcas no tocante ao 

assunto. Atualmente, porém, além de defender a causa palestina em declarações oficiais, o 

governo turco tem promovido atividades destinadas à arrecadação de doações para as 

comunidades que habitam na Faixa de Gaza (ARAS, 2009, p. 08-10). 

A política da Turquia para o Cáucaso alicerça-se em quatro eixos desde a promoção do AKP. Em 

primeiro lugar, nota-se um esforço para institucionalizar o diálogo entre todas as partes, através 

de sistemáticos encontros de chefes de Estados. É nessa linha que se situa o Conselho de 

Cooperação Estratégica de Alto Nível, onde debatem os governantes interessados na 

integração regional. A interdependência econômica é o segundo ponto de apoio, e trata de 

fomentar o comércio e os investimentos entre os países da região. Terceiro, vê-se a tentativa de 

garantir que os projetos em andamento abarquem todos os Estados, o que, embora seja mais 

difícil, poderia assegurar uma parceria mais duradoura. Por fim, destacam-se as medidas que 

procuram viabilizar a convivência pacífica e tolerante entre os diversos grupos étnicos, o que 

é imprescindível considerando-se o histórico de atritos entre armênios e turcos e entre 

azeris e armênios. Em boa medida, esses acontecimentos coadunam com o comportamento 

turco no Oriente Médio, visto que denotam sua vontade de se mostrar como um ator de 

indispensável relevância (ARAS & AKPINAR, 2011, p. 55 e 56). 

A cooperação energética é um dos tópicos de maior notoriedade no que tange às relações da 

Turquia com os Estados do Cáucaso, principalmente a Geórgia e o Azerbaijão. Nos últimos 

anos, foram criados o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) e o gasoduto Baku-Tbilisi-Erzurum 

(BTE), que organizam o transporte dos recursos naturais azeris – petróleo e gás natural – até 

a Turquia através da Geórgia, onde são reexportados, em sua maior parte para a Europa. Essa 

infraestrutura tem o fim explícito de desviar o controle desses recursos de Irã e Rússia, que 

também são muito ricos nesse aspecto. Consequentemente, os atritos dos países ocidentais 

com russos e iranianos fazem com que a Turquia tenha meios para se tornar um hub 

energético fundamental, o que representa uma tática do governo Erdoğan para que seu país 

tenha uma importância geoestratégica maior. Portanto, em função de sua riqueza energética e de 

sua disputa comum com a Armênia, o Azerbaijão tem extrema relevância para Turquia 

(GOKSEL, 2009, p. 02-04). 

Com efeito, muito embora o princípio do AKP de que os conflitos com os vizinhos turcos 

devem resolvidos rapidamente, o histórico confronto com a Armênia parece muito longe de 

ser solucionado. Na realidade, os armênios ainda exigem que a Turquia reconheça ter praticado 

genocídio com seus antepassados no início do século XX, o que é impensável para os turcos, 

que alegam que as mortes ocorreram de lado a lado, e que não houve uma política deliberada de 

limpeza étnica por parte do governo otomano. Nessas circunstâncias, mesmo que Ancara tenha 
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reconhecido a independência armênia de maneira célere, não houve uma aproximação entre os 

dois países, pois os turcos apoiaram os azeris na disputa territorial entre Armênia e Azerbaijão, 

já com interesses marcadamente geoeconômicos. Destarte, conquanto os países já tenham 

acordado uma retomada das negociações, pesa para Yeravan o não-reconhecimento do 

genocídio por Ancara e sua inquebrantável aliança com Baku, que pressiona para a 

manutenção do status quo (ZANOTTI, 2012, p. 23). 

A Geórgia, por outro lado, é essencial para que os turcos possam materializar seus objetivos em 

termos energéticos, em consequência de sua localização geográfica, pois é através deste país que a 

Turquia tem acesso à produção azeri. Deste modo, o desenvolvimento da infraestrutura georgiana 

é basilar para que Ancara aumente sua capacidade de reexportar petróleo e gás natural para 

a Europa, assim como a cooperação securitária, para assegurar que inexistam atritos entre os 

países. Além disso, embora o território georgiano careça de recursos energéticos, Tbilisi pode 

ser útil à economia turca, cuja dependência energética se agrava ano a ano, visto que seu 

potencial hidroelétrico é bastante alto, o que tem atraído o interesse de empresários turcos. Por 

conseguinte, tem fluído uma quantidade nada negligenciável de investimentos para a Geórgia, a 

fim de incrementar sua produção de energia elétrica através da construção de represas e 

usinas hidroelétricas, o que barateia custos para a economia da Turquia (EISSLER, 2012, p. 01-

03). 

Tão logo desmoronou a União Soviética, a Ásia Central adquiriu uma dimensão primordial para 

a política externa da Turquia, como efeito do aparecimento de cinco novos Estados, quatro dos 

quais têm origem étnica túrquica. Dessa forma, o governo turco tratou de se acercar dos 

novos países no momento em que suas independências foram declaradas, argumentando que 

os laços culturais comuns os impeliam à integração regional. De fato, na sequência das 

primeiras visitas oficiais que foram realizadas entre os chefes de Estados, a cooperação 

educacional foi a primeira a sair do papel, através da concessão de bolsas de estudo para 

jovens que quisessem estudar na Turquia, o que poderia facilitar a transição do alfabeto 

cirílico – imposto durante a dominação soviética – para o alfabeto romano. Nesse momento, 

Turgut Özal era ainda Primeiro Ministro, e saudou essa nova conjuntura, que poderia oferecer 

ao seu país a oportunidade para que estendesse sua área de influência do Mar Adriático até a 

fronteira com a China (EFEGIL, 2009, p. 75 e 76). 

Após o entusiasmo inicial, todavia, os resultados logo se mostraram muito decepcionantes para 

a Turquia, que esperava viabilizar a aproximação com a Ásia Central em um tempo recorde. O 

que se observou, contudo, foi uma elevada dose de romantismo nos movimentos iniciais, pois 

os turcos imaginavam que a proximidade étnico-cultural se suficiente para assentar a 

cooperação. Entretanto, esses países ainda se encontravam profundamente vinculados à Rússia, 
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uma vez que sua indústria e infraestrutura haviam sido criadas pela União Soviética, o que 

limitava sua capacidade para atuar à revelia de Moscou. Deste modo, para que Ancara pudesse se 

apresentar como uma nova liderança para esses países, teria de ter meios para financiar a 

criação de uma infraestrutura para estabelecer sua conexão com a Ásia Central. Também 

seria imprescindível uma atuação contundente do empresariado turco, com condições para 

realizar grandes investimentos nessas economias, para que surgisse uma alternativa à parceria 

com a Rússia (HIRO, 2009, p. 99 e 100). 

Malgrado a inaptidão turca para realizar esses vultosos investimentos na Ásia Central, não se 

pode afirmar, tampouco, que sua ação se provou infrutífera, pois há inúmeras evidências que 

mostram o contrário. Em termos comerciais, por exemplo, ressalta-se que o comércio total entre 

a Turquia e os cinco países centro-asiáticos totalizava 844 milhões de dólares em 2002, índice 

que ultrapassou os seis bilhões de dólares em 2010. O Cazaquistão é o principal parceiro 

comercial turco na região, pois seus negócios contam por aproximadamente metade desse valor 

absoluto. Esse desempenho é explicado pelas grandes reservas de recursos energéticos no 

país, o que lhe tem proporcionado meios para crescer economicamente com bastante 

envergadura. Assim, os cazaques passam a vender produtos de que a Turquia tem muita 

necessidade, assim como têm condições para adquirir os  produtos  turcos como químicos, 

materiais de construção, têxteis e alimentos. Há, igualmente, uma participação significativa da 

Turquia nos setores de telecomunicações, construção civil e logística urbana, e seus empresários 

extraem petróleo cazaque desde que foram criadas joint ventures com companhias locais 

(NICHOL, 2012, p. 12 e 13). 

O Quirguistão é o país da região com o qual a Turquia mantém o nível mais baixo de 

parceria comercial. A despeito dos resultados pouco expressivos até agora, há a expectativa 

para uma reversão, uma vez que os quirguizes conseguiram ingressar na Organização 

Mundial do Comércio (OMC), em virtude de sua reconhecida estabilidade institucional, 

tornando-se o único centro-asiático a fazê-lo. Todavia, o Quirguistão não dispõe de recursos 

energéticos, o que faz com que  sua  pauta  comercial  com  a  Turquia  se  componha  

basicamente  de  suas  importações. 

Semelhantemente, o Tajiquistão não sobressai como um grande aliado turco, ainda que seu 

comércio com Ancara seja mais significativo do que o quirguiz. De maneira geral, os tajiques 

têm pouco a oferecer para os turcos, à exceção do alumínio, mas vêm comprando cada vez 

mais manufaturados da Turquia. No tocante aos investimentos externos diretos, vê-se que há 

algumas inversões no Quirguistão, mas praticamente nada no Tajiquistão (EFEGIL, 2009, p. 78-

80). 

O Uzbequistão é, atualmente, o terceiro país da Ásia Central em importância para a Turquia. Suas 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 205 

exportações consistem, sobretudo, em cobre, petróleo e gás natural e suas importações se 

compõem de produtos manufaturados, o que evidencia mais uma vez a complementaridade 

econômica entre Ancara e os vizinhos centro-asiáticos. Ultimamente, o IED turco tem 

recrudescido substancialmente no território uzbeque, visando ao incremento de sua capacidade 

produtiva, mas a instabilidade política do país atravanca o processo. O Turcomenistão, enfim, 

é o segundo maior parceiro comercial da Turquia na região, vendendo aos turcos, mormente, 

algodão, petróleo e gás natural. Ademais, os investimentos da Turquia tem se ampliado 

consideravelmente, com ênfase na construção civil. Deve-se realçar, também, que há um 

projeto, ainda não concretizado, para a criação de um gasoduto ligando o Turcomenistão ao 

Azerbaijão, o que reduziria a importância do Irã e da Rússia para os turcomenos. 

(AKKOYUNLU, 2008, p. 150-155). 

A análise de casos  permite afirmar que a política externa turca passou por  indeléveis 

transformações desde a ascensão do AKP, as quais estavam assentadas na “Teoria da 

Profundidade Estratégica”, de Davutoğlu. Além de atenuar confrontos históricos com alguns 

países vizinhos, o governo turco foi capaz de estreitar laços comerciais com as economias da 

região, o que se tornou possível em decorrência da complementaridade que há entre a Turquia e 

muitos países no Oriente Médio, Cáucaso e Ásia Central. No entanto, os acontecimentos 

oriundos da Primavera Árabe suscitam questionamentos sobre o que poderá acontecer nos 

Estados que passaram por trocas de governo, ainda que isso aparentemente não seja um 

problema para a Turquia nos casos egípcio e líbio. Na Síria, porém, a situação já está 

insuportável, e a permanência de Assad no poder deve colocar em risco os avanços que foram 

conquistados ao longo da última década. 

 

 

3. Conclusão 
 

Nesse artigo, argumentou-se que os câmbios da política externa turca podem ser explicados à 

luz das alterações sistêmicas, econômicas e políticas pelas quais passou o país nas últimas 

décadas. O fim da bipolaridade, o crescimento através da industrialização e do fomento às 

exportações de produtos manufaturados e as concepções de mundo dos líderes do AKP, 

consubstanciadas na teoria desenvolvida por Ahmet Davutoğlu, são ferramentas 

imprescindíveis para explicar o novo papel que a Turquia tem aspirado desempenhar em termos 

regionais. Sublinha- se, além disso, o triunfo de Erdoğan em alijar os militares da política turca e 

cingir as prerrogativas da Suprema Corte para banir os partidos com raízes islâmicas. Nessas 

circunstâncias, foram inúmeras as mudanças que aconteceram nos últimos anos, e as perspectivas 

para que Ancara venha a exercer um papel mais assertivo no Oriente Médio, no Cáucaso e na 
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Ásia Central recrudesceram exponencialmente, na medida em que os laços político-econômicos 

entre os turcos e seus vizinhos se estreitaram bastante. 

Conforme atestam as análises de casos concretos feitas acima, observa-se que a diplomacia turca 

se direcionou para os assuntos regionais, ainda que a manutenção de relações cordiais com os 

países ocidentais não esteja em questão, dada sua importância econômica. Ancara se esmerou 

ao máximo para tornar o conceito de “nenhum problema com os vizinhos” uma realidade, e, ao 

menos até 2011, os resultados foram bastante satisfatórios, pois o país se reaproximou de Síria, 

Líbano e Iraque, e ainda criou mecanismos para aplacar o suporte que o PKK recebia 

nesses países. O governo turco também passou a ter uma atuação mais vigorosa na resolução dos 

conflitos regionais, posicionando-se em favor da ANP no conflito israelo-palestino, e 

participando ativamente da Declaração de Teerã, pela qual tentou dirimir o isolamento iraniano da 

sociedade internacional. Não houve sucesso, porém, em relação à Armênia, pois o tema do 

genocídio permaneceu um tabu, e as boas relações com o Azerbaijão jamais poderiam ser 

questionadas. 

Sob o prisma econômico, os impactos do “neo-otomanismo” também se fizeram notar, o que foi 

demonstrado pelos dados expostos anteriormente. Além de multiplicar as relações comerciais 

com os países vizinhos – o que foi potencializado pela complementaridade econômica entre 

o mercado turco e os seus próprios –, a Turquia pôde incrementar seus investimentos externos 

nesses Estados, visto que sua classe empresarial já é madura para liderar inversões em 

recursos energéticos, construção civil e infraestrutura. Todavia, a despeito desse êxito, ainda há 

problemas a serem contornados: a Ásia Central, por exemplo, ainda não é um espaço 

geoeconômico viável se sua relação com a Rússia for desconsiderada, e cabe à Turquia 

investir maciçamente em sua infraestrutura para que o comércio desses países não dependa de 

Moscou. No Cáucaso, o sucesso foi apreciável, mas persiste a necessidade de melhorar as 

condições estruturais na Geórgia e no Azerbaijão, assim como sua ligação com a Ásia Central. 

Além de explorar as origens da política externa da Turquia ao longo do governo do AKP, 

deve-se frisar que não foram casuísticos os principais acontecimentos nesse período, nem 

mera consequência de processos iniciados anteriormente. Com efeito, o projeto de Davutoğlu 

tem sido a diretriz da diplomacia turca, e os assuntos regionais se tornaram prioritários, fato 

absolutamente sui generis na história recente do país. A inquebrantável parceria com os Estados 

Unidos deu lugar a um relacionamento mais pragmático, no qual há espaço para questionamentos 

e críticas, mesmo que as manifestações de cordialidade ainda sejam sua tônica. Do mesmo 

modo, o ingresso na União Europeia não ocupa mais uma posição de centralidade para a 

Turquia, e seu governo tem indicado cada vez menos interesse em pertencer a essa instituição. 

Não é possível ignorar, não obstante, que os investimentos externos norte-americanos e 
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europeus ainda são cruciais para assegurar a continuidade do crescimento econômico turco, 

naturalmente indispensável para seu projeto de poder. 
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O DISCURSO DEMOCRÁTICO E A OPOSIÇÃO OCIDENTE/ORIENTE: UMA 
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RESUMO 

 

 

 

 

Como grande parte do arcabouço teórico é comumente produzido nos grandes centros 

de poder, também seus valores acabam sendo engendrados nos demais países. O “orientalismo” 

é uma expressão utilizada para demonstrar o logocentrismo existente nessa dicotomia entre os 

valores não- ocidentais e ocidentais. Dessa forma, a democracia, por exemplo, é difundida pelos 

países ocidentais, como um valor universal, que deve ser aplicado nos demais países do sistema 

internacional. Teorias alternativas, como o pós-colonialismo, veem a democracia como uma 

das formas possíveis de governo, todavia não como o único arranjo de governo plausível no 

mundo contemporâneo. 

 

A proposta desse trabalho é questionar a ideia da universalização da democracia, e 

demonstrar que talvez a expansão desse modelo não esteja necessariamente ligada, como 

muitas vezes é propagado pelas potências mundiais, ao bem estar da comunidade internacional e 

do país em questão. Esse argumento será baseado em dois exemplos diferentes: o caso do Iraque e 

da Coréia do Norte. O primeiro foi invadido de forma violenta sob o pretexto da expansão da 

democracia. No segundo caso, apesar de viver sob um sistema ditatorial ferrenho, a Coréia do 

Norte não gerou a comoção dos países democráticos para expandirem os valores liberais para além 

de suas fronteiras. Nos dois casos temos países marginalizados pelo sistema internacional, e com 

uma grande desigualdade social no campo doméstico. A questão da desigualdade, portanto, será 

trabalhada nos dois âmbitos: no doméstico e no internacional. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Iraque – Coréia do Norte – democracia – valores universais. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

As sociedades contemporâneas de árabes e muçulmanos sofreram um ataque 

tão maciço, tão calculadamente agressivo em razão de seu atraso, de sua falta 

de democracia e de sua supressão dos direitos das mulheres que simplesmente 
esquecemos que noções como modernidade, iluminismo e democracia não são, 

de modo algum, conceitos simples e consensuais que se encontram ou não, 

como ovos de Páscoa, na sala de casa. (Edward Said) 

 

 

 

Nesse trabalho observaremos de que forma a evocação do ideal democrático faz com 

que determinados atores sejam posicionados no sistema internacional de acordo com uma relação 

logocêntrica. Segundo este posicionamento, os Estados que não adotam sistemas democráticos, 

ou que desviam-se de uma conduta condizente com seus valores ditos universais, passam a ser 

vistos como objetos vis-à-vis à comunidade internacional e aos Estados Unidos de maneira 

especial. Este último, por sua vez, é construído como sujeito e percebido como “superior” aos 

olhos desta mesma comunidade. 

