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A RELAÇÃO BILATERAL BRASIL-CHINA: O INVESTIMENTO EXTERNO 

DIRETO  

 

Emerson Maciel Junqueira, 

 Graduando em Relações Internacionais, UNIFESP. 

Bianca Victoria Cunha do Prado, 

Graduanda em Relações Internacionais, UNIFESP. 

Resumo 

 

 O contexto da intensificação das relações entre o Brasil e a China no século XXI é 

decorrente, dentre outros fatores, da estabilização e crescimento da economia brasileira e o 

forte crescimento industrial da China que, a partir desse momento, necessitaria de matéria-

prima, como ferro, soja e petróleo para atender as demandas da população e da indústria 

chinesa. Isto posto, pode-se perceber que um dos fatores de destaque nas relações sino-

brasileiras a partir dos anos 2000 foi a economia, enfatizando o comércio e os investimentos 

financeiros. Tendo isto em perspectiva, o presente artigo tem por objetivo, através de uma 

análise bibliográfica de artigos e livros sobre o tema, analisar o comportamento dos 

investimentos chineses no Brasil, bem como dos investimentos brasileiros na China e o seu 

impacto na politica externa brasileira a fim de compreender os desafios que uma nova 

realidade política e econômica pode gerar para o país. A aproximação econômica entre ambos 

os países, impulsionado pela demanda chinesa por commodities, teve como resultado o 

avanço não apenas do comércio, como também dos investimentos externos diretos (IEDs). 

Desta maneira a China buscou cada vez mais a internacionalização de suas empresas e 

estimulou a expansão de investimentos sobre outros países, principalmente após a crise de 

2008. Nesse período, os IEDs chineses no Brasil se concentravam nos setores primários. 

Posteriormente, os investimentos chineses se deslocaram para setores da indústria brasileira, 

principalmente nos setores automotivo, eletrônicos e de máquinas e equipamentos, contudo, o 

setor de serviços liderou o ranking daqueles que mais receberam este tipo de investimento. A 

China, portanto, oferece para o Brasil a possibilidade de acesso a novas dinâmicas de 



 
 

comércio, a geração de um incremento tecnológico, além de poder fornecer ao país 

investimentos em diversos setores para o crescimento brasileiro. 

Palavras- Chave: China, Brasil, IED. 

 

Introdução 

Em termos oficiais o Brasil reata as relações político diplomáticas com a República 

Popular da China em 1974 com a assinatura do acordo de reconhecimento diplomático entre 

os países. A aproximação sino-brasileira inicia-se, dentro de uma perspectiva 

desenvolvimentista de gestão do Estado, na ditadura civil-militar brasileira, atrelada a uma 

lógica de diversificação das parcerias que norteia a política externa da época. Durante o 

governo Collor o Brasil passa a concentrar suas parcerias com os países do norte em 

detrimento de parcerias alternativas, como a chinesa, justificada pela necessidade de 

recuperação da credibilidade internacional do país. Somente a partir de 1993, com a entrada 

de Itamar Franco no poder, inicia-se um novo ciclo no qual a Ásia é definida como área 

estratégica para a diplomacia brasileira, ressaltando a necessidade de ampliar os laços entre os 

países, apontando fatores de potencial cooperação como o campo científico e tecnológico e 

comercial, como ressaltam Henrique Altemani de Oliveira e Paulo Gilberto Fagundes 

Vizentini. 

Com a América Latina o relacionamento chinês verteu-se para a obtenção de matérias-

primas, recursos energéticos, e mercados exportadores, além da necessidade contenção 

Taiwan e de apoio político mútuo em fóruns internacionais (ZHU, 2013). O crescimento do 

comércio entre China e América Latina foi de aproximadamente 70% na primeira metade dos 

anos 2000. Os investimentos chineses na região direcionaram-se para áreas relacionadas à 

extração de matérias primas e a construção de infraestrutura. A partir dos anos 2000 as 

relações sino-brasileiras cresceram fortemente motivadas pela quebra da paridade entre o 

dólar e a moeda brasileira e pela superação da crise asiática (Altemani, 2013). 

Durante o governo Lula (2003-2010) a parceria sino-brasileira foi estruturada com 

base na cooperação, e entre os principais temas estavam os investimentos na infraestrutura e a 

aquisição de produtos brasileiros, desenvolvendo ferramentas de aproximação para o 

incremento das relações bilaterais entre os dois países como o Diálogo Estratégico, criado em 

2007 e o Diálogo Financeiro Brasil-China, em 2008 e a “Agenda China” que tinha como 

objetivo a dinamização do comercio bilateral sino-brasileiro, a ampliação dos investimentos 



 
 

mútuos, bem como o estímulo do potencial produtor e exportador brasileiro no mercado 

chinês (Vizentini, 2012). 

Desde 2009, a China passou a ser o principal parceiro comercial do Brasil, 

ultrapassando os Estados Unidos que ocupou essa posição durante a segunda metade século 

XX e início do XXI. O intercâmbio comercial cresceu de forma quase que exponencial, de 

2010 a 2011 o comercio entre os dois países cresceu 31.5%, alcançando uma cifra de US$ 242 

bilhões de dólares (SHAMBAUGH, 2013). Além disso, observou-se cada vez mais a tentativa 

brasileira de atrair os investimentos chineses para promover o desenvolvimento econômico do 

país, dando ênfase nas áreas da infraestrutura e logística (ALTEMANI, 2010).  

Nos primeiros anos do século XXI, o intercâmbio com a China gerou significativos 

superávits comerciais para o Brasil, devido ao ganho de mercado obtido pelas commodities 

brasileiras no mercado chinês. A partir de 2004, ocorre uma relativa redução dos saldos 

comerciais e do ganho de mercado dos produtos chineses no mercado brasileiro, pois setores 

como eletrônicos e máquinas passaram a se dinamizar. Destaca-se nos últimos anos as 

iniciativas do governo objetivando o aumento da competitividade dos produtos brasileiros na 

China, incentivando a participação de empresas brasileiras no mercado chinês, acentua-se a 

estratégia para dinamizar o comércio bilateral e ampliar os investimentos mútuos, além do 

realce a estudos técnicos e ações de promoção do potencial produtor e exportador brasileiro 

no mercado chinês. Apesar de assimétrico, o intercambio comercial sino-brasileiro tem efeitos 

positivos ao passo que “(...) supre cortes de importações por parte de outros países, em 

especial no decorrer da atual crise econômico-financeira” e “sustenta a retomada do 

desenvolvimento industrial brasileiro (...)” (ALTEMANI, 2011 s/p).  

 

Os Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) 

Com a globalização, os fluxos de capitais ficaram mais acelerados e os investimentos 

se expandiram  por todo o globo, por esse motivo, é importante conhecer e analisar os fatores, 

os impactos e a importância dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) para o 

desenvolvimento dos Estados e das relações internacionais entre eles. Investimento 

estrangeiro direto (IED) é todo montante de dinheiro vindo do exterior que é aplicado na 

estrutura produtiva doméstica de um país na forma de participação acionária em empresas já 

existentes ou na criação de novas empresas. Deve-se ressaltar que, diferente do investimento 

de especulação, que possui maior volatilidade, o IED torna-se mais benéfico aos interesses 



 
 

nacionais ao passo que os recursos que entram ficam permanecem por um período de tempo 

maior e ajudam a aumentar a capacidade de produção do país (WOLFFENBUTTEL, 2014).  

Para que o investimento possa ser classificado como IED, deve-se possuir 10% ou 

mais das ações ou direito de voto em uma empresa, sendo assim, o investidor exerce um 

expressivo grau de influência sobre as atividades da empresa estruturada em outro país. Por 

outro lado, o principal motivo em querer atrair investimentos de capitais externos é fortalecer 

as empresas, aumentar sua capacidade e sua competitividade no mercado financeiro global, 

promover o acesso a novos mercados, bem como introduzir novas formas de práticas 

administrativas. (APEX, 2014).  

 

[...] os investimentos diretos no exterior são fundamentais para aumentar a 

competitividade internacional das empresas de capital nacional, garantir a 

sobrevivência dessas companhias e, inclusive, melhorar o desempenho econômico do 

país de origem. (MÓDOLO, 2011, p. 105) 

 

Do ponto de vista dos investidores, segundo Frischtak, Soares e O’ CONOR (2013), 

podem-se destacar quatro objetivos principais ao se fazer um investimento direto: 1) a procura 

por recursos específicos (resouce seeking) a baixos custos para a produção de bens; 2) a 

tentativa de acesso a novos mercados consumidores (market seeking) característicos das 

economias em desenvolvimento; 3) a tentativa de expansão de ativos no mercado 

internacional (asset seeking) através da compra de empresas ou grandes fusões e, por fim; 4) a 

estratégia de aproveitamento do mercado doméstico para estabelecer economias de escala e 

especialização (efficiency seeking). 

Com relação à forma de ingresso dos investimentos estrangeiros nos países existem 

três maneiras diferentes: 1) O greenfield, que reúne os investimentos nos quais novas 

operações são estabelecidas no país destino; 2) as fusões e aquisições, que visam a compra ou 

a fusão entre empresas no país destino do investimento; 3)  a joint-venture que é  realização 

de acordos contratuais entre duas ou mais empresas com o objetivo de criar um negócios no 

país destinatário do investimento. Nas joint-ventures, as empresas envolvidas no 

empreendimento contribuem para os custos de estabelecimento do negócio, assim como 

dividem os lucros da operação (FRISCHTAK, SOARES e O’ CONOR, 2013). 

O Brasil é o país que mais recebe investimentos estrangeiros diretos entre os países da 

América Latina e se destaca também como o 4º país mais atraente para investimentos 



 
 

estrangeiros do mundo. Isso demonstra que a economia do país tem se desenvolvido de forma 

consistente e efetiva, atraindo os interesses de investidores externos.  “Dentre os setores da 

economia brasileira que estão no foco das empresas internacionais, destacam-se 

particularmente o turismo, o petróleo e o gás, a biotecnologia e os componentes eletrônicos 

(...)” (APEX, 2014).  O modo de ingresso de IEDs no Brasil concentra-se em greenfield (57% 

do total), o que é benéfico para a economia brasileira, uma vez que esses investimentos, 

durante sua execução, acionam outras indústrias nacionais e geram novos empregos para o 

país (FRISCHTAK, SOARES e O’ CONOR, 2013). 

Os investimentos estrangeiros diretos no âmbito mundial passaram por um processo de 

expansão na década de 1970, no qual houve uma liberalização do movimento internacional de 

capitais. Segundo Sambatti; Rissato; Brandenburg (2011), isto ocorreu devido à 

desregulamentação dos mercados internos, desregulamentação internacional e inovação 

tecnológica, permitindo a expansão das empresas transnacionais, que buscavam aumentar 

seus fatores produtivos, aproveitarem o processo de liberalização econômica no sistema 

capitalista, internacionalizando o seu capital (SAMBATTI; RISSATO; BRANDENBURG, 

2011, p. 114).  Este movimento foi decisivo para expandir os IEDs, visto que conforme as 

empresas expandiam seu processo produtivo em diversas regiões foram se formando cadeias 

produtivas, no qual bens são produzidos de forma global, atraídas pelos incentivos fiscais e 

estabilidade econômica, procurando atrair investimentos destas empresas pois 

... as empresas transnacionais têm sido consideradas como importantes fontes de 

financiamentos, propulsoras da difusão de inovações tecnológicas, geradoras de 

oportunidades de empregos e, portanto, agentes imprescindíveis no fomento ao 

crescimento e desenvolvimento econômico dos países receptores, especialmente os 

países em desenvolvimento. (SAMBATTI; RISSATO; BRANDENBURG; 2011, p. 

117) 

A China passou a aceitar a entrada de IEDs em 1978, parte da modernização 

econômica empregado por Deng Xiaoping, cujo objetivo era estimular desenvolvimento 

econômico chinês, através de incentivos alfandegários nas Zonas Econômicas Especiais 

(ZEEs), atraindo indústrias para o território nacional, sendo sua principal característica o 

modelo voltado para a exportação. O sucesso desta estratégia levou o governo chinês a 

expandir este modelo para demais regiões tornando os investimentos essenciais para o 

desenvolvimento da China (SOARES; FRISCHTAK, 2012). A principal característica dos 

IEDs na República Popular da China (RPC) dá-se pelo fato do governo central direcionar os 

investimentos a determinados setores. De acordo com Soares e Frischtak (2012), entre os 



 
 

mecanismos empregados pelo Partido Comunista Chinês (PCC) está o Catalogo de Guias de 

Investimento, no qual os diversos setores da economia são divididos entre encorajados, 

permitidos, regulamentados ou proibidos para a entrada de capitais estrangeiros, além de que 

as empresas estrangeiras devem estabelecer um sócio local para ingressar no mercado chinês 

“(...) Por meio destas parcerias, as empresas chinesas seriam capazes de realizar um catch-

up tecnológico enquanto o parceiro estrangeiro conseguiria acesso ao mercado interno 

chinês (...)” (SOARES, FRISCHTAK, 2012, p. 31), permitindo a China obter e desenvolver 

tecnologias próprias. 

Uma primeira onda foi destinada à manufatura de produtos de baixo valor agregado 

e à simples produção, como têxteis, calçados e brinquedos. Já na década de 1990, o 

capital estrangeiro concentrou-se nas indústrias automobilística e de 

eletroeletrônicos. Nos anos 2000, novos investimentos no setor aeroespacial, 

tecnologia da informação (TI) e comunicação ingressaram no mercado chinês. 

(SOARES, FRISCHTAK, 2012, p. 32) 

 

Além de atuar como regulador dos investimentos estrangeiros diretos na China, 

orientando os setores que deveriam ser investidos e selecionando o tipo de capital, o governo 

passou a incentivar suas empresas a expandir-se para outros países, através da sua politica 

Going Global, tornando a China, além de um grande receptor de IEDs, um fornecedor deste 

tipo de investimento em diversos países. Os investimentos chineses ocorrem principalmente 

na área energética devido a crescente demanda por petróleo e a estratégia chinesa de 

diversificar fornecedores, mas também ocorrem investimentos nos setores de construção, 

softwares e indústria automobilística, sendo este destinado aos mercados internos dos países 

no qual a empresa está instalada. É válido destacar que a maioria destas empresas é 

constituída de capital estatal, demonstrando o peso de Pequim na inserção internacional destas 

companhias. (SOARES, FRISCHTAK, 2012). 

Ao contrário da China, cujo Estado atuou de forma ativa para atrair investimentos, a 

atuação brasileira foi passiva diante dos IEDs. Esta diferença ocorreu devido a políticas 

econômicas distintas. O Brasil somente reestruturou sua economia em meados dos anos 90, 

marcado por 

... uma estratégia de abertura financeira, em que foram retirados todos os obstáculos 

a livre movimentação dos fluxos de capitais, com a desregulamentação do mercado 

financeiro, diferentemente da China, que promoveu uma abertura parcial e cautelosa 



 
 

de sua economia, permitindo a entrada apenas de capitais na modalidade de 

investimento externo direto . (SAMBATTI, RISSATO, BRANDENBURG, 2011, p. 

125) 

 

Enquanto a China restringiu os tipos de investimentos e manteve maior controle sobre 

a economia, o Brasil aderiu ao Consenso de Washington desregulando sua economia e 

diminuindo o controle sobre os investimentos no país. Ademais, os capitais destinados ao 

Brasil visavam “(...) apenas o financiamento das contas externas (...) não se verificou uma 

política de direcionamento do investimento externo direto aos setores estratégicos, 

objetivando um maior crescimento econômico e uma inserção externa mais ativa (...)” 

(SAMBATTI; RISSATO; BRANDENBURG; 2011, p. 126), assim os IEDs no Brasil, ao 

contrário da China, não atuaram no processo de modernização e desenvolvimento econômico, 

deixando o país com déficits em seu setor produtivo, visto que enquanto na China os 

investimentos eram principalmente do tipo greenfield, instalando uma nova linha produtiva, 

gerando emprego e desenvolvimento,  no Brasil predominou durante os anos 90 investimentos 

na forma de fusão e aquisição, no qual a capacidade industrial instalada não obteve avanços,  

houve baixa geração de emprego e não houve tecnologia transferida . No entanto, a partir de 

2002 o governo brasileiro passou a absorver os investimentos externos diretos com o objetivo 

de promover o desenvolvimento do país e o governo assumiu um papel mais assertivo em 

relação aos IEDs atendendo objetivos estratégicos do Brasil. Para atraí-los, estimulou os 

setores financeiros, promoveu a estabilidade econômica e investiu na infraestrutura, através 

do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criando um ambiente favorável aos IEDs. 

(SAMBATTI; RISSATO; BRANDENBURG; 2011). 

Tendo em vista que a China estabeleceu sua estratégia de crescimento econômico nas 

exportações, a desaceleração dos países desenvolvidos, principalmente uma queda de renda 

dos Estados Unidos e da Europa, traria consequências negativas para a economia chinesa. 

Pensando nisso, mais intensivamente a partir do pós-crise financeira global, o país asiático 

vem procurando promover medidas preventivas que aprofunde sua inserção internacional de 

maneira mais proativa através da diversificação de parcerias para mercados mais dinâmicos 

capazes de compensar o declínio das demandas das economias desenvolvidas e, por meio do 

investimento externo direto, acessar novos mercados consumidores e fontes alternativas de 

matérias-primas estratégicas. Sendo assim, o principal objetivo da China com o 

relacionamento comercial com o Brasil se caracteriza pela manutenção de fontes de 



 
 

fornecimento seguras, contínuas e estáveis, concentradas nas importações de produtos 

agrícolas e energéticos. 

Desde 2008, seu modelo de recuperação foi o incentivo ao setor exportador através de 

uma política econômica de “diplomacia financeira”, dando importância maior ao 

fortalecimento de parcerias com países emergentes na busca de aumentar sua participação 

relativa nesses mercados, sendo assim, a América Latina ganha importância para China, como 

fonte de matéria-prima e destino de capitais e de manufaturas chinesas. Assim a 

internacionalização das empresas chinesas se relaciona diretamente à sua estratégia de 

desenvolvimento ao longo prazo conduzida a partir do Estado (APEX, 2012) através da 

expansão significativa do investimento estrangeiro direto na procura de recursos naturais e da 

aquisição de ativos específicos, principalmente em tecnologia e capacidade de gestão. O IED 

chinês tem sido vantajoso para desenvolver setores industriais e criar a maior base 

manufatureira exportadora do mundo, bem como para estimular a modernização do comércio 

e da distribuição. 

 

Os investimentos da China no Brasil 

Historicamente a China não possuía laços econômicos constituídos com o Brasil, visto 

que a prioridade para a China durante o século XX foi consolidar seu processo de 

desenvolvimento e estabelecer relações amistosas com seus vizinhos.  E o Brasil tinha sua 

economia voltada para o Norte e seu entorno geográfico, com a criação do Mercosul. Porém 

este cenário sofreu alterações nos anos 2000 com a aproximação econômica entre ambos os 

países, impulsionado pela demanda chinesa por commodities, assim não apenas o comércio 

obteve avanços, como também os investimentos estrangeiros diretos, principalmente após a 

crise de 2008. Ocorreu um interesse chinês em obter uma maior participação na economia 

brasileira e intensificar sua atuação no país há longo prazo que, apesar da queda nos valores 

dos investimentos a partir de 2010, resultado considerado normal tendo em vista que os 

principais investimentos foram feitos neste ano, o número de investimentos manteve-se 

constante (SOARES, CARIELLO, 2014).  

Entre os fatores que justificam este avanço, destaca que a elevação do comércio entre 

os dois Estados estimulou os IEDs, pois torna-se um indicador de que o outro país oferece 

oportunidades para suas empresas nacionais e possui um ambiente econômico favorável ao 

investimento. Ademais, a crise de 2008, que atingiu os países ocidentais, também estimulou 



 
 

os IEDs no Brasil por dois motivos: o primeiro foi a queda da taxa de consumo nos mercados 

internos dos países desenvolvidos, estimulando os investimentos com objetivo de explorar o 

mercado consumidor direcionarem-se para o Sul e o segundo foi a desvalorização de 

empresas americanas e europeias, permitindo a aquisição de suas filiais no Brasil por 

companhias chinesas (FRISCHTAK, SOARES, O'CONNOR 2013). No entanto, é necessário 

observar que apesar dos investimentos oriundos da China obter um expressivo avanço, os 

investimentos chineses são inferiores as demais potências econômicas, como Alemanha e 

EUA, sendo este o principal investidor no Brasil, cujos valores atingiram em 2013 e em 2014, 

US$ 9 bilhões e US$ 8 bilhões respectivamente (Banco Central do Brasil, 2015).  

Logo após a crise de 2008, a China buscou cada vez mais a internacionalização de 

suas empresas e estimulou a expansão de investimentos estrangeiros diretos sobre outros 

países, nesse período, os IEDs chineses no Brasil se concentravam nos setores de petróleo, 

energia, mineração, agricultura e máquinas. Passada a euforia inicial, os investimentos 

chineses se deslocaram para vertentes da indústria brasileira, principalmente nos setores 

automotivo, eletrônicos e de maquinas e equipamentos, cujo estoque atingiu US$ 2,5 bilhões 

de investimentos diretos chineses em 2014. Contudo, o setor de serviços liderou o ranking 

daqueles que mais receberam este tipo de investimento. (ALTEMANI, 2011; CARIELLO, 

2014).  

As empresas chinesas com investimentos em território brasileiro têm como 

característica comum o fato de serem constituídas por capital estatal, como State Grid 

Corporation of China, do setor elétrico, e o Banco de Comunicações da China (BoCom).Os 

investimentos realizados entre 2007 e 2012 demonstram que 88% eram de empresas estatais 

demonstrando a importância das diretrizes do governo chinês ao realizar os investimentos. 

(FRISCHTAK, SOARES, O’CONOR, 2013) O ingresso dos IEDs chineses no Brasil se dá na 

sua maioria através dos investimentos greenfield, representando cerca de 60% dos projetos 

oriundos da China. Porém o montante gasto nas operações do tipo greenfield são inferiores 

aos gastos em fusões e aquisições, e segundo Frischtak, Soares, O’Connor (2013), os 

investimentos deste tipo concentram-se nos setores automotivo, maquinário e eletrônico, 

enquanto os de fusão e aquisição estão mais presentes no setor primário.  