 

Essa distinção hierárquica desigual que existe entre Estados Unidos e países que não 

adotaram a democracia como forma de governo vigente também possibilitou que uma das 

narrativas fosse silenciada, enquanto a outra fosse propagada. A distinção entre países 

democráticos e aqueles considerados não democráticos faz com que os últimos sejam 

vistos, de maneira geral, como verdadeiras ameaças, sendo acusados da violação de valores 

ditos universais e da geração de um sentimento de temor e revolta principalmente por parte dos 

países ocidentais. 

 

A partir das premissas pós-coloniais, consideramos que a caracterização de um país como 

um todo, ou seja, de sua política, religião, seus programas de desenvolvimento, entre outros 

aspectos, como “ameaçadores”, é um processo construtivo de valores. Logo, este trabalho tem 

também uma justificativa ética, pois tenta desmistificar essa imagem “ameaçadora” dos 

países considerados “antidemocráticos” perante a comunidade internacional. Busca-se, ainda, 

demonstrar como esta caracterização cria condições de possibilidade para que intervenções e 

práticas violentas sejam conduzidas contra estes Estados. Nesse sentido, esse trabalho questiona 

ainda as diversas implicações desencadeadas por um discurso democrático e pelas formas de 
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representação e construção da imagem destes países, tomando como base os casos do Iraque e da 

Coreia do Norte. 

 

A diferente repercussão e ação da comunidade internacional perante os casos 

analisados justifica sua escolha como objetos centrais desta análise. Em meio a polêmicas 

envolvendo armas de destruição em massa, ligação com a Al Qaeda e, conforme 

enfatizaremos aqui, a destituição do governo visto como ditatorial de Saddam Hussein, o Iraque 

foi invadido por forças norte-americanas, em março de 2003, e Hussein condenado à morte e 

executado em 2006. O caso da Coreia do Norte, por sua vez, parece se agravar ainda mais quando 

se trata de ameaças nucleares e da existência de um governo ditatorial no país. Apesar das ações e 

ameaças do governante norte-coreano Kim Jong-un e mesmo de seu pai e antecessor, King 

Jong-il, e de uma postura de guerra e alerta adotada pelos Estados Unidos recentemente, não 

houve invasão ao país e o contexto atual ainda se mostra incerto. Nos dois casos, portanto, temos 

países marginalizados pelo sistema internacional e alvos de discursos enfáticos no que diz respeito 

à crítica aos seus moldes de governo, que não seguiriam de acordo com um modelo democrático 

ocidental pregado internacionalmente, e, seriam considerados, portanto, como ameaças a 

comunidade internacional. 

 

Em suma, esta pesquisa analisa, utilizando-se da teoria pós-colonial, o discurso dominante 

em torno da democracia articulado pelos chefes de Estado ocidentais e pela mídia 

internacional, na representação do Iraque e da Coreia do Norte enquanto ameaças 

internacionais, procurando questionar as implicações e consequências destas representações no 

cenário internacional. 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACIA: UM VALOR UNIVERSAL? 
 

 

 

A noção de democracia que observamos atualmente é resultado de um longo processo 

de construção e formação histórica. Suas origens remontam à Grécia antiga, há mais de dois 

milênios, quando foi inicialmente concebida e praticada, ainda que em escala limitada. Era 
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um modelo de “governo do povo” que não se assemelhava a qualquer outra forma de governo 

existente até então. A democracia como conhecemos atualmente, entretanto, que é marca 

especialmente dos governos ocidentais modernos, é o resultado de uma série de mudanças e 

desenvolvimentos ao longo dos séculos, marcados pelo advento do Iluminismo e da Revolução 

Industrial. 

 

Apesar de seu longo período de conformação, foi apenas no século XX que a ideia 

de democracia se estabeleceu como um conceito de caráter alegadamente universal. O 

comprometimento universal que emerge da noção democrática, portanto, é essencialmente novo, 

tendo se estabelecido como a forma “normal” de governo apenas no século XX. Se no século XIX 

a democracia tinha foco e prática localizados nos dois lados do Atlântico Norte, suportado por um 

debate teórico da adequação ou não de determinado país ao modelo democrático, no século 

seguinte ocorre uma importante mudança na abordagem do tema. 

 

A questão da adequação ao modelo democrático se inverte, e um novo discurso se forma 

em torno da ideia de que um país não deve ser apto à democracia, mas sim que ele deve 

adequar-se através dela. Assim, esta virada presente no século XX amplia de maneira marcante 

o potencial de alcance da democracia. Ela permite que seus princípios abarquem todo o globo, 

saindo dos limites ocidentais e do “norte global” e se estendendo além de seus limites, 

independentemente da nação, de sua história e cultura específicas. 

 

Ao longo das décadas, a ampliação da ideia da democracia como um sistema de 

governo alcançou diversos lugares, com grande aceitação. Ela passa a ser um valor universal e 

indivisível, legitimado internacionalmente por diversos atores, como Estados e organizações 

internacionais, como a ONU. 

 

Tratar de democracia no contexto internacional atual implica percebê-la, ainda, para além 

de seu conceito, em um contexto amplo de relações de poder e ideologia que influenciam não 

só a retórica e a atuação dos países, mas também os estudos, teorias e percepções gerais em 

torno dos quais o tema se estrutura. Como grande parte do arcabouço teórico é comumente 

produzido nos grandes centros de poder, também seus valores acabam sendo engendrados nos 

demais países, ou utilizados para determinar um olhar normativo acerca das formas mais 

apropriadas de orientação da ação política ou governamental. A democracia, neste contexto, é 

difundida pelos países ocidentais como um valor universal e pouco questionável, que deve ser 

aplicado, sem distinções, aos demais países do sistema internacional. 
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A não adoção de modelos democráticos implica em uma condenação quase que imediata 

de países e seus governantes, afetando sua imagem e representação internacional. É comum 

ver em noticiários internacionais países que não adotam o sistema democrático como forma 

de governo vigente sendo representados como “perigosos”, “retrógrados”, “ameaçadores”, 

“insanos”, entre outros. Observadas estas questões, o presente trabalho argumenta que estes 

significados (atribuídos à países não democráticos) não necessariamente representam a realidade 

destes países, como é comumente propagado pelos meios de comunicação, mas são 

contingentes, fazendo parte de um processo de caracterização não natural e com grandes 

implicações, uma vez que justifica determinadas atitudes violentas de outrem diante destes 

Estados. 

 

 

 

 

 

 

ORIENTALISMO 
 

 

 

 

A história da globalização trouxe consigo a crença na legitimidade dos valores 

ocidentais. Uma vez que estes passaram a ser vistos como “corretos”, os povos que a eles 

aderiram tornaram-se os “modernos” e “civilizados” e os demais “bárbaros”, “atrasados”, 

“lascivos”. E é através da teoria da modernização que vamos perceber que os Estados vistos 

como “modernos” acreditam que todos os demais países do sistema internacional devem se 

adequar à lógica da modernidade. 

 

É justamente para se opor as teorias tradicionais que acreditam que todos os Estados 

devem procurar estabelecer a “democracia”, o “liberalismo”, entre outros valores ocidentais (e 

não necessariamente universais), que nos utilizamos aqui de alguns conceitos da Teoria Pós-

Colonial. Dado isso, questionamos a ideia da universalização da democracia, e buscamos 

perceber que talvez a expansão desse modelo não esteja necessariamente ligada, como muitas 

vezes é propagado pelas potências mundiais, ao bem estar da comunidade internacional e do 

país em questão. O casos do Iraque e o da Coréia do Norte nos permitem problematizar essa 

ideia veiculada nas mídias, reproduzida e propagada por diversos atores, desde os chefes de 
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governo aos próprios espectadores. 

 

A noção de “orientalismo”, apresentada com destaque na obra de Edward Said, é uma 

das principais norteadoras da presente proposta. Said contribui com as teorias alternativas que 

enxergam a democracia como uma das formas possíveis de governo, todavia não como o 

único arranjo de governo plausível no mundo contemporâneo. 

 

Sua abordagem traz luz à ideia da existência de um logocentrismo na dicotomia entre 

os valores não ocidentais e ocidentais, tanto no discurso quanto na ação dos atores. O orientalismo 

nada mais é do que a visão do ocidente sobre o oriente, uma ótica deturpada que julga ter melhores 

aparatos para perceber o que existe de “correto” e “incorreto” nos países orientais, visto que se 

coloca num patamar “neutro” para julgar e implementar as políticas mais adequadas à estes países 

orientais, vistos como “inferiores”. Nas palavra de Said: 

 

Orientalismo pode ser discutido e analisado como a instituição autorizada 

a lidar com o Oriente – fazendo e corroborando afirmações a seu 

respeito, descrevendo-o, ensinando-o, colonizando-o, governando-o: em 

suma, o Orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar 

e ter autoridade sobre o Oriente. (Said, 2007:29). 

 

Said alega ainda que é através do discurso do Orientalismo que o Ocidente ganha poder 

para analisar, descrever, colonizar o Oriente. Foi através desse discurso que o Ocidente foi 

capaz de produzir a imagem do Oriente, tanto política quanto econômica, cultural, militar, 

entre outras. O argumento que Said tenta elucidar é que o Ocidente ganha sua identidade e 

sua força a partir da imagem subversiva do “Outro”, justamente por se diferenciar deste “Outro”. 

Vale ressaltar que até o fim da II Guerra Mundial quem dominava o Oriente e o Orientalismo era 

a Europa e a partir de então foram os Estados Unidos que passou a ter este papel. 

 

Foucault, quem inspira o trabalho de Said, discorre no seu livro “A arqueologia do 

saber” (1969), que um discurso é sempre finito. Para criá-lo necessariamente se escolhe 

uma série de acontecimentos e é preciso formulá-los de modo que se tornem uma descrição 

dos acontecimentos discursivos. Os questionamentos do autor são os mesmos que instigam esta 

pesquisa, ou seja: por que determinados episódios foram escolhidos em detrimento de outros, e, se 

estes outros tivessem sido os elegidos, quantos discursos distintos poderiam ser realizados? 

Portanto, a narrativa etnocêntrica está sendo questionada aqui, uma vez que um dos objetivos 

deste artigo é problematizar como a narrativa propagada e dominante se constrói em detrimento 

de outras narrativas silenciadas. 
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O posicionamento internacional em relação aos dois casos analisados, dos quais 

trataremos com mais detalhes em seguida, são aqui observados, portanto, à luz dos argumentos de 

Said. A visão ocidental acerca do Iraque e Coreia do Norte, e a ação principalmente dos Estados 

Unidos em relação às polêmicas envolvendo a aplicação da democracia ou à violação de seus 

valores universais nestes países, são entendidos como um fenômeno construído, permeado por 

narrativas dominantes e um discurso orientalista. As histórias do Iraque e da Coreia do Norte, e o 

desenrolar dos acontecimentos envolvendo estes dois países nos últimos anos, nos permite 

perceber as dinâmicas de poder, discursivas e práticas, que envolvem a percepção da democracia 

no cenário internacional. 

 

 

 

 

 

 

COREIA DO NORTE E IRAQUE 
 

 

 

 

No contexto histórico ao qual esta pesquisa se atém, a Coreia do Norte e o Iraque 

tratavam-se de dois países com supostos programas nucleares em desenvolvimento, e ambos 

eram Estados considerados Estados não democráticos. Esses dois aspectos poderiam ser 

suficientes para legitimar uma intervenção internacional na visão dos países ocidentais, com o 

objetivo de proteger os cidadãos destes países e quiçá toda a comunidade internacional. No 

entanto, a estratégia adotada para o Iraque, após o ataque as Torres Gêmeas em 2001, foi a 

invasão deste país, enquanto com a Coreia do Norte o assunto permaneceu no campo 

diplomático. Os países ocidentais alegavam ser necessário expandir os valores democráticos para 

o Iraque, uma vez que isto traria inúmeros benefícios para o país, que se encontrava diante de 

um governo ditatorial. A questão problematizada neste trabalho é: uma vez que ambos são 

percebidos como países não democráticos ou violadores dos valores de uma democracia 

considerada universal, por que houve intervenção no Iraque e não houve a intervenção na 

Coreia do Norte? 

 

A Coreia do Norte é um país jovem, que teve seu início no século XX, pois antes desta data 

não havia distinção entre esta e a Coreia do Sul. Após a Guerra das Coreias o país foi dividido em 
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partes Norte e Sul. Kim Il Sung se tornou o primeiro líder do país, e governou através de 

um regime comunista, onde Kim Il Sung ditava como deveria ser a conduta do Estado e dos 

indivíduos, inclusive formulando a ideologia Juche, que vigora na Coreia até o presente 

momento. Ele é considerado pela população da Coreia do Norte como “o grande líder”, e mesmo 

após sua morte, sua figura continua sendo venerada pela comunidade local. Hoje a Coreia do 

Note é governada por seu neto, Kim Jong- Un, que assumiu o poder após a morte de seu pai, 

Kim Jong-Il. A Coreia do Norte tem um regime extremamente fechado, e investe grande parte 

dos seus recursos no poderio bélico do país. 

 

A história do Iraque, no entanto, é milenar. Durante esses anos o Iraque sofreu com 

diversas influências estrangeiras. Logo após Saddam Hussein chegar ao poder, em 1979, iniciou-se 

um período turbulento, pois o Iraque e o Irã travaram a Guerra do Golfo que perdurou até 1988. 

Vale ressaltar que durante esta guerra os Estados Unidos esteve aliado ao Iraque. Também 

durante o período em que Saddam esteve no poder, o Iraque travou uma guerra contra o Kwait, e 

neste período os Estados Unidos se posicionou contra esta invasão. Dessa forma, o presidente 

iraquiano foi se tornando um dos principais atores políticos no cenário internacional por conta 

de sua conduta política. Saddam, após a guerra do Kuwait, passou a ser considerado como uma 

espécie de inimigo norte-americano. Quando ocorre a invasão do Iraque também se viabiliza a 

caça a figura de Saddam pelos Estados Unidos, chegando a ser preso e morto em 2006. 

 

Através dos adjetivos pejorativos atribuídos a países como Iraque e Coreia do Norte, os 

Estados Unidos são capazes de convencer a “comunidade internacional” de que determinadas 

práticas podem ser implementadas nestes territórios, uma vez que estes países passam a ser 

encarados como ameaçadores. Atrelar nomenclaturas como “rogue states”, “terroristas” ou 

“ameaça”, faz com que exista uma urgência sobre a questão, e com isso a mesma passa a ser 

securitizada e tratada como uma questão prioritária na agenda internacional. Segundo Said, 

atribuir estes significados a estes Estados é uma estratégia que vem sendo perpetuada desde a II 

Guerra Mundial para que políticas externas norte-americanas sejam tidas como legítimas ao 

intervirem em territórios de outros países. 

 

Vale ressaltar que ‘Rogue states’ é um termo controverso aplicado por alguns teóricos 

internacionais para os Estados que eles consideram que “ameaçam” a paz do mundo, incluindo 

nesta lista tanto o Iraque e Coreia do Norte. Para um país ser classificado como ‘rogue state’ é 

necessário que o mesmo satisfaça determinados critérios, tais como ser governado por regimes 

autoritários que restringem severamente os direitos humanos e ser tido como patrocinador do 

terrorismo. Os Estados Unidos alegam que estes Estados classificados como ‘rogue states’ 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 218 

também costumam buscar a proliferação de armas de destruição em massa. O termo é usado 

mais por parte dos jornalistas, estadistas e acadêmicos norte-americanos do que pelos demais 

países ocidentais, embora o Departamento de Estado dos Estados Unidos não use mais 

oficialmente o termo desde 2000. No entanto, o termo já foi aplicado por outros países também. 

Outro termo comumente empregado pelos norte-americanos para discorrer a respeito destes 

países é “Eixo do Mal”, embora não sejam apenas Iraque e Coreia do Norte classificados desta 

maneira, o Irã, por exemplo, também é definido desta maneira. 

 

Refletindo a partir da diferença que existe entre a postura norte-americana diante do 

Iraque e da Coreia do Norte, também se faz necessário destacar quais razões foram alegadas 

através do discurso norte-americano para que o Iraque sofresse a intervenção enquanto a Coreia 

do Norte não. As razões atribuídas a invasão do Iraque além da supracitada questão da 

promulgação da democracia, também foram citadas a necessidade de se intervir num Estado que 

não respeitava a soberania de seus vizinhos (visto as guerras que travou com Irã e Kuwait), a 

utilização das armas de destruição em massa nestes conflitos, como destacou o secretário do 

Estado Colin Powell. Também alegou Colin Powell que o Iraque por estar situado no Oriente 

Médio se fazia mais necessária uma intervenção neste Estado, visto que o mesmo desestabiliza a 

estabilidade desta região. Além disso, Powell arguiu que a Coreia do Norte por ser um país com 

uma economia mais fragilizada pode ser contida apenas através de embargos e pela diplomacia. 

 

O que é interessante nesta argumentação é perceber que não é então pelo investimento 

em supostas armas nucleares ou a ausência da democracia que define a invasão do Iraque e a não-

invasão da Coreia do Norte, mas sim outros elementos menos altruístas do que estes que foram 

massivamente propagados pela mídia. A visão de que a Coreia do Norte é menos 

ameaçadora por ter menos condições de atacar os Estados Unidos do que o Iraque muda o 

cerne da questão da invasão e problematiza esta como uma questão que visa menos os interesses 

da dita “comunidade internacional” do que fora propagado. Portanto, não foi esta propagação dos 

ditos “valores universais" que de fato fundamentou a invasão do Iraque. 

 

Immanuel Wallerstein discorre em seu livro “Capitalismo Histórico e Civilização 

Capitalista” (1995), como esses preceitos vistos como “corretos” são na verdade não 

apenas, como corriqueiramente entendidos, deveres que todos os Estados devem implementar, 

mas também privilégios que poucos conseguem alcançar. O autor argumenta que apesar dos 

direitos humanos, da meritocracia, e da democracia, entre outros valores, serem vistos como 

“universais”, na verdade apenas uma pequena parte dos Estados consegue, de fato, respeitar tais 

valores tendo em vista que os países são entre si muito desiguais. 