As principais empresas chinesas investem em diferentes setores da cadeia produtiva no 

Brasil, sendo que em termos de projetos o setor industrial conta com o maior número. Porém 

em termos de valor o setor primário predomina (RENAI/MDIC). Entre as principais empresas 

destacam-se a empresa automobilística Chery, inaugurada em 2014 no interior de São Paulo, 



 
 

com um investimento superior a US$ 500 milhões. Outra empresa a Sinopec, companhia que 

atua no setor de petróleo e gás natural, não apenas na sua exploração, mas também em seu 

transporte e refinamento, foi responsável pela construção do gasoduto que liga o Rio de 

Janeiro a Bahia, avaliado em quase US$ 2 bilhões, e conta com cerca de 900 km, responsável 

por gerar mais de 10 mil empregos diretos e indiretos. Outro caso de investimento é a Huwei, 

empresa privada no setor de telecomunicações, que presta serviços para as principais redes 

telefônicas do país, e anunciou em 2012 o investimento de US$ 300 milhões no setor de 

pesquisa e desenvolvimento no Brasil (FRISCHTAK; SOARES; O’CONOR, 2013). 

No biênio 2012-2013 é perceptível um grande numero de projetos no setor industrial e 

de serviços, além de que os investimentos que incluem capital chinês anunciados entre 2013 e 

no primeiro semestre de 2015 pelo RENAI/MDIC demonstram que os investimentos 

continuam a permear todas as áreas produtivas como petróleo, desenvolvimento de tecnologia 

e fabricação de automóveis leves e pesados, são alguns dos investimentos, demonstrando o 

interesse chinês na economia brasileira e que os IEDs chineses apresentam uma tendência de 

crescimento e podem vir a constituir um importante elemento para o desenvolvimento do país.  

 

Os investimentos do Brasil na China 

A partir de 2004, a China passou a ser um dos maiores destinos de IEDs do mundo, as 

cidades começaram a incentivar o ingresso de capital estrangeiro em setores estratégicos para 

a economia, como energias renováveis e novas fontes de energia, a fim de incentivar a 

instalação de centros de pesquisa e o seu desenvolvimento. Contudo, os investimentos 

brasileiros na China se mantiveram estagnados nos últimos dez anos. De acordo com o 

Ministério do Comércio da China “[...] no período de 2000 a 2010, US$ 572,5 milhões foram 

investidos por empresas brasileiras, representando apenas 0,04% do estoque de 

investimentos estrangeiros no país asiático.” (FRISCHTAK e SOARES, 2012). Os dados 

apresentados pelo Banco Central do Brasil também demonstram taxas semelhantes, entre o 

período de 2011 e 2014 foram investidos na China cerca de US$ 170 milhões, demonstrando 

as dificuldades das empresas brasileiras na economia chinesa. 

A Empresa Brasileira de Compressores, Embraco, atua no mercado chinês desde 

meados da década de 1980, exportando produtos para a China, via traders de Hong Kong. Em 

1995, a empresa se associou com uma empresa local de compressores, pertencente ao governo 

de Pequim. Assim, começaram a suprir o mercado com produtos locais, mantendo, como até 

hoje, exportações de alguns produtos específicos do Brasil. De acordo com os funcionários da 



 
 

empresa na China, nos primeiros anos, um dos principais desafios foi aprender a fazer 

negócios na China, pois cada região tem suas particularidades e o modo de se relacionar 

difere muito do Ocidente. O tempo dedicado às negociações e ao estabelecimento de 

confiança entre as partes é mais longo e apresenta características próprias. A empresa se 

estabeleceu com líder neste setor na China, contudo, os concorrentes chineses se aproximam 

rapidamente em termos qualitativos e com preços inferiores, tornando complicada a atuação 

da empresa no país. (FRISCHTAK, SOARES, 2012) 

No caso da tentativa do Banco do Brasil de se estabelecer na China, os representantes 

do Banco levaram quase cinco anos para entender de que forma poderiam fazer negócios com 

os chineses. De acordo com o Diretor Executivo do Banco do Brasil, Admilson Monteiro 

Garcia, eles aprenderam, com certa dificuldade, que o importante na China não é tanto o que o 

banco tem a oferecer e sim o “guanxi”, o estabelecimento de relações informais de confiança. 

Ademais, quando um banco chinês ganha a licença para operar no Brasil, ela é válida em toda 

a extensão do território nacional e engloba todos os produtos que o banco consiga levar aos 

seus clientes. Na China é diferente. Primeiro, o banco estrangeiro ganha uma licença inicial 

com a qual é proibido operar em moeda local. Para obter uma licença adicional que permita 

operar em moeda chinesa, precisa-se de, no mínimo, três anos de licença bancária, com 

resultados positivos em, pelo menos, dois anos. Isso é uma proteção do mercado local, pois 

limita a capacidade do banco estrangeiro de gerar receita.No mercado local, os bancos 

estrangeiros tem extrema dificuldade em concorrer com um banco chinês, dada a capilaridade 

e a capacidade de captação (funding) dos chineses. Além das limitações legais, existem, 

principalmente, problemas de funding e de escala, torna-se profundamente complicado 

concorrer no mercado chinês contra o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), o 

maior banco do mundo. Além disso, desconfia-se que exista uma orientação para que as 

empresas locais priorizem os bancos chineses. (FRISCHTAK, SOARES, 2012) 

Desafios e perspectivas 

Os desafios gerados para o Brasil provenientes da parceria com a China resultam na 

parceria assimétrica entre os dois países: as exportações brasileiras concentradas em produtos 

básicos, de baixo valor agregado, enquanto importa da China manufaturados, em especial de 

bens industriais. E nos IEDs também se observa uma assimetria, visto que o fluxo de capitais 

chineses para o Brasil é superior aos brasileiros para a China, demonstrando que o Brasil fica 

mais suscetível a variações na economia chinesa. Ademais o capital chinês tem acesso a todos 

os setores produtivos brasileiros, os investimentos brasileiros e de outras nacionalidades são 



 
 

restringidos pela China, já que o Catálogo de Guias de Investimento seleciona os IEDs de 

acordo com a área do investimento. Outro desafio está na transferência de tecnologia, visto 

que as empresas chinesas instaladas no Brasil não produzem componentes em território 

brasileiro, importando-os diretamente da China. Assim estas fábricas montam o produto final, 

o que impede a absorção de tecnologia de ponta pelo país. 

 Destacam-se aqui dois pontos positivos para o desenvolvimento da economia 

brasileira por meio da intensificação da parceria econômica e comercial com a China: A 

primeira está vinculada ao fato de que a cooperação comercial com os chineses permitiu 

atenuar os efeitos da crise financeira global em 2008, dando ao Brasil a possibilidade de 

estabelecer parcerias fora do eixo dos países desenvolvido. Além disso, o superávit comercial 

com a China ajuda a contrabalançar os déficits em conta corrente com os Estados Unidos. Já 

os impactos diretos estão relacionados à grande demanda chinesa por commodities agrícolas e 

minerais, ocasionando inclusive a elevação do seu preço no mercado mundial, fator que 

favoreceu consideravelmente o mercado brasileiro. Os investimentos diretos da China no 

Brasil, apesar de ainda serem pequenos, tem a função de estimular cada vez mais o 

desenvolvimento econômico e a estabilização.  

Assim, em seu atual projeto de inserção internacional, o Brasil delega à região 

asiática um espaço especial, considerando-se a grande demanda por investimentos e 

por acesso a tecnologias de ponta, bem como por um mercado com alta capacidade 

de consumo. Por sua vez, o Brasil suscita interesses na Ásia por se caracterizar como 

uma importante fonte supridora de matérias-primas, principalmente produtos 

alimentícios e insumos básicos. (ALTEMANI, s/p, 2002). 

 

Conclusão 

A parceria Brasil-China remonta ao estabelecimento das relações diplomáticas em 

1974, no entanto não houve uma profunda cooperação entre os dois Estados durante boa parte 

do século XX. A partir do século XXI a cooperação Brasil-China sofreu uma forte expansão, 

impulsionada principalmente pelo comércio, ao ponto de em 2009 a China tornar-se a 

principal parceria econômica do Brasil e do mundo. Além do comércio, observa-se nos anos 

2000, principalmente após a crise financeira de 2008, a expansão dos IEDs chineses 

destinados ao Brasil. Tais investimentos geram tanto oportunidades, como fornecer capital 

para dinamizar a economia brasileira. Tendo em vista o cenário de crise no Ocidente, a 

parceria é positiva, pois atenuou o impacto no Brasil dado o volume do comércio. 



 
 

Apesar dos grandes avanços nas relações bilaterais na última década, ainda existem 

certas questões que podem vir a constituir barreiras à evolução desta parceria. Entre elas 

destaca-se na área comercial a assimetria e a concentração da pauta de exportação para o 

mercado chinês, no qual três produtos primários, soja, minério de ferro e petróleo bruto 

dominam as exportações para a China, enquanto os produtos importados pelo Brasil são 

manufaturados e diversificados. (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, 2015). 

Por outro lado os IEDs também enfrentam desafios, entre os principais está a falta de 

reciprocidade, isto é, a China tem acesso a todos os setores produtivos do Brasil, no entanto o 

Brasil tem acesso limitado aos setores chineses pois a China veta a participação de IEDs em 

alguns setores de sua economia. A transferência de tecnologia é outro desafio, dado que os 

investimentos chineses não transferem tecnologia de ponta para as indústrias brasileiras, no 

entanto as empresas brasileiras na China sofrem pressões para transferir tecnologia, como a 

Embraer. Em discurso ao Congresso brasileiro em 2014, o presidente chinês afirmou que 

A China tem sido o maior parceiro comercial do Brasil por cinco anos consecutivos. 

E o Brasil é o maior parceiro comercial e importante destino de investimento chinês 

na América Latina e Caribe por longo período (...)Em 2013, o fluxo do nosso 

comércio bilateral ultrapassou U$ 90 bilhões. Devemos continuar a aumentar o 

comércio bilateral, elevar a proporção dos produtos de maior valor agregado e 

resolver adequadamente as fricções. Devemos continuar a ampliar o investimento 

mútuo, aproveitar o papel promotor da cooperação financeira e alavancar uma série 

de projetos estratégicos compatíveis com o desenvolvimento das duas partes 

conducentes ao bem-estar dos nossos povos (...) (JINPING, 2014, s/p) 

 

 

 Portanto, pode-se perceber no discurso do líder chinês a importância do Brasil para a 

China na América Latina, e demonstra o interesse em expandir as relações comerciais Brasil-

China nos próximos anos, aumentando os investimentos e o volume do comércio, bem como 

lidar com o tema da transferência de tecnologia. A visita do Primeiro-Ministro do Conselho 

de Estado, Li Kequiang, consolida tal percepção, no qual foram apresentados projetos, como a 

Ferrovia Transoceânica, ligando o Brasil ao oceano Pacífico, o conjunto siderúrgico no 

Maranhão e Plano de Ação Conjunta entre Brasil e a República Popular da China (2015-

2021), que prevê ações em conjunto nas áreas politica, econômica e comercial. 
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Resumo 

Esta pesquisa realizou uma revisão da participação das mulheres moçambicanas no 

mercado de trabalho no século XXI, avaliando sua presença e possibilitando a construção de 

uma visão acerca do trabalho e emprego das mulheres no país. Além disso efetuou-se um 

levantamento de dados acerca das características do mercado de trabalho em conjunto com 

uma análise das políticas adotadas pelo país para a questão da mulher, principalmente 

considerando a legislação trabalhista. Para tanto, delimitou-se, no recorte temporal 

determinado, a participação feminina no mercado de trabalho moçambicano, contestando 

aspectos relativos a políticas públicas, influências externas, medidas de inclusão social, 

participação política, nível de emprego e, finalmente, a efetiva participação no mercado de 

trabalho. A primeira parte da pesquisa é composta de um panorama geral da situação da 

mulher em Moçambique, abordando questões relacionadas à saúde, educação, alfabetização e 

a presença das mulheres na luta pela independência do país. Em seguida analisou-se as 

principais políticas públicas que afetam a presença feminina no mercado de trabalho, 

demonstrando a influência e o peso do Estado na condição das mulheres, além de uma 

comparação entre o setor público e privado. Os resultados demonstram que após anos de 

inferioridade e marginalização, a mulher começou a assumir importantes papéis na sociedade 

moçambicana, verificado pela crescente participação da mulher nas diferentes manifestações 

da vida social, que constitui um dos fatos relevantes da história. Contudo, a sociedade 

moçambicana ainda não aceitou completamente o papel da mulher trabalhadora. Conclui-se 

que a reconfiguração dos papéis femininos não implicou a reorganização dos papéis 



 
 

masculinos, pelo contrário, reafirmou-o, estabelecendo que as mulheres só ocupariam os 

espaços públicos desde que essas atividades não interferissem no bem-estar da família. 

Palavras-chave: Moçambique, participação feminina, direitos da mulher. 

 

1. Introdução 

Moçambique é um país repleto de possibilidades e de diversos contrastes. O país foi 

colônia de Portugal até 1975, quando alcançou sua independência política, econômica e social 

por meio de um conflito armado, e em seguida sofreu com uma guerra civil dirigida pela 

RENAMO
1
 (Resistência de Libertação de Moçambique) por quase 16 anos (NEWITT, 1995). 

O fim do conflito somente ocorreu em 1992 com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz entre 

a o Governo da FRELIMO
2
 e a RENAMO. Desde então a construção do Estado 

moçambicano tem sido um processo extremamente doloroso e difícil dados as características 

do país, mas seu esforço é reconhecido pelos demais países africanos, servindo de exemplo na 

reconstrução pós-guerra e também da própria recuperação econômica. Os moçambicanos 

perceberam que não bastava ter um estado nacional para ter a democracia, mas sim deveriam 

ter os direitos fundamentais e a paz garantidos, comprometendo-se com a estabilidade 

política, democracia e reconciliação nacional (SIMÕES, 2005). Apesar das mudanças, o país 

é um dos mais pobres do mundo, atingindo também valores baixos no Índice de 

Desenvolvimento Humano (UNICEF, 2011).  

Mais de 50% da população do país vive em pobreza absoluta, sendo que esta é ainda 

maior em áreas rurais onde cerca de 70% da população do país está́ concentrada. Isso afeta em 

maior grau mulheres, tendo em vista que cerca de 68,9% das mulheres vivem em zonas rurais, 

trabalhando na agricultura. A taxa da população sem serviços adequados de saúde chega a 

63,9%, enquanto a sem acesso à água potável a 64,3% (43,3% em zonas urbanas e 73,6% no 

rural), e somente 6% com acesso à energia elétrica (KLAVEREN et al., 2009). Cerca de 

                                                           
1
 A RENAMO surgiu como reação ao partido da FRELIMO e protagonizou a guerra civil. Foi altamente apoiado 

pela África do Sul como parte de ama estratégia para aniquilar as políticas e economias de governos 

essencialmente negros (UN - UNITED NATIONS, 2012). 

2
 A FRELIMO foi o movimento nacionalista que conduziu a luta de libertação nacional em Moçambique. Após a 

independência, a FRELIMO conheceu um processo de transformação política, tendo-se estabelecido como 

partido político no final da década de 1970. Desde a independência nacional que a FRELIMO tem sido o partido 

no poder, quer no sistema de partido único, quer após a introdução do sistema multipartidário (a partir de 1992) 

(NEWITT, 1995). 



 
 

39,3% da população não ultrapassa os 40 anos. As taxas de mortalidade infantil têm 

diminuído, devido à expansão de serviços sociais básicos e de saúde e aos programas de saúde 

e educação da comunidade. Contudo a taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos é 

40% mais alta em áreas rurais do que em áreas urbanas, e a desnutrição se apresenta como 

causa de 50% destas mortes. A crescente incidência do HIV e SIDA, especialmente no centro 

e sul do país, tem contribuído para o baixo padrão de vida dos moçambicanos, sendo as 

mulheres e crianças, em zonas rurais e urbanas, as mais afetadas (ROCHA; MBOANA, 

2008). 

Em relação a temática do trabalho em Moçambique, um dos objetos de estudo desta 

pesquisa, os primeiros relatos datam ao período colonial, quando homens e mulheres 

exerciam atividades domésticas nas casas dos colonos brancos escapando do trabalho forçado 

no campo. Nessa época, as mulheres restringiam-se ao ambiente doméstico, realizando tarefas 

como educar os filhos, zelar a honra familiar, dedicar-se ao cultivar da terra e cuidar dos 

rebanhos. Segundo Oliveira et al. (2009) em diferentes sociedades e em estágios díspares era 

possível verificar que à mulher era respaldado o espaço doméstico e a responsabilidade da 

união da família.  

Todavia, com o advento e a consolidação do sistema capitalista no século XIX, o 

modelo de organização e produção do trabalho feminino nos países, em geral, alterou-se. 

Oliveira et al. (2009, p.3) resume essas mudanças defendendo que elas “modificaram a vida 

das pessoas e organizações e estabeleceram uma nova forma de relacionamento entre os 

seres humanos”. Em Moçambique, ao passo que se intensificava o desenvolvimento 

tecnológico e o crescimento da maquinaria, grande parte da parcela da mão de obra feminina 

foi transferida para as fábricas dada a necessidade de suprir a demanda (NEWITT, 1995). 

Além das alterações advindas do capitalismo e do desenvolvimento econômico, a 

mudança de sistema político, ou seja, a passagem do status de colônia para independente, 

atrelado ao acesso massivo dos moçambicanos ao sistema de educação, e também da própria 

conjuntura internacional acerca dos direitos humanos das mulheres, influenciou para que 

Moçambique pós-independente integrasse mais mulheres ao mercado de trabalho. Desde a 

independência Moçambique se engajou na busca de reformas econômicas, políticas e sociais, 

e os resultados desse processo vem sendo colhidos nos últimos anos. Contudo, ainda existem 

muitos desafios a serem superados na sociedade moçambicana. 



 
 

Em Moçambique registra-se uma diferença de 17% em termos da taxa de participação 

na força laboral dos homens e mulheres, sendo que os homens detêm cerca de 78,3% de 

participação no emprego (WORLD BANK, 2008). Em termos de segmentação por setor de 

emprego, 70% das mulheres trabalham na agricultura, 7% em pequenas indústrias e 23% no 

setor de prestação de serviços. A agricultura é a principal atividade econômica e consome 

mais de 80% da população laboral, sendo que grande parte da produção ainda é dominada 

pelo setor familiar, no qual o destino da produção é, principalmente, a subsistência e o 

somente o excedente é comercializado (MICOA – Ministério da Coordenação da Acção 

Ambiental, 2002). Dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique 

(INE, 2008), principal órgão de Moçambique no que tange a informações e dados sobre a 

população, reforçam os resultados da pesquisa do Banco Mundial, e, ao mesmo tempo, 

revelam que a participação das mulheres na agricultura, ainda é maior que a média dos países 

africanos. Permanecer na agricultura, embora proporcione segurança alimentar ao agregado 

familiar, não é vantajoso para as mulheres: implica uma produtividade mais baixa do que no 

setor não agrícola e, além disso, pode retirar-lhes poder, uma vez que os homens controlam o 

dinheiro (ARBACHE, 2010). 

Em relação as disparidades salariais entre homens e mulheres em Moçambique, essas 

também são altas sobretudo em decorrência da limitação de perspectivas de trabalho, das 

diferenças na educação, das dinâmicas de poder no lar, e de outras variáveis de capital 

humano. Ressalta-se que tais divergências não são peculiaridades exclusivas de Moçambique, 

tendo em vista que a população feminina suporta essas desigualdades em praticamente todo o 

mundo (OLIVEIRA et al., 2009).  

Os dados sobre a participação da mulher no mercado de emprego em Moçambique 

indicam que dos 6 milhões de pessoas que trabalham no país, 3,5 milhões são mulheres, o que 

significa que há mais mulheres do que homens a trabalhar. No que se refere ao emprego 

assalariado, entre 2002-2003, das cerca de 950 mil pessoas com trabalho remunerado, apenas 

160 mil eram mulheres, demonstrando que as mulheres não representavam nem 20% do total 

das pessoas com emprego formal no país (KLAVEREN et al., 2009). Para Barsted (2005) a 

análise desses indicadores e dados relacionados ao trabalho possibilitam compreender a 

dinâmica das diferenças entre homens e mulheres, bem como as desigualdades de gênero em 

face da distribuição de poder nos países. 



 
 

Logo após sua independência o país adotou uma estratégia de desenvolvimento 

baseado em uma economia socialista centralmente planificada, mas devido ao conflito militar 

e ao aumento do endividamento externo, tal proposta não atingiu os objetivos esperados. Em 

1987/8 foi adotado o Programa de Ajustamento Estrutural e desde então o país tem registrado 

significantes melhorias em relação ao Produto Interno Bruto e uma diminuição da inflação 

(UN - UNITED NATIONS, 2012). O governo de Moçambique empenhou-se em definir 

medidas de promoção do desenvolvimento econômico e social, através da revisão da 

legislação laboral e de proteção social, abrindo caminho para a flexibilização e dinamização 

do mercado do trabalho. Entretanto, sem importantes políticas públicas direcionadas a 

facilitar o acesso das mulheres aos espaços públicos, o contexto econômico continuará a 

deslocar apenas os homens para as indústrias em expansão, continuando a remeter as 

mulheres a atividades pouco ou mal remuneradas (MACHEL et al., 1979) 

Hoje o perfil das mulheres é, sem dúvidas, muito diferente daquele do começo do 

século XX. Para Oliveira et al. (2009, p.4) a mulher nos últimos anos “conseguiu obter 

consideráveis ganhos sociais, políticos e econômicos, melhorando a situação”. Além de 

trabalhar e ocupar cargos de responsabilidade assim como os homens, ela aglutina as tarefas 

tradicionais: ser mãe, esposa e dona de casa. Esse é um movimento observado em várias 

nações, mesmo em Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo.  