GT Relações Internacionais 

VII Seminário de Ciência Política e Relações Internacionais da UFPE - Outubro de 2013 Página 219 

 

É fácil ver que existe uma correlação entre Estados mais ricos e poderosos e menos 

(ou menos óbvias) violações, de um lado, e Estados mais pobres e fracos e mais 

violações, de outro. É possível usar essa correlação em duas direções opostas. Para 

alguns, ela prova que quanto mais o Estado é “capitalista”, maior é a aceitação dos 

direitos humanos, e vice- versa. Para outros, ela mostra uma outra face da 

concentração das vantagens em uma região do sistema-mundo e a concentração dos 

efeitos negativos em outra. Tal concentração é vista como produto do capitalismo 

histórico, onde os direitos humanos não são um valor universal, mas a recompensa do 

privilégio. (Wallerstein, 1995: 113). 

Na citação acima, Wallerstein discorre sobre as violações de direitos humanos nestes 

países vistos como mais “fracos”, mas podemos levar essa reflexão para os outros âmbitos 

apresentados por este trabalho. O Estados da Coreia do Norte e do Iraque são vistos como 

“ameaças” justamente por não quererem ou não serem capazes de se adaptar aos valores vistos 

como “universais”. Estes são acusados muitas vezes pela mídia de violar os direitos humanos e de 

serem países totalitários, todavia, o que não é levado em consideração é que existem inseguranças 

e ambiguidades mesmo nos Estados ocidentais. Isso é de suma relevância para este trabalho 

uma vez que, portanto, o argumento da promulgação da democracia, mais uma vez, se mostra 

insatisfatório e não se sustenta como argumentação plausível para a decisão da invasão do Iraque. 

 

Outro fator interessante nesta citação de Wallerstein para analisar os casos dos países 

em questão, é perceber que embora muitas vezes os países ocidentais também infrinjam os ditos 

“valores ocidentais” nem por isso é colocado em pauta pela “comunidade internacional” 

que haja uma intervenção nestes Estados. Isso, é uma amostra clara do Orientalismo, de como o 

Oriente é percebido como um mundo ao qual o Ocidente define e julga, como citado 

anteriormente. O pensamento orientalista é de que este Oriente precisaria da ajuda dos 

ocidentais se quisessem conseguir alcançar com sucesso a modernização tanto cultural quanto 

política. 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho cumpriu a proposta de questionar a universalização da democracia como 

um objetivo comum e compartilhado por toda a “comunidade internacional”. Através da análise 

história do conceito da democracia e também da história recente do Iraque e da Coreia do 
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Norte, problematizou as decisões acerca da intervenção ou não intervenção nos territórios, a 

fim de questionar se realmente são apenas os ditos “valores universais” que regem estas 

decisões. O que ficou claro com estes estudos de caso, foi que não necessariamente foi a 

propagação dos ditos “valores universais” que caracterizaram a escolha por invadir o Iraque e não 

intervir na Coreia do Norte. 

 

Todavia, vale ressaltar que o trabalho não se porpôs a questionar quais foram então as 

decisões que fomentaram os Estados Unidos a intervir no Iraque e não na Coreia do Norte. 

Acreditamos que esse questionamento abriria uma gama de possibilidades e interpretações muito 

distintas as quais não seria possível explorar no trabalho, portanto, nos propusemos a apenas 

questionar e não encontrar as raízes que levaram a tomada de decisões por parte do Estado norte-

americano. 

 

Acreditamos que o argumento de que a promulgação dos “valores universais” ser 

responsável pela tomada de decisão a respeito da intervenção num determinado território 

não se sustenta. 

 

Observamos isso quando apontamos durante nossa argumentação, como existem ambiguidades 

e violações aos ditos “valores universais” também nos países ocidentais, e nem por isso existiu 

o questionamento sobre se estes países vistos como “civilizados” deveriam sofrer invasões. Para 

nos atermos a este argumento, nos baseamos na arguição de Said a respeito do Orientalismo e de 

como as decisões sobre o Oriente são tomadas muitas vezes pelo Ocidente, como se o Oriente 

fosse um objeto vis-à-vis o Ocidente fosse o sujeito desta relação. 

 

Também não nos foi possível encarar como verídica a argumentação da promulgação 

dos “valores universais” uma vez que tanto na Coreia do Norte quanto no Iraque as violações 

a estes valores nos pareciam ser as mesmas. Ambos os países detinham armas nucleares e não 

eram países democráticos, o que faria com que uma decisão para ser tomada baseada na 

argumentação da “promulgação dos valores universais” deveria ser, portanto, a mesma para 

ambos os casos. O que percebemos foi que outros fatores que não necessariamente estavam 

ligados a estes valores, tiveram pesos maiores para que as decisões a respeito das intervenções 

fossem tomadas. 

 

Buscamos destacar que, embora as decisões tomadas tenham sido distintas, o discurso 

hoje empregado pelos Estados Unidos ao discorrer a respeito de determinados países serem 

legítimos para possuírem armas nucleares ou não, ou mesmo que adotar a democracia é uma 
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questão importante não só para o Estado em questão como para todo o sistema internacional, 

está mais ligado a questões particulares do que aos ditos “valores universais”. Ao 

humanizarem essas questões particulares e pontuarem as atitudes ocidentais não como 

intervenções em determinados locais, mas sim como um bem maior para todas as nações, estes 

países acabam por tornar legítimas suas práticas violentas implementadas em países que da 

ótica ocidental são muitas vezes percebidos como “inferiores”. 

 

A impressão que muitas vezes perpassa no Oriente Médio, portanto, é que as práticas 

engendradas pelos norte-americanos estão mais atrelados aos seus próprios benefícios do que aos 

da “comunidade internacional” como propagam em seus discursos internacionais. Nas palavras de 

Said: 

 

Acho que a maioria dos árabes e muçulmanos tem a impressão de que os Estados 
Unidos não tem realmente prestado muita atenção aos seus desejos, mas têm insistido 
em políticas para seu próprio bem, sem muitas explicações ou tentativas de, de certa 
forma, justifica-las. E acima de tudo, têm prosseguido com essas políticas que 
contradizem vários princípios que os Estados Unidos defendem: democracia, 

autodeterminação, liberdade de expressão, liberdade de assembleia, compromisso com o 

direito internacional. (Said, 2003: 109). 

 

Este trabalho procurou através dos fatos históricos narrados e da teoria escolhida para 

explicar estes fatos, demonstrar como a visão ocidental que é a predominante no mundo atual, 

tem muitas vezes uma visão limitada dos acontecimentos. A teoria Pós-Colonial nos ajudou a 

pontuar que a ótica ocidental não apenas privilegia estes países tidos como “desenvolvidos”, 

como também prega que seus valores são os que deveriam ser seguidos pelos demais. Devido a 

isto e às noções coloniais de que estes Estados quando intervém em outros, isso ocorre sempre 

em prol do bem das populações locais, este discurso muitas vezes legitima práticas violentas em 

outros Estados, como foi o caso da invasão do Iraque. 
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RESUMO 
 

 

Com embasamento nos apontamentos filosóficos de Michel Foucault e na teoria Pós-Moderna das Relações 

Internacionais, o presente artigo se propõe a analisar as práticas discursivas da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) aplicadas à realidade brasileira. O objetivo do estudo é 

possibilitar reflexões mais críticas a respeito da funcionalidade dos atores paralelos aos Estados, uma vez que 

lança críticas aos legítimos interesses e às reais motivações que compõem as estratégias de cooperação regional da 

Organização Internacional em questão, discutindo os efeitos das políticas de cooperação da UNESCO sobre o 

alcance do Desenvolvimento Humano brasileiro. O estudo da constituição política e histórica do discurso da 

UNESCO é metodologicamente viabilizado através da análise arqueológica e genealógica de documentos referentes 

às estratégias de cooperação desenvolvidas pela Organização; deste modo, o artigo desenvolve a análise discursiva 

de uma das mais influentes Agências da ONU, desvendando as relações de poder que circundam a formulação de 

suas estratégias, tal como as consequências imateriais sobre o processo de construção e manutenção da identidade 

cultural do Brasil e sobre as condições de formação de capital social no país. 

 

Palavras-chave: Cooperação Internacional. Práticas Discursivas. UNESCO. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A nova ordem mundial configura-se a partir de uma série de novas tendências 

gradativamente instauradas no cenário político global. Dentre estas tendências, 

encontram-se a cooperação internacional, o surgimento de atores internacionais paralelos ao 

Estado, e a ascensão de novos temas à Agenda global, como o alcance ao Desenvolvimento 
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Humano. 

Após o fim da segunda Guerra Mundial, a comunidade internacional se direcionou a novos 

esforços de cooperação em prol da manutenção da segurança coletiva, materializados pela 

institucionalização da Organização das Nações Unidas e de suas respectivas ‘Agências 

especializadas’:  Organizações  Internacionais  as  quais  visavam  estabelecer,  junto  aos  

países, estratégias de cooperação em prol de problemáticas específicas, antes não 

existentes ou pouco relevantes no Sistema Internacional. 

 

Neste contexto, a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultural) se posicionou, ainda no ano de 1945, como Agência detentora de missão 

amplamente subjetiva, responsável por cooperar em prol da segurança por meio da 

promoção cultural e educacional nas nações. A atuação das Organizações Internacionais 

com vista  no alcance ao Desenvolvimento Humano, como é o caso da UNESCO, 

tornou-se um recurso estratégico aos Estados, enquanto que as Agências especializadas 

se tornaram cada vez mais influentes, apresentando-se como organismos potencialmente 

capazes de alterar as realidades internacional e regional através da aplicação de suas 

respectivas ‘práticas discursivas’: elementos de análise pós- moderna, podendo ser 

entendidos como instrumentos de poder por meio da utilização da linguagem e aplicação do 

conhecimento. 

 

Frente a este contexto de cooperação entre países e Organizações Internacionais, o 

presente artigo terá como objeto de estudo as práticas discursivas da UNESCO 

direcionadas ao Brasil, partindo do pressuposto que o discurso desta Agência (circundado 

por diversas relações de poder e interesse) é potencialmente capaz de influenciar na 

construção ou redefinição das características socioculturais da realidade na qual é aplicado. 

 

Com o intuito de discutir as relações de poder que cercam as práticas discursivas assumidas 

pela UNESCO e aplicadas em prol do Desenvolvimento Humano brasileiro, este estudo se 

divide em três sessões; a primeira de enfoque fundamentalmente teórico, voltado à 

explanação da abordagem pós-moderna das Relações Internacionais e aos apontamentos 

filosóficos de Michel Foucault; a segunda de natureza expositiva e descritiva, a qual 

apresentará os principais conteúdos documentais analisados na pesquisa; e por fim, a 

terceira e última sessão, de caráter especialmente analítico, que concretizará o objetivo de 

analisar criticamente as práticas discursivas da UNESCO no Brasil. 
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Este tipo de análise é pertinente ao estudo da Ciência Política e das Relações Internacionais 

por possibilitar reflexões mais críticas a respeito da funcionalidade dos atores globais 

paralelos aos Estados. Além disso, é importante discutir a inserção brasileira na dinâmica 

da cooperação, tal como questionar a validade das estratégias da UNESCO aplicadas ao 

Brasil. Faz parte do processo de compreensão política e internacional, desvendar quais as 

reais condições que o país detém para lidar com as influências das práticas discursivas desta 

Agência, e qual as implicações do discurso sobre a realidade nacional, vislumbrando as 

possibilidades de haver, no seio das políticas em prol do desenvolvimento humano, 

princípios norteadores decorrentes de realidades bastante distintas ao Brasil, distintas o 

suficiente para suprimir as condições de formação de capital humano e social, tal como, as 

possibilidades de concreta melhoria da qualidade de vida local. 

 

É fundamental frisar que a presente pesquisa não objetiva contabilizar - tão pouco avaliar - 

os resultados da atuação local da UNESCO em si. Sendo assim, o intuito final é alcançar um 

tipo de entendimento que desvende os legítimos interesses e motivações contidos nas 

práticas discursivas da Agência e em suas estratégias de difusão da cultura e educação em 

prol do Desenvolvimento do Brasileiro, sem que sejam feitas análises acerca do 

andamento político de projetos e estratégias estabelecidos pela Organização Internacional. 

 

 

 

1. O PÓS-MODERNISMO E AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 

A era moderna cultuou a razão como caminho incontestável rumo ao progresso; o racionalismo, 

difundido a partir das ideias iluministas, acarretava ao homem o potencial de entendimento das 

ciências e a capacidade de obtenção de respostas. Esta tendência racionalista do iluminismo 

cedeu lugar à linha teórica Positivista, qual distanciava os estudos sociológicos da metafísica e 

estreitava ligações somente com o mundo físico e material, focando na normatização das 

relações sociais e na ética. Entretanto, na segunda metade século XX, este quadro positivista, 

aparentemente estável do conhecimento humano, passou a ser desafiado por uma série de 

incertezas e dúvidas, as quais tomaram a razão como algo questionável, caracterizando o 

início do movimento intelectual pós-moderno, também denominado como ‘desconstrutivista’. 
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“Segundo os pós-modernos, a confiança na razão, com seu metarrelato de progresso 

em direção a um estágio melhor da humanidade, revelou-se uma falácia, tendo em 

vista as barbáries humanas e ecológicas que marcam o percurso da modernidade” 

(GOERGEN, 2006). 

 

Deste modo, pode-se dizer que o pós-modernismo emergiu em meio a uma série de 

mudanças, ocorridas, sobretudo, a partir da década de 1960; houve transformações 

notáveis em múltiplas esferas: na economia, no mundo das artes, na educação, na 

política, e nas r elações humanas de modo geral, sugerindo à sociedade novas reflexões de 

cunho histórico e sociocultural. É possível, então, inferir a importante contribuição dos 

teóricos pós-modernistas em diversos campos, entre esses, o das Ciências Sociais, fato que 

permite a associação entre os questionamentos pós-modernos e as relações internacionais. 

 

Embora a teoria pós-moderna tenha se fixado formalmente nas Ciências Sociais somente no 

final da década de 1960 e início da década de 1970, suas raízes remontam ainda ao século 

XIX, mais precisamente, aos pensamentos do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, 

considerado por muitos como o principal precursor dos ideais pós-modernistas. Desde a 

obra ‘A genealogia da Moral’, Nietzsche afirma ter sido ‘o primeiro a tratar, com a 

radicalidade devida, a moral como problema, a olhar com suspeita profunda o ‘vasto país da 

moral’, da moral que efetivamente existiu’ (ARALDI, 2008) 

 

Dentro da análise de moralidade, já se destacavam fortes críticas à sociedade moderna e 

problemas de ordem cultural como ‘patologias’, as quais, mais tarde e em conjunto a outras 

análises de Nietzsche, em especial o niilismo
55

, a ‘mercadorização da vida moderna’
66 

e o 

‘perspectivismo’
77

, contribuiriam fortemente para a elaboração das críticas de Michel 

Foucault e de muitos outros pensadores  pós-modernistas. 

 

Sendo assim, os principais traços do contexto pós-moderno a serem destacados 

são a incerteza; a natureza questionadora; o caráter ‘líquido’ das relações sociais; a crise na 

formação da consciência individual; e a negação da verdade absoluta. Como 
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uma polissemia irredutível, no limite, a uma definição unívoca e não ambígua”. Trata-se, portanto, de uma crença 

filosófica fortemente defendida por Nietzsche, a qual nega a existência da verdade absoluta e é capaz de abrir espaço 

para o relativismo e reinterpretação da realidade. 
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consequência, os teóricos pós- modernos sugerem novos questionamentos através de 

análises bem mais criticas e complexas, sem que, necessariamente, a desconstrução proposta 

(decorrente destas reflexões e que tornam a realidade positivada questionável) alcance 

respostas. Deste modo, o grande valor do pós- modernismo está na capacidade de 

questionar tudo que finja o óbvio e integre o senso comum. 

 

Sobre o surgimento da abordagem pós-moderna no estudo das relações internacionais (como 

fenômeno e disciplina), este é resultado de novas interpretações e de transformações que 

ocorreram (e ainda ocorrem) em processo natural e problemático; tal abordagem sugere 

- não somente à academia, mas a comunidade global de modo geral – maior senso crítico 

para analisar as interações entre Estados, Organizações e indivíduos, fortemente afetadas 

pela inconstância e a imprevisibilidade inseridas nas relações Humanas. 

 

Não há possibilidades de assumir as relações internacionais como algo objetivo ou 

instrumentalizado; partindo dessa ideia, ‘a desconstrução pós-moderna das relações 

internacionais’ consiste em bombardear qualquer projeto que se autoconclame científico’ 

(SARFATI op.cit); isto significa dizer que os autores pós-modernos da área defendem a não 

objetividade desta ciência, indo de encontro à lógica instrumentalista que permeia tanto as 

discussões teóricas quanto os sujeitos internacionais. 

 

“O pós-modernismo representa um movimento amplo de crítica aos 

fundamentos epistemológicos e ontológicos das  principais  correntes 

teóricas das Relações Internacionais, quais sejam o 

realismo/neorealismo e o liberalismo/neoinstitucionalismo” (SILVA, 

2010, pg.226) 

 

Nesse sentido, é pertinente utilizar-se das críticas pós-modernas das Relações Internacionais 

para analisar o processo de cooperação internacional; a corrente idealista, que tende a 

apresentar-se com otimismo quase que absoluto frente à atuação das Organizações 

Internacionais, merece ser refletida e desconstruída, afim de que sejam considerados 

possíveis ‘erros e deformidades’ nos processos de cooperação a partir da análise de 

discursos. 
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1.1 O PODER E A ANÁLISE DO DISCURSO DE ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS 
 

 

 

A análise de ‘discursos’ aplicados a coletividades ao longo da história torna-se um caminho 

rumo a interpretações mais críticas da realidade social e institucional que cercam os 

Estados, as Organizações e os indivíduos. As práticas discursivas consistem no ‘meio de 

produção das coisas definidas pelo discurso’ (SARFATI op.cit ), ou seja, se caracterizam 

como a ferramenta de difusão daquilo que é tratado, ao mesmo tempo, como conhecimento 

e forma de poder: O discurso. Nas Relações Internacionais, as práticas discursivas, de modo 

geral: 

 

 

 

“vão muito além da mera classificação e análise dos fenômenos 

internacionais (...) eles operacionalizam certo modo de interpretação do 

que é verdade sobre o mundo, excluindo outros modos de 

pensamento e de constituição de verdades”.(SARFATI op.cit) 

 

É percebido, desta forma, a potencialidade que o ‘discurso’ dispõe em moldar e/ou excluir 

indivíduos e concepções, exercendo certa dominação em uma determinada sociedade. 