Apesar de todos os adventos positivos, “a segregação sexual no âmbito 

organizacional ainda persiste como um fenômeno mundial, bem como a desigualdade salarial 

entre os sexos” (OLIVEIRA et al., 2009, p.4). A mulher moçambicana ainda sofre 

discriminações de várias ordens e, nesse sentido, tanto o Governo como os parlamentares 

deveriam acelerar as reformas necessárias à consagração da igualdade de gênero. É 

importante continuar engendrando novos caminhos, melhorando a participação crítica, 

voluntária e solidária, tornando visíveis as lutas das minorias, pois a política ainda hoje se 

encontra monopolizada pelo sexo masculino. A criação de políticas públicas sensíveis ao 

gênero é uma demanda internacional e uma necessidade interna para combater a exclusão das 

mulheres dos processos de desenvolvimento do país. O acesso à educação e a atividades 

profissionalizantes, a existência de sociedades não discriminatórias, livres de violência e 

doenças incapacitantes, a existência de um ambiente de trabalho livre de assédio sexual e 

onde a progressão na carreira e as políticas remuneratórias não descriminam, são condições 

indispensáveis para impulsionar as novas gerações de homens e mulheres ao mercado de 



 
 

trabalho, participando dessa forma tanto no seu próprio desenvolvimento quanto o de suas 

comunidades e também no desenvolvimento do seu país. 

 

2. Metodologia 

A presente pesquisa tem como base para a análise do tema proposto, o procedimento 

bibliográfico e documental acerca da participação da mulher no mercado de trabalho e suas 

peculiaridades e consequências em Moçambique. Além disso, fez-se consultas em sites da 

Internet e em demais acervos bibliográficos disponíveis online. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 – As contradições e surpresas da Nação  

Moçambique é um Estado constituído por diversas nações, sendo multiétnico, 

multicultural e multilinguístico. É um país extremamente marcado por fissuras étnicas, 

religiosas e regionais de difícil superação, as quais não foram resolvidas nem pelo sistema 

colonialista nem pela FRELIMO, movimento que se transformou posteriormente em partido e 

que governa o país desde sua Independência até os dias atuais (CIA, 2012). 

A proclamação da independência de Moçambique aconteceu em 25 de junho de 1975. 

Samora Machel, ex-chefe militar da FRELIMO, assumiu a presidência da República Popular 

de Moçambique. A partir de então, Moçambique se tornou um dos poucos países da África a 

experimentar o socialismo. O clima de comemoração pela Independência e o entusiasmo da 

população pela implantação do socialismo duraram pouco tempo, pois Moçambique 

mergulhou em uma guerra civil poucos meses depois de sua independência, logo após uma 

tentativa de golpe de Estado realizada por dissidentes da FRELIMO, os quais se organizaram 

para a criação do Movimento Nacional de Resistência de Moçambique, que posteriormente 

passou a se chamar RENAMO. A assinatura de um acordo de paz entre a FRELIMO e a 

RENAMO veio a ocorrer somente em 1992, pondo um fim aos 16 anos de guerra civil que 

ocasionara a morte de pelo menos um milhão de pessoas e deixara milhões de refugiados e 

desabrigados, ficando ainda milhões de civis protegidos em países vizinhos (CASIMIRO, 

2003).  



 
 

A guerra civil é apontada como uma das geradoras de efeitos catastróficos para a 

infraestrutura de Moçambique, além das sequelas atreladas a situação de pobreza e a falta de 

fundos públicos para a realização de ações. Todavia, foi com a guerra civil que a influência 

das mulheres no país aumentou. Muitas das mulheres que participaram das lutas de 

independência do país assumiram cargos importantes no governo (CAMPOS, 2003), 

participando diretamente das mudanças no país. Iglésias (2007) defende que com a luta 

armada as mulheres se deram conta de seu valor e passaram a questionar sobre o seu 

verdadeiro papel, refletindo cada vez mais sobre seus direitos e deveres na sociedade 

moçambicana. No desenrolar dos conflitos a mulher moçambicana mudou seu modo de 

pensar e agir, buscando sua condição de equidade e igualdade na sociedade. 

Desde a sua concepção a FRELIMO defendeu a emancipação feminina como parte 

essencial de seu projeto social. Samora Machel na conferência que fundou a Organização da 

Mulher Moçambicana em 1973, se manifestou defendendo que a libertação das mulheres seria 

uma necessidade fundamental da revolução, a garantia de sua própria continuidade e também 

a precondição de sua vitória (CAMPOS, 2003). Através do Destacamento Feminino, a 

FRELIMO promoveu a participação ativa da mulher no processo de libertação do país, seja 

em ações de caráter social, produtiva ou mesmo relacionada ao combate físico (MENESES, 

2008). 

Desde 1975 a Constituição de Moçambique garante a não discriminação entre homens 

e mulheres, preconizando uma igualdade de sexo em todas as áreas da sociedade, proibindo 

qualquer discriminação e preconceito em relação aos gêneros. A atual constituição consagra e 

promove a igualdade jurídica, social e econômica, reafirmando a proibição de quaisquer 

formas de discriminação. Todos os cidadãos moçambicanos possuem, portanto, amplas 

possibilidades de participação política, do exercício da cidadania e ao direito ao trabalho 

(MOÇAMBIQUE, 2004). O país também ratificou as Convenções do Trabalho fundamentais 

da Organização Internacional do Trabalho, instituindo leis não discriminatórias em relação a 

homens e mulheres em seus ordenamentos internos. Moçambique também conta com um 

ministério voltado exclusivamente para questão da mulher: Ministério da Mulher e Ação 

Social (MMAS). Criado em 1995, esse órgão do governo busca intensificar a promoção da 

igualdade de gênero em seu território (CASIMIRO, 2003). 

Com as transformações na sociedade moçambicana, a população feminina tende a 

estar mais representada nos domínios da vida do país do que no passado. Moçambique é um 



 
 

dos países da África Austral com a maior proporção de mulheres no Parlamento e no também 

no governo. As mulheres ocupam atualmente oito dos 28 lugares ministeriais, cinco cargos 

como vice-ministro, sendo inclusive do sexo feminino três dos 11 governadores no país. Dos 

250 deputados do parlamento moçambicano, 35% são mulheres e, pela primeira vez na sua 

história, a Assembleia da República teve uma mulher como presidente. Tanto a FRELIMO 

quanto a RENAMO reservam um terço das suas listas eleitorais para mulheres e ambos 

apresentam mulheres como líderes de seus blocos parlamentares. Duas das federações de 

sindicatos do país, a Organização dos Trabalhadores de Moçambique (OTM-CS) e a 

CONSILMO, possuem comissões especiais para as mulheres trabalhadoras (KLAVEREN et 

al., 2009). 

Se na teoria está tudo tão bem definida, a prática continua distante. A Constituição é, 

sem dúvida, um belo programa, mas há muito que caminhar se o Estado quiser exercer a sua 

ação como um Estado de direito, se a sociedade civil tiver força e for adquirindo cada vez 

mais força, e se existirem organizações que defendam os direitos humanos. Nas organizações 

da sociedade civil, por exemplo, a igualdade de gênero está longe de ser uma realidade. De 

acordo com estudos do INE (2008), as mulheres concentram-se principalmente nos ramos 

ligados a agricultura, pecuária, pesca, caça e silvicultura. Com raras exceções, as mulheres 

ainda continuam em um patamar mais baixo na escala hierárquica, tanto nos setores públicos 

quanto nos administrativos. Por mais que aja uma lei que determine a igualdade de homens e 

mulheres, se persiste o pagamento desigual no trabalho, demonstrando mais uma vertente da 

fragilidade econômica e de carreira da mulher moçambicana. 

Não há dúvidas de que nos últimos anos a mulher moçambicana está cada vez mais 

presente no mercado de trabalho, contudo elas têm menos oportunidade de emprego no país 

em prol das dificuldades, sobretudo, relacionadas a escolaridades (LIGA MOÇAMBICANA 

DOS DIREITOS HUMANOS, 2007). O aumento da presença feminina no mercado de 

trabalho é um fenômeno mundial, e tem ocorrido tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento.  Essa inserção feminina no mercado de trabalho, apesar de trazer um novo 

dinamismo às organizações (OLIVEIRA et al., 2009), é seguida por um aumento da 

discriminação, tanto relacionada à qualidade das ocupações (seja no trabalho formal ou 

informal) quanto, principalmente, a desigualdade salarial entre mulheres e homens (PROBST, 

2003).  



 
 

As desigualdades, deste modo, prosseguem e passam a ostentar novas formas. É 

necessário, neste sentido, tornar as mulheres mais competitivas no mercado do trabalho e do 

emprego, formando-as da melhor maneira possível. Embora o país vivencie um verdadeiro 

crescimento econômico, a exclusão, a opressão e a pobreza continuam a afetar grande parcela 

da população, sobretudo a parcela referente às mulheres (CUNHA; FUENTES, 2006).  

3.2 – A mulher e o mercado de trabalho 

Logo após sua independência, o governo de Moçambique procurou explorar as 

vantagens geográficas que o país possuía, exportando basicamente produtos agrícolas e 

primários e importando uma grande quantidade de bens industrializados, uma vez que não 

dispõe de uma produção industrial satisfatória. Em 1986 a economia entrou em colapso total 

e, nessa altura os indicadores sociais encontravam-se entre os piores do mundo. Na segunda 

metade da década de 90 surgiram melhoramentos sociais, fortemente patrocinados pela ajuda 

estrangeira, as quais defendiam a autonomização das mulheres e a inclusão de gênero. Nesta 

mesma década a maior parte desta mão de obra urbana era pouco instruída e, assim, nem 

todos aqueles que vinham para as cidades conseguiam encontrar emprego assalariado 

(KLAVEREN et al., 2009). 

Em 2007 entrou em vigor um novo Código de Trabalho, integrando leis de trabalho 

que estavam separadas com o intuito de facilitar a atividade empresarial no país e, ao mesmo 

tempo, manter a proteção dos trabalhadores. Um significativo avanço foi dado com essa nova 

lei, a qual pode ser considerada progressista pelo cuidado em incorporar necessidades de 

mulheres trabalhadoras, apresentando políticas igualitárias onde se faz necessário (políticas 

salariais) e políticas especificas (casos de doença, gravidez, aborto, etc), além da defesa do 

direito a formação profissional, não distinção por orientação sexual/étnica/religião/convicção 

política/sexo, exercício a atividade sindical e segurança do trabalho (KLAVEREN et al., 

2009). Entretanto essa lei contém alguns pontos negativos, uma vez que determinou uma 

maior flexibilidade no uso de contratos de trabalhos por tempo determinado, além de uma 

redução do período de pré-aviso para despedimentos. Nesse sentido as aplicações dessa nova 

lei de trabalho são, muitas vezes, insuficientes para o cumprimento da não discriminação de 

gênero (SOUZA et al., 2002) 

Ao se analisar os indicadores da educação do país, verifica-se que as mulheres estão 

em uma posição prejudicada, mesmo com um crescimento considerável da taxa bruta de 

escolaridade elas. Independente do gênero uma pessoa com um nível de escolaridade mais 



 
 

elevado tem mais chances e oportunidades de inclusão no mercado de trabalho. Apesar do 

grau de alfabetização das mulheres ter aumentado nos últimos anos, este fica muito inferior a 

taxa dos homens. Nota-se que muitas mulheres não terminam o primeiro grau da primaria (1-

4 anos), especialmente nas áreas rurais. Por sua vez, na educação secundária e universitária a 

presença de mulheres diminui consideravelmente em comparação aos estudantes masculinos: 

dos matriculados no ensino superior ao nível nacional somente 32,7% foram mulheres. O 

acesso limitado à educação, saúde, capital, o insuficiente acesso à posse e controle sobre a 

terra e o poder desigual de tomada de decisões, coloca a mulher numa posição de 

desvantagem, política, econômica e socialmente. A maioria das mulheres trabalha para a 

família, sem remuneração (VIEIRA, 2006). 

O atual cenário do mercado de trabalho em Moçambique demonstra uma melhoria 

decorrente de ações conjuntas entre o Estado e entidades privadas. O Estado tem reforçado 

significativamente o seu papel de regulador e fiscalizador, através da simplificação de 

regulamentos da atividade comercial e industrial, dos esforços de revisão das leis de trabalho, 

entre outros como a criação do Fundo de Emprego e Formação Profissional. O setor privado, 

por sua vez, vem assumindo um papel central no processo de crescimento econômico, através 

da criação de oportunidades de emprego e produção de bens e serviços. A participação ativa 

das organizações representativas dos trabalhadores em todo o processo tem contribuído para a 

flexibilização do mercado de trabalho e a promoção da justiça laboral (REPÚBLICA DE 

MOÇAMBIQUE, 2006). 

Os assalariados constituem a minoria da população empregada em Moçambique, pois 

a maior parte da população moçambicana trabalha por conta própria ou em trabalhos 

familiares sem remuneração. A maior parte das mulheres moçambicanas dominam o trabalho 

agrícola, deixando os setores mais produtivos da economia com os homens. É na agricultura e 

no comércio informal onde há espaço para os pouco qualificados e é exatamente nestes 

setores em que as mulheres empregadas estão em maior número. Há de se exaltar a tendência 

à formalização das mulheres no mercado de trabalho, de modo que estas ocupam posições de 

destaque nos diferentes domínios da vida política, econômica e social, embora sejam 

permanentemente perseguidas pelo fantasma da mulher doméstica e serviçal do homem. 

Uma característica estrutural do país é a existência de um peso significativo do 

desemprego e sub-emprego. Em 2004/5 a taxa de desemprego foi calculada em 18,7%, sendo 

que nos grandes centros urbanos esta taxa teve um crescimento de 25,4% de 2004 a 2007. 



 
 

Entre 2000-06 mais de 90% da população vivia com dois dólares ou menos por dia, sendo que 

a parcela mais afetada era a feminina. Em 2005 as mulheres representavam 21,7% dos 

desempregados, sendo que 15% das desempregadas interrogadas nunca frequentaram a 

escola, enquanto 21% pararam os seus estudos no primário, e 38% não concluíram o ensino 

secundário (KLAVEREN et al., 2009). 

Os maiores déficits em relação ao trabalho estão localizados na incapacidade da 

economia em gerar postos de trabalho em número suficiente para absorver os desempregados, 

incluindo os jovens que anualmente ingressam na população economicamente ativa. As 

maiores taxas de desemprego encontram-se entre as faixas etárias de 15 a 19 anos (36,8%), e 

de 20 a 24 anos (27,2%). Na área urbana, nas mesmas faixas etárias, as taxas atingem, 

respectivamente, 56,8% e 45,1%. Nas regiões rurais, considerando as mesmas faixas etárias, 

temos 26,4% entre 15-19 anos e 16,6% entre 20-24 anos. A taxa de desemprego é mais 

acentuada, portanto, nos grandes centros urbanos, como nas províncias de Maputo Cidade, 

Maputo Província, Niassa, Manica e Sofala e atinge mais os jovens residentes dessas zonas 

(KLAVEREN et al., 2009).  

O trabalho infantil, proibido no país segundo a Lei da Criança e pelo próprio Código 

do Trabalho, continua muito generalizado nas zonas rurais, especialmente nas propriedades 

agrícolas familiares durante as colheitas sazonais e, em menor grau, no setor informal urbano. 

De acordo com o INE com base num levantamento de 2004-05, 32% das crianças com idades 

compreendidas entre os 7 e 17 anos são economicamente ativas: 40% delas nas zonas rurais, 

uma em seis nas áreas urbanas (UNICEF, 2007). 

Em relação à disparidade salarial no país argumenta-se que esta segue uma tendência 

mundial. A diferenciação salarial reflete que o ensino superior das mulheres não conduz 

necessariamente a mitigação da diferença salarial ou remuneratória. No entanto, em geral, 

mais educação significa um melhor salário. A idade e anos de serviço também constituem 

fatores da diferenciação salarial entre homens e mulheres. Quanto mais velho e anos de 

serviço tiver, melhor salário se tem. Assim, os jovens ganham menos, enquanto os homens 

mais velhos ganham melhor que as suas contrapartes mulheres. 

3.3 – As transformações em curso: em busca de igualdade 

O governo de Moçambique lançou uma série de iniciativas com vista a fortalecer a 

igualdade de gênero e a aquisição de poder pelas mulheres, se empenhando em promover o 



 
 

desenvolvimento econômico e social, através da revisão da legislação laboral e de proteção 

social, abrindo caminho para a flexibilização e dinamização do mercado do trabalho. A 

principal responsabilidade pela promoção da igualdade de gênero compete à Direção Nacional 

da Mulher, a qual tem por objetivo coordenar as iniciativas com vista à integração do gênero e 

promoção da aquisição do poder pelas mulheres nos diferentes ministérios e também pela 

Política Nacional de Gênero.  Um exemplo é o Plano de Ação para a Redução da Pobreza 

Absoluta, o qual destaca a necessidade de abordar a questão da desigualdade em termos de 

gênero, em particular na educação. Outro é o Plano Estratégico da Educação, que coloca 

ênfase especial na educação das mulheres, pois o país registra um dos mais elevados níveis de 

analfabetismo feminino do mundo, refletindo a desigualdade de gênero (ROCHA; MBOANA, 

2008).  

Embora se tenha registrado algum progresso na alfabetização a partir de 1997, os 

níveis de analfabetismo são ainda muito mais elevados entre as mulheres do que entre os 

homens. Segundo dados do governo publicados em 2003, somente 32% das mulheres, 

comparado com 63% dos homens, sabem ler e escrever. Esta disparidade é significativamente 

mais pronunciada nas zonas rurais do que nas urbanas, existindo quase o dobro do número de 

mulheres analfabetas nas zonas rurais do que nas urbanas. As ações adicionais que visam 

aumentar o acesso e a retenção das mulheres na escola incluem a distribuição de refeições nas 

escolas primárias e secundárias, ações de formação de professores do sexo feminino e a 

reserva de um número mais elevado de vagas em cada nível e tipo de ensino, em particular 

nas escolas com internatos (TELES; BRÁS, 2009). 

A Estratégia de Emprego e Formação Profissional adotada pelo governo do país em 

2006 prevê mudanças significativas até 2015, tendo impactos positivos na redução do 

desemprego e na diminuição dos índices de pobreza, ao apresentar um caráter multissetorial 

ao enfatizar uma ação conjunta entre as diferentes instituições do Estado, parceiros sociais e 

sociedade civil que direta ou indiretamente contribuem para a promoção do emprego.  Outra 

medida foi o Fundo de Emprego e Formação Profissional criado pelo governo, tendo como 

princípios (1) elevar os recursos financeiros disponíveis para o financiamento da formação e 

do emprego, (2) aumentar a oferta de formação e melhorar a sua qualidade, (3) assim como as 

possibilidades de financiamento da inserção na fase pós-formação (REPÚBLICA DE 

MOÇAMBIQUE, 2006). O projeto Decisões para Toda a Vida (2008), aplicado em mais de 

14 países incluindo Brasil e Moçambique, visa consciencializar as jovens trabalhadoras sobre 

as suas oportunidades de emprego e perspectivas de carreira, constituição de família e 



 
 

equilíbrio trabalho família. Este projeto tem como parte de sua estratégia promover e dar 

apoio ao Objetivo de Desenvolvimento das Nações Unidas (ODN) de promover a igualdade 

do gênero e autonomizar as mulheres, incentivando o trabalho formal e oportunidades iguais 

no mercado de trabalho. Numa população nacional majoritariamente feminina, os números 

refletem necessidade de intervenção ao nível da igualdade de oportunidades.  

 

4. Considerações Finais 

A mulher ainda encontra-se exposta a vários riscos, que a colocam numa situação de 

grande vulnerabilidade, por questões culturais, construções sociais e econômicas, que a 

relegam à discriminação, isolamento e exclusão. Não resta dúvidas que se homens e mulheres 

tivessem oportunidades iguais no mercado de trabalho a economia mundial poderia crescer. 

Apesar das mulheres serem numericamente a maioria e terem grandes responsabilidades como 

mães, esposas e filhas, a sua situação é de subordinação e sujeição, devido ao fato de não 

poderem ter acesso e controle sobre recursos. Elas estão em piores condições que os homens, 

porque não têm a autonomia suficiente para dar destino a suas vontades. 

As iniciativas que têm sido implementadas são prejudicadas pela falta de instrumentos 

de análise, previsão e gestão de informação, designadamente no que respeita à análise do 

gênero, pesquisa sensível ao gênero e trabalho de advocacia. A este aspecto alia-se a fraca 

capacidade das organizações da sociedade civil e à falta de coordenação entre grupos de 

interesse das mulheres. 

Nesse sentido, com base nas recomendações da ONU para empoderamento das 

mulheres e diminuição das desigualdades de gênero, sugere-se algumas medidas para o 

alcance de uma maior igualdade no mercado de trabalho de Moçambique: (1) Redução e 

partilha do trabalho doméstico e sazonal das mulheres; (2) Controle e prevenção da infecção 

do HIV e SIDA; (3) Educação para o desenvolvimento atenuando o conflito entre a educação 

formal e tradicional (casamentos prematuros, dotes e instrução alternativa); (4) Redução dos 

custos do ensino; (5) Criação de condições de segurança (principalmente por conta de assédio 

e abuso sexuais por parte dos professores e colegas do sexo masculino); (6) Participação das 

mulheres no ensino técnico profissional particularmente em áreas de emprego não tradicionais 

e de grande procura; (7) Apoio institucional para o desenvolvimento e aquisição do poder 

pelas mulheres, particularmente no setor público; (8) Definição de políticas de gestão que 

promovam o equilíbrio de gênero. 