Seguindo esta lógica, entende-se que não há práticas discursivas neutras; todas essas refletem 

as relações de poder existentes tanto na utilização quanto na difusão do conhecimento. 

 

Uma vez sendo o discurso – envolto na relação poder/saber foucaultiana - extremamente 

influente na constituição das sociedades, o ato de ‘desconstruí-lo’ se torna uma forma de 

entender a origem e o desenrolar de diversas problemáticas das ciências humanas, as quais, 

fora da ótica pós- moderna, não detêm de igual profundidade analítica. Neste sentido, o 

movimento desconstrutivista das Relações Internacionais se propõe a protagonizar uma 

interpretação mais crítica e a desmascarar as narrativas que: 

 

“se escondem por trás dos discursos teóricos, ou seja, o foco está nas metanarrativas 
dos discursos sociais, o que significa investigar a narrativa que constrói as narrativas 

sociais.” (SARFATI op.cit) 

 

É necessário, então, trilhar o caminho desafiador da desconstrução de práticas 

discursivas, utilizando-se, imprescindivelmente, do método arqueológico e genealógico de 

Michel Foucault. Uma vez que o discurso se caracteriza como elemento formador de teorias 
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e realidades, e, qualquer variação na forma de conduzi-lo, tende a alterar o modo de 

pensar da sociedade. Deste modo, entende-se que as práticas discursivas estabelecem e 

limitam as práticas do conhecimento e definem quais as interpretações da realidade a serem 

assumidas pelo senso comum. Frente a isso, o pós- modernismo vê o discurso nas 

relações internacionais como algo capaz de privilegiar ou excluir indivíduos, de moldar a 

visão que esses têm dos fatos e ainda, de posicionar a coletividade em direção às 

interpretações homogeneizadas. 

 

 

1.2 A CRÍTICA PÓS-MODERNA ÀS ORGANIZAÇÕES: 

GOVERNAMENTALIDADE, GESTÃO CULTURAL E BIOPOLÍTICA 
 

 

 

Michel Foucault ofereceu, através de sua análise pós-moderna, uma rica contribuição teórica 

relacionada à análise do poder e das Organizações. Até a década de 1980, pouco era 

discutido a respeito dessa questão; porém, a partir desta data, se iniciou uma série de 

discussões sobre o tema, envolvendo demais autores pós-modernos, como Baudrillard, 

Lyotard e Derrida e proporcionando às ciências humanas uma gama de novas reflexões. 

O conceito pós-moderno de ‘governamentalidade’ é interpretado pelos Pós-modernistas, 

como uma manifestação política positivista presente nas Organizações , a qual busca 

normatizar estratégias de governo e regulamentação. A crítica dos autores pós-modernos 

consiste em combater esse tipo de tendência, uma vez que a ‘governamentalidade’, 

segundo estes, sugere, de maneira preocupante, o governo e a instrumentalização de 

indivíduos. 

Nesse sentido, o conceito de governamentalidade, pensado por Foucault, é definido para 

LEMOS (2010) como “um conjunto de estabelecimentos, de ações, de estratégias, de 

estatísticas e de cálculos de probabilidades, com o foco da produção da segurança”. 

Enquanto que para SILVEIRA (2005): 

“A governamentalidade concerne à natureza da prática de governar e ao como se 
governa. 

Ela caracteriza-se por uma prática de soberania política que busca governar as pessoas 

em conjunto, ao mesmo tempo em que se preocupa com cada indivíduo, ou seja, uma 

gestão que procura ser, concomitantemente, totalizante e individualizante e que atua 

dentro de uma lógica governamental específica” 
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Diante destas duas conceituações, complementares entre si, são instigados dois importantes 

questionamento: De que maneira esta governamentalidade se relaciona com as 

Organizações Internacionais? E qual as consequências desta para a formação dos indivíduos, 

e consequentemente, das sociedades? 

 

Respondendo a primeira questão, de acordo com o pensamento pós-moderno, as OIGs - 

sobretudo as Agências da ONU - têm sido responsáveis por exercer estratégias de 

atuação que terminam por instrumentalizar indivíduos, modulando condutas; ou seja, tais 

Agências têm sido acusadas de utilizarem-se, exatamente, da ‘governamentalidade’, para 

impor sua soberania política sobre diferentes territórios a fim de moldar sociedades. 

 

Deste modo, para a ótica pós-modernista, no contexto deste tipo de Organização 

Internacional: 

 

“utiliza-se a estratégia da gestão da cultura, que implica organizar e modular os modos 

de vida, os processos de valoração de determinadas ações e as formas de pensar e 

sentir dos diferentes segmentos da população, no âmbito das probabilidades no campo 

do aleatório, com base em estimativas estatísticas” (LEMOS op.cit apud FOUCAULT). 

 

Este entendimento acerca das Agências Internacionais se contrapõe, fortemente, às 

expectativas positivas direcionadas a funcionalidade destas instituições, e, encaixam-se, de 

modo bastante lógico, aos pensamentos foucaultianos. 

 

A governamentalidade serviria para o estabelecimento da segurança; o que faz com que as 

finalidades, tanto deste conceito pós-moderno, quanto das instituições especializadas da 

ONU, sejam, fundamentalmente o mesmo. Tanto pode ser verdade afirmação, que as 

políticas das Agências Internacionais de alocam, sobretudo, em países considerados 

socialmente problemáticos, tendenciosos a insegurança e ao conflito. 

 

Sobre o segundo questionamento exposto acima, pode-se dizer que, uma vez fundamentada 

na lógica da Cooperação Internacional, a governamentalidade traria consequências 

alarmantes às coletividades; há, por parte dos pós-modernistas, a intensa preocupação de 

que as estratégias de controle das Agências incidam na construção de consensos, na 

instrumentalização da cultura e na subjetivação de indivíduos, ou seja, na anulação das 

essências de cada sociedade e na desconsideração da singularidade do sujeito. 
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A partir da problematização das Organizações Interncionais entende-se, de modo mais claro, 

a motivação e a necessidade de desconstruir os discursos destas instituições, a fim de 

investigar a geneologia desta governamentalidade e os interesses implícitos em meio à 

cooperação internacional. 

 

Michel Foucault desenvolveu ainda o conceito de ‘Biopolítica, o qual complementa o 

conceito de governamentalidade, ao significar uma ‘tecnologia de dominação’ voltada aos 

indivíduos; Esta ‘tecnologia’, que significa uma vontade que quer se impor a diferentes 

grupos, como meio de ‘salvação’ e ‘correção’ dos problemas sociais, se relaciona fortemente 

com a ideia de governo, uma vez que ambos: 

“são tipos de racionalidade que envolvem conjuntos de procedimentos, mecanismos, 

táticas, saberes,técnicas e intrumentos destinados a dirigir a conduta dos homens.” 

(GADELHA,2009) 

 

Utilizando-se desta conceituação, o pós modernismo acusa as Agências Internacionais, 

suponde que estas, ao destinarem suas políticas de cooperação (e governamentalidade) em 

direção aos países identificados como ‘necessitados’, estariam, ao mesmo tempo, refletindo 

comparações repletas de juízos de valores, as quais, fundamentadas basicamente em 

estatísticas, poderiam a vir simplesmente normatizar e modelar sociedades e não 

solucionar reais problemas; aumentando assim o fosso das diferenças de desenvolvimento 

entre os Estados. 

 

Além disso, os pós-modernistas acusam ainda a equidade presente nas Agências 

Internacionais como propiciadora da imposição cultural, alegando que estas, ao 

direcionarem suas políticas de desenvolvimento, estariam, sobretudo, difundindo valores 

entendidos como ‘superiores’, advindos de países reconhecidos como desenvolvidos. 

 

Neste sentido, entende-se que fomentar padrões culturais em uma determinada sociedade 

parte do pressuposto da existência de um modelo tratado como superior, o qual deve 

então ser disseminado. Seguindo este raciocínio, o princípio da Equidade - supostamente 

aplicado durante décadas ao Brasil e a demais países por Agências da ONU e 

caracterizado pelas tentativas de atenuação das diferenças - tende a se tornar perigoso, se o 

desejo de igualdade e justiça passar a ser repercutido através da manutenção de uma 

identidade cultural moldada e instrumentalizada. 
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O pensamento de Foucault não é isolado, EWALD apud LEMOS também afirma que “O 

normativo afirma tanto mais a igualdade de cada um perante todos, quanto infinitiza as 

diferenças”, o que nos faz repensar a cerca das denúncias de instrumentalização e a 

normatização da cultura, protagonizadas pelos que enxergam para além do óbvio, no 

referente a cooperação internacional. 

 

É essencial, então, discutir se há, de fato, por parte das Agências da ONU, o estabelecimento 

de parâmetros ‘superiores’ e, portanto, ‘universalizados’, em meio às estratégias de 

cooperação difundidas na comunidade internacional. A gestão cultural dos indivíduos pode, 

fortemente, ocasionar a não flexibilização de políticas e o fracasso dos esforços em prol do 

Desenvolvimento Humano, abordado a seguir. 

 

 

 

2. AS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA UNESCO NO BRASIL: DESCRIÇÃO E 

ANÁLISE DE  DOCUMENTOS 
 

 

Após a abordagem teórica referente ao pós-modernismo, às relações internacionais e aos 

apontamentos foucaultianos, a presente sessão se atém à descrição e análise do discurso 

contido em sete importantes documentos da UNESCO: o documento Constitutivo da 

UNESCO, a Carta das Comissões Nacionais para a UNESCO, o Manual para as 

Comissões Nacionais da UNESCO, a Medium Term strategy (documento que traça as 

estratégias da Organização de 2008 a 2012), a Declaração Universal sobre Diversidade 

Cultural, a Convenção sobre Diversidade das Expressões Culturais, e o documento 

referente ao quadro de estatística cultural interpretado pela Organização (The 2009 

UNESCO framework for cultural statistics - FCS). Esta análise documental favorecerá o 

entendimento das práticas discursivas da UNESCO, e a explicitação de informações por 

vezes ignoradas ou simplificadas frente ao senso comum. 

 

 

 

2.1 SOBRE OS DOCUMENTOS ANALISADOS 
 

 

A Carta Constitutiva da UNESCO compreende a linha discursiva que estava sendo aceita 
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em 1945 e quais eram as principais aspirações da Organização naquele determinado 

momento. Essas informações irão favorecer futuras análises relacionadas ao discurso, à 

missão inicial da instituição em questão e sua reação frente ao contexto internacional 

vigente, repleto de novos desafios e necessidades. 

 

A Medium Term Strategy (2008 – 2013), atual estratégia de ação da UNESCO, consiste no 

atual plano de ação  adotado pela UNESCO. A cada seis anos, a Organização atualiza 

suas estratégias, como prova da identificação de necessidades emergentes na comunidade 

global. O documento aponta as prioridades internacionais e regionais assumidas pela 

Agência, decorrentes do contexto da globalização. Dentre estas prioridades, estão ‘melhorar 

e proteger de modo sustentável a herança cultural’; ‘promover a mídia e as estruturas de 

informação de modo pluralista, livre e independente’ e ‘melhorar o acesso universal a 

informação e ao conhecimento’. O termo assume ainda a diversidade cultural como força 

motriz do desenvolvimento, as importâncias de colher informações verossímeis, e a 

necessidade de políticas diferenciadas para países emergentes. 

 

A Carta das Comissões Nacionais para a UNESCO é o documento através do qual os 

Estados membros da UNESCO assumem responsabilidades de cooperação para com a 

Organização Internacional a qual, voluntariamente, optam integrar. Tais responsabilidades 

são representadas a partir do vínculo entre país e Agência, estabelecido, formalmente, 

através da assinatura da ‘Carta das Comissões Nacionais para a UNESCO’. O Artigo V 

da carta prevê como obrigação da UNESCO para com os Estados: ‘fornecer apoio 

financeiro e técnico aos mecanismos de ligação criados pelas Comissões Nacionais’, e 

‘dar pareceres e apoio técnico a reuniões, através da participação de funcionários da 

UNESCO’, o que demonstra certa dependência estrutural por parte dos países membros. 

Somada à falta de estrutura técnica e financeira, por vezes percebida nas Comissões 

Nacionais, encontram-se as características subjetivas de cada país, consistentes, entre 

outras coisas, na diversidade cultural. 

 

A Declaração Universal sobre diversidade cultural afirma que a tolerância, diálogo e 

cooperação constituem uma das melhores garantias de manutenção da segurança 

internacional e enfatiza a responsabilidade da UNESCO em guiar internacionalmente as 

políticas de promoção e preservação cultural. O documento assume uma importante ideia de 

que: 
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“Ante os desequilíbrios atualmente produzidos no fluxo e no intercâmbio de bens 

culturais em escala mundial, é necessário reforçar a cooperação e a solidariedade 

internacionais destinadas a permitir que todos os países, em particular os países em 

desenvolvimento e os países em transição, estabeleçam indústrias culturais viáveis e 

competitivas nos planos nacional e internacional” (UNESCO, 2002) 

 

Este trecho exprime visão mais realista em relação as que virão por vir no seguinte 

documento, pois assume os desequilíbrios entre países como influenciadores na cooperação 

em prol da difusão cultural. 

 

A Convenção sobre a proteção e a promoção da diversidade das expressões 

culturais, ratificado pelo Brasil foi resultado da discussão no cerne da UNESCO ocorrida em 

2005, sendo ratificada pelo Brasil através do decreto 485/2006. O documento, em seu início, 

afirma que ‘a diversidade cultural é uma característica essencial da Humanidade’ e que 

‘constitui um dos principais motores do  desenvolvimento sustentável das comunidades, 

povos e nações’. Como definição completa do termo, a convenção assume que: 

 

“Diversidade cultural refere-se à multiplicidade de formas pelas quais as culturas dos 

grupos e sociedades encontram sua expressão. Tais expressões são transmitidas entre 

e dentro dos grupos e sociedades. A diversidade cultural se manifesta não apenas nas 

variadas formas pelas quais se expressa, se enriquece e se transmite patrimônio cultural 

da humanidade mediante a variedade das expressões culturais, mas também através dos 

diversos modos de criação, produção, difusão, distribuição e fruição das expressões 

culturais, quaisquer que sejam os meios e tecnologias empregados” (UNESCO, 2005) 

 

 

Além disso, a convenção julga que, seguindo os ideais aqui expostos, é possível tanto 

proteger, quanto promover a diversidade cultural dos povos. Sendo assim, em seus objetivos, 

estão: ‘fomentar a interculturalidade’, de forma a promover a interação cultural 

(aceitando a ação das indústrias culturais e da tecnologia); encorajar ações que permitam 

que ‘culturas floresçam’ e favorecer o respeito mútuo entre culturas divergentes. 

 

The 2009 Framework for cultural statistics (FCS) é documento que apresenta o último 

quadro de estatística cultural lançado pelo UNESCO Institute for statistiscs (UIS). Este 

último consiste no departamento da UNESCO estabelecido em 1999 e responsável por 

reunir as mais distintas informações em um banco de dados, a fim de, posteriormente, 

compará -las a partir de cruzamentos metodológicos. O UIS atua em mais de 200 países e é 

responsável por apresentar os principais indicadores a respeito da educação, alfabetização, 
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acesso a ciência e a tecnologia e etc. 

 

O grande objetivo do UIS consiste em conseguir qualificar o programa estatístico da 

UNESCO, proporcionando indicadores corretos e eficientes, capazes de corresponder às 

complexas necessidades condizentes a mudanças de cunho político, econômico e social. 

Nesse sentido, o Instituto está, constantemente, desenvolvendo pesquisas a partir de seu 

banco de dados. 

 

É pertinente a pesquisa pontuar um dos mais recentes estudos produzidos pelo UIS, o qual 

se refere às ‘Indústrias Culturais como importantes componentes da economia’ ou seja, 

busca avaliar a competitividade das mídias, do cinema e das amostras artísticas em geral, 

analisando como essas se difundem em meio à globalização, se convertendo em renda para 

seus países de origem. 

 

 

O UIS é fundamental ao entendimento da formação de ‘perfis’ atrelados aos países membros 

da UNESCO, uma vez que se responsabiliza pelas variáveis e pela abordagem 

conceitual que determinam a visão que a Agência adota em relação a uma determinada 

realidade regional e suas condições culturais. Partindo desse pressuposto, o Quadro de 

Estatística da UNESCO apresenta como variáveis de análise de países: o ‘domínio 

cultural’, ou seja, o número de indústrias culturais existentes ou simplesmente toda a 

atividade cultural apropriadamente identificada; o ‘debate cultural criativo’, (sobre o qual o 

documento afirma ser bastante discutido, alegando que muitos países considerados 

detentores de criatividade cultural em realidade não apresentam tal característica); o 

‘ciclo da cultura’, (considerando suas fases de criação, produção e difusão); a 

‘participação cultural’ de um povo, o que significa o número de idas a um evento, como 

teatro, exposição de artes, etc; e também, o tempo que é gasto assistindo televisão, 

ouvindo a uma programação de rádio ou usando a internet. 