 
 

Ainda persistem situações de injustiça para as mulheres, quer no seu acesso ao 

mercado, passando por questões salariais, regime de tempo de trabalho, formação profissional 

e até na obtenção de benefícios específicos como licenças de maternidade. De acordo com um 

estudo realizado com dados de mulheres empresárias pela Fundação para o Desenvolvimento 

da Comunidade em Moçambique, constatou-se que estas mulheres, mesmo possuindo cargos 

elevados no mercado de trabalho, ainda encontram demasiados obstáculos para competir em 

pé de igualdade com os seus pares masculinos, em mundo empresarial já per si agressivo. A 

consequência deste fato na sociedade moçambicana é a existência de um empresariado 

feminino não muito competitivo, com a presença de proprietárias de pequenas e médias 

empresas. 

Uma verdadeira emancipação das mulheres dependerá, portanto, de vontade política 

por parte do Estado de tomar para si as tarefas que têm a ver com a reprodução da força de 

trabalho, garantindo a instalação de serviços públicos de qualidade como creches, escolas, 

lavanderias, restaurantes, confecções, o que permitirá que homens e mulheres despendam 

tempo de qualidade tanto na esfera pública quanto na esfera doméstica. 

 

5. Referências bibliográficas 

ARBACHE, J. S; KOLEV, K.; FILIPIAK, E. Gender Disparities in Africa´s Labor Market. 

Washington, DC: World Bank, 2010. Disponível em: <http:// 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2520/578660PUB0Gend

101public10BOX353782B.pdf?sequence=1>. Acesso em: 7 mar. 2012. 

BARSTED, L. L. Gênero e Desigualdades. Rio de Janeiro, 2005. Disponível em:< 

http://www.cepia.org.br/doc/generoedesigualdades.pdf>. Acesso em: 16 maio 2012. 

CAMPOS, L. M. C. O papel das mulheres no período de transição para a democracia em 

Moçambique. Porto, Portugal: 2003. 119 p. Tese (Mestrado) – Centro de Estudos 

Africanos, Universidade de Porto, Porto, 2003. Disponível em: < http://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/10830/2/N5513TM01PLUISACAMPOS000068554.pdf>. 

Acesso em: 10 mar. 2012. 

CASIMIRO, I. Movimentos Feministas e Organizações de Mulheres em Moçambique. Outras 

Vozes, Maputo, nº6, p. 5-7, fevereiro, 2003. Disponível em: < 



 
 

http://www.wlsa.org.mz/wp-content/uploads/2014/11/OV06.pdf >. Acesso em: 5 out. 

2012. 

CIA – Central Intelligence Agency. The World Factbook. Langley, Estados Unidos: CIA, 

2012. Disponível em: <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-

factbook/geos/mz.html>. Acesso em: 30 ago. 2012. 

CUNHA, G.; FUENTES, F. Mulheres, Trabalho e Globalização: gênero como determinantes 

nos padrões globais de desigualdade. Revista Ártemis, João Pessoa, v. 4, p 50-62, junho 

2006. 

IGLÉSIAS, O. África, a Mulher Moçambicana e a NEPAD. Revista Campos Sociais, Lisboa, 

Portugal, v. 3/4, p. 133-151, 2007. Disponível em: < 

http://recil.grupolusofona.pt/bitstream/handle/10437/1935/artigos8.pdf?sequence=1>. 

Acesso em: 25 out. 2012. 

INE - Instituto Nacional de Estatística. Mulheres e Homens em Moçambique: Indicadores 

Selecionados de Gênero em Moçambique. Maputo: Instituto Nacional de Estatística - 

Direção de Estatísticas Demográficas, Vitais e Sociais, 2008.   

KLAVEREN, M. V. TIJDENS, K.; HUGHIE-WILLIAMS, M.; MARTIN, N.R. Visão Geral 

do Trabalho e Emprego das Mulheres em Moçambique. Amesterdão: Universidade de 

Amesterdão, 2009. 

LIGA MOÇAMBICANA DOS DIREITOS HUMANOS. Direitos da Mulher no 

Moçambique: dever de terminar práticas ilegais. Moçambique: FIDH – Federação 

Internacional de Direitos Humanos, 2007. 

MACHEL, S. et al. A Libertação da mulher. São Paulo: Parma, 1979. 

MENESES, M. P. Mulheres insubmissas? Mudanças e conflitos no norte de Moçambique. 

Revista Ex Aequo, Lisboa, Portugal, nº 17, p. 71-87, 2008. Disponível em: < 

http://www.scielo.mec.pt/pdf/aeq/n17/n17a05.pdf>. Acesso em: 24 jul. 2012. 

MICOA – Ministério da Coordenação da Acção Ambiental. Relatório sobre o estado do 

ambiente. Maputo: Ministério Para Coordenação da Acção Ambiental, 2002 

MOÇAMBIQUE.  Constituição da Repúbica de Moçambique. Maputo, Moçambique, nov. 

2004. Disponível em: 



 
 

<http://www.portaldogoverno.gov.mz/Legisla/constituicao_republica/>. Acesso em: 27 

out. 2012. 

NEWITT, M. História de Moçambique. Portugal: Publicações Europa-América, 1995. 

OLIVEIRA, A.R.; GAIO, L.E.; BONACIM, C.A.G. Relações de gênero e ascensão feminina 

no ambiente organizacional: um ensaio teórico. Rev. Adm. UFSM, Santa Maria, v. 2, n. 

1, p. 80-97 jan./abr. 2009. 

PNUD. O desenvolvimento humano e IDH. Nova Iorque, Estados Unidos: PNUD, 2011 

Disponível em: http://www.pnud.org.br/idh/>. Acesso em: 10 dez. 2011. 

PROBST, E. R. A Evolução da Mulher no Mercado de Trabalho. Revista Leonardo Pós, 

Instituto Catarinense de Pós-Graduação, Santa Catarina, v. 2, p. 8, 2003. Disponível em: 

< http://www.posuniasselvi.com.br/artigos/rev02-05.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2012. 

REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE. Estratégia de Emprego e Formação Profissional em 

Moçambique 2006-2015. Maputo, Moçambique: 2006. Disponível em: 

<http://www.portaldogoverno.gov.mz/docs_gov/estrategia/trabalho/Estrategia%20de%2

0emprego.pdf>. Acesso em: 17 jan. 2012. 

ROCHA, S.; MBOANA, L. Planeamento Estratégico 2009-2013: Plano Institucional Fórum 

Mulher. Maputo, Moçambique: 2008. 

SIMÕES, A. Independência de Moçambique. Brasil: 2008. Disponível em: 

http://atonito.blogspot.com/2005/06/independncia-de-moambique.html>. Acesso em> 5 

mai. 2012. 

SOUZA de, L. N.; RODARTE, M. M.; FILGUEIRAS, L. A. M. Gênero e mercado de 

trabalho na grande salvador um breve comparativo entre as décadas dos 80 e 90. 

Cadernos CRH, Salvador, nº 37, p. 181-215, jul./dez. 2002.  

TELES, N.; BRÁS, J. (org.). Gênero e Direitos Humanos em Moçambique. Maputo: 

Universidade Eduardo Mondlane - Departamento de Sociologia, 2009. 

UN - UNITED NATIONS. Historia de Moçambique. Nova Iorque, Estados Unidos: UN, 

2012. Disponível em UN: <http://www.mz.one.un.org/por/Mocambique/Historia-de-

Mocambique>. Acesso em: 15 ago. 2012. 



 
 

UNICEF. Mozambique at a glance. Nova Iorque, Estados Unidos: UNICEF, 2011. 

UNICEF. Mozambique-Child protection. Nova Iorque, Estados Unidos: UNICEF, 2007.  

VIEIRA, M. A. Educação de Adultos, Analfabetismo e Pobreza em Moçambique. Piracicaba: 

UNIMEP, 2006. 179 p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós Graduação em Educação, 

Universidade Metodotista de Piracicaba, Piracicaba, 2006.  

WORLD BANK. Beating the Odds: Sustaining Inclusion in a Growing Economy - A 

Mozambique Poverty, Gender, and Social Assessment. Washington, D.C.: World Bank. 

WORLD BANK. Mozambique - An introductory economic survey. Washington, D.C.: World 

Bank, 1985.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A PARTICIPAÇÃO DO G77 NA LOGÍSTICA INTERNACIONAL 

 

Karolina Crespi Gomes 

Bacharela em Relações Internacionais pela Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul 

Rejane Roecker, Ma. 

Mestra em Administração Universidade Federal de Santa Catarina e docente da Unisul 

Orientadora 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta um panorama de uma questão tocante às relações econômicas 

“Sul-Sul”: o comércio internacional, focado na logística e como isso influi no 

desenvolvimento dos países intitulados Grupo dos 77 (G77). Para isso, é feito um 

comparativo da participação de agentes de carga internacionais em grupos de network dos 

países constituintes do G77, separados por continentes, com intuito de analisar a quantidade 

relativa de cada um no desenvolvimento de negócios internacionais para importação e 

exportação nos países considerados “em desenvolvimento” e “subdesenvolvidos” 

majoritariamente da América Latina, África e Ásia. O grupo G77 é uma organização 

intergovernamental e foi criada na Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento – UNCTAD, a fim de fomentar as relações econômicas de países em 

desenvolvimento, sendo iniciada com 77 países e contando, atualmente, com mais de 130. A 

pesquisa tem cunho quantitativo, qualitativo e descritivo com base em pesquisa bibliográfica, 

documental e observação direta. Tem como aporte teórico os tópicos: Relações Internacionais, 

Globalização, Comércio Internacional e Logística Internacional. Ao final, conclui-se que, 

mesmo com as melhorias econômicas ocorridas nos países constituintes do grupo desde sua 

criação em 1964, a cultura empresarial e governamental internacionalista precisa ser melhor 

difundida e absorvida uma vez que também influi na consolidação de uma maior inserção dos 

mesmos como players do cenário global.  

Palavras-chave: Relações econômicas. “Sul-Sul”. Grupo dos 77.  

 



 
 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

As dificuldades vivenciadas por uma empresa de agenciamento de cargas em 

decorrência da necessidade de agentes internacionais em países da América Latina e África, 

assim como a ausência de demanda por serviços em algumas regiões da Ásia, criaram um 

questionamento, através de observação direta, que será debatido neste artigo. A dúvida 

implica em entender de quanto é a participatividade de empresas do mesmo segmento que 

dependem umas das outras ao redor do mundo para efetuar trocas comerciais e desenvolver as 

relações econômicas entre os países considerados “Sul” em grupos de network. Almejando 

referenciar de forma unificada a situação vivida na empresa foi elegido o Grupo dos 77, uma 

organização intergovernamental, criada na Conferência das Nações Unidas para Comércio e 

Desenvolvimento – UNCTAD, por acolher em sua estrutura membros que raramente fazem 

negócios com o Brasil.  

Quantificar a inserção de todos os elementos do G77 nas empresas de 

relacionamento empresarial seria tarefa árdua e despropositada levando em consideração a 

existência de 133 países atualmente. Portanto para constar caráter científico à pesquisa esses 

são divididos por continentes e analisados em cinco redes de relacionamento.  

 

2 - DEFINIÇÃO DE “AGENTES DE CARGAS”  

A Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior define 

o Agente de Carga Internacional ou Freight Forwarder como “aquele que trabalha com o 

planejamento e a comercialização de soluções logísticas, para movimentação de mercadorias 

na exportação e importação”. Para melhorar o entendimento, vide: 

“É possível praticar-se o agenciamento, tanto de cargas quanto de 

transportadores e ajudar o comerciante a tornar possível a atividade de 

exportação e importação. Aqui, o profissional vende serviço, e não está 

diretamente envolvido com a compra e venda de mercadorias. Ele pode 

transportar ou ajudar a transportar, realizar operações logísticas, etc. Pode 



 
 

trabalhar em agências marítimas, agentes de cargas, agenciamento de cargas 

em geral, brokers de carga ou de navios, transitários de cargas, operadores 

logísticos, etc.” (KEEDI, 2013, p. 99). 

Esse serviço incorpora as necessidades logística de cada embarque, levando em 

conta sua peculiaridade. A vantagem em contratá-lo se faz necessário uma vez que seria 

onerosa a criação de departamento de comércio exterior em todas as empresas.  

Uma empresa de agenciamento de cargas pode fazer a prospecção e atendimento 

ao cliente por meio da área Comercial. Após fechar negócio com o cliente, começa a busca 

por preços e elaboração das melhores rotas, bem como demais serviços: seguros, 

armazenagem, despacho aduaneiro, serviços de entrega da carga até o destino por meio de 

transportadoras rodoviárias, etc.; isso é feito pelo pessoal de Pricing, quando em uma 

exportação (ou Overseas), ou quando em uma importação. Esse último setor é o que entra em 

contato com agentes do mundo inteiro para contratar suporte no recebimento ou envio de uma 

carga de um país estrangeiro. E, por fim, há o setor Financeiro que é responsável pelo 

recebimento de pagamento dos clientes e da efetuação de pagamentos aos fornecedores, por 

exemplo, os armadores.    

 

3 - DEFINIÇÃO DE “GRUPOS DE NETWORK” DENTRO DO CAMPO DAS 

RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

A prática de coalizões entre empresas de importação e exportação 

majoritariamente é explicada sob a ótica do campo de estudo do Comércio Exterior, 

entretanto como é intrínseca a existência dessa prática às questões relevantes ao 

funcionamento da chamada sociedade internacional, um novo prisma conceitual pode ser 

abordado a partir do ramo das Relações Internacionais. Reforçando a premissa da não 

existência de um controle superior aos próprios Estados soberanos e as teorias defensoras da 

institucionalização internacional, os grupos de network encontram-se como atores pouco 

comentados dada sua relevância menos exuberante se comparados às organizações mais 

complexas. Para Jackson e Sorensen: 

“... as relações internacionais consistem de políticas, decisões e atividades 

voltadas ao âmbito global e realizadas por estadistas, que agem em nome de 

sistemas políticos independentes (sem a presença de nenhuma autoridade 



 
 

superior) de base territorial, considerados Estados soberanos. As 

“organizações internacionais”, “organizações não-governamentais” e 

“corporações multinacionais”, por exemplo, são importantes instituições 

humanas também envolvidas nas relações internacionais, mas subordinadas 

aos Estados soberanos, isto é: não podem atuar de modo independente destes 

Estados” (JACKSON e SORENSEN, 2003, p.198).  

Para que os agentes de carga consigam movimentar mercadorias de um ponto a 

outro do globo é dada a indispensabilidade de uma empresa de confiança responsabilizando-

se pelas etapas do processo que ocorrem no exterior. Seria inviável haver uma sede de uma 

mesma empresa de agenciamento em todos os países do mundo, ou pelo menos em boa parte 

dele. Então para ter contato com parceiros internacionais, os agentes participam de grupos de 

relacionamento, os chamados networks. Em geral, funciona com o pagamento de uma 

anuidade ou outra taxa de periodicidade variável que possibilita o acesso de uma organização 

a uma lista de outras organizações, conhecida como Members Directory. Ali são expostos 

dados como contato, telefone, e-mail, cargos dos responsáveis por cada setor, entre demais 

informações para se iniciar uma conversa necessária à realização do serviço demandado 

conforme o país importador ou exportador (LUDOVICO, 2012). 

 

4 - O GRUPO DOS 77  

De acordo com o Glossário da revista Conjuntura Internacional da Pontifícia 

Universidade de Minas Gerais o Grupo dos 77 (G77) é uma: 

“Coalizão de países do terceiro mundo, formada em 1964, inicialmente por 

77 países que assinaram a "Declaração Conjunta dos Setenta e Sete Países", 

ao fim da primeira sessão da UNCTAD em Genebra. Hoje possui 133 

membros, unidos para promover seus interesses econômicos comuns, 

fortalecer seu poder de barganha coletivo nas questões de economia 

internacional no sistema ONU e promover cooperação técnica e econômica 

entre os países em desenvolvimento. Suas atividades são financiadas por 

contribuições dos membros e incluem a produção de declarações, programas 

de ação, acordos, resoluções e decisões, patrocínio de projetos em países em 

desenvolvimento através do financiamento do Perez-Guerrero Trust Fund” 

(CONJUNTURA, 2015). 



 
 

Encontros setoriais começaram a acontecer a partir de 1995, sendo dois deles no Brasil: O 40º 

aniversário do grupo, em junho de 2004, em São Paulo e o Encontro de Ministérios de 

Ciência e Tecnologia dos Membros dos Estados do Grupo dos 77, em Angra dos Reis no Rio 

de Janeiro, em setembro de 2006.  Contando com temas ecléticos como meio-ambiente, 

ciência e tecnologia, energia, água e agricultura, o foco é voltado ao combate à pobreza dos 

países constituintes por meio de desenvolvimento mútuo (UNIC Rio, 2011). 

 

5 - AS DIFERENÇAS ENTRE O G77 E OS BLOCOS ECONÔMICOS  

Para compreender como ganhos comerciais ocorrem entre países que se integram, 

devem ser notadas suas ações de mudança na estrutura de seus mercados para tal finalidade.  

O Grupo dos 77 articula negociações para promoção de cooperação do desenvolvimento 

econômico entre seus membros, todavia está distante de gerar resultados como os dos blocos 

econômicos.  

Segundo Keedi (2013) os blocos econômicos são decorrentes do processo de 

integração entre dois ou mais países que tenham situação econômica similar ou não, com 

interesse em desenvolverem-se por meio de acordos e tratados.  A primeira fase é a Área ou 

Zona de Preferência Tarifária, nela os países criam acordos para diminuir o Imposto de 

Importação (I.I.) de um grupo ou da totalidade de mercadorias. As reduções são guiadas por 

um cronograma, podendo ser fixas ou gradativas e tendo por objetivo a eliminação total da 

tarifa alfandegária. Para isso, faz-se necessário o documento Certificado de Origem, que 

garante a procedência do produto como sendo de um país participante do bloco, sem esse 

documento, haverá pagamento do imposto.  

A segunda fase é a Área ou Zona de Livre-Comércio, na qual são eliminados os 

Impostos de Importação. Criando-se uma preferência para compra de mercadorias dos países-

membros e, com isso, há geração de empregos entre demais fatores desenvolvimentistas.  

O Certificado de Origem continua sendo necessário, para evitar que terceiros países comprem 

de um dos integrantes do bloco, e reexportem a mercadoria, sem pagar devidamente pelos 

direitos alfandegários (KEEDI, 2013). 

Na terceira fase tem-se a União Aduaneira, marcada por uma novidade além da 

isenção do I.I. Os países-membros passam a tratar igualitariamente as importações advindas 

de outros países com o uso de uma tarifa externa igual para todos, conhecida como Tarifa 



 
 

Externa Comum - TEC. Por conseguinte, a quarta fase de integração é denominada Mercado 

Comum. Além da ausência do I.I. e da instauração da TEC, o tratamento de livre circulação 

extrapola-se para mão-de-obra e capitais. Podendo, assim, eliminar as muitas barreiras de 

investimento estrangeiro entre os membros, que atrasam os processos de internacionalização 

(KEEDI, 2013). 

Por último, a situação de maior integração vista até hoje, chama-se União Econômica. 

A diferença entre as demais etapas está no foco político-econômico e não apenas econômico 

das medidas. A criação de um Banco Central e a tentativa de implementação de uma moeda 

única caracterizam o foco em tornar o desenvolvimento mais homogêneo e preocupado com 

questões como: inflação, endividamentos e demais questões públicas. Um dos blocos 

econômicos que o Brasil participa é o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Apesar de 

conter em seu nome o termo “mercado comum”, o MERCOSUL é, na verdade, uma união 

aduaneira. Pois sua integração conta apenas com a não cobrança de I.I. entre os países-

membros e uso da TEC para países terceiros. Logo, se não permite a livre circulação de 

capitais e mão-de-obra não se enquadra na designação que leva em seu nome (KEEDI, 2013).  

O G77 não conta com nenhuma dessas estruturações para obter ganhos econômicos 

efetivos. Há uma questão logística, bastante específica e pouco notada, sobre os atores 

intervenientes na prática de importação e/ou exportação indireta (aquela feita por meio de 

empresas terceirizadas): pouca mão-de-obra disponível para escoamento de bens no mercado 

internacional que será demonstrado no tópico a seguir.  

 

6 - ANÁLISE DA PARTICIPATIVIDADE DOS PAÍSES: PARTICIPAÇÃO DOS 

AGENTES DE CARGAS POR CONTINENTES NO G77 

Após o sólido entendimento sobre o que tratam os agentes de cargas e os grupos 

de network será apresentado um demonstrativo da participatividade de países do G77, 

separados por região (África, Ásia, América) e em cinco empresas de network (Freight 

Forwarder Family, Freight Midpoint, Connecting 5 Continents, Worldwide Logistic e 

Globalink, escolhidas por critério de acessibilidade, isto é, informação disponível de forma 

gratuita).  

A Tabela 1 demonstra em sua primeira coluna os 64 países (dos 133 do G77) que 

acusam ter agentes de cargas inseridos em grupos de network pesquisados. As seguintes 



 
 

colunas são as quantidades de empresas de agenciamento de cargas de cada país em cada 

empresa. O número entre parêntesis ao lado do nome do grupo é a quantidade total de agentes 

de cada um.    

 

Tabela 1 - Participação de agentes internacionais por continente em grupos de network. 