 

 

3. CRÍTICAS PÓS-MODERNAS ÀS PRÁTICAS DISCURSIVAS DA UNESCO 

 

A fim de analisar de modo crítico o discurso da UNESCO, tal como algumas pontuações 

metodológicas conflitantes, o presente tópico se propõe a abordar a atuação da 
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Organização, promovendo reflexões  que tornam o destino do Brasil e de muitos outros 

Estados membros preocupante, no referente ao alcance ao Desenvolvimento Humano e 

à aceitação das práticas discursivas da Agência da ONU em questão. 

 

 Contexto de institucionalização x Realidade internacional vigente: a 

dificuldade de adaptação das Práticas Discursivas 

 

 

A abordagem pós-moderna sobre as Organizações Internacionais ultrapassam visões 

limitadas acerca destas instituições, de modo que as Agências da ONU, como atores 

internacionais e fundamentais às relações multilaterais em prol do Desenvolvimento 

Humano, detenham de outras capacidades, para além do que carregam em suas missões. 

Estas capacidades envolvem a alteração de realidades, a gestão de indivíduos e a influência 

na formação de valores das sociedades através da difusão do discurso. 

 

O discurso ‘não é definível independentemente das relações que o constituem’ FOUCAULT 

(2008), o que implica reconhecer que a constituição e estruturação discursiva de uma 

Organização dependem das relações de interesses e de poder que circundam o contexto 

histórico de formulação ou aplicação de um determinado discurso. Nesse sentido, é 

necessário traçar os seguintes questionamentos: quais relações que compuseram as práticas 

discursivas da UNESCO ainda em 1945? Sob qual contexto histórico se fez a construção e 

aplicação do discurso desta Agência? 

 

A criação da UNESCO só se fez urgente devido ao objetivo comum entre as potências: 

reconstruir o sistema educacional europeu; logo, os interessados em promover o ‘bem 

comum’ seriam eles próprios beneficiários de suas estratégias de desenvolvimento. Nesta 

dinâmica de ação, as potências europeias detinham do poder decisório sobre a Organização. 

Contudo, mais de meio século se passou desde a institucionalização da Agência, e, ao longo 

deste período, novos Estados integraram a UNESCO e séries de problemáticas ascenderam 

internacionalmente (sobretudo após o fim da Guerra Fria), obrigando a Organização (e 

seus membros fundadores) a incluir em sua Agenda, objetivos antes não existentes. 

 

Diante desta circunstância, restam duas principais dúvidas: houve adaptação do discurso da 

UNESCO frente ao novo contexto e às novas necessidades globais? Qual o poder das 
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potências sobre as decisões da Organização e o destino dos demais Estados membros, os 

quais detêm de menor grau de desenvolvimento e influência política? Nesse sentido, a 

partir de uma análise pós- moderna, há a conjetura de que os países desenvolvidos (que 

compunham inicialmente a UNESCO) ainda permaneçam voltados para os seus próprios 

interesses e realizando manobras de poder por meio de suas influências políticas sobre esta 

Organização. Esta análise aponta para a não adaptação real das práticas discursivas da 

UNESCO frente à realidade internacional vigente, o que compromete, por conseguinte, a 

atuação regional desta Organização. 

 

 A  intangibilidade  da  ‘cultura’  e  ‘educação’  e  a  validade  das  estatísticas  

sociais defendidas pelo discurso da UNESCO 

 

“A mensuração da ciência é um episódio fascinante na história da ciência: é testemunha 

de interesses ideológicos, políticos, sociais e econômicos”(GODIN, 2008,p.15) 

 

O presente tópico destina críticas ao discurso da UNESCO no que se refere à metodologia 

que mensura o desenvolvimento cultural e educacional das nações e à validade das 

estatísticas sociais aceitas e desenvolvidas pela Organização. Primeiramente, deve-se 

considerar o amplo grau de subjetividade contido na responsabilidade da Agência em 

manusear variáveis intangíveis, como ‘desenvolvimento cultural’ e ‘educação’. Como 

medir, de modo justo e real, a cultura de uma sociedade, ou, o conhecimento 

disseminado entre um determinado grupo social? A missão da UNESCO envolve este e 

demais questionamentos, assumindo desafios metodológicos os quais parecem se 

distanciar da superação a cada vez que o discurso desta Organização apresenta os 

indicadores estatísticos sociais de  modo cartesiano e objetivado, enquanto que, na  

realidade, deveriam ser respeitados em sua característica (repleta de subjetividade e 

relativismo) e, portanto, inviáveis de serem mensurados com o sucesso acreditado. 

 

O UNESCO  Institute for  Statistics ao lançar um quadro de estatística cultural (FCS), 

exatamente com o intuito de tratar variáveis intangíveis de modo prático, estabelece uma 

espécie de ranking do desenvolvimento cultural entre as nações, determinando para os 

Estados Membros um ‘perfil de país’. A criação deste ‘perfil’ supõe um ‘fracasso’ 

metodológico (causado pela intangibilidade do conceito de ‘cultura’); em segundo lugar, 

gera uma interpretação incorreta acerca da realidade (fato que influenciará diretamente a 

relação entre a UNESCO e um determinado país), e, por fim, interpretações de realidade 
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(duvidosas) realocam também as estratégias regionais das demais Organizações 

Internacionais comprometidas com o desenvolvimento, o que pode vir a alterar 

negativamente a dinâmica de cooperação a qual uma nação se insere e, por conseguinte, as 

oportunidades e o futuro de uma determinada sociedade. 

 

De acordo com GODIN (2008) ‘a mensuração tornou-se uma indústria’, afirmação que 

incita a crença de que, a UNESCO, ao utilizar-se de recursos estatísticos para a 

formulação dos ‘perfis de país’, detém de uma série de interesses implícitos (o que, para 

Foucault, se justificaria pela natureza do discurso, que tende a carregar a essência das 

relações de modo não explicitado). 

 

Nesse caso, os interesses da Agência (os quais se misturam naturalmente com os dos países 

membros) pautariam questões econômicas e políticas, considerando  a capacidade que 

‘perfis culturais’ têm em realocar os financiamentos e as estratégias em prol de 

desenvolvimento, do ponto de vista regional e internacional; além de favorecer a exclusão 

assistencial de alguns membros e promover ainda, a existência de um modelo de 

desenvolvimento universalizado. 

 

 A nociva existência de um modelo de desenvolvimento cultural 

universalizado, difundido pelas práticas discursivas da UNESCO 

 

A estratégia de atuação da UNESCO através de ‘perfis’ de países faz crer que, aos olhos da 

UNESCO, há países com ‘perfis’ positivos, e outros com realidades ainda desafiadoras, de 

modo que os países do primeiro grupo (países desenvolvidos) passariam a ser entendidos 

como parâmetros a serem seguidos. Esta lógica aponta então, para a existência de um 

modelo a ser almejado pelas sociedades, ou seja, demonstra que a Organização 

Internacional em questão é potencialmente  capaz   de  colaborar para   que  haja   a   

universalização   de  um   padrão   de desenvolvimento, fato que pode ser extremamente 

nocivo às realidades regionais. 

 

Partindo desse pressuposto, é interessante pontuar um trecho da  Carta Constitutiva da 

UNESCO, o qual aponta como um dos seus objetivos ‘sugerir métodos educacionais mais 

adequados à preparação das crianças do mundo para as responsabilidades da liberdade’. 

Diante deste objetivo, questiona-se: quais parâmetros são utilizados pela UNESCO para 

entender ‘métodos educacionais’ como mais adequados? Seria pouco surpreendente que a 
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resposta para este questionamento consista, exatamente, na utilização de modelos 

exógenos de desenvolvimento, universalmente difundidos, como se níveis culturais 

pudessem ser, de algum modo, padronizados. 

 

 

 

 A dificuldade da UNESCO em adaptar seu discurso às realidades regionais 
 

 

 

Estados membros são identificadas, porém, não são capazes de gerar a total flexibilização do 

discurso da Agência. Um exemplo da inflexibilidade discursiva da UNESCO pode ser 

analisado a partir da Carta referente às Comissões Nacionais, que destina as mesmas 

diretrizes aos mais diversos quadros estatais, o que significa dizer que se constroem as 

mesmas expectativas de cooperação a respeito de realidades regionais distintas, causando 

frustração e um desacordo entre o que foi proposto pelo discurso e o que pode ser, de fato, 

viabilizado a nível local. 

 

Esta realidade é preocupante e abre ainda mais espaço para que o discurso da Agência 

suprima a soberania de algumas regiões, tal como o poder decisório sobre a natureza das 

estratégias destinadas aos respectivos seus territórios. É percebido, ainda, que muito do que é 

dito por meio do documento das Comissões Internacionais, apresenta uma interpretação 

positiva demais acerca dos países signatários, e que o discurso da UNESCO parte de um 

pressuposto inexistente em vários contextos regionais, o que demonstra que os diferentes 

grupos sociais e as especificidades locais que os cercam não estão sendo consideradas pelo 

discurso da Agência. 

 

Ocorre assim, um processo de ‘subjetivação’, consiste na perda da ‘subjetividade’, ou seja, 

da essência profunda, daquilo que constitui o sujeito. Neste sentido, a luta contra o 

discurso universalizante da UNESCO consiste também em uma forma de combate à 

subjetivação do indivíduo e à perda de identidade sua respectiva identidade cultural. 

 

 

 Questionamentos acerca da real preservação de identidades culturais 
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A Agência reconhece que ‘a liberdade de pensamento, expressão e informação, bem como a 

diversidade  da  mídia,  possibilitam  o  florescimento  das  expressões  culturais  na  

sociedade’, defendendo a validade de um intercâmbio cultural entre nações. Sem dúvida, 

nenhum isolamento étnico-cultural seria capaz de desenvolver uma sociedade de modo 

amplo, fato que transforma o pensamento da UNESCO em um princípio lógico e 

bastante correto. Contudo, a dinâmica das Relações Humanas não permite que as teorias 

se desdobrem dentro das melhores expectativas, e, diante dos jogos de interesse entre 

nações e a utilização dos meios de comunicação para fins políticos, o objetivo de 

‘fomentar a interculturalidade’ termina por ter consequências inversas, incapazes de 

promover, ou mesmo proteger, a diversidade cultural dos povos. 

 

Sendo assim, é preciso cautela com as metodologias referentes às estratégias de preservação 

cultural, com o que possa vir a interferi-las negativamente e ainda, com os efeitos da 

difusão daquilo que é entendido como ‘cultura’ para as indústrias culturais. 

 

 

 A ‘difusão da cultura’ através das indústrias culturais 
 

 

Certamente, os países com maior domínio cultural são os países desenvolvidos, com melhor 

condição econômica, não havendo, por exemplo, possibilidades de competição entre o 

poderio da indústria cultural norte americana ou europeia com o de outras realidades, 

pertencentes ao sul. Frente a isso, quando o discurso da UNESCO atribui às indústrias culturais 

grande responsabilidade no fortalecimento da diversidade cultural, alegando que ‘a diversidade 

se nutre das trocas constantes e da interação entre as culturas’ e que (de acordo com sua carta 

constitutiva) o avanço ‘ocorre por meio do conhecimento mútuo entre os povos, através de 

meios de comunicação em massa e dos fluxos de ideias, através da palavra e da imagem’, se 

torna indispensável repensar: Até que ponto a informação, bem como a difusão da mídia, 

possibilitam o florescimento da diversidade cultural? Não estariam as indústrias culturais dos 

países desenvolvidos (mais difundidas e influentes) propensas a dominar os demais Estados 

membros da UNESCO? Ao invés de ocorrer uma espécie de ‘intercâmbio cultural’ saudável 

a diversidade, poderá se instalar (em motivo da preponderância da indústria dos países 

desenvolvidos) relações de dominação e gestão cultural. 
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 O reconhecimento da existência de domínio cultural: Governamentalidade e 

Gestão cultural 
 

 

A análise foucaultiana do discurso permite reconhecer que, a cada vez que a Organização 

Internacional pretende promover a cultura com a ‘ajuda’ das indústrias culturais, o poderio 

político e econômico de uma minoria é imposto sobre os demais. Contudo, a UNESCO parece 

afirmar este tipo de conduta, servindo como palco para manobras de poder, promotoras da 

governamentalidade. Assim, membros da Agência seguem difundido valores distintos e exógenos 

às demais realidades locais. 

Nesse sentido, a UNESCO talvez seja a Organização mais propensa a produzir práticas 

discursivas de dominação, uma vez que carrega como trunfo, a sua responsabilidade 

institucional, voltada a ‘construir intelectualmente’ as sociedades. Frente a i sso, em meio ao 

estabelecimento e aplicação de estratégias da Organização, se torna possível interligar, com base 

teórica, os fenômenos de governamentalidade, gestão cultural, e a subjetivação do sujeito. 

 

 

 O discurso da Agência como elemento reafirmador do histórico de dominação 

colonial brasileiro 
 

 

Devido ao poder do discurso, o Brasil está exposto a um grande risco: ter seu histórico 

colonial reafirmado pelo discurso homogeneizante da UNESCO. Isso significa que, a 

partir da tendência da governamentalidade e da Gestão Cultural, o Brasil poderia estar 

sendo, mais uma vez, vítima do imperialismo, desta vez predominantemente de natureza 

cultural. 

 

Esta análise implica dizer que o processo de aculturação explícito, enfrentado pelo Brasil 

ainda no início do século XVI, estendeu parte de sua essência à realidade brasileira do 

século XXI. Sendo assim, o país enfrenta hoje (sob as disposições tecnológicas da 

globalização) um processo implícito e gradativo de imposição cultural, por meio de 

discursos globalizantes, promovidos por Organismos transnacionais. É interessante 

perceber que, os países que hoje recebem maior influencia dos discursos universalizantes, 

talvez sejam, exatamente, os que tiveram maior fragilidade na formação de suas 

identidades culturais. Isso inicia um círculo vicioso, de difícil reversão. 
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Diante da condição sociocultural brasileira entendida pela Agencia, é pertinente questionar: 

como a UNESCO reage frente à vulnerabilidade cultural do Brasil? Haveria um 

agravamento da fragilidade e vulnerabilidade brasileira através das políticas desta Orga 

nização? 

 

Não seria espantoso afirmar que as políticas da Agência aqui analisada possam influenciar 

subjetivamente no agravamento da realidade cultural brasileira, e que, o quadro 

educacional decadente do Brasil termine por favorecer, ainda mais, a intervenção de 

Organizações tendenciosas à gestão de identidades culturais, como a UNESCO. É como se o 

reconhecimento da necessidade de desenvolvimento do Brasil, de algum modo, atraísse 

mais insegurança, a partir de uma lógica contraditória. 

 

 

 A desigualdade regional interna, a extensão territorial e a diversidade cultural 

como características questionadoras do discurso da UNESCO 

 

Em teoria, a desigualdade regional impossibilita a Agência de desenvolver uma estratégia de 

cooperação fechada, sem levar em consideração as especificidades e as irregularidades 

entre as regiões brasileiras. Esta realidade exige da Agência melhor grau interpretativo, 

capaz de vislumbrar diferentes meios de alcance para diferentes necessidades, entretanto, 

em um modelo cooperativo prático, este ideal não consegue ser alcançado por completo, 

guiando alguns grupos sociais à subjetivação. Muitos indicadores sociais que não 

contemplam as especificidades das diferentes realidades locais e a metodologia de 

interpretação de necessidades da UNESCO, (embasada em estatísticas) tende a falhar. 

 

Sendo assim, um dos grandes desafios da Amazônia (e do Brasil) consiste em contornar as 

pressões que o desenvolvimento exerce sobre estruturas tradicionais, (incluindo o contexto 

social indígena e o modo de vida de ribeirinhos, por exemplo), as quais, em meio à 

dinâmica de cooperação, terminam sendo fortemente abaladas, propiciando as condições 

necessárias para que se desenrole a gestão cultural. 

 

É preciso desviar a Amazônia do discurso de governamentalidade, e, para tal, o profundo 

conhecimento da região deve ser promovido, uma vez, pois, que o quadro Amazônico 
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(amplamente desconhecido, e, ao mesmo tempo, geopoliticamente discutido e disputado), 

facilita a imposição de discursos  homogeneizantes. 

 

Ocorre que os meios de inserção global da região Amazônica fazem despontar o 

interesse internacional sobre a área e, por conseguinte, os interesses sobre a construção de 

estruturas que possam influenciá-las. É neste contexto que se reconhece a intenção de 

alguns países em participar politicamente da construção de práticas discursivas de 

Organizações atuantes na Amazônia, como a UNESCO. Acusam-se assim, os perigos de 

utilização dos discursos da Agência como meio político de intervenção e domínio cultural. 

 

 

CONSIDERAÇÕES  FINAIS 
 

 

A pesquisa aqui realizada se propôs a investigar as relações de cooperação e os esforços de 

alcance ao Desenvolvimento Humano a partir do viés pós-moderno das Relações 

Internacionais, considerando que a influência de novos atores internacionais, como a das 

Agências especializadas da ONU, podem ser interpretadas mais criticamente, no referente 

à elaboração das estratégias de cooperação regional e à (re)construção das sociedades. 

 

A pesquisa não deixou de  considerar as principais características que  fundamentam  a 

constituição do cenário político global, e se empenhou em compreender a necessidade e 

vontade de cooperar, paralelamente aos jogos de interesse e à constante busca e imposição de 

poder, sem que as proposições levantadas se limitassem ao óbvio. Eis a motivação central 

para que este trabalho se detivesse à Teoria Pós-Moderna das Relações Internacionais; 

esta, indubitavelmente, se apresenta como a mais adequada à desconstrução de realidades 

historicamente estabelecidas e à sobreposição de toda e qualquer interpretação superficial dos 

fatos. 