   

                      Grupos de 

network     

  

Freight 

Forwarder 

Family 

(75) 

Freight 

Midpoint 

(150) 

Connecting 5 

Continents 

(750) 

Worldwid

e Logistic 

(83) 

Globalin

k (313) 

Região  País Quantidade  

ÁFRICA África do Sul 1 1 4 1 2 

  Argélia 0 0 0 2 0 

  Angola 0 0 0 1 0 

 Camarões 0 0 1 0 2 

 Egito 2 2 3 1 2 

 Gana 2 1 1 0 2 

 Guiné 0 0 0 0 1 

 Mali 0 0 0 0 1 

 Marrocos 1 0 1 1 2 

 Moçambique 0 0 0 0 0 

 Nigéria 1 0 1 0 0 

 Quênia 0 2 1 0 2 

 Ruanda 0 0 0 0 1 

 Seicheles 0 0 1 0 0 

 Sudão 0 0 1 0 2 

 Tanzânia 0 0 1 0 2 

 Tunísia 1 2 1 1 2 

 Uganda 0 1 0 1 0 

ÁSIA Afeganistão 0 0 1 0 0 

 Arábia Saudita 0 1 3 1 2 

 Bahrein 0 0 1 0 0 

 Bangladesh 2 2 3 2 2 



 
 

 Camboja 1 1 1 0 1 

 Catar 0 1 0 0 2 

 China 3 3 35 7 17 

 E.A.U 2 4 11 2 3 

 Filipinas 2 2 1 1 2 

 Fiji 0 0 0 1 0 

 Índia  4 9 17 5 4 

 Indonésia 0 0 1 2 2 

 Irã 1 2 2 0 0 

 Iraque 0 0 2 0 2 

 Jordânia 2 2 1 0 2 

 Kuwait 1 1 2 0 0 

 Laos 0 1 0 0 0 

 Líbano 0 1 3 0 2 

 Malásia 3 3 3 2 2 

 Maldivas 0 0 0 0 1 

 Myanmar 0 0 1 0 2 

 Nepal 0 0 0 1 0 

 Omã 1 0 0 0 0 

 Paquistão 2 3 3 1 0 

 Singapura 3 5 1 2 0 

 Síria 0 0 1 0 0 

 Sri Lanka 0 0 2 1 2 

 Tailândia 0 2 2 0 2 

 Tajiquistão 0 0 1 0 0 

 

Turquemenistã

o 0 0 1 0 0 

 Vietnã 3 4 2 1 2 

AMÉRIC

A Argentina 0 1 2 0 2 

 Brasil 1 1 6 1 3 

 Chile 0 1 1 0 3 

 Colômbia 1 0 1 0 2 

 Costa Rica 0 1 0 0 2 



 
 

 Cuba 0 0 0 0 2 

 El Salvador 0 0 1 0 1 

 Equador 0 1 0 0 1 

 Guatemala 0 0 1 0 0 

 Honduras 0 0 0 0 1 

 Nicarágua 0 0 0 0 2 

 Panamá 2 0 0 0 2 

 Peru 0 0 2 0 0 

 Uruguai 1 0 1 0 1 

 Venezuela 0 0 1 0 0 

Fonte: Elaboração da Autora, 2015. 

 

Para entender a relação da quantidade de empresas atuantes em cada região foi criado 

o coeficiente de participatividade fazendo-se a razão dos agentes internacionais do continente 

em questão pelo número de países que fazem parte dos grupos. Obtendo assim uma relação de 

Agentes por Países no G77, de modo que o menor número corresponde àquele com menor 

participação, o maior número àquele com maior participação e o número intermediário àquele 

com participação intermediária, como demonstrado na Tabela 2.   

 

Tabela 2 - Análise de participatividade de agentes internacionais de grupos de network 

selecionados por região do G77. 

Região 

Países no G77 

(participantes de 

grupos) 

Agentes 
Coeficiente de 

participatividade 

ÁFRICA 17 62 3,65 

ÁSIA 31 259 8,35 

AMÉRICA  14 49 3,50 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2015.  

 

Considere a Tabela 2, a primeira coluna indica a região, a segunda a quantidade de 

países do G77 nos cinco grupos de network apresentados na Tabela 1, a terceira a quantidade 



 
 

de agentes de cargas internacionais que estão nos países correspondentes; e por último o 

coeficiente de participatividade. Pode-se observar que, quanto mais alto o valor do 

coeficiente, melhor representada será aquela região do G77 por agentes internacionais, pois 

são mais agentes relativamente comparados à quantidade de países que participam. Não há 

um valor ideal para isso visto que todas as empresas de agenciamento de cargas deveriam 

participar, em tese, de todos os grupos de network do mundo e que as regiões consideradas 

estão divididas de forma geopolítica devido a sua história na formação territorial dos países 

(ou Estados).  

Nessa análise pode-se verificar que a região do G77 melhor representada por 

profissionais para desempenhar atividades de logística internacional é a Ásia, seguida da 

África e América. O índice elevado do continente asiático se dá principalmente pela 

participação da China e Índia, dois gigantes no comércio internacional. De qualquer forma, 

em geral a existência de agentes de cargas no G77 é muito baixa, pois nas cinco empresas 

pesquisadas, somando 1371 agentes no total, somente 370 eram do G77 e apenas houve 

ocorrência de 64 dos 133 países serem contemplados. Quase metade dos países não tem 

representantes nessa situação para transitarem suas mercadorias e assim ficam excluídos do 

comércio, e, logo, também da economia internacional.  

 

7 - CONCLUSÕES 

O êxito econômico de um país no cenário internacional depende de como esse se 

comporta para obter um saldo positivo em sua balança comercial. Para isso, o desempenho no 

comércio exterior deve ser o melhor possível. Muito embora, saiba-se que a 

internacionalização de mercadorias é algo complexo por natureza. Minervini (1991) alerta 

sobre fatos intrínsecos a esse tipo de negócio como questões econômicas, legais e culturais 

dos mercados explorados. Sendo assim, a primeira questão aborda indicativos favoráveis para 

assegurarem um câmbio estável. Enquanto a segunda questão deve levar em conta, que a 

instalação de empresas estrangeiras, usualmente, acarreta em um processo burocrático e 

oneroso. E a última questão tem a sua relevância, uma vez que, para passar segurança ao 

cliente, é interessante estar atento a fatos como: horário de trabalho, simbologia de cores e 

números, religiões, questões de gênero, linguagem corporal, senso de humor, idiomas, 

costumes alimentares, presentes, tradição, etc. Ademais, é comum deparar-se com outras 

questões internas impedindo o deslanchar dessa atividade.   



 
 

A logística internacional é um ponto fundamental para os países em 

desenvolvimento aparecerem melhor colocados entre as demais economias do mundo. 

Todavia, problemas crônicos ainda os assolam. A exemplo disso é válido comentar a situação 

do País, uma vez que também está inserido no G77. Um estudo feito com especialistas de 

mercado, nos primeiros dez anos do milênio pela revista Logweb (2011), aponta alguns 

desses entraves. Segundo a matéria “está se perdendo justamente no custo logístico, ou seja, 

da porta para fora da empresa. Aqui no Brasil esses custos são aproximadamente de 30% a 

40% maiores se comparados aos do mercado americano ou europeu” é o que afirma Ademir 

Rogerio Canal, gerente de Área do Controle de Produção e Logística da Toyota do Brasil. 

Abordando os entraves à logística brasileira, uma reclamação unânime entre 

especialistas e de senso comum é o modal adotado predominantemente no País: 60% do 

transporte de carga utiliza o rodoviário. Esse perde apenas para o aéreo em termos de custo e 

a onerosidade se agrava pela má conservação da malha asfáltica, causando estragos aos 

veículos, em especial às carretas, obrigando os empresários a adicionarem os prejuízos na 

conta final. Em termos numéricos, tem-se aproximadamente 1,7 milhão de quilômetros de 

rodovias, e apenas por volta de 200.000 km pavimentados. O ideal seria a implantação de 

mais ferrovias; hoje há aproximadamente 30.000 km, pois suportam muito mais peso e se 

deterioram mais lentamente, para o escoamento de carga do interior aos portos, bem como a 

melhor utilização da cabotagem, navegação entre portos marítimos de um mesmo país, 

também deficitária, levando em consideração que há somente 14.000 km de hidrovias 

(LOGWEB, 2011). 

A diferença entre a situação da logística no Brasil e demais países em 

desenvolvimento e em países como EUA, Canadá, Japão e alguns da Europa é que, nesses 

últimos, os governos e iniciativas privadas fizeram com que a infraestrutura crescesse junto 

com o desenvolvimento e assim no século XXI ela já estava madura. (LOGWEB, 2011). 

Outro ponto, determinante ao atraso da inserção mais efetiva na economia global, 

é a falta de cultura internacionalista vivida por toda a sociedade brasileira e demais países 

com índices precários de escolaridade. Essa acaba por justificar a primeira razão debatida. Se 

a maioria dos cidadãos estão alheios a essa questão, o governo não tem como ser tão cobrado. 

Isso acaba criando um ciclo vicioso, onde ninguém toma uma medida efetiva para mudança. 

Segundo o membro da diretoria da Associação Brasileira de Logística (ASLOG): 



 
 

“Além dos problemas operacionais, outro grande obstáculo enfrentado no 

Brasil é a baixa escolaridade da população, que demanda investimentos 

básicos das empresas no treinamento dos funcionários. Este tema vem sendo 

tratado com prioridade nas empresas logísticas, pois um trabalhador mais 

bem qualificado produz efeitos imediatos na rentabilidade dos negócios, por 

enxergar mais rapidamente as deficiências de processos e procedimentos, 

fazer análises com maior qualidade em relatórios de produtividade e 

controle, além da redução potencial de acidentes de trabalho por ter um 

maior espírito crítico em relação às atividades desempenhadas e às 

condições do ambiente de trabalho” (MONTAGNER, 2011). 

A carência de qualificação de mão-de-obra no mercado não parece ser um fato 

somente do Brasil. Dessa forma, tem-se como os principais entraves ao comércio 

internacional para países em desenvolvimento e subdesenvolvidos: a grande utilização do 

modal rodoviário e o baixo nível de escolaridade da população.   

O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, afirmou que os países mais 

vulneráveis precisam ter atenção especial não apenas por necessitarem mais, “mas porque, 

investindo neles, garantindo empregos, segurança alimentar e oportunidade, nós podemos 

fazer os maiores avanços contra a pobreza extrema”. Ele comentou sobre a expectativa de 

apoio do G77 na Quarta Conferência de Países Menos Desenvolvidos, realizada em Istambul, 

Turquia e disse ser necessária a reforma na governança econômica e financeira internacional 

apesar de ser algo difícil. Segue comentando sobre a importância das Nações Unidas na 

garantia de que isso seja feito, bem como o estabelecimento da prosperidade e justiça social 

para todos (UNIC Rio, 2011). 

Como comentário final, o anseio de organismos internacionais como a ONU por 

desenvolvimento econômico entre os países mais pobres e o resto do globo poderia inserir a 

questão da melhora logística nos países menos abastados, pois esses carecem de meios 

básicos de escoamento internacional de produção, como recursos humanos especializados – 

demonstrado pela baixa participatividade dos agentes internacionais de cargas – assim, além 

dos demais temas de grande importância que já são tratados, a concretização do anseio  por 

um mundo mais igualitário pode começar a chegar mais perto da realidade.  
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Resumo 

 O México enfrenta alguns desafios internos e externos que o motivam a repensar as 

bases de sua inserção externa. Por um lado, o setor industrial é altamente dependente do 

mercado norte-americano e dos investimentos externos, além de apresentar salários 

estagnados e baixa competitividade. Nesse sentido, o crescimento econômico do país é baixo 

e há dificuldades para superar os problemas sociais. Por outro lado, o sistema internacional 

vem se reconfigurando com a ascensão da China e os efeitos do seu desenvolvimento. Ganha 

folego nos EUA a percepção de perda de “espaços” importantes de sua projeção externa para 

a Ásia e do seu desenvolvimento industrial, buscando montar incentivos para que as indústrias 

retornem ao país. O objetivo central desse artigo é entender os processos de integração 

econômica regional mexicana desde 2006, com o governo Calderón. Adota-se como 

metodologia a revisão bibliográfica de artigos acadêmicos e documentos oficiais, assim como 

a sistematização de dados disponíveis em fontes primárias. Argumenta-se que se torna 

indispensável para o país refletir sobre suas relações econômicas externas com os EUA, China 

e América Latina. Têm-se como resultado preliminar que o que motiva os recentes acordos de 

cooperação econômica são as dificuldades enfrentadas pelo país para desenvolver-se, o que o 

leva a buscar alternativas diplomáticas na área. Alguns processos de integração regional, 

como a CELAC, APEC, Aliança do Pacífico e Parceria Transpacífico, evidenciam a 

necessidade de buscar outras parcerias comerciais e melhor acesso ao mercado dos países 

centrais. Também, pela via da cooperação econômica e de acordos comerciais busca ampliar o 

diálogo com a China para atrair investimentos em suas recentes reformas domésticas. 

Conclui-se que mesmo com a percepção acrescida em 2008 da necessidade de manter-se 

próximo da América Latina, o foco da diplomacia mexicana é a OCDE e a comercialização de 

manufaturados via associação com o Norte.  

 

Palavras-chave: Política Externa mexicana; América Latina; relações comerciais. 



 
 

1. Introdução: 

O México se encontra em um momento de incertezas internas e externas, as quais o 

fazem refletir sobre sua Política Externa e o papel de um país de renda média3 no mundo. Ele 

possui similaridades culturais e problemas de desenvolvimento econômico que o relacionam à 

América Latina, porém, desde meados da década de 1980 que sua diplomacia voltou-se para o 

Norte. O país mantem desde então em uma estratégia de desenvolvimento voltada para a 

exportação de produtos manufaturados para os mercados centrais e processos de associação 

econômica de baixa formalização, ou seja, Acordos de integração superficial e Zona de Livre 

Comércio. 

 No âmbito interno, o Tratado de Livre Comércio da América do Norte em 1992 

consolidou a dependência do país de um único mercado, sendo os Estados Unidos destino de 

cerca de 80% de suas exportações e a América do Norte, de 82,9%. (Secretaría de Economía, 

2015) De acordo com a Organização Mundial do Comércio (2014), as exportações mexicanas 

de mercadorias corresponderam a 2,02% do total exportado mundialmente em 2014, enquanto 

as importações corresponderam a 2,07% no mesmo período. Se por um lado as exportações 

duplicaram de 2004 para 2014, o mesmo ocorreu com as importações, as quais sofreram um 

processo de progressiva desconcentração4. (Secretaría de Economía, 2015) Outro dado que 

preocupa as autoridades mexicanas é o baixo crescimento econômico do país, que nos últimos 

dez anos (2005 a 2014) apresentou uma média de 2,4%. (World Bank, 2015) 

 Se por um lado a escolha estratégica do México tornou-o o maior exportador de 

produtos manufaturados da América Latina, por outro aumentou sua dependência do mercado 

norte-americano, tornou-o mais vulnerável e dependente do fluxo de capital internacional e de 

mercadorias importadas e não melhorou os indicadores sociais do país - os índices de pobreza 

de 2012 (52,3%) estão acima de 2002 (50%). (World Bank, 2015) Esses fatores trazem ao 

país a necessidade permanente de voltar-se “para fora”, o que torna sua Política Externa e os 

processos de cooperação que ela desenvolve um instrumento valioso.  

 Na dinâmica externa, a reconfiguração de poder global em torno da China e dos 

Estados Unidos traz incertezas para as Relações Internacionais e para os países médios. A 

                                                           
3
 De acordo com o World Bank (2015), é um país de renda média aquele que possui Renda per capita superior a 

US$ 1.045 e menor que US$ 12.746. Nessa classificação, o México encontra-se entre os países de renda média 

alta, totalizada em 2013 em US$ 9.940. 

 
4
 Em 1993, as importações mexicanas provenientes dos EUA correspondiam a cerca de 69,2% do total 

importado pelo país, enquanto em 2014 esse valor fechou em torno de 48%. Em 1993, 0,59% do total importado 

pelo México provinha da China, enquanto que em 2014 esse valor chegou a 16,56%. (Secretaría de Economía, 

2015) 



 
 

grande demanda chinesa por produtos primários e recursos energéticos e sua inserção como 

exportadora de produtos manufaturados, muitos que competem diretamente com os 

mexicanos, obriga-o a repensar seu papel no sistema internacional. As escolhas estratégicas 

estadunidenses, como as políticas para superar a crise de 2008, a tentativa de recuperar 

espaços que julga ter perdido para a Ásia via inserção no Pacífico e o desenvolvimento de 

incentivos que buscam realocar as indústrias em seu território também terão impactos no 

México. Assim, essa conjuntura de fatores, tanto domésticos como internacionais, trazem a 

necessidade do país rever seus processos de integração econômica regional e seus interesses 

nacionais. 

 Nesse sentido, esse artigo busca articular dois campos de análise que impactam na 

inserção internacional mexicana: os desafios internos e externos. Ele tem como objetivo 

entender os recentes acordos de integração econômica regional mexicana desde 2006 

(governo Calderón), a partir dos quais o México busca melhores condições para enfrentar uma 

conjuntura incerta e desafiante. Apesar de dar atenção para as relações bilaterais mexicanas, 

não é o foco desse artigo, e menos ainda a análise detalhada das reformas que o México 

realiza desde 2012, apesar de essa temática ser também considerada transversalmente. 

De forma a cumprir esse objetivo principal, esse artigo está estruturado em duas 

sessões. A primeira busca apresentar os dilemas de desenvolvimento econômico mexicano e 

os provenientes da estrutura internacional atual. A segunda parte, por sua vez, busca abordar 

as iniciativas de integração econômica regional do país desde 2006 de forma a entender como 

ele vem enfrentando multilateralmente no sistema internacional os dilemas expostos na sessão 

anterior. Tem-se como hipótese que a principal motivação para os recentes acordos de 

cooperação mexicano são as dificuldades que o país enfrenta para desenvolver-se e a 

reconfiguração da conjuntura de poder internacional, as quais o levam a refletir sobre as 

parcerias econômicas tradicionais e buscar alternativas diplomáticas na área. 

Enfim, justifica-se o tema desse artigo com base em dois argumentos principais: os 

escassos estudos referentes às relações econômicas internacionais do país na academia 

brasileira e o contraste que o modelo mexicano faz ao desenvolvimento do Brasil. Na última 

década com a ascensão de governos de centro-esquerda na região sul-americana, o México se 

tornou um país distante por não estar presente nos arranjos multilaterais desenvolvidos no 

continente e por ser considerado um país associado ao Norte. Contudo, ele se apresenta como 

um grande desafio à estratégia de desenvolvimento brasileira, justamente por ambos terem 

tido um passado tão próximo no que tange à forma com que se industrializaram e a partir de 

1980, terem evoluído de forma oposta. 



 
 

2.0. Desenvolvimento: 

 

2.1. Dilemas atuais da diplomacia mexicana:  

 Alguns autores (Brid, 2009; Cabrera, 2015; Peters, 2009;) vêm apontando para as 

dificuldades que a indústria mexicana5 enfrenta na conjuntura atual. Abordam o baixo 

crescimento da economia, a estagnação dos salários e a dependência que o país mantem do 

mercado dos Estados Unidos, dos investimentos externos e dos produtos importados na sua 

cadeia de produção industrial. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística e Geografia 

(2015), apesar de o uso dos insumos nacionais ter aumentado mais do que os importados de 

março de 2008 ao mesmo mês de 2015, o uso dos segundos chega a ser 2,6 vezes maior 

(dados de março de 2015), o que sugere que a indústria mexicana é pouco integrada. 

 Os números das exportações mexicanas6 evidenciam uma clara preferência pela 

comercialização com o Norte. Em termos das exportações do México com blocos 

econômicos, depois do TLCAN (82,9%) o seu segundo maior destino é a União Europeia, 

responsável por apenas 5,1% do total exportado e com os membros da ALADI 4,5%. 

(Secretaría de Economía, 2015) Dos 7,5% restantes, a porcentagem respectiva à América 

Central (1,2%) está abaixo do que é enviado para China (1,5%). (Secretaría de Economía, 

2015) Com os Estados Unidos, o México possui superávit comercial de 123 bilhões de 

dólares, enquanto com a China apresenta um déficit de 60 bilhões de dólares. (Secretaría de 

Economía, 2015) O maior parceiro comercial do México na América Latina é o Brasil, com 

quem mantem superávit de 266 milhões de dólares.  

 O incentivo à exportação de manufaturados e a inserção nos mercados centrais via 

Tratados de Livre Comércio fez com que as exportações mexicanas para os Estados Unidos 

aumentassem sete vezes de 1993 a 2014, enquanto as importações foram multiplicadas por 

quatro. (Secretaría de Economía, 2015) Depois do TLCAN, o México progressivamente 

ampliou o escopo geográfico e numérico de Tratados dessa mesma natureza, mantendo hoje 

em vigor dez Tratados de Livre-Comércio com quarenta e cinco países. (ProMéxico, 2015) 

Observa-se com isso a importância que a motivação econômica tem na Política Externa do 

                                                           
5
 A indústria mexicana é composta pelo segmento derivado do período da Industrialização por Substituição de 

Importações e pelas maquiladoras, incentivadas por um programa governamental de 1965. Desde 2006, com o 

Decreto para o Fomento da Indústria Manufatureira, Maquiladora e de Serviços de Exportação (IMMEX) que 

não há mais estatísticas que distinguem quanto da produção exportadora mexicana advém das maquilas ou de 

outras unidades produtivas. (INEGI, 2015) 
6
 Segundo dados disponíveis na “Balanza Comercial de Mercancía de México durante junio de 2015”, apenas 

6,78% do total exportado correspondem ao petróleo, enquanto 88% referem-se a produtos manufaturados. 

(INEGI, 2015) 



 
 

país e nos processos de associação multilateral. Inclusive, o atual ministro (desde dezembro 

de 2012) das Relações Exteriores mexicanas, José Antonio Meade Kuribreña, possui 

formação como advogado e economista, e já ocupou cargo de Secretário da Fazenda e Crédito 

Público (setembro/2011 a novembro/2012) e Secretário da Energia (janeiro/2011 a 

setembro/2011), além de outras posições em Bancos e cargos financeiros. (Secretaría de 

Relaciones Exteriores, 2015) 

 O México também enfrenta desafios à sua inserção externa devido às transformações 

no sistema internacional. A ascensão econômica da China e de países intermediários motiva o 

país a formular novas bases para sua Política Externa, mantendo as relações comerciais e 

políticas com parceiros históricos e não desafiando a posição de poder estadunidense, mas 

fortalecendo o diálogo com países que não estão incluídos entre os seus tradicionais. A 

expansão da plataforma de exportação mexicana se daria pelo aprofundamento de acordos 

com países que já mantem vínculos econômicos estreitos, mas principalmente por uma 

presença mais assertiva no Pacífico. 

 Segundo Zhao (2014), desde 1990 que a China se envolve mais categoricamente no 

Pacífico, o que obrigou os EUA a se reposicionarem. A região, então, vem se caracterizando 

pela crescente competitividade, e na visão de Zhao (2014) torna-se indispensável reconhecer a 

divisão de liderança para que haja maior cooperação. De acordo com López (2011), a 

expansão chinesa para a América Latina é favorável ao México dado o tamanho do mercado 

asiático. Atualmente, o México apresenta déficit na balança comercial com os chineses de 

aproximadamente 60 bilhões e 200 milhões de dólares. (Secretaría de Economía, 2015) E, 

mesmo sem ter um Acordo comercial formalizado, depois dos membros do TLCAN é a 

segunda parceira comercial do México. (Secretaría de Economía, 2015)  

 

2.2. Política econômica Externa (2006-2015): 

 Os processos de cooperação e de integração econômica regional que o México vem 

realizando não podem ser encaixados nas motivações recentes de integração latino-

americanas apontadas por Pía Riaggirozzi (2011).  De acordo com a autora, o regionalismo 

latino-americano da primeira década de século XXI com a ascensão de governos de centro-

esquerda aponta para a redefinição de consensos, onde ganham predominância os temas 

políticos e sociais em detrimento do comércio e da liberalização econômica. Segundo 

Riaggirozzi (2011), são modelos alternativos de regulação que se contrapõem ao regionalismo 

aberto da década de 1990 e que se vinculavam às posições de poder dos EUA. 



 
 

 Contudo, a postura mexicana e a motivação dos seus processos de integração 

continuam sendo voltadas para o comércio e para projetos econômicos. A América Latina 

seria caracterizada por alguns autores (Gardini; Malamud, 2012) como uma região que 

abrigaria projetos de integração que se sobrepõem, o que contribuiria para sua desintegração. 

Assim, segundo Ruiz (2010), se formariam no continente três regionalismos diferentes, sendo 

eles o regionalismo aberto (Tratados de Livre-Comércio – Ex.: TLCAN), o revisionista 

(projetos que nasceram em contextos de liberalização mas que foram revisados para uma 

dimensão mais política e social – Ex.: MERCOSUL) e o regionalismo anti-sistêmico 

(opondo-se abertamente ao modelo norte-americano – Ex.: ALBA).  

 Na visão de Gardini e Malamud (2012), os processos de associação desenvolvidos no 

continente se aproximariam muito mais de iniciativas que visam a cooperação do que a 

integração. Seriam mecanismos que contariam com diferentes formas de institucionalização, 

convergindo com o que os autores mencionados anteriormente apontam para a 

heterogeneidade continental. Destacam, nesse sentido, que a multiplicação dessas 

organizações regionais levaria a um conflito normativo no continente, configurando-se 

respostas distintas para a relação com EUA, liderança e modelo de desenvolvimento 

econômico.  

 A percepção do governo Calderón (2007-2012) de que o México havia “dado as 

costas” para a América Latina e que seria necessária maior cooperação e diálogo político 

regional não contribui para clarificar a classificação de Ruiz (2010). De acordo com Ziccardi 

(2011), pautas que estavam na agenda mexicana em relação aos EUA ficaram comprometidas 

com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, além da percepção de que as iniciativas 

de integração da América do Sul distanciavam-na politicamente do México. Nesse sentido, a 

proposta da CELAC7 pelo governo Calderón formalizaria em 2010 uma instância para 

aumentar o diálogo regional multilateral, buscando modificar a percepção perante os outros 

países do continente que o México representa os interesses estadunidenses e aumentar 

possibilidades institucionais de debate. 

A CELAC teria como principais objetivos fomentar a cooperação para o 

desenvolvimento e o maior diálogo político. (Itamaraty, 2014) Ela nasce com objetivos 

bastante ambiciosos, contendo na agenda temas sociais, comerciais, tecnologia, entre outros, 

além de buscar estabelecer-se também como um mecanismo de diálogo conjunto com outras 

regiões, como União Europeia e Ásia. (Itamaraty, 2014) Nesse sentido, o México buscou na 
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 Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos.  



 
 

retomada de laços com a América Latina novos parceiros comerciais que melhorasse seu 

acesso aos mercados centrais, aumentasse a competitividade de sua indústria e instancias de 

debates para manter-se presente nos arranjos continentais. O crescimento econômico 

mexicano é uma evidência importante do impacto da crise financeira de 2008 na sua 

economia: em 2007 o país cresceu 3,1%, em 2008 apenas 1,4% e em 2009, teve uma 

contração no crescimento de 4,7%. (World Bank, 2015) 

 Nesse sentido, na CELAC o México se apresenta como um ator de equilíbrio, entre o 

Norte e o Sul, aos interesses hegemônicos e os países em desenvolvimento. Contudo, isso não 

significa necessariamente uma indefinição em termos de foco entre o centro e a periferia, mas 

uma constatação de que ele possui algumas características que o permitem fazer parte de 

alguns arranjos multilaterais simultaneamente às duas áreas. Para Olga Pellicer (2006), essa 

“dupla-identidade” poderia ser uma oportunidade para que o país buscasse uma posição de 

poder médio no sistema internacional a partir da ampliação de mecanismos de cooperação. 

Ainda assim, é importante destacar que o “pertencer aos dois mundos” não torna a distinção 

entre ambos fácil, já que laços econômicos e políticos ele mantem com os dois. Seria, então, 

mais a ideia que a identidade cultural e de passado em comum com países da América Latina 

não seriam mutuamente excludentes com o foco mexicano na OCDE.  

Na relação bilateral com os EUA, segundo Blackmore e Pellicer (2011), seria 

necessário que ambas as diplomacias encontrassem coincidências para além da temática da 

segurança, e que identificassem ações bilaterais que poderiam ser empreendidas de forma a 

amenizarem desconfianças ainda presentes, como a conclusão da Parceria Trans-Pacífica. A 

relação entre os países foram impactadas em setembro de 2013 quando foi denunciada pelo 

jornal Le Monde que a Agência de Inteligência estadunidense invadira e espionara mensagens 

eletrônicas do anterior Presidente mexicano Calderón. Em nota, a Chancelaria mexicana 

chamou o então embaixador estadunidense no México para prestar esclarecimentos, assim 

como solicitou “investigação exaustiva” por parte do governo estadunidense. (Sala de Prensa, 

2013) 

 Além das relações com a América Latina e com os EUA, articula-se como eixo das 

Relações econômicas Internacionais hoje a capacidade dos Estados de dialogarem e se 

engajarem em agendas comuns com a Ásia-Pacífico. Para o México, a importância desse 

estreitamento de laços se justifica inicialmente devido ao fato de que muitas maquiladoras 

mudaram-se para a Ásia, além de que é uma região com enorme potencial de crescimento e de 

possibilidades de intercambio comercial, em grande parte alavancado pela ascensão chinesa. 

Lozoya (2011) aponta que um grande desafio para que haja maior cooperação e diálogo entre 



 
 

o México e o Ocidente de forma geral e a Ásia seria a necessidade de melhor compreender as 

particularidades chinesas e seu sistema interno, com destaque para aspectos comerciais e de 

direitos humanos. 

 O principal fórum de diálogo e cooperação entre os dois países é a Comissão 

Permanente Binacional México-China, estabelecida em 2004, e que em 2013 assumiu o 

caráter de Associação Estratégica Integral. Em setembro de 2014 realizou-se a primeira 

reunião nos marcos da Associação e a sexta da Comissão, na qual foram realizadas discussões 

em vários temas, entre eles tecnologia, assuntos comerciais, educação, entre outros. 

(Secretaría de Relaciones Exteriores, 2014). Buscou-se avançar no sentido de levar mais 

produtos mexicanos para o mercado chinês e atrair investimentos, dando continuidade a uma 

série de acordos fechados na visita do Presidente Xi Jinping ao México em junho de 2013. De 

acordo com nota da Presidência da República, a Associação Estratégica Integral marcaria 

“uma nova etapa na relação bilateral”. (SRE apud Presidencia de La República, 2014) 

 De acordo com Ellis (2015), já é um consenso para os países da América Latina que 

devem se engajar com a China, ainda que haja diferentes percepções das formas de fazê-lo de 

acordo com as singularidades nacionais. No México, essa constatação vem diretamente 

associada, além da importância chinesa como ator econômico de peso, pela possibilidade de 

inserção no Pacífico. Assim, as relações com a China são caracterizadas tanto pelo âmbito 

bilateral como pelo multilateral, as quais vêm se dando principalmente em Instituições pouco 

formalizadas nessa região. No multilateral, há várias iniciativas que o México se engaja 

diretamente com os parceiros asiáticos ou com os próprios sul-americanos como forma de 

melhorar o diálogo com o Pacífico e se inserir em seus mercados.  

 Apresenta-se como principal fórum multilateral entre o México e a China a APEC 

(Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico). Formalizada em 1992 e aderida pelo México 

em 1993, é um espaço de cooperação entre os países membros para suporte do crescimento 

econômico via Tratados de livre-comércio e ampliação dos fluxos de investimentos. (APEC, 

2015) De acordo com a Secretaría de Economía (2015) mexicana, no ano de 2014, 85,3% do 

comércio do país com o mundo se deu entre os vinte e um membros da APEC, sendo uma via 

indispensável para o país “diversificar e expandir” suas relações comerciais com a região da 

Ásia-Pacífico. A última reunião dos líderes da Organização foi realizada em novembro de 

2014, na qual se reforçou os objetivos e motivações do processo de integração: 

 

“We are committed to working together to shape the future through 

Asia-Pacific partnership, building an open economy in the Asia-



 
 

Pacific featuring innovative development, interconnected growth, 

and shared interests, and consolidating the leading role of the Asia-

Pacific in the world economy, with a goal of opening up new 

prospects for future cooperation and achieving common prosperity 

in the Asia-Pacific region.” (2014 Leaders’ Declaration – APEC, 

2014) 

 

Há outras iniciativas de integração regional que apesar de não contarem diretamente 

com a China como país membro possuem como perspectiva engajar-se com a região. Nesse 

caso, podem ser citadas a Aliança do Pacífico e o Fórum do Arco do Pacífico Latino-

Americano8. Os quatro países da Aliança (Chile, Colômbia, México e Peru) fazem parte do 

Fórum, os quais, segundo Ruiz (2010), buscam articular o Pacífico na sua estratégia de 

inserção internacional como parte de sua projeção para a Ásia e do seu modelo de 

desenvolvimento econômico com impulso exógeno. São iniciativas de integração que 

contemplam motivações econômicas e comerciais, contrapondo-se fortemente a outras 

iniciativas da América do Sul (como exemplo a ALBA) e que buscam certa autonomia nas 

respectivas Políticas Externas em relação aos EUA. (Ruiz, 2010) O autor ainda destaca que 

essa é uma oportunidade para o México se aproximar dos países andinos aproveitando-se de 

modelos que os países mantem em comum, como a afinidade política ideológica com os EUA 

e com as políticas econômicas conhecidas como neoliberais. 

Como aponta Turzi (2014), a Aliança do Pacífico, assim como qualquer outro projeto 

de integração, carrega uma consistência ideológica, que nesse caso, contrapõem-se a muitas 

iniciativas da América do Sul e busca avançar na internacionalização dos respectivos projetos 

nacionais. Com isso, apresenta uma concepção em comum de alguns países do continente no 

que tange ao papel do investimento externo privado no desenvolvimento nacional, à 

especificidade da relação estabelecida com os EUA e a forma com que se busca articular o 

peso asiático na estratégia de inserção internacional. 

Para o México, a Aliança se configuraria em um destino importante para seus produtos 

manufaturados, além de ser atrativo para os outros países pelo tamanho do seu mercado 

interno. Com quatro membros, a Aliança do Pacífico possui trinta países observadores e 

quarenta e oito acordos comerciais firmados. Ainda assim, apenas 2,1% das exportações 

mexicanas destinam-se aos países membros do bloco, enquanto apenas 0,86% de importações. 
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 O Fórum do Arco do Pacífico Latino-Americano foi criado em 2007 e possui onze membros, os quais 

procuram uma ação econômica e comercial coordenada na região do Pacífico e o aumento do diálogo com as 

economias asiáticas. (Secretaría de Economía, 2009)  



 
 

(Secretaría de Economía, 2015) Em novembro de 2014 ocorreu a primeira reunião bilateral 

com o MERCOSUL, a qual tinha por objetivo identificar possíveis pontos de cooperação 

entre os blocos. Além disso, em maio de 2015 criou-se um grupo de trabalho que busca 

harmonizar normas sanitárias para ampliar o comércio de agropecuários. (Ministério da 

Agricultura, 2015) 

Tanto a Aliança do Pacífico, como a CELAC e o Fórum do Arco do Pacífico Latino-

Americano são iniciativas que além de buscar aumentar a cooperação econômica e política 

entre os países membros, tem como objetivo central a articulação do acordo de cooperação 

com regiões ou Estados extra-bloco. São processos que gozam de baixa formalização e como 

destacado por Ellis (2015), tem como objetivo “[...] o desenvolvimento de laços externos ao 

Pacífico, e não propriamente o aprofundamento da integração entre os Estados membros.” 

(ELLIS, 2015: 40) 

 No caso da CELAC, por exemplo, conjuntamente com a primeira Cúpula da 

organização, em janeiro de 2013, ocorreu a I Cúpula CELAC-União Europeia, sendo a 

segunda realizada em junho de 2015 em Bruxelas. A organização também lançou 

simbolicamente em julho de 2014 o Foro CELAC-China, o qual realizou em janeiro de 2015 a 

I Reunião dos Ministros das Relações Exteriores. O México, como destacado no decorrer do 

texto, possui interesse nessas iniciativas e as utiliza estrategicamente para expandir sua 

plataforma de exportação e atrair investimentos externos para as reformas que realiza 

internamente, não contrariando a posição de poder norte-americana. Ainda assim, Peña Nieto 

não compareceu na Cúpula da CELAC realizada na Costa Rica em janeiro de 2015, alegando 

motivos de prioridade da agenda interna9.  

Portanto, é possível notar que os processos de integração econômica mexicano desde 

2006 apontam para tendências que aparentemente podem parecer contraditórias, mas que 

contribuem com a sua perspectiva de expandir parceiros para cooperação econômica. Há a 

percepção no país da importância dos mesmos para a superação dos desafios colocados, a 

partir da qual o México busca se inserir como um “ator de responsabilidade global”10. Ao 
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 Em novembro de 2014, o Presidente fora para a China, na Cúpula da APEC, e para a Austrália na reunião do 

G-20 pouco depois do desaparecimento de quarenta e três estudantes no mês anterior no estado de Guerrero. 

Além disso, enquanto estava nos compromissos internacionais, sua esposa fora denunciada como dona de uma 

casa de sete milhões de dólares, construída pelo Grupo Higa que ganhou a licitação para construir o primeiro 

trem de alta velocidade do país. (Noguez, 2014) A denúncia, feita por Carmen Aristegui, ganhou grande 

repercussão, momento em que já estavam ocorrendo manifestações por causa dos estudantes.  
10

 O conceito de “ator com responsabilidade global” foi introduzida no Plano Nacional de Desenvolvimento de 

2013-2018 e tem como objetivo “ampliar e fortalecer a presença do México no mundo”. (PND, 2013) O 

documento traz quais são os principais objetivos da gestão federal atual (México em paz, Inclusivo, com 



 
 

mesmo tempo em que se mantem em processos multilaterais norte-americanos, como a APEC 

e Parceria Trans-Pacífica, investe em iniciativas que possam trazer-lhe certa autonomia e 

inserir-se nos novos eixos de poder das Relações Internacionais, o Pacífico. Esse amplo 

processo de associação econômica, contudo, não é contraditória ao foco mexicano na OCDE, 

já que não contesta a ordem vigente e nem a hegemonia norte-americana no continente, mas 

busca se inserir nela para favorecer sua escolha de desenvolvimento econômico, melhor se 

inserindo nos mercados centrais para atrair investimentos e expandir sua plataforma de 

exportação. 

 

3.0. Conclusão:  

O objetivo geral desse artigo era analisar os acordos de integração econômica regional 

mexicana desde 2006. Foram utilizados artigos acadêmicos e jornalísticos, assim como 

documentos e fontes oficiais do governo para buscar comprovar a hipótese de que o que os 

motiva são as dificuldades do seu desenvolvimento econômico. Essa, por sua vez, possui uma 

dupla interlocução com as dificuldades nacionais que o México enfrenta para sustentar o 

crescimento econômico, aumentar a competitividade da sua indústria e ampliar sua plataforma 

de exportação principalmente nos produtos de maior uso de tecnologia; e também com a 

reconfiguração das relações de poder internacional, representadas pela ascensão da China e da 

região do Pacífico, e que promove a necessidade de que muitos países repensem sua inserção 

internacional. 

Nesse artigo, pela própria extensão das Relações econômicas Externas, privilegiaram-

se mecanismos multilaterais de cooperação. O México não pode ser entendido à luz do que 

alguns autores discorreram como sendo um “novo” foco nos processos de integração regional 

latino-americano na última década, continuando a privilegiar aspectos econômicos e 

comerciais. Tanto na CELAC, na Aliança do Pacífico e no Fórum do Arco do Pacífico 

Latino-Americano, além de serem estratégias que buscam aprofundar as relações comerciais, 

de investimentos e ampliar a cooperação política entre os membros, possuem uma dimensão 

de projeção externa dos países e de interlocução com outros Estados e regiões. A cooperação 

seria importante, nesse sentido, muito mais para internacionalizar os respectivos projetos 

nacionais, os quais devem encontrar alguma convergência.  

                                                                                                                                                                                     
educação de qualidade, próspero e com responsabilidade global) e quais as vias de ação para que sejam 

atingidos. 

 



 
 

Apresentou-se alguns dilemas para o México no que se refere à ascensão chinesa, 

como o aumento das importações provenientes daquele país, a rápida intensificação do 

comércio mesmo sem um acordo comercial específico, e o fato de que muitos dos produtos 

mexicanos competem diretamente com os Asiáticos. Há certa concordância dentro do país da 

necessidade de aumentar as vias de diálogo e de cooperação com a China, como o anúncio de 

parcerias entre a Pemex e estatais chinesas e a criação de um fundo bilateral que possibilitará 

investimentos em diversas áreas. (Rubí, 2014) Contudo, são políticas que não afastam o 

México dos EUA, pelo contrário, contribuem com a sua estratégia de “virada à OCDE” e 

acesso aos mercados centrais.  

O êxito da inserção internacional mexicana e os ganhos que a sua Política Externa 

poderá trazer para o desenvolvimento nacional dependerá de como o país irá lidar com os 

desafios internos e externos destacados. As relações econômicas internacionais são apenas um 

mecanismo que pode auxiliar na construção da imagem do país e no estabelecimento de 

acordos que possam privilegiar a indústria nacional. O México é uma potência média e com 

características do Norte e do Sul, o que pode ser uma grande oportunidade nesse momento em 

que repensa sua inserção externa e busca encontrar-se no sistema internacional. 
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RESUMO 

O objetivo deste é verificar como a diplomacia presidencial e a política externa de 

Lula divergiram de Dilma com relação às crises da Venezuela (2003/2004 e 2013/2014) e 

como a mídia internacional – no caso, o jornal The New York Times – percebeu essas 

diferenças. Como metodologia, optou-se pelo levantamento bibliográfico e documental, 

seguido do método de análise do discurso das mídias para obter, por fim, um estudo 

comparado entre os dois governos. Como resultado, foi perceptível que o perfil do presidente 

Lula é visto de maneira positiva pelo jornal americano, mas que, quando associado à figura de 

Chávez, representa uma “ameaça” aos EUA, enquanto Dilma em nenhum momento é 

colocada como ator principal em qualquer negociação, sendo então caracterizada pelo jornal 

como “apática” e “passiva”. Pode-se concluir, portanto, que o Brasil é visto nas duas ocasiões 

como mediador, todavia, enquanto Lula era diretamente associado com as resoluções da crise 

venezuelana de 2003/2004, a referência principal do jornal ao citar o Brasil durante a crises de 

2013/2014 são os diplomatas, quando não Lula, demonstrando que houve uma ruptura na 

política externa brasileira e que há grande influência do perfil diplomático do governante na 

percepção da mídia internacional.  

 

Palavras-Chave: Mídia internacional, Política Externa, Diplomacia Presidencial 

 

 

 



 
 

1. Introdução 

 

A vitória do candidato Luís Inácio Lula da Silva na eleição presidencial de 2002 

representou mudanças importantes na política brasileira. Mudanças essas que se consolidaram 

no decorrer dos dois governos Lula (2003-2010) e nos governos Dilma Rousseff (2011-2015), 

sendo a principal delas o Brasil ter se imposto como um ator global, tornando-se referência no 

continente sul-americano e fazendo dessa a sua estratégia de governança (ROLLAND e 

LESSA, 2011; LESSA, 1998).  

De acordo com Boito e Berringer (2013), essa principal mudança se deveu à 

modificação no interior do bloco no poder; a burguesia11 interna brasileira, cujos interesses 

tinham guiado a ação do Estado brasileiro nos governos Collor de Mello (1990-1992), Itamar 

Franco (1993-1994) e Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), ascendeu politicamente em 

prejuízo tanto dos interesses de capital externo quanto de seus parceiros internos. Essas 

transformações políticas repercutiram na política econômica, na política social e na política 

externa do Estado brasileiro. 

Além disso, nos governos anteriores, como os de Fernando Henrique Cardoso, pode-se 

verificar a preferência das relações Norte-Sul. Já nos governos de Lula surgem alianças com 

as regiões de “além-mar”, como a Ásia, África e Oriente Médio, mas especialmente 

regionalmente com a América Latina (ALMEIDA, 2014; STUENKEL, 2014). Segundo 

Vigevani e Cepaluni (2007), a autonomia pela diversificação traria à tona a cooperação Sul-

Sul com o objetivo de obter maior equilíbrio para com os países do Norte, realizando acertos, 

aumentando o protagonismo internacional do país e concretizando mudanças. Ou seja, a 

diversificação de vínculos externos se apresentou como alternativa importante para a 

compensação da perda de espaços nas relações bilaterais (OLIVEIRA e LESSA, 2013). 