 

Pode-se dizer que, analisar as condições de desenvolvimento do Brasil, não somente a partir 

do enfoque econômico, e sim, humano, deve ser entendida como uma prioridade 

acadêmica. Há a urgente necessidade de discutir, cada vez mais, sob quais circunstâncias 

e sob quais relações de poder se encontram as estratégias que, seguindo as melhores 

expectativas, são potencialmente capazes de guiar a sociedade brasileira em direção a um 

patamar positivo, do que diz respeito ao nível educacional e ao acesso e produção cultural. 
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É interessante ressaltar que as críticas direcionadas a esta Agência ao longo da pesquisa não 

consistem em diminuir a importância de suas ações ou em não reconhecer muito do que se 

tem feito pela educação, ciência e tecnologia, nem tudo consiste em conclusões 

negativas. Não cabe ao estudo apresentar uma UNESCO por completa prejudicial, seria 

injusto se o fizesse; a existência desta Organização não é, nem de longe, negativa em sua 

totalidade, mas sim, questionável em sua existência. 

 

Não é contraditório, por assim dizer, reconhecer a importância de uma instituição e ao 

mesmo tempo, criticar sua funcionalidade. Alguns dos principais objetivos da UNESCO 

talvez não encontrem o sucesso socialmente esperado, não devido à invalidade das 

estratégias de cooperação, mas devido ao modo com que as estratégias se constituem, ou 

seja, devido ao discurso que as embasam. Nesse sentido, se pudesse ser atribuída 

culpabilidade pela difusão das tendências de governamentalidade difundidas através da 

Agência e pelos processos de subjetivação de indivíduos e gestão cultural, esta seria 

atribuída às práticas discursivas dos Estados, partindo do pressuposto que as práticas 

discursivas da UNESCO são, na verdade, a reunião de tudo o que está intrínseco a vontade 

dos governos e dos povos que as constituem. 

Logo, diante da dificuldade de reverter o quadro de Governamentalidade estabelecido pelas 

estratégias das Organizações Internacionais, resta ao Brasil e à Amazônia desenvolverem 

mecanismo de defesa, a fim de superar problemas de soberania cultural, os quais estão 

acarretados de consequências políticas e sociais. É extremamente urgente e necessário 

que as esferas do governo brasileiro, junto aos demais setores, trabalhem em prol do 

empoderamento cultural e social interno, de modo a desenvolver na nação, a consciência e a 

capacidade política para não permitir as influências de discursos exógenos e com baixo grau 

de identificação local. 

O Brasil necessita desenvolver capacidade de discernir quais práticas discursivas deixar-se 

aplicar, reagindo assim, contra a governamentalidade e contra um dos mais perigosos 

processos da modernidade: o imperialismo cultural. Estabelecer relações positivas de 

cooperação regional é extremamente viável, desde que, os atores estatais envolvidos 

estejam capacitados suficientemente para aproveitar os recursos da interdependência sem 

perder a soberania sobre suas respectivas regiões. 

Nesse sentido, se revela a importância do Brasil inserir-se nos processos de cooperação com 

autonomia e com o controle e conhecimento de suas especificidades, pautadas, 
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sobretudo, na diversidade cultural e na desigualdade regional interna. A partir destes 

pressupostos acima explanados, é possível traçar perspectivas positivas para o Brasil e a 

Amazônia, no que se refere à cooperação e à manutenção da soberania cultural, desde 

que a tendência à gestão cultural e à subjetivação seja combatida com sensibilidade da 

UNESCO junto às esferas governamentais. 

Não há mais espaço comparações (incabíveis) com outras realidades culturais, sobretudo, as 

pertencentes aos países desenvolvidos. Estas comparações tendem a expandir o imaginário 

brasileiro e amazônico como ‘culturalmente inferior’, tornando-o vulnerável à intervenção 

externa, ao domínio cultural e à homogeneização de identidades. 

 

Como encontrar um modelo de cooperação que promova a melhoria educacional e cultural 

sem que haja subjetivação dos indivíduos? Como diferenciar as regiões brasileiras sem 

inferiorizá- las? Como não fazer das políticas equitativas da UNESCO, um meio para a 

gestão cultural? O caminho rumo à superação destes desafios é longo, e depende, 

sobretudo, da postura política do Brasil, frente às intervenções de outros atores do Sistema 

Internacional. 
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RESUMO: O presente trabalho busca analisar o papel da diplomacia brasileira no âmbito 

da Organização das Nações Unidas (ONU) especificamente na Assembleia Geral (AG) e no 

Conselho de Segurança (CS) no pós-Guerra Fria. A ONU é uma instituição política e de 

segurança de caráter universal que, apesar de reconhecidas deficiências, continua se 

colocando como ator relevante nos processos de manutenção da paz e da segurança 

internacional. Nesse sentido, os dois organismos onusiano a AG e o CS tem se configurado 

como ambiente propício para a dinâmica da diplomacia brasileira na defesa dos interesses 

nacionais no plano multilateral. Nesse período, o Brasil atua plenamente ciente dos elementos 

básicos que nos vinculam à instituição internacional, tradicionalmente, dedicado à paz mundial 

e da região latino-americana por meio da convivência pacífica com seus vizinhos evidencia a 

promoção de relações pacífica entre os Estados, defesa do multilateralismo e ênfase na 

resolução de conflitos por meios diplomáticos. Considera-se nesse contexto, as tendências 

globais do pós-Guerra Fria e as características da inserção multilateral do Brasil, com a 

formulação e recomendações das propostas brasileiras com relação a uma nova agenda 

temática para às Nações Unidas, bem como na aglutinação entre os campos do 

desenvolvimento social aos mecanismos de promoção da paz e da segurança internacional. 

Nesse sentido, utilizando-se de uma metodologia analítico-qualitativa e das análises dos 

discursos da delegação brasileira nas Nações Unidas, nosso objetivo reside em analisar o 

papel da diplomacia brasileira no âmbito da ONU com ênfase para as discussões no âmbito da 

Assembleia Geral e do Conselho de Segurança no período pós-Guerra Fria. 

 

Palavras-Chaves: Diplomacia brasileira. Assembleia Geral. Conselho de Segurança. 
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ABSTRACT: The presente study aims to analyze the role of Brazilian diplomacy in the context 

of the United Nations (UN) specifically in the General Assembly (GA) and the Security Council 

(SC) in the post-Cold War. The UN is a political institution and security of universality that 

despite acknowledged shortcomings, still posing as a relevant actor in the process of 

maintaining peace and international security. In this sense, the two bodies’ onusiano GA and 

SC has emerged as an environment conducive to the dynamic of Brazilian diplomacy in 

defense of national interests. During this period, Brazil operates fully aware of the basic 

elements that bind us to the international institution traditionally dedicated to world peace 

and the Latin American region through peaceful coexistence with its neighbors highlights in 

the promotion of peaceful relations among states, advocacy emphasis on multilateralism and 

conflict resolution through diplomatic means.  In  this  context,  the  overall  trends  of  the  

post-Cold  War  and  the  characteristics  of multilateral participation of Brazil, with the 

formulation of recommendations and brazilian proposals regarding a new thematic agenda for 

the United Nations and bonding between the fields of social development mechanisms for 

promoting peace and international security. Accordingly, using an analytical qualitative 

methodology and analysis of the discourse of the Brazilian delegation in the UN, our goal is 

to analyze the role of Brazilian diplomacy in the UN with emphasis on the discussions in the 

General Assembly and Security Council in the post-Cold War. 

 

Keywords: Brazilian Diplomacy. General Assembly. Security Council. 

 

 

 

 

Introdução 
 

 

A importância da Organização das Nações Unidas (ONU) para a política externa 

brasileira é inegável na medida em que o organismo passou a ser percebido como uma arena de 

debates no qual os Estados, assim como o Brasil, exercem a defesa de seus interesses no plano 

multilateral diante das principais problemáticas que delineiam as relações internacionais. A 

ONU, que foi concebida com o intuito de manutenção da paz e da segurança no meio 

internacional, ganhou maior destaque e capacidade relativa de influência no sistema diante da 

emergência do momento multipolarizado característico do pós-Guerra Fria. 

A diplomacia brasileira é parte original do processo onusiano que se tornou um 

grande projeto coletivo do sistema internacional desde meados do século XX. Membro fundador 

da Instituição, o Brasil sempre atribuiu à ONU um papel fundamental nas atuações de sua 
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política externa. Na qualidade de Estado-membro ativo e plenamente participante do sistema 

onusiano, o Brasil tornou-se um ator visivelmente engajado na ONU, refletindo assim sua 

personalidade internacional no meio internacional (CORRÊA, 2007, p. 21). 

O tratamento analítico dado aos dois organismos onusianos, Assembleia Geral (AG) e 

Conselho de Segurança (CS), reflete ao seu caráter político do ponto de vista das relações 

internacionais pressupondo níveis ainda que assimétricos, porém, fundamental para 

compreender a dinâmica da política externa brasileira no principal organismo político a 

nível internacional de alcance mundial. No que se refere à Assembleia Geral, o País tem se 

destacado pela introdução de novos temas na agenda da política internacional e incorporado 

novas diretrizes de como exercer os interesses nacionais diante das divergências existentes 

entre os demais interesses dos Estados- membros da ONU. No âmbito do CS, abordaremos 

o papel da diplomacia brasileira pautado nas principais posições brasileiras nesse organismo, 

especificamente apresentando as principais questões tratadas pelo Brasil nos quatros biênios 

(1993-94; 1998-99; 2004-05 e 2010-11) referentes ao período pós-Guerra Fria em que o País 

esteve presente, assumindo o status de membro não permanente. 

O Brasil vem se colocando enquanto um dos principais atores nas discussões 

internacionais, inserindo-se em anos recentes numa nova conjuntura na qualidade de Estado 

emergentes o que gera credenciais para a defesa de seus interesses nos principais organismos 

multilaterais. Nesse sentido, a problematizarão em questão consiste em detectar quais foram as 

principais posturas adotadas pela diplomacia brasileira no âmbito da ONU, especificamente para 

os âmbitos da AG e CS. 

Para melhor sistematização e desenvolvimento da discussão do tema abordado, este 

trabalho está organizado em quatro sessões. Primeiramente, discutir-se-á sobre o processo de 

inserção internacional do Brasil no âmbito da ONU; a análise da presença da diplomacia 

brasileira no seio da AG, posteriormente a conduta do Brasil no CS da ONU e finalmente 

um balanço levando em consideração os principais princípios tradicionais diante das posições 

adotadas pela política externa brasileira durante a presença da diplomacia do Brasil nos dois 

organismos onusianos supracitados no período pós-Guerra Fria. 

A metodologia de análise empregada nessa discussão pautar-se-á pela análise dos 

statements do Brasil na AG e CS, além das sistematizações acadêmicas que permeiam o estudo 

sobre a atuação da diplomacia brasileira nos organismos multilaterais, com atenção para análise 

das posições brasileiras levado a cabo no âmbito da AG e do CS da ONU enquanto organismos 

políticos como ambientes propícios significantes para o entendimento do comportamento das 

posturas do Brasil no plano multilateral. 
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1. Inserção Internacional do Brasil nas Nações Unidas 
 

 

A inserção da diplomacia brasileira nos organismos de internacionais remonta uma 

trajetória desde a Liga das Nações
2
. A desejabilidade da política externa brasileira de se inserir 

nos organismos de segurança internacional como observado na participação brasileira na 

Liga das Nações, que não diferentemente, define o engajamento do Brasil em sua inserção na 

organização subsequente, a Organização das Nações Unidas. O Brasil foi um dos Estados 

membros fundadores da ONU. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Brasil 

definiria claramente seu posicionamento apoiando a aliança dos Aliados, o que levou ao 

direcionamento dos objetivos da política externa brasileira cada vez mais envolvida nessa 

aliança e seriam por ela influenciados na dinâmica da política internacional (GARCIA, 

2011a, p. 294). Elemento que contribuiu para a abertura  a  atuação  da  diplomacia  

brasileira  nas  principais  rodadas  de  negociações  para  a formulação da nova instituição 

internacional. 

Na América Latina, o Estado dotado de credenciais suficientes para compor o Conselho 

de Segurança da ONU na qualidade de membro permanente seria o Brasil, pois no 

processo de definição e planejamento da instituição internacional, o País chegou a ser 

cogitado pelos Estados Unidos para compor uma vaga nesse organismo CS da ONU na 

qualidade de membro fixo dotado de todos os atributos dos demais membros permanentes. De 

acordo com Garcia (2011b, p. 170), com o intuito de ajustar as divergências internas sobre 

o engajamento brasileiro a um assento permanente no CS, Vargas instruiu a Leão Velloso 

(diplomata brasileiro na ONU) a direcionar a luta por um assento para a América Latina e a 

partir dessa estratégia com o apoio explícito dado pelos Estados Unidos, o Brasil seria o 

principal Estado latino americano a garantir sua vaga na qualidade de membro permanente. 

No inicio de 1945, agravou-se uma crise institucional doméstica que comprometia a 

estabilidade do Estado Novo, o que levou o presidente Vargas, embora ainda interessado em 

ocupar um assento permanente no CS, a não se engajar de forma direta nesse pleito 

voltando-se para a problemática domestica na qual o País estava passando (GARCIA, 2011b, 

p. 176). No entanto, há de se considerar que para a diplomacia brasileira, a ONU representa 

um ambiente institucional privilegiado de modo a reforçar dois pilares de sua política externa: a 

primazia dos marcos jurídico internacional e o multilateralismo. No campo da manutenção da 

paz e segurança internacional, o Brasil se apoia no engajamento de sua atuação nas operações 

                                                           
2
 Para um estudo mais profundo sobre a inserção e trajetória brasileira na Liga das Nações, ver os trabalhos de Breda 

dos Santos (2002) e Garcia (2002). 
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de paz, no debate sobre segurança humana e na prevenção de conflitos (MELLO, 2002, p. 

164). Nesse sentido, a presença da diplomacia brasileira no âmbito da AG e do CS são fontes 

de elementos de estudo fundamentais para a compreensão da política externa brasileira nas 

esferas de discussões multilaterais internacionais. 

O Brasil busca gradativamente maior inserção internacional, se colocando como um 

dos principais atores regionais e através das posturas e dos discursos da diplomacia brasileira 

que são tradicionalmente lavrados com os princípios que iluminam a conduta da política 

externa brasileira, refletindo os valores da democracia, de liberdade e convivência pacífica 

entre os povos (BARBOSA, 2002, p. 119). Pautando-se nessas credenciais, o Brasil diante de 

uma nova conjuntura internacional, reforça o papel de suas atuações nos principais fóruns 

multilaterais (AG e CS da ONU), abre assim, espaços fundamentais para a execução da 

política externa brasileira na defesa dos interesses nacionais, ao se inserir politicamente nas 

dinâmicas temáticas e decisórias das relações internacionais. 

 

 

 

2. A diplomacia brasileira na Assembleia Geral da ONU 
 

 

A AG da ONU é uma arena de debates que reflete a dinâmica dos interesses na 

política internacional em multidimensões temáticas. Na AG cada unidade, ou seja, cada Estado, 

sem distinções de qualquer natureza do ponto de vista institucional, tem um assento com 

direito a um voto e até no máximo cinco representantes, de acordo com o artigo (9.2) presente 

na Carta da ONU (1945)
3 

(NADER, 2010, p. 148). A AG configura-se como o principal 

órgão deliberativo das Nações Unidas, atualmente é composto por 193 Estados e se caracteriza 

                                                           
3
 De acordo com a Carta das Nações Unidas, temos no Art. (9) 1. A Assembleia Geral será constituída por todos os 

Membros das Nações Unidas. 2. Cada Membro não deverá ter mais de cinco representantes na Assembleia Geral. Sobre 

as funções e as atribuições a Carta afirma que: Artº (10) A Assembleia Geral poderá discutir quaisquer questões ou 

assuntos que estiverem dentro das finalidades da presente Carta ou que se relacionarem com as atribuições e funções de 

qualquer dos órgãos nela previstos e, com exceção do estipulado no Artigo 12, poderá fazer recomendações aos 

Membros das Nações Unidas ou ao Conselho de Segurança ou a este e àqueles, conjuntamente, com referência a 

qualquer daquelas questões ou assuntos. Art. (11) 1. A Assembleia Geral poderá considerar os princípios gerais de 

cooperação na manutenção da paz e da segurança internacionais, inclusive os princípios que disponham sobre o 

desarmamento e a regulamentação dos armamentos, e poderá fazer recomendações relativas a tais princípios aos 

Membros ou ao Conselho de Segurança, ou a este e àqueles conjuntamente. 2. A Assembleia Geral poderá discutir 

quaisquer questões relativas à manutenção da paz e da segurança internacionais, que a ela forem submetidas por 

qualquer Membro das Nações Unidas, ou pelo Conselho de Segurança, ou por um Estado que não seja Membro das 

Nações unidas, de acordo com o Artigo 35, parágrafo 2, e, com exceção do que fica estipulado no Art.12, poderá fazer 

recomendações relativas a quaisquer destas questões ao Estado ou Estados interessados, ou ao Conselho de Segurança 

ou a ambos. Qualquer destas questões, para cuja solução for necessária uma ação, será submetida ao Conselho de 

Segurança pela Assembleia Geral, antes ou depois da discussão. 3. A Assembleia Geral poderá solicitar a atenção do 

Conselho de Segurança para situações que possam constituir ameaça à paz e à segurança internacionais (CARTA DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2001). 
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por um fórum de discussão multilateral multitemático regido em consonância com a Carta das 

Nações Unidas. 

As temáticas discutidas pelos Estados no âmbito da AG vão desde as questões que 

envolvem a problemática com a paz e a segurança internacional até as questões ligadas a fome 

e a pobreza e que demandam posicionamentos adotados pelos próprios Estados para o 

direcionamento de políticas ligadas ao desenvolvimento. É nessa esfera, que desde o ano de 

1946, os Estados através de suas posições expressam, como a comunidade internacional deve 

agir para impedir a guerra, fenômeno este que deu origem à formação da própria instituição 

(AMORIM, 2007, p. 13). Guiando-se nessas articulações políticas e diplomáticas, que mesmo 

em face das divergências de interesses, a expectativa é que os atores envolvidos nesse 

ambiente consigam dá respostas às demandas eminentes da comunidade internacional. 