Dito isso, com a entrada de Dilma do poder em 2011, a previsão era de um governo de 

continuidade, que logo de início mostrou diferenças claras no que tange diplomacia 

presidencial - como a maneira do presidente conduzir e personalizar a política com base nas 

propostas ideológicas e interesses instrumentais - e política externa em comparação ao seu 

antecessor (ZIEMATH, 2011).  

 

 

                                                           
11 Burguesia: A Burguesia, pois, seria a classe que detém, no conjunto, os meios de produção e que, portanto, é 

portadora do poder econômico e político. Seu oponente seria o proletariado que, desprovido destes meios, possui 

unicamente sua força de trabalho. (BOBBIO, Dicionário de Ciência Política, p.119) 



 
 

2. A diplomacia presidencial: Lula x Dilma 

 

No Brasil, apesar de historicamente os presidentes não terem uma ativa participação no 

tratamento dos assuntos externos e, antes de 1994, os mandatários contarem mais diretamente 

com o apoio do MRE para a condução das negociações internacionais, pois era de 

competência do Itamaraty tratar dos assuntos relacionados à política externa, foi apenas a 

partir do governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) possível verificar que a 

autonomia e o insulamento
 
do MRE foram abalados em detrimento da nova prática da 

diplomacia presidencial (CASON; POWER, 2009).  

É importante considerar que diplomacia presidencial causa reverberações em âmbito 

doméstico e internacional. Em nível nacional, ela propicia a aproximação da política externa 

para o acesso da imprensa e a sociedade civil e “estabelece um diálogo mais vigoroso entre a 

opinião pública e o Legislativo” (DANESE, 1999, p. 52). Internacionalmente, o 

presidencialismo diplomático atribui um cunho pragmático aos interesses do país (SOUZA; 

BAHIA, 2011). Os indicadores utilizados geralmente na literatura especializada para medir a 

intensidade da participação presidencial na política externa são as viagens presidenciais 

realizadas em missões diplomáticas. Em um artigo escrito para o jornal Folha de São Paulo no 

ano de 2002, Danese apresenta a questão das viagens presidenciais, como importante 

instrumento para o entendimento da política externa do mandatário.  

“[...] as viagens do presidente eleito têm servido para calibrar 

tanto a substância da sua diplomacia pessoal quanto a sua 

forma, o seu estilo, a sua visão de mundo. Permitem expor e 

explicar um novo governo e seus compromissos, internos e 

internacionais, em um momento de grande visibilidade, força 

política, interesse e expectativa, em especial se a dimensão 

externa for parte considerável da equação de êxito do novo 

mandatário. Em suma, um instrumento útil, já consagrado, 

para orientar a política externa” (DANESE; 2002). 

 

Conforme o Gráfico 1, demonstrado a seguir, verifica-se a intensificação das viagens 

nos mandatos de FHC e Lula, comparados aos governos anteriores (SOUZA; BAHIA, 2011; 

CASON; POWER, 2009).  É necessário se atentar ao fato de que o aumento das viagens é 

justamente resultado da ampliação da agenda internacional Estatal, sendo consequentemente 

necessário para o fortalecimento das relações diplomáticas. 



 
 

 

Gráfico 1: Viagens presidenciais dos presidentes brasileiros. 

 

Fonte: Presidentialization, Pluralization, and the Rollback of Itamaraty: Explaining Change in Brazilian 

Foreign Policy Making in the Cardoso-Lula Era. (CASON; POWER, 2009, p. 123). 

 

No caso da presidente Dilma, pode-se verificar o número de viagens presidenciais que 

abrange o período de 2011, até fins de 2014. O gráfico abaixo demonstra o aumento do 

número de viagens para o ano de 2013, e para os anos de 2011 e 2014 foram realizados 

apenas 1 visita por ano. Em termos absolutos, deve-se levar em consideração a baixa 

quantidade de viagens, sendo 4 ao todo, chamando a atenção para o fato de que em 

comparação ao seu antecessor houve um número maior somente nos três primeiros anos de 

mandato: 

 

Gráfico 2: Viagens da Presidente Dilma a Venezuela (2011 - 1º sem. de 2014). 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Presidência da República (2014) 

 

Até mesmo se considerarmos todas as visitas realizadas em sua agenda a outras 

localidades, ainda não se equiparam a quantidade de viagens feitas pelo presidente Lula no 
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primeiro ano de governo. As questões desta redução estão relacionadas ao perfil da Dilma, 

conforme justificado no início.   

Em matéria publicada pela BBC UK (2014), é colocada em pauta a crise venezuelana, 

outra questão que transparece o destoante posicionamento de Dilma.  O país vizinho 

vivenciava um momento de repressão aos protestos que causaram 22 mortes e levou à prisão 

de líder opositor ao atual governo. Em entrevista concedida para o jornal estrangeiro Deutsche 

Welle (2014), José Niemeyer, coordenador da graduação em Relações Internacionais do 

IBMEC/RJ, comentou que a silenciosa posição brasileira era reflexo dos princípios de Dilma 

para a política externa, menos proativa que a de seus antecessores (AZENHA, 2011). 

A título de nota, proponho uma reflexão quanto à retomada da relação de 

institucionalidade na diplomacia, pois como mencionado anteriormente, o fato da presidente 

não exprimir o mesmo carisma dos ex-presidentes FHC e Lula, tem refletido a imagem de 

uma política externa de retrocesso em seu governo. Em artigo escrito ao jornal Folha de São 

Paulo, o professor de relações internacionais, Oliver Stuenkel comenta que “embora a 

presidente tenha viajado com menos frequência do que seu antecessor, fez mais viagens 

internacionais do que Fernando Henrique Cardoso (1995-2002)”. O autor sugere que a 

política externa expansiva de Lula (2003-2010) “é que representa um ponto fora da curva, 

enquanto Dilma nada faz além de trazê-la para a sua inclinação normal” (STUENKEL, 2014).  

 

3. As relações Brasil x Venezuela 

 

Os vizinhos Brasil e Venezuela nutriram um histórico de pouca interação ao longo do 

tempo, isso porque existe uma barreira física e geográfica, que é a selva amazônica, 

mantendo-os distante social, econômica e culturalmente (URRUTIA, 2011).  Importante 

mencionar que ambos países estabeleceram relações diplomáticas desde 1943, mas poucos 

foram os eventos nos quais se pôde observar uma cooperação profunda (NUNES, 2011). 

A década de 1950 foi marcada por profundas alterações nas sociedades brasileira e 

venezuelana, mas com a instauração do regime militar no Brasil a partir de 1964 romperam-se 

as relações diplomáticas com a Venezuela devido à chamada “Doutrina Betancourt” 12, que 

promovia um cerco aos governos ditatoriais e autoritários. Por parte do Brasil, houve 

indignação quanto ao posicionamento do governo venezuelano. Todavia, em 1969, inicia-se 

                                                           
12

 Segundo Romero (1988), o Presidente Rómulo Betancourt (1959-1964) estabeleceu a “Doutrina Betancourt” 

ao ser empossado, com essa doutrina o governo venezuelano era obrigado a romper relações com qualquer 

governo imposto pela força ou que se desviasse de um ideário liberal democrático. 



 
 

uma importante reviravolta nas relações bilaterais. Durante o governo de Rafael Caldera se 

consolidou uma aproximação, trazendo à tona a ideia de desenvolvimento fronteiriço do sul 

do país e fazendo desta uma política prioritária (URRUTIA, 2011). 

Na década de 80, com a volta à legalidade democrática no Brasil e, na década de 90, 

quando os interesses parecem convergir, “O jogo sequencial de ações cooperativas de 

reciprocidade manteve-se” (VILLA, 2006, p. 61). Ainda nos anos 90, a convite do então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, ao governo da Venezuela dá-se os primeiros passos 

para uma aproximação com o MERCOSUL. Este fato somente foi possível devido a questões 

como o aprofundamento dos vínculos comerciais, a cooperação energética e as possibilidades 

que os projetos de integração sul-americanos, que atraíram a atenção da Venezuela para seus 

projetos sul-americanos em detrimento da relação caribenha dos países Andinos (VILLA, 

2006, p. 73). 

Em suma, um fator que reforçou a relação atual foi à convergência de ideais 

partilhados pelos governos Chávez e Lula, concordavam em um retorno ao “estadismo” pela 

integração promovida pelo Estado, e sua aspiração por uma maior autonomia frente a 

presença norte-americana. Desta maneira, o MERCOSUL foi concebido como elemento 

chave com a ideia de construir uma ordem “multipolar”, e também como fator de combate ao 

neoliberalismo (SERBIN, 2009, p. 148). 

A Venezuela sempre teve a percepção de Lula como um líder natural da região, cujas 

estratégias colocaram o país como um ator chave nos espaços sul-americanos. Essa qualidade 

também levou Lula a cumprir o papel de mediador em alguns conflitos que afetaram a 

Venezuela, como a crise política de 2004, na qual foi criado o Grupo de Países Amigos13 em 

busca de uma saída que assegurasse a estabilidade política no país, e nos enfrentamentos com 

os Estados Unidos (URRUTIA, 2011; SORJ E FAUSTO, 2011). O aprofundamento dos 

vínculos com o Brasil durante os dois governos de Lula se converteu em uma associação 

muito privilegiada, que se traduziu na conversão do Brasil em terceiro maior fornecedor de 

produtos à Venezuela, depois dos Estados Unidos e da Colômbia. 

 

 

 

                                                           
13

 No processo de reconciliação nacional, iniciado após o golpe de 2002, que foi conduzido sob a chancela da 

OEA, o Brasil liderou a formação do Grupo de Países Amigos do Secretário Geral da OEA para a Venezuela 

(Brasil, Chile, Espanha, Estados Unidos, México e Portugal) (CARDOSO, 2011, p. 11). Esta iniciativa brasileira 

se fez necessária, pois a tensão mantinha-se alta na Venezuela, seria uma tentativa de evitar a iminência de outra 

ruptura.  



 
 

4. Metodologia: A análise do discurso das mídias  

 

O método de Análise do discurso aqui utilizado com o objetivo de apoiar um novo olhar 

sobre o papel da mídia ao se construir os discursos a respeito dos presidentes, enquadrando-os 

positiva ou negativamente, evidenciando como esses líderes políticos foram apresentados no 

cenário internacional. Afinal, o objeto da Análise do Discurso é o discurso, ou seja, ela estuda 

a “língua funcionando para a produção de sentidos”, permitindo que a análise vá além da 

frase, abordando o texto/discurso como um todo (Orlandi, 1999, p.17). Para tanto, há 

necessidade de se conhecer os valores, atribuídos aos presidentes pelo dispositivo midiático, 

que definem o posicionamento político do enunciador em relação ao leitor (Holdorf, 2013, p. 

17). 

De acordo com Charaudeau (2006), a mídia se funda em diversas lógicas: “econômica 

(fazer viver uma empresa), tecnológica (estender a qualidade e a quantidade de sua difusão) e 

simbólica (servir à democracia cidadã)” (p.15). Essas lógicas relacionam-se com os dois pólos 

do campo jornalístico apontados por Traquina (2005, p.24): o pólo econômico (as notícias 

como negócio) e o pólo ideológico (as notícias como serviço). Apesar de ser condicionado, 

devido à sua autonomia relativa, o jornalismo tem poder e, por consequência, seus 

profissionais também. “Os jornalistas são participantes ativos na definição e na construção 

das notícias e, por conseqüência, na construção da realidade” (p.26).  

Segundo Ruben Holdorf (2013, p.10), a relação entre o enunciador midiático e o 

enunciatário leitor é usualmente desigual. Isso porque o enunciador tem um saber que nem 

sempre deseja tornar acessível por completo ao leitor. Ou seja, o saber transferido pode ser 

incompleto e, inclusive, distorcido.  

Ainda segundo Holdorf (pp.11 e 12), não se trata de um complô midiático, mas sim 

conflitos geopolíticos que afetam a visão diplomática sobre determinadas situações. Segundo 

Margarethe Steinberger (2005, pp. 248 e 23), o pensamento geopolítico explica as 

“correlações de forças no espaço internacional em um período histórico determinado” e os 

discursos do imaginário midiático internacional disputam “a instituição de um mundo 

geopolítico de acordo com suas representações”. 

Nesse caso, foi escolhido um jornal de visibilidade mundial como o The New York Times 

que, segundo seus fundadores, possui ideologia num geral conservadora, mas apenas nos 

casos em que o conservadorismo transparece ser o essencialmente melhor para o público. 

Assim como ser radical é aplicável quando é necessária uma reforma e requer tal tratamento. 



 
 

Não acreditam, portanto, que tudo na sociedade deve ser tratado como uma dicotomia: o certo 

e o errado, a direita e a esquerda, o radical e o conservador. Para fazer um bom jornal, uma 

fonte confiável, é necessário se adaptar para preservar e progredir (VIZACO, 2007, p.7). 

 

5. Análise das notícias – Jornal The New York Times 

 

Durante a crise da Venezuela em 2003, país possuidor das maiores reservas de 

petróleo fora do Oriente Médio e fornecedor líder de gasolina e óleo para os Estados Unidos, 

o Brasil, na figura do presidente Lula, a fim de aliviar a pressão consequente, enviou um 

navio petroleiro com 520 mil barris de gasolina para o “aliado” (The New York Times)14.  

É importante percebermos o uso de dois termos durante as falas do jornal propagador da 

notícia: foi perceptível o uso frequente de “Friend of Venezuela” (amigo da Venezuela) e 

“aliado” ao se referir ao Brasil (The New York Times, 19/01/2005, 15/02/2007) que, após 

pedido de ajuda de Chávez para o fornecimento de petróleo, ofereceu-se para ajudar a 

Venezuela a negociar o fim de uma greve nacional e reforçar Chávez no poder. Logo de início 

é notório que Lula e o líder venezuelano mantinham estreita relação. Essa relação entre os 

dois é anunciada pelo jornal como “uma afinidade pessoal e ideológica de longa data”.  

Fica explícito durante a leitura das notícias do jornal que o mesmo possui uma 

abordagem mais conservadora no que tange a temática política: primeiro pelo uso da 

expressão “eixo do mal” para identificar o movimento de esquerda crescente na América 

Latina (The New York Times, 19/01/200315 e 15/02/200516), ao noticiar a ajuda que Lula havia 

se proposto a dar a Chávez durante a crise, demonstrando uma clara preocupação para com a 

hegemonia capitalista norte-americana - fazendo clara referência ao Eixo da Segunda Guerra 

mundial, formado pelo Japão, Alemanha e Itália, cujo projeto de expansão atrapalharia a 

consistência hegemônica dos Estados Unidos. Inclusive, o termo usado para falar do 

sentimento da América Latina em relação aos EUA é “desconfiança” (The New York Times, 

20/05/2009).  
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Além disso, a fim de insinuar a falta de credibilidade tanto das democracias quanto dos 

governantes de esquerda em países como a Venezuela e o Brasil, o jornal fala das eleições 

ocorridas na região como “intrigantes” e “questionáveis” (The New York Times, 17/12/2008) 

por conta de suas largas margens de diferença entre o candidato perdedor e ganhador. 

É importante repararmos o uso de palavras visivelmente positivas para se referir ao 

governo de Lula - associam palavras como “consciente”, “populista” e “sucesso” (The New 

York Times, 15/02/2005, 16/04/2007, 26/05/201017, 19/01/200718) para elogiar suas 

convergentes políticas na América Latina.  

No que tange o posicionamento brasileiro sobre a crise venezuelana, Lula enviou um de 

seus principais assessores de política externa na época, Marco Aurélio Garcia, a Caracas para 

avaliar a mesma. Em entrevistas a jornais brasileiros após seu retorno, o Sr. García disse que 

o novo governo brasileiro queria ''contribuir para a estabilidade da Venezuela'' (The New York 

Times, 27/12/2002) e acusou os adversários de Chávez de tentar provocar “uma situação de 

violência incontrolável” que iria paralisar a economia mundial.  

Segundo o jornal The New York Times (27/12/2002), o movimento tem julgado assim as 

atitudes de Lula em vista de suas origens como líder sindical e, inclusive, por ter estado preso 

por liderar greves como as que acontecem na Venezuela. De acordo com a notícia divulgada, 

presenciar o Partido dos Trabalhadores fazendo o papel de inibidor de greves de trabalhadores 

é “impagável” – ou seja, um inestimável motivo de riso/deboche. 

Dentre as 10 notícias extraídas, a palavra “esquerda” foi citada 20 vezes (The New York 

Times, 12/07/2006, 20/01/2009, 15/02/2007, 16/02/2007, 26/05/2010, 17/12/2008). Além 

disso, fala do Partido dos Trabalhadores, a todo o momento, como um militante da esquerda 

brasileira e de sua tentativa anti-imperialista ao lado de Chávez e outros presidentes da 

América do Sul (The New York Times, 12/07/2006, 20/01/2009, 19/01/2007). Afirmou-se que, 

para alguns em Washington, especialmente os conservadores no Congresso, a convergência 

de líderes de esquerda - os quais, em alguns momentos usaram palavras negativas para criticar 

a política dos Estados Unidos - tem levantado “preocupações” sobre um novo movimento 

regional com conotações socialistas. 

Afirma categoricamente, inclusive, que o Brasil “aplaude” (The New York Times, 

12/07/2006) iniciativas regionais de Chávez, como se este estivesse fazendo da política um 
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espetáculo. Essa união, vista como uma ameaça da esquerda ao neoliberalismo, claramente 

preocupa os EUA, quando afirmam que provisões deverão ser tomadas ainda no governo 

Bush para evitar maiores problemas numa região já tumultuada. O que nos remete à ideia de 

intervencionismo estadunidense visto por vezes no Oriente Médio, também região portadora 

de grande parte dos recursos energéticos, assim como a Venezuela e o Brasil. 

Por fim, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil, é identificado como 

“mordomo” (The New York Times, 12/07/2006) da maior economia da América do Sul – 

fazendo referência a sua serventia aos demais, especialmente as seu nominalmente aliado de 

esquerda, Chávez.  

Com relação a presidenta Dilma, a priori é importante destacar a dificuldade em 

encontrar notícias que falem da mesma de maneira efetiva. Em parte do material encontrado 

sobre a ação brasileira na crise venezuelana de 2013/2014 – exatamente em cinco entre dez 

notícias (The New York Times, 22/02/201419, 11/04/201420, 15/03/201421, 01/08/201222 e 

27/11/201423), as ações citadas com relação às crises têm como referencial o Itamaraty como 

tomador de decisões, o que comprova a teoria citada inicialmente neste artigo sobre a baixa 

representatividade de Dilma no exterior, assim como a queda evidente de participação na 

política internacional. Ademais, nos trechos em que Dilma foi citada, a receptividade provou-

se bem diferente da recebida pelo presidente Lula, conforme pode ser visto adiante.  

Dilma, quando citada, aparece como uma figura internacional apática. Segundo o 

jornal (The New York Times, 22/02/2014), mais uma vez a presidente do Brasil não comentou 

sobre a crise na Venezuela e o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto 

Figueiredo, também evitou qualquer crítica a Maduro. A imagem de Dilma foi associada a 

palavras como “tácita” e “passiva” (The New York Times, 22/02/2014 e 15/03/2014). Todavia, 

o jornal cita que o ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o único a se 

manifestar de maneira pública, criticando de maneira considerada “incomum” o governo do 

Sr. Maduro, dizendo que ele deveria estabelecer uma política de coalizão e diminuir a tensão, 

pois “táticas deploráveis” têm impulsionado em grande parte um movimento de oposição, 
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privando os venezuelanos do direito de impugnar um líder que colocou uma nação outrora 

próspera em um caminho perigoso (The New York Times, 21/09/201424). Neste caso é 

perceptível a vontade de não envolvimento oficial do Brasil para com a crise. Aparentemente, 

apesar dos estreitos laços criados anteriormente, Lula não apoia Maduro incondicionalmente, 

como acontecia com Chávez – por isso de o jornal considerar a crítica “incomum” à quem 

considera um “defensor da esquerda”, fora do escopo ou da agenda política brasileira usual. 

Ao abordar uma solução para crise, o jornal fala sobre o uso de diplomatas do Brasil, 

Colômbia e Equador (The New York Times, 11/04/2014), o governo e a oposição para criar 

uma comissão da verdade para investigar alegações de abusos dos direitos humanos durante 

os protestos, que foram “alimentados pela frustração com a criminalidade desenfreada, a 

inflação em alta, escassez de produtos básicos e a repressão do governo aos dissidentes”. Mais 

uma vez, então, o papel de decisório de Dilma para o fim da crise é transposto para os 

diplomatas.  

Por fim, é notório que, ao debater as relações Brasil-Venezuela, o jornal na maioria 

das vezes cita o nome de Lula (como ex-presidente) e o papel dos diplomatas brasileiros na 

região. Dito isso, é perceptível que o Brasil ainda é visto como possível mediador, uma vez 

que o “chavismo herdado por Maduro” rejeitaria qualquer mediação pelos Estados Unidos, 

mas que aceita a interferência de países e instituições externas como o Brasil ou a Unasul 

(União das Nações Sul-Americanas), mas em momento algum é citado o nome de Dilma 

como ponto central deste esquema, como ocorreu com Lula, que era diretamente associado 

com as resoluções da crise venezuelana de 2003/2004. 

 

6. Considerações finais 

 

Percebe-se, então, que de maneira geral o perfil do presidente Lula é visto de maneira 

positiva - tendo sido caracterizado como um “líder carismático” - pelo jornal americano, mas 

que, quando associado à figura de Chávez, representa uma “ameaça” aos EUA: traz à tona a 

ideia de uma chamada “revolução da esquerda” na América Latina, o que representaria um 

problema para a hegemonia americana, caso fosse verdade.  

Com relação a segunda parte da análise, a priori é importante destacar a dificuldade em 

encontrar notícias que falem da presidenta Dilma Rousseff de maneira efetiva. Em parte do 
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material encontrado sobre a ação brasileira na crise venezuelana de 2013/2014 – exatamente 

em cinco entre dez notícias (The New York Times, 22/02/2014, 11/04/2014, 15/03/2014, 

01/08/2012 e 27/11/2014), as ações citadas com relação às crises têm como referencial o 

Itamaraty como tomador de decisões, o que comprova a teoria citada inicialmente neste artigo 

sobre a baixa representatividade de Dilma no exterior, assim como a queda evidente de 

participação na política internacional. Ademais, nos trechos em que Dilma foi citada, a 

receptividade provou-se bem diferente da recebida pelo presidente Lula, conforme pode ser 

visto adiante.  

Dilma, quando citada, aparece como uma figura internacional apática. Segundo o jornal 

(The New York Times, 22/02/2014), mais uma vez a presidente do Brasil não comentou sobre 

a crise na Venezuela e o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, 

também evitou qualquer crítica a Maduro. A imagem de Dilma foi associada a palavras como 

“tácita” e “passiva” (The New York Times, 22/02/2014 e 15/03/2014). “Passiva”, no caso, 

associando a imagem da presidenta a uma política sem credibilidade (The New York Times, 

21/09/2014 e 27/11/2014) e que não honra seus compromissos – por ter cancelado o encontro 

diplomático com o presidente americano Barack Obama, em meados de 2014 -, pode-se notar 

que existe, sim, uma ruptura na estrutura política externa brasileira.  

Por diversas vezes, então, o papel de decisório de Dilma para o fim da crise é transposto 

para os diplomatas. Isso traz à tona, então, a teoria de Ernesto Laclau, que está fundada na 

ideia de que o social deve ser percebido a partir da lógica do discurso e que este não deve ser 

entendido como o simples reflexo de conjuntos de textos, mas como a união de palavras e 

ações que tem e formam a natureza material (MENDONÇA, 2008, p. 163).  

Foi notório também que, ao debater as relações Brasil-Venezuela, o jornal na maioria das 

vezes cita o nome de Lula (como ex-presidente) e o papel dos diplomatas brasileiros na 

região, mesmo nas notícias publicadas entre 2010 e 2014.  

Nesse sentido, os autores estudados embasam a possibilidade de uma ruptura perceptível, 

isso porque o perfil da presidenta Dilma quanto à condução da política externa que é de 

caráter mais impessoal do que Lula da Silva, e essa questão exerce uma importante mudança 

no estilo das relações diplomáticas, que segundo o especialista em Direito Público, Oscar 

Garcia, acaba imprimindo “um jeito discreto e de menor impacto midiático”. O fato de a 

presidente não exprimir o mesmo carisma dos seus antecessores, tem gerado a retomada da 

relação de institucionalidade na diplomacia e ainda refletido a imagem de uma política 

externa de retrocesso.  



 
 

Todavia, não é plausível, nesse caso, considerarmos a percepção do jornal de uma 

mudança de cunho negativo como algo absoluto. Aqui fica claro o processo de 

espetacularização da mídia firmado por Charaudeau. Não se pode deixar de mencionar 

também que o público que se informa é corresponsável, em uma relação de oferta e demanda. 

Piovezani Filho (2003, p.62) afirma haver “certo encontro entre a fome midiática de produzir 

‘verdades’ e a vontade espectadora de comer ‘verdades’”.  

 Conclui-se, então, que apesar de continuar sendo visto como país de caráter mediador, 

em momento algum é citado o nome de Dilma como ponto central, como ocorreu com Lula, 

que era diretamente associado com as resoluções da crise venezuelana de 2003/2004. Nesse 

caso, a figura de Lula foi claramente aceita de maneira positiva, enquanto a de Dilma aparenta 

rejeição. 
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TEORIA WEBERIANA (ASSOCIADA) DA DEPENDÊNCIA: UM PRELÚDIO 

TEÓRICO PARA O NEOLIBERALISMO NA AMÉRICA LATINA 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo realizar uma reflexão crítica acerca das formulações da Teoria 

Weberiana (Associada) da Dependência para demonstrar como seus autores, partindo de uma 

questão objetiva da época, formularam, na essência, uma teoria que sustentava a liberalização 

e perpetuava a subordinação dos países da região em relação ao centro capitalista. Isto é, 

buscar-se-á demonstrar como esta teoria preparou o terreno teórico para a posterior chegada 

do neoliberalismo na região. Não obstante ter surgido como resposta a um contexto em que se 

acentuava a necessidade e o desafio de compreender a realidade da América Latina sob um 

prisma mais amplo que o da Comissão Econômica Para a América Latina e Caribe (Cepal), a 

Teoria Weberiana da Dependência, em realidade, dialoga com os interesses dos grandes 

capitais internacionais. Para seus autores, não havia saída para a dependência latino-

americana dentro do capitalismo, mas era possível o desenvolvimento dentro do capitalismo 

dependente. No limite, apresentava-se, sob esta perspectiva, a dicotomia 

desenvolvimento/dependência por um lado, e estagnação/autonomia por outro. Para chegar ao 

seu destino final, esta pesquisa percorreu um itinerário que parte do contexto de surgimento 

da Teoria da Dependência – principalmente a partir da crise teórica da Cepal, reflexo da 

estagnação econômica do período -, passa pelo aprofundamento teórico dos autores desta 

vertente (Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto), e chega na atualização de seu conteúdo 

para demonstrar a validade e adequação de sua abordagem diante da chegada e consolidação 

do neoliberalismo na América Latina. Neste sentido, este trabalho conclui não  apenas a  

validade  teórica  desta  abordagem,   bem  como   sua  adequação      ao  neoliberalismo, mas 

também uma certa confusão acadêmica e política sobre a real proposição e, por conseguinte, o 

real significado desta vertente da Teoria da Dependência. 
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Contexto de surgimento 

 

É importante iniciar este debate, ressaltando o contexto em que surgiu a Teoria da 

Dependência e suas principais vertentes. O pensamento progressista e de esquerda da América 

Latina, principalmente a partir da década de 1930 até meados de 1960, gravitou 

hegemonicamente entre o desenvolvimentismo, e os partidos comunistas da região, que 

propunha uma revolução democrática-burguesa, o que os acabava aproximando dos teóricos 

do desenvolvimento. Sem querer se estender e desviar do objetivo deste trabalho, interessa 

refletir brevemente a respeito da compreensão destes últimos teóricos sobre os problemas 

regionais. 

A abordagem elaborada pelos desenvolvimentistas – identificados com a Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (Cepal) –, indicava que os “problemas econômicos 

e sociais que afligiam a formação social latino-americana se deviam a uma insuficiência do 

desenvolvimento capitalista, e que a aceleração deste bastaria para fazer desaparecer [estes 

problemas]” (MARINI, 1982, p.57, tradução nossa). Como pode-se observar, ao se 

preocuparem com a questão econômica e social da região, estes teóricos não conseguem 

atingir a essência do problema, entendendo-o como uma questão de inserção atrasada no 

sistema capitalista, o que posicionava os países subdesenvolvidos de maneira periférica na 

divisão internacional do trabalho. Desta forma, países desenvolvidos e subdesenvolvidos 

apresentavam-se enquanto opostos, de sorte que para os últimos caminharem em direção aos 

primeiros, deveriam investir no desenvolvimento em ritmo acelerado do próprio capitalismo. 

Em realidade, os teóricos desenvolvimentistas dão uma contribuição importante para o 

pensamento latino-americano analisado sob a perspectiva da própria região, iniciando a 

identificação de uma identidade local ao observar a oposição existente em relação aos países 

desenvolvidos. Entretanto, eles não desvendam a contradição que há nessa divisão 

internacional do trabalho, ficando presos à um entendimento corrente de oposição, no sentido 

de que ela está posta como mera falta ou indeterminidade (HEGEL, 2011). 

Assim, é como resposta à um contexto de crise cíclica capitalista acompanhada da 

autodissolução do pensamento desenvolvimentista – devido às suas próprias insuficiências -, 

que surgem os teóricos da dependência e sua vertente weberiana. 

 

 

 

 



 
 

Teoria da dependência weberiana 

 

Como foi visto brevemente, no início da década de 1960 o desenvolvimentismo dava 

sinais de ter encontrado seu limite. Como observa Ricardo Bielschowsky (2000, p.409), a 

partir do início da década de 1960, até o golpe militar de 1964 “houve forte instabilidade 

política, inédita mobilização por reformas sociais, grandes dificuldades monetárias, 

financeiras e cambiais e, a partir de 1962 (sobretudo em 1963), acentuado declínio nas taxas 

de crescimento”. Diante disto, Celso Furtado e o próprio Raúl Prebisch passaram a realizar 

uma autocrítica em suas análises. 

É neste contexto que Luiz Carlos Bresser Pereira (2005, p.23-24) identifica a ascensão 

da Teoria da Dependência Weberiana (Associada, como ele a denomina) que, através da obra 

Dependência e Desenvolvimento na América Latina, de Fernando Henrique Cardoso e Enzo 

Faletto, lançada em 1969³, observava um novo tipo de dependência na região.  

Iniciando este estudo desta vertente teórica a partir de sua metodologia, cabe ressaltar 

que Octavio Rodríguez observa que, esta vertente não deve ser vista como uma “tentativa de 

levar a consideração do subdesenvolvimento para águas onde transitam as correntes do 

pensamento marxista, como às vezes se tem sustentado” (RODRÍGUEZ, 2009, p.275-276).  

Mas então, “que  visões  do  acontecer  econômico  e  das  relações sociopolíticas que o 

acompanham e sustentam estão na base desse enfoque? ” (2009, p.276). 

 

No que diz respeito ao âmbito econômico, parece ser que no enfoque sobre a 

dependência que a concebe como relação estrutural interno-externo subjazem os 

pontos de vista longamente elaborados na Cepal, sob forte influência das ideias 

básicas e institucionais de Prebisch. [...]. Pois bem, o enfoque de Cardoso e Faletto 

assume a consideração destas pautas e aceita a sucessão, isto é, periodifica com base 

nelas. O que se configura como uma amostra – ao que tudo indica, convincente – de 

qual é a conceitualização tacitamente adotada por esse enfoque em matéria 

econômica. (RODRÍGUEZ, 2009, p.276-277) 

 

No entanto, a proposta destes teóricos e, sobretudo, a dinâmica metodológica de 

Dependência e Desenvolvimento, está baseada na questão política, principalmente no que 

concerne às análises das conjugações internas das classes e grupos sociais.  

 

 

 

³ “Este livro foi escrito inicialmente sob a forma de um relatório, a ser encaminhado a Raúl Prebisch. As versões 

iniciais foram feitas, provavelmente, em 1965, mas o texto só tomou forma a partir de 1966”. Dependência e 

desenvolvimento na América Latina, 2011, p.7. 

 



 
 

 

Não à toa, este grupo lançava mão de uma abordagem predominantemente weberiana
4
, que se 

encarregava de articular as demais influências teóricas (MARTINS, 2011, p.232). Neste 

sentido, segundo Octavio Rodriguez, foi Medina Echavarría o autor responsável por fazer 

uma releitura de Max Weber, para viabilizar uma análise que considerasse a realidade dos 

países subdesenvolvidos, chegando assim ao que foi chamado por Rodriguez de 

neoweberiano. Medina foi responsável por elaborar um campo especial de análise da 

realidade local, que o autor designou de “sociologia do desenvolvimento”. O autor identifica 

um “mecanismo essencial” dos países subdesenvolvidos que, deveria levar em conta três 

condições sociais mínimas: 

 

1) A presença de atores, grupos sociais e organizações que consistem na operação do 

“mecanismo essencial”, no qual se destacariam os empresários e operários, mas que se incluía 

a burocracia estatal, os estratos médios, a elite política e os intelectuais; 

 

2) As orientações básicas destes atores desembocam em uma “disposição econômica geral” 

que, por sua vez, engloba dois aspectos principais: as aspirações econômicas; e a presença de 

um sentimento de responsabilidade individual e coletiva. 

 

A junção de ambos aspectos (com ênfase para o segundo) ocasiona a necessidade de se 

elaborar um ideário de desenvolvimento. 

 

3) Para concretizar este ideário de desenvolvimento deve-se considerar as “condições sociais 

do desenvolvimento econômico”. Estas condições incluem a presença de atores e dirigentes 

políticos que deem forma a organização do Estado e detenham o seu controle. (RODRÍGUEZ, 

2009, p.237). 

 

 

 

4
 O autor Carlos Eduardo Martins, em seu livro, Globalização, Dependência e neoliberalismo na América Latina 

(2011, p.232-233), explica que, de acordo com Max Weber, há dois modos de ação dos indivíduos: o primeiro 

baseado numa racionalidade que enxerga apenas as suas próprias convicções; e o segundo fundamentado numa 

racionalidade que entende a atuação do ambiente societário. Este segundo modo, articula os fins às suas 

possibilidades reais de materialização, constituindo assim uma ação superior de racionalidade em relação à 

primeira. Convencidos e sob influência desta segunda premissa, os teóricos da Dependência Associada, 

desenvolveriam suas análises. 

 



 
 

 

Alguns aspectos do modelo neoweberiano de Medina exerceram influência nos 

teóricos da dependência weberiana, principalmente a dinâmica política que privilegia a 

observação do âmbito interno, como observa Rodríguez: 

 

De fato, seu enfoque da dependência aparece em mais de um sentido ligado à proposta 

de Medina, ainda que dirigido a remexer em um campo específico daquela realidade: 

o das estruturas de poder e da sua relevância para a caracterização dos processos de 

subdesenvolvimento e para a caracterização da mudança social global requerida para 

superá-lo. (RODRÍGUEZ, 2009, p.278) 

 

A influência de Medina na estruturação do pensamento da dependência, conforme 

observado por Rodríguez caminha diretamente ao encontro da resolução que Carlos Eduardo 

Martins deu à esta vertente da Teoria da Dependência, ao qual nomeia de “visão weberiana da 

dependência” (2011, p.231). Para Martins, embora os autores “utilizem categorias marxistas 

em vários trabalhos, esses conceitos são claramente subordinados ao uso abrangente do 

instrumental weberiano e perdem o vigor original” (2011, p.232). 

Com efeito, da parceria entre o chileno Enzo Faletto e Fernando Henrique Cardoso, 

então professor da Faculdade de Economia da Universidade do Chile (CARDOSO; 

FALETTO, 2011, p.7), introduziu-se a versão da dependência weberiana no plano das 

ciências sociais, justamente com Dependência e desenvolvimento na América Latina. O livro 

tem por objetivo ir além do aspecto do subdesenvolvimento nos países periféricos, analisando 

também os novos processos político-econômicos, surgidos na região após o período nacional-

desenvolvimentista.   Ao princípio do livro, já se observa o enfoque metodológico nas 

particularidades de cada país da região e da interação e disputa entre os grupos e classes 

sociais pelo controle da burocracia do Estado. Percebida esta linha, verifica-se que o 

desenlace da obra está subordinado às peculiaridades da interação social, como tal interação 

social advém do processo de descolonização e como ela influencia e responde às mudanças 

conjunturais: 

  

Consideramos mais adequado, por conseguinte, um procedimento metodológico que 

acentue a análise das condições específicas da situação latino-americana e o tipo de 

integração social das classes e grupos como condicionamentos principais do processo 

de desenvolvimento. [...] Para adquirir significação, tal análise requer um duplo 

esforço de redefinição de perspectiva: por um lado, considerar em sua totalidade as 

“condições históricas particulares” – econômicas e sociais – subjacentes aos processos 

de desenvolvimento, no plano nacional e no plano externo; por outro, compreender, 

nas situações estruturais dadas, os objetivos e interesses que dão sentido, orientam ou 

animam o conflito entre os grupos e classes e os movimentos sociais que ‘põem em 

marcha’ as sociedades em desenvolvimento. (CARDOSO; FALETTO, 2011, p.33-34) 

 



 
 

Com esta proposição, os autores têm a possibilidade de dar um passo para além da 

Cepal naquele momento pois, como visto, a incapacidade de dar respostas para os problemas 

advindos da substituição de importação, bem como a persistência da desigualdade social e a 

manutenção destes países como periferias do capitalismo mundial, colocava em xeque o 

período desenvolvimentista da região, exigindo revisões e novas perspectivas teóricas dos 

intelectuais ligados a esta ideologia. Em face disto, Cardoso e Faletto propõem uma análise de 

como as economias recém-independentes vincularam-se ao mercado mundial e, a partir daí, 

como se constituíram os grupos sociais internos que chegaram ao controle do Estado e qual 

foi a opção destes grupos ao se inserirem ao mercado mundial. 

Expostas as premissas, chega-se ao conceito de dependência observando que, no 

“plano político-social existe algum tipo de dependência nas situações de subdesenvolvimento 

e que essa dependência teve início historicamente com a expansão das economias dos países 

capitalistas originários” (CARDOSO; FALETTO; 2011, p.39). Aqui os autores admitem o 

poder de gravitação que as principais economias do capitalismo exerceram e exercem sobre os 

países subdesenvolvidos, no que se refere ao âmbito político. Contudo, o conceito não se fixa 

apenas no “plano político-social”. Se é certo que o caráter que a dependência assume advém 

da situação de subdesenvolvimento, isto acaba implicando socialmente em um domínio “que 

se manifesta por uma série de características no modo de atuação e na orientação dos grupos 

que no sistema econômico aparecem como produtores ou como consumidores”. No limite, 

isto supõe que, “as decisões que afetam a produção ou o consumo de uma economia dada são 

tomadas em função da dinâmica e dos interesses das economias desenvolvidas” (CARDOSO; 

FALETTO; 2011, p.39). Assim, ao contrário do que entendiam os desenvolvimentistas, 

desenvolvimento e subdesenvolvimento se conjugam dentro do girar da mesma roda  da 

economia mundial, sendo este o passo adiante e a contribuição dos teóricos da dependência 

(MARTINS, 2011, p.245). 

Com efeito, é importante saber que o conceito de dependência proposto seria antes 

outra dimensão de análise com outras significações teóricas, do que propriamente um 

conceito substituto para os termos “centro-periferia” e “subdesenvolvimento”. Os autores se 

dedicam em explicar a diferença entre os três termos, esclarecendo qual o alcance de cada um 

deles e em que sentido o conceito de dependência é o indicado para os objetivos do ensaio. 

 

A noção de dependência alude diretamente às condições de existência e 

funcionamento do sistema econômico e do sistema político, mostrando a vinculação 

entre ambos, tanto no que se refere ao plano interno dos países como ao externo. A 

noção de subdesenvolvimento caracteriza um estado ou grau de diferenciação do 

sistema produtivo – apesar de, como vimos, isso implicar algumas ‘consequências’ 



 
 

sociais – sem acentuar as pautas de controle das decisões de produção e consumo, seja 

internamente (socialismo, capitalismo etc.) ou externamente (colonialismo, periferia 

do mercado mundial etc.). As noções de ‘centro’ e ‘periferia’, por seu lado, destacam 

as funções que cabem às economias subdesenvolvidas no mercado mundial sem levar 

em conta os fatores político-sociais implicados na situação de dependência. 

(CARDOSO; FALETTO, 2011, p. 40) 

 

Desta explanação pode-se concluir que, o termo “centro-periferia” seria um indicador 

da função que o Estado exerce quando integrado à economia mundial, ou em termos 

marxistas, aonde se encontraria o país na divisão internacional do trabalho. Ao se utilizar este 

termo, “pode-se incorporar de imediato a noção de desigualdade de posições e de funções 

dentro de uma mesma estrutura de produção global” (CARDOSO; FALETTO, 2011, p. 39), 

contudo seria apenas uma indicação de diferenças, sem tocar satisfatoriamente na causa ou na 

consequência desta posição. 

O conceito de “desenvolvimento-subdesenvolvimento”, por sua vez, acena para a 

questão da produção econômica, isto é, se a economia de um país é produtora de matérias- 

primas, de bens de consumo, bens de capital e assim por diante. Sendo assim, para os autores, 

este termo tampouco se aprofunda nas consequências sociais - que vão além da questão do 

mercado consumidor -, que um sistema produtivo desenvolvido ou subdesenvolvido pode 

gestar, assim como não se dedica em iluminar a questão política, que por sua vez, explicaria 

as decisões internas e as condições externas para se chegar a um determinado nível de (sub) 

desenvolvimento do sistema produtivo. Esta segunda questão é desenvolvida e esclarecida 

pelos autores em outro trecho, quando ressaltam que, “uma sociedade pode sofrer 

transformações profundas em seu sistema produtivo sem que se constituam, ao mesmo tempo, 

de forma plenamente autônoma os centros de decisão e os mecanismos que os condicionam” 

(2011, p.40). Neste sentido, o contrário também é verdadeiro, pois, 

 

[...] uma sociedade nacional pode ter certa autonomia de decisões, sem que por isso o 

sistema produtivo e as formas de distribuição da renda lhe permitam equiparar-se aos 

países desenvolvidos, nem sequer a alguns países periféricos em processo de 

desenvolvimento. (CARDOSO; FALETTO, 2011, p.40) 

 

Equacionada a apresentação dos termos anteriores, tem-se um esboço da dimensão e 

da profundidade que assume o conceito de “dependência” para os autores da Teoria da 

Dependência Weberiana. Desta forma, se do lado econômico, o conceito permite identificar o 

tipo de sistema produtivo e de que forma ele se insere na divisão internacional do trabalho, 

bem como apontar a procedência das pautas do “centro das decisões de produção”, do lado 

político permite o aprofundamento na análise “dos centros autônomos de decisão”, ou seja, 



 
 

permite a observação da luta de classes no interior de cada sociedade e, a partir daí a relação 

desta com os “centros dinâmicos do capitalismo”. Isto tudo deve estar necessariamente 

vinculado “às condições de existência” do sistema econômico e político, ou seja, deve ser 

entendido através de um processo histórico. 

Feitos os esclarecimentos, a obra faz o trajeto histórico pelo qual a América Latina 

passou. Ela parte desde a “expansão para fora”, que consiste no período pós- independência, 

passando para o momento de “transição”, quando alguns países da região preparam suas bases 

para o processo de industrialização, pelo período do “Nacional- Desenvolvimentismo”, ou 

“Nacionalismo e populismo”, como define os autores, e chegando ao