A presença da diplomacia brasileira nos organismos multilaterais, como apresentado 

anteriormente, reforça a conduta do Brasil em sua desejabilidade em se inserir como ator 

relevante nesses ambientes de discussões. Partindo dessa perspectiva e evidenciando uma 

conjuntura de transição para uma nova configuração internacional, o Brasil proporia durante o 

governo de Sarney em 1989 na 44ª sessão da AG da ONU, a reconfiguração do CS 

sinalizando para a inserção de Estados periféricos como novo modelo de equilíbrio político 

na nova ordem internacional (ARRAES, 2005, p. 156).  Nessa ocasião, o presidente Sarney 

declarou que: 

 

 

(...) este é um problema que merece ser examinado não apenas sob o ângulo tradicional 

da adequação entre a quantidade de membros não permanentes e o aumento 

verificado no número de Estados-membros das Nações Unidas, mas, sobretudo à luz 

das mudanças nas relações de poder ocorridas no mundo desde a criação da 

Organização. É chegado o tempo de uma reavaliação destinada a permitir que a 

multipolaridade atual se veja refletida no Conselho de Segurança, a fim de habilitá-

lo a melhor exercer suas responsabilidades. Poderíamos contemplar uma categoria 

adicional de membros permanentes, sem o privilégio do veto (SARNEY apud CÔRREA, 

2007, p. 514). 

 

 

Adotando essa postura na AG, a diplomacia presidencial exercida por Sarney munindo-se 

das diretrizes da política externa brasileira fez daquele momento um retorno da agenda das 

relações internacionais do Brasil, para a necessidade de uma reconfiguração do CS que naquele 

mesmo ano Brasil estava cumprindo seu 6º mandato-biênio (1988-1989) no organismo 

onusiano. Levando em consideração os argumentos do Embaixador Ronaldo Sardenberg, há 

uma crescente preocupação com o desequilíbrio institucional em favor do CS, observando-se 
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graves consequências no que se refere ao papel desempenhado pela a Assembleia Geral 

(WROBEL; HERZ, 2002, p. 297). 

No ano de 1990 ocorreram profundas transformações na agenda internacional com 

reflexos para as relações internacionais do Brasil inseridos nesse contexto. Na 45ª sessão da AG 

da ONU, o Brasil anunciou o fim do projeto político brasileiro de eventuais explosões 

nucleares e meses depois, ainda no mesmo ano, com base num ajuste diplomático, o Brasil 

conjuntamente com a Argentina institucionalizou a Agencia Internacional de Energia Atômica 

(AIEA) com o intuito de minimizar as desconfianças existentes entre ambos Estados (ARRAES, 

2005, p. 157). 

Em 1992 na AG da ONU, o chanceler Celso Lafer sinalizou que as mudanças ocorridas 

em anos recentes na ordem mundial e firmou o posicionamento do Brasil diante dessa nova 

conjuntura internacional. Observemos nas palavras de Lafer (1992) a seguir: 

 

 

No mundo de hoje, o papel da razão na busca de saídas do labirinto está em recolher 

com fundamento na experiência histórica os valores que podem orientar formas 

qualitativas superiores de vida na sociedade organizada: o primado da liberdade, da 

democracia, do respeito aos direitos humanos, do conceito de desenvolvimento 

sustentável, da justiça e da paz. (...) as Nações Unidas e a Assembleia Geral, em 

particular, devem ser o ponto de intersecção por excelência das tendências que 

conformam a complexidade da hora presente. (...) o ponto de partida para 

repensar a organização do sistema internacional é o reconhecimento de que a paz, 

segurança e desarmamento constituem elementos indissociáveis [destaque nosso] 

(LAFER, 1992, p. 552). 

 

 

A nova dinâmica das relações internacionais permitiu a inserção de novos temas na agenda 

das Nações Unidas, com reflexos diretos para as discussões no âmbito da AG. Nesse período, a 

diplomacia brasileira estava atenta para as novas demandas e possíveis espaços de inserção 

que o Brasil poderia naquele momento obter. 

Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), a presença da diplomacia 

brasileira na AG elucida que a postura do Brasil esteve ligada aos temas direcionados aos 

processos de globalização e de abertura econômica e comercial, nas políticas de liberalização 

em geral, nos riscos e nas problemáticas provenientes das instabilidades dos fluxos de capitais 

com ênfase para a reforma das instituições econômicas advindas dos acordos de Bretton Woods, 

no campo da segurança nota-se grande ênfase para o processo de desarmamento (CORRÊA, 

2007, p. 27). O direcionamento para as questões de liberalização das políticas econômicas 

reflete as posições da política externa brasileira em defesa dos interesses de inserção 
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internacional do Brasil nos organismos multilaterais em consonância com a defesa dos interesses 

nacionais. 

De acordo com Miyamoto (2002, p. 124), “a diplomacia presidencial, como foi 

cunhada a política exterior de Fernando Henrique Cardoso, caracterizou-se desde o primeiro 

momento em mostrar o quão importante era a política externa para o desenvolvimento do 

país”. Nesse sentido, um tema visivelmente colocado pela diplomacia brasileira durante o 

período do governo de FHC também se direcionou para a ênfase nos processos de integração 

regionais como mecanismos de fortalecimento econômico das regiões. De acordo com o 

discurso do Ministro das Relações Exteriores Luiz Filipe Lampreia na 51º Sessão ordinária da 

AG da ONU, o Brasil enfatizou a sua responsabilidade e importância com o Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL) como meio de estabilização das políticas econômicas dos 

Estados na região. Em discurso diplomático brasileiro, Lampreia afirma que: 

 

 

A ênfase nas coalizões político-ideológico foi substituída pela ênfase nas coalizões 

econômicas. Movidos pela opinião pública, os Governos hoje se preocupam com o 

bem estar social, a qualidade de vida, os indicadores socioeconômicos, o desemprego. 

O principal foco do debate político está-se deslocando definitivamente da estratégia 

e da ideologia para o campo econômico e da integração. Por isso o mundo tem 

evoluído de forma intensa no sentido de grandes acordos econômicos regionais. 

Norte-Sul e Leste- Oeste, eixos centrais da política internacional dos últimos 

cinquenta anos, dão lugar a agrupamentos de países unidos em torno do objetivo da 

integração econômica e da concertação de políticas macroeconômicas, financeiras e 

comerciais (LAMPREIA apud CORRÊA, 2007, p. 616). 

 

 

Partindo dessa postura, a política diplomática do Brasil sinalizava diante da AG para uma 

mudança de natureza da política internacional, se antes as ideologias ditavam as posturas dos 

Estados diante das forças correlacionadas na dinâmica internacional, o novo momento exigia 

do Brasil a ênfase para nas coalizões econômicas, ou seja, nos processos de integração 

regional, no caso brasileiro evidenciando suas atuações inseridas no MERCOSUL, como 

estratégias que para além do aspecto evidenciado no discurso de bem-estar social, demonstraria 

o interesse na concertação das mediadas políticas direcionadas aos aspectos financeiros, 

macroeconômicos e comerciais.
4

 

 

                                                           
4
 Os anos da década de 1990 destaca-se em uma nova ênfase dada pela política externa brasileira, a relevância na 

agenda diplomática brasileira para o regionalismo, evidenciado pala atuação do Brasil nos processos de integração sub- 

regional (MERCOSUL), nesse contexto integrativo há de se levar em consideração a proposta brasileira de criação da 

Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA) e de integração continental-hemisférica – (ALCA) Área de Livre 

Comércio das Américas (ALTEMANI, 2005, p. 233). 
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Nos primeiros discursos diplomáticos durante a gestão do governo Lula na AG da 

ONU, especificamente nos anos 2002 e 2003, o presidente Lula foi bastante cauteloso em 

relação à candidatura do Brasil como membro fixo do CS, pois a conjuntura doméstica do 

país não era favorável na medida em que havia desconfiança sobre o futuro e a 

estabilidade da economia brasileira entre os setores influentes nacionais, que repercutiam 

internacionalmente provocando assim, efeitos nas posturas diplomáticas do Brasil nos 

organismos onusianos (FERREIRA; MARTINEZ, 2013, p. 120). 

Os discursos da diplomacia brasileira na AG durante o governo do presidente Lula, 

pautou- se por uma maior tendência ao tratamento das questões ligadas à justiça social 

acentuando-se nessa esfera os programas desenvolvidos pelo governo na área social como 

núcleo de embasamento para o desenvolvimento de mecanismos e projetos para a promoção do 

desenvolvimento no meio internacional (CORRÊA, 2007, p. 17). Nesse sentido, é basilar no 

discurso diplomático brasileiro temas ligados ao combate à fome e a pobreza principalmente nas 

sociedades vitimadas por conflitos e nesse processo, o desenvolvimento de políticas 

cooperativas seja através das instituições internacionais para a minimização das problemáticas 

ligadas a esse campo. 

Durante a 58ª sessão da AG da ONU no dia 23 de Setembro de 2003, a diplomacia 

presidencial exercida pelo presidente Lula, foi elemento fundamental para a compreensão da 

postura diplomática brasileira sobre a importância da AG da ONU e suas dimensões temáticas 

em um fórum de discussão no que concerne à política internacional. Faz-se necessário o 

resgate do pronunciamento do presidente Lula: 

 

A Assembleia Geral (...) precisa ser politicamente fortalecida para, sem dissipação de 

esforços, dedicar-se aos temas prioritários. A Assembleia Geral tem cumprido papel 

relevante ao convocar as grandes Conferências e outras reuniões sobre direitos humanos, 

meio ambiente, população, direitos da mulher, discriminação racial, AIDS, 

desenvolvimento social. Mas ela não deve hesitar em assumir suas responsabilidades na 

administração da paz e segurança internacionais. A ONU já deu mostras de que há 

alternativas jurídicas e políticas para a paralisia do veto e as ações sem endosso 

multilateral. A paz, a segurança, o desenvolvimento e a justiça social são indissociáveis 

(LULA apud BRASIL, 2007. p. 195). 

 

 

A diplomacia presidencial exercida nesse naquele momento foi um dos elementos 

fundamentais para a incorporação de uma nova agenda temática pautada nas problemáticas do 

novo milênio. Na perspectiva brasileira, o papel fundamental da ONU diante das diversas 

temáticas abriu espaços para novas discussões. No entanto, seria indissociável a adoção de 

novas alternativas às problemáticas internacionais por meio da aglutinação dos mecanismos 
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de promoção da paz e segurança aos incentivos ao desenvolvimento e justiça social. 

A diplomacia brasileira expressou em suas declarações que o papel desempenhado pela 

AG da ONU deveria ser renovado e revigorizado, ao passo que o CS deveria atuar 

embasado em critérios bem fundamentados e transparentes que conseguisse dar respostas de 

maneira responsável às problemáticas que permeiam as relações internacionais (WROBEL; 

HERZ, 2002, p. 297). Nessa linha, perceber-se-á este posicionamento, no pronunciamento do 

presidente Lula a seguir: 

 

 

O projeto de reforma das Nações Unidas, hoje em discussão, é indissociável da 

atualização do Conselho de Segurança. Sua agenda cada vez mais ampla e ambiciosa 

implica responsabilidades diversificadas – muitas vezes em áreas não previstas pela 

Carta. Não é admissível que o Conselho continue a operar com um claro déficit de 

transparência e representatividade. A boa governança e os princípios democráticos, 

que valorizamos no plano interno, devem igualmente inspirar os métodos de decisão 

coletiva e o multilateralismo. Temos diante de nós uma oportunidade histórica para 

ampliar a composição do Conselho de forma equitativa. Para a maioria dos países 

membros da ONU, isto significa aumentar o número de membros permanentes e não 

permanentes, com países em desenvolvimento de todas as regiões nas duas categorias 

(LULA apud CORRÊA, 2007, p. 745). 

 

 

Nos anos recentes, precisamente durante seu discurso na 66ª sessão da AG no dia 21 de setembro 

de 2011, a presidente Dilma Rousseff foi a primeira mulher estadista na história da 

instituição, a discursar na abertura das atividades da AG. Naquele momento, a presidente 

proferiu um discurso inovador no âmbito da AG ao inserir novos conceitos de como perceber 

e tratar as questões de intervenções humanitárias e as responsabilidades condicionadas às 

Nações Unidas no desenvolvimento dessas intervenções. A seguir, para uma melhor 

compreensão do conceito no contexto, recupera-se o pronunciamento da presidente Dilma: 

 

 

O mundo sofre, hoje, as dolorosas consequências de intervenções que agravaram os 

conflitos, possibilitando a infiltração do terrorismo onde ele não existia; inaugurando 

novos ciclos de violência; multiplicando os números de vítimas civis. Muito se fala 

sobre a responsabilidade de proteger; pouco se fala sobre a responsabilidade ao 

proteger. São conceitos que precisamos amadurecer juntos. Para isso, a atuação 

do Conselho de Segurança é essencial, e ela será tão mais acertada quanto mais 

legítimas forem suas decisões. E a legitimidade do próprio Conselho depende, cada 

dia mais, de sua reforma [destaque nosso] (ROUSSEFF apud BRASIL, 2011). 
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As palavras da presidente foram claras, ao expressar o posicionamento brasileiro no que 

concernem as intervenções humanitárias explicitamente autorizadas pelo CS. A introdução de 

um novo conceito “responsabilidade ao proteger” direcionou a postura diplomática e certos 

questionamentos sobre as intervenções até então executadas pelas forças onusianas, geralmente 

em sociedades vitimadas por conflitos. Nesse contexto, merece destaque a diplomacia 

presidencial brasileira no seio da AG demonstrando tanto um interesse brasileiro em seu 

discurso de reforma institucional, quanto os reflexos desse posicionamento para os mecanismos 

de promoção da paz e da segurança no meio internacional. 

 

 

3. A diplomacia brasileira no Conselho de Segurança da ONU 
 

 

Desde o Conselho Executivo da Liga das Nações predecessor do CS da ONU, o 

Brasil defendia a meta de compor de forma fixa a instância decisória maior da Liga, de 

maneira que contribuísse para a projeção o perfil do Brasil no cenário internacional. Nessa 

mesma direção vai a postura brasileira para com o CS que é considerado o principal 

organismo político no âmbito da ONU e tem como responsabilidade discutir problemáticas e 

desenvolver políticas para a manutenção da paz e da segurança internacional. De acordo com a 

Carta das Nações Unidas, em seu 23º artigo onde expressa que, o CS é composto de quinze 

membros da ONU, sendo a República da China, a França, a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do norte e os  Estados Unidos da 

América na qualidade de  membros permanentes  do organismo (CARTA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2001)
5
. 

 

Nos debates políticos durante o processo de constituição do CS da ONU, o 

presidente Franklin Roosevelt, segundo o titular do Departamento de Estado, Cordell Hull, 

cogitou a presença do Brasil como membro permanente do CS decorrente a expressão 

regional e de sua geografia continental que inclui nesse aspecto as dimensões de população e 

potencial de desenvolvimento regional (ARRAES, 2006, p. 27). No entanto, as alegações dos 

                                                           
5
 A Carta das Nações Unidas, ainda expressa que os membros não permanentes do Conselho de Segurança será eleito 

pela Assembleia Geral que elegerá dez outros Membros das Nações Unidas para compor os Estados-Membros do 

Conselho, tendo especialmente em vista, em primeiro lugar, a contribuição dos Membros das Nações Unidas para a 

manutenção da paz e da segurança internacionais e para os outros propósitos da Organização e também a distribuição 

geográfica equitativa. (2). Os membros não permanentes do Conselho de Segurança serão eleitos por um período de 

dois anos. Na primeira eleição dos Membros não permanentes do Conselho de Segurança, que se celebre depois de 

haver-se aumentado de onze para quinze, o número de membros do Conselho de Segurança, dois dos quatro membros 

novos serão eleitos por um período de um ano. Nenhum membro que termine seu mandato poderá ser reeleito para o 

período imediato. (3). Cada Membro do Conselho de Segurança terá um representante (CARTA DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2001). 
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demais Estados membros permanentes do CS não categorizavam o Brasil dentro dessa 

orbita, impossibilitando qualquer abertura para a inserção do País a esse posto. Na 

realidade, a diplomacia brasileira se coloca particularmente bem posicionada para empreender 

tal balanço, tendo em vista não somente a razoável consistência de nossa atuação, como o 

elevado padrão de assiduidade de nossa participação em seus trabalhos nos últimos anos 

padrão igualado apenas pelo do Japão entre os membros não permanentes do CS da ONU 

(AMORIM, 1998, p. 4). 

No período em que nos ocupamos, o pós-Guerra Fria, o Brasil apresentou suas 

credenciais para adquirir uma postura significativa na nova configuração do sistema 

internacional, mesmo sendo “falto” na área militar, mas considerando seus valores 

democráticos, pacifista, legalista e multilateral configuraram como as credenciais necessárias 

para que o País almejasse seu ingresso permanente no CS como representante regional ou 

dos países em desenvolvimento (ARRAES, 2006, p. 28). Nesse sentido, levando em 

consideração as diretrizes da política externa brasileira em relação ao CS da ONU e a 

desejabilidade do Brasil de se fixar como membro permanente através de uma possível reforma 

do organismo, o objetivo dessa sessão será o de elencar as principais posturas da diplomacia 

brasileira em suas atuações nos biênios (1993-1994; 1998-1999; 2004-2005; 2010-2011) 

delegados ao País no período pós-Guerra Fria
6
. 

 

Em seu primeiro mandato-biênio 1993-1994 no período pós-Guerra Fria, o Brasil se 

posicionou frentes as principais temáticas que nortearam a agenda no CS e que se 

configuraram como relevantes discussões na política da segurança internacional durante as 

atividades desse mandato. Durante esse biênio, uma entre as temáticas visivelmente presentes 

na agenda do organismo referiu-se às discussões voltadas para a atuação da ONU em suas 

intervenções humanitárias. Diante dessa questão, podemos destacar a abstenção pontuada pelo 

Brasil diante da Resolução S/RES 940 de 1994, não acompanhando a decisão do Conselho 

Resolução 940, aprovada com 12 votos a favor e duas abstenções (Brasil e China), que tratava 

de uma intervenção de força onusiana no Haiti, a resolução em discussão trazia consigo a 

permissão para a utilização da força com base no capítulo VII presente na Carta da ONU
7
. Na 

                                                           
6
 Durante os 68 de vigência das Nações Unidas, o Brasil exerceu dez mandatos no Conselho de Segurança, foram os 

biênios: (1946-1947; 1951-1952; 1954-1955; 1963-1964; 1967-1968; 1988-1989; 1993-1994; 1998-1999; 2004-2005 e 

2010-2011). 
3 7 O capítulo VII consiste na utilização do uso da força em seu Artigo 40 A fim de evitar que a situação se 

agrave, o Conselho de Segurança poderá, antes de fazer às recomendações ou decidir a respeito das medidas 

previstas no artigo 39, convidar às partes interessadas a que aceitem as medidas provisórias que lhe pareçam 

necessárias ou aconselháveis. 

Tais medidas provisórias não prejudicarão os direitos ou pretensões, nem a situação das partes interessadas. O Conselho 

de Segurança tomará devida nota do não cumprimento dessas medidas. Artigo 41 O Conselho de Segurança decidirá 

sobre as medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas suas 
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visão brasileira, ao adotar o uso da força, a ONU estava se distanciando de seu propósito inicial 

para com a questão haitiana, que residia nos processos de manutenção da paz daquele Estado. 

Os mecanismos de manutenção e reconstrução da paz em cenários conturbados por 

conflitos foram temas presente na agenda do CS da ONU. A diplomacia brasileira enfatizou a 

necessidade de maior transparência nas práticas adotadas pelo CS, nos procedimentos 

adotados pelos membros contribuidores de tropas para as missões, bem como no planejamento 

e na execução dessas operações nos campos nas quais estas atuam (SARDENBERG, 1994, p. 

7). Nesse sentido, o Brasil aguçou o debate sobre a necessidade de se adotar procedimentos e 

trocas de informações entre o CS e o Secretariado a fim de manter a transparência nos processos 

de manutenção da paz e resolução de conflitos. 

Uma temática de destaque e plenamente discutida no CS durante o biênio 1993-1994 

esteve ligado para os casos dos conflitos na África, nesse contexto merece destaque para o caso 

de Ruanda que demandaram maiores atenção por parte do CS nos processos de resolução 

desse conflito específico. Inserido nessa atmosfera de discussão, a diplomacia brasileira 

sinalizou para a necessidade de promover um acordo de paz de natureza duradoura na região, 

porém estava ciente de que esse processo não seria tão simples, nesse sentido o Brasil 

apoiou conjugando os esforços práticos contribuindo com tropas para a Missão de 

Assistência das Nações Unidas em Ruanda (UNMAIR), além disso, o Brasil defendeu a 

inserção de todas as partes envolvidas no conflito para o alcance de uma possível solução 

(SARDENBERG, 1994, p. 11). 

No biênio 1998-1999, o Brasil esteve em seu oitavo mandato no CS e suas atuações 

foram mais uma vez pautadas pela coerência dos princípios tradicionais que norteiam a 

política externa brasileira. De acordo com Fonseca Junior (2002, p. 5), as experiências do 

Brasil ao longo desse mandato revigoraram o caráter as principais características da diplomacia 

brasileira, em consideração ao fato de estar situado numa zona de paz na América Latina, o 

atuado no CS nesse biênio calcado numa posição privilegiada que o permitiu desempenhar um 

papel construtivo no CS. As principais temáticas discutidas no âmbito do CS e de relevância para 

a política externa brasileira estiveram ligadas aos processos de prevenção dos conflitos, as 

problemáticas decorrentes das práticas de terrorismo internacional, aos testes nucleares na 

Ásia, além das atividades ligadas às ações e intervenções humanitárias e refugiados. 

No que se refere aos processos de construção da paz e ajuda humanitária, podemos 

destacar a ênfase da diplomacia brasileira as questões na África (Serra Leoa, Angola, 

                                                                                                                                                                                                 
decisões e poderá convidar os Membros das Nações Unidas a aplicarem  tais medidas. Estas poderão incluir a 

interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, 

postais, telegráficos, radiofônicos, ou de outra qualquer espécie e o rompimento das relações diplomáticas (CARTA 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2001). 
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República Centro- Africana, Etiópia, República Democrática do Congo, Ruanda, Guiné-

Bissau Líbia e Saara Ocidental). Diante dessas questões, o Brasil enfatizou os processos de 

resolução de conflitos por meios  pacíficos  e  diplomáticos,  calcados  no  diálogo  entre  as  

partes  divergentes  com  o  papel mediador de organismos internacionais, assim como o CS 

nesses processos de soluções. De acordo com Amorim (2002, p. 12), a diplomacia brasileira 

exerceu papel fundamental em ajudar a organizar o debate sobre a Líbia em março de 1998, 

ocasião onde abriu o caminho para a suspensão das sanções, se colocou como ator-chave 

reconhecido por ambos os polos do debate, desempenhou assim, a função pioneira na 

promoção de briefings com a finalidade de manter a transparência quanto aos temas 

humanitários, ajudando assim, a desfazer as práticas de sigilosidade do qual o CS era 

constantemente acusado. 

O Oriente Médio foi uma região presente na agenda do CS foi referente às 

problemáticas dos conflitos durante o biênio 1998-1999 merecendo destaque para os casos 

do Afeganistão e Iraque. No caso do Afeganistão, considerando o conflito como 

desestabilizador para a região, a diplomacia brasileira endossou a ideia de que se organizasse 

um governo multiétnico no Afeganistão de forma a incorporar os principais interesses dos 

grupos divergentes na região do Oriente Médio em observância do olhar da comunidade 

internacional, bem como o respeito do princípio e a prática da governança compartilhada de 

garantir a estabilidade na região (FONSECA JUNIOR, 2002, p. 143). No caso do Iraque, o 

Brasil sinalizou para a importância de se estabelecer uma solução diplomática como único 

mecanismo sensato para a resolução dos conflitos na região, além disso, reiterou que o uso 

unilateral da força não teve legitimidade perante a comunidade internacional, apenas o CS 

tem legitimidade para expressar sobre quais condições deve se dar o cessar-fogo na região 

(FONSECA JUNIOR, 2002, p. 213). 

No biênio 2004-2005, o Brasil esteve presente no CS para cumprir o seu nono mandato 

na qualidade de membro não permanente no organismo. Durante o ano de 2004, a diplomacia 

brasileira deu um importante passo político para promover a abertura de um processo de 

reconfiguração do CS e sua inserção na qualidade de membro permanente. Alemanha, Brasil, 

Índia e Japão formaram o G-4 – um grupo de Estados que tem como intuito central 

promover uma reconfiguração no CS e suas inserções no organismo na qualidade de membros 

permanentes (FERREIRA; MARTINEZ, 2013, p. 122). 

No que tange as atuações do Brasil no CS durante o biênio em questão, Uziel (2010, p. 

135) alega que, de acordo com o balanço apresentado de missão brasileira em Nova York, 

aponta como atuações positivas nos aspectos substantivos e processuais, além dos créditos à 

política externa brasileira nas discussões sobre a agenda da segurança internacional. No 
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entanto, ressalvas foram feitas as atuações do próprio CS diante das demandas internacionais, 

a reconfiguração do mesmo foi um tema evidentemente expressado pela política externa 

brasileira. 

O biênio em discussão foi marcado por grandes temáticas entre estas vale destacar as 

abstenções do Brasil se colocaram como temáticas relevantes. Durante este biênio, o Brasil 

se absteve em três votações. No primeiro caso, referiu-se a Resolução 1559 (2004) sobre a 

temática do Líbano, onde o Brasil discordou da caracterização sobre a ameaça a paz e a 

segurança internacional adotada pela resolução. No segundo caso, referiu-se à Resolução 1593 

(2005) sobre a problemática do Sudão, quando o Brasil considerou que o CS da ONU não 

poderia fazer restrição ao Tribunal Penal Internacional (TPI), já que na visão brasileira o TPI 

detinha de todos os mecanismos legais para solucionar a questão sudanesa; e no terceiro caso, 

referiu-se à Resolução 1646 (2005), em que o Brasil opôs-se à existência de assentos fixo na 

Comissão de Construção da Paz (CCP) para os cinco membros permanentes do CS (UZIEL, 

2010, p. 165). De acordo com Viegas (2008, p. 21), o Brasil empenhou-se pelo fortalecimento 

da capacidade da ONU nos processos de prevenção de conflitos, pelos recursos à diplomacia, 

mediação, construção dos mecanismos para a paz, se colocando também como um dos 

principais atores na defesa do estabelecimento da CPP no âmbito da ONU de modo a assegurar a 

importância dos papeis dos Estados em desenvolvimento. 

Diante da problemática dos conflitos internacionais no período, o Brasil atuou em defesa 

dos mecanismos da paz, se engajou apoiando o processo de intervenção da Missão das Nações 

Unidas para Estabilização do Haiti (MINUSTAH) que mesmo em fase da autorização do CS da 

utilização uso da força baseada no Cap VII da Carta da ONU (uma mudança 

paradigmática na posição brasileira), nos processos de manutenção da paz em Estados 

vitimados por conflitos (Burundi, Libéria, Serra Leo, República Democrática do Congo, 

Timor Leste e Sudão), nas questões do agravamento do terrorismo e nos conflitos em relação 

ao Oriente Médio com destaque para a guerra no Iraque
8 
e a questão Israel-Palestina

9
. 

A postura brasileira no cenário internacional e a ênfase dada à reconfiguração do 

CSONU durante o mandato do governo Lula levou a eleição do Brasil para ocupar seu 10º 

                                                           
8
 A guerra que foi conduzida no Iraque sem autorização do Conselho de Segurança, teve o efeito de suspender as 

atividades desenvolvidas pelas Nações Unidas naquele território, sendo assim, após a queda de Saddam Hussein do 

poder, o levou a um profundo esforço desempenhado pelo Conselho de Segurança passou a ser o de permitir a volta das 

Nações Unidas ao Iraque para auxiliar nos processos de reconstrução do país, incluindo nesse aspecto, o aparato 

institucional, prestar assistência humanitária e encerrar as lacunas deixadas em aberto com a retirada abrupta do pessoal 

das Nações Unidas antes do início da guerra (VIEGAS, 2008, p. 30). 
9
 O conflito entre Israel e Palestina consistiu um caso emblemático de conflitos dotados de significados político, étnico 

e religioso entre dois povos que disputam um território limitado, que levaram árabes e israelenses a se envolverem em 

diversos conflitos ao longo das ultimas décadas. Esse conflito levou a duas crises do petróleo, ao acirramento religioso 

envolvendo mulçumanos na Ásia Central e à eminência de uma guerra nuclear (1973), cada uma dessas guerras 

apresentaram suas peculiaridades, inserido num jogo complexo de interesses das mais variadas elites políticas, onde 

cada uma delas com seus respectivos aliados buscavam maximizar seus ganhos (ZAHREDDINE, 2006, p. 67). 
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mandato no CS na qualidade de membro não permanente. Conjuntamente com o Brasil, para 

cumprir o mandato-biênio 2010-2011, também foram eleitos a Bósnia-Herzegovina, Gabão, Líbano e 

Nigéria, esses Estados somaram-se à Áustria, Japão, México, Turquia e Uganda, que entre os 

membros não permanentes, estavam cumprindo mandato referente ao biênio 2009-2010 

(PECEQUILO, 2009, p. 303). 

Durante a presença do Brasil no CS durante o biênio 2010-2011, segundo Ferreira 

(2012), dois votos polêmicos do Brasil se destacam: o “voto contra” a Resolução 

RES/1929/2010 (Irã) e a abstenção na RES/1973/2011 (Líbia) tornaram-se polêmicos perante 

a comunidade internacional com reflexo perceptivo das atuações da política externa brasileira 

(FERREIRA, 2012, p. 3). De acordo com o discurso da represente do Brasil no CS, a chanceler 

Maria Luiza Viotti no CS, o País votou contra ao projeto de resolução RES/1929/2010, pois esta 

estava em contra ao acordo celebrado entre o Brasil, Turquia e Irã, nesse sentido, a aplicação das 

sansões previstas na resolução só retardaria o processo do diálogo para uma solução negociável a 

respeito de seu programa nuclear (VIOTTI, 2010, p. 2). No que se refere ao caso da Líbia, o 

Brasil mesmo levantando as considerações que o País condenou publicamente o uso da força 

pelas autoridades sírias para com sua população, condenando o fato das autoridades Líbia não 

cumprir com suas obrigações para com sob o direito internacional humanitário e as normas 

de direitos humanos, o Brasil se absteve alegando que as medidas adotadas pela resolução 

S/RES 1973/2011 estavam em incongruente diante da questão, que o uso da força expresso 

na resolução não atendia ao objetivo comum dos Estados, ou seja, o fim da violência imediata e 

a proteção dos civis (VIOTTI, 2011, p. 7). 

Devido à necessidade de manutenção e presença dos mecanismos de promoção da 

paz, a exemplo dos peacemaking, peacekeeping e peacebuilding, um a permanência 

constantemente debatidos no seio do CS, não diferentemente no biênio 2010-2011. Diante desses 

dessas atuações, a diplomacia brasileira fez fortes referencias aos processos de reconstrução da 

paz pautado na aglutinação entre o desenvolvimento econômico das sociedades pós-conflitos 

aos mecanismos de estabelecimento e reconstrução da paz e da segurança nesses cenários 

conturbados. Entre os casos mais relevantes, destacam-se: a ampliação do mandato e do 

contingente para com a MINUSTAH (Haiti) face ao terremoto ocorrido em Janeiro de 2010; o 

processo de construção da paz na Guiné- Bissau e na manutenção da paz durante o de 

independência do Sudão do Sul. Diante dessas questões, a diplomacia brasileira foi enfática 

ao considerar a incorporação dos mecanismos ligados ao desenvolvimento nos processos de 

construção e manutenção da paz em sociedades vitimadas por conflitos. 
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Considerações Finais 
 

 

A inserção de uma nova conjuntura internacional caracterizada pela multipolaridade do 

pós- Guerra Fria levou a uma nova percepção dos Estados passaram a perceber as instituições 

internacionais inseridas nesses novos cenários. Não diferentemente para o Brasil que passa a 

atuar com maior ênfase no âmbito de tais organizações internacionais, com destaque para a 

ONU que redefine sua própria agenda e incorpora novas dimensões de como lhe dar com as 

problemáticas no meio internacional. Nesse ensejo, a participação da diplomacia brasileira se 

configura como elemento chave para a inserção do Brasil nesse organismo com destaque 

para as suas atuações posições adotadas na AG e CS da ONU. 

O Brasil se posicionou no âmbito dos principais organismos onusiano AG e CS 

enfatizando uma maior integração entre a AG, o CS e o ECOSOC como meio de solução 

para as principais problemáticas que afligem o meio internacional. É importante ressaltar que 

muitos temas discutidos no âmbito da Assembleia Geral da ONU passam a enfatizar temas 

discutidos no Conselho de Segurança revigorando o posicionamento brasileiro nos dois 

organismos e centralizados os interesses do Brasil independente de suas esferas de atuação. 

No seio da AG a diplomacia brasileira contribuiu para a construção de uma nova 

agenda temática, a inserção em uma nova conjuntura internacional exigia dos Estados suas 

posturas sobre as novas demandas advindas desse novo contexto. O Brasil sinalizou para temas 

como a questão da segurança alimentar e combate a fome, as problemáticas ligadas aos danos 

ambientais, revitalização e ênfase na defesa dos direitos humanos, a promoção dos 

mecanismos de promoção da paz e da justiça social. A incorporação de novos conceitos, 

adotados de maneira pioneira como o conceito de “responsabilidade ao proteger” reflete a 

necessidade de questionamento das praticas adotas pela própria instituição, recolocando assim, 

o papel de renovação do pensamento político-diplomático no âmbito da ONU na tentativa de 

traduzir em efeitos práticos para as atuações das Nações Unidas na promoção da paz e da 

segurança no meio internacional. 

No âmbito do CS a diplomacia brasileira se envolveu gradativamente nas questões 

que tangem a manutenção da paz e da segurança internacional. Reflexo do posicionamento do 

Brasil no cenário regional e internacional, o País se engajou nas missões de paz onusianas 

autorizadas pelo CS, seja do ponto de vista pragmático da política externa brasileira, seja 

com o engajamento político-diplomático evidenciado em suas posições no próprio CS. A 

presença regular da diplomacia brasileira no CS e seus posicionamentos diante das questões que 

envolvem a segurança internacional revigora o próprio interesse brasileiro demonstrando estar 
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preparado para lhe dar com as problemáticas internacionais e os custos advindos dessa 

participação. 

A reconfiguração do Conselho de Segurança, considerando a inserção dos Estados 

emergentes como atores-chaves no plano político, econômico e social em suas regiões, o 

prosseguimento dado na revitalização da Assembleia Geral, isso se deve em grande medida 

pela percepção e posicionamentos adotados pelos próprios Estados, estando atentos, as novas 

dinâmicas das relações internacionais, e a ênfase dada aos processos dos mecanismos ligados a 

promoção do desenvolvimento por meio do ECOSOC, constituem condições básicas para a 

eficiência das atividades executadas pelas ONU. 

A importância do Brasil como ator de peso regional em suas atuações tanto a AG e 

CS fortalecimento destas permitirá que o multilateralismo contribua para que se criem novas 

perspectivas compatíveis com as demandas das realidades internacionais. Nesse contexto, a 

atuação da diplomacia brasileira na ONU revigora, em meio as divergentes perspectivas, a 

defesa dos interesses nacionais frente às problemáticas que afetam o meio internacional, 

atuando na redução dos constrangimentos estruturais e aumentando a margem de manobra 

brasileira em um ambiente de discussão multilateral inserido em um sistema anárquico. 
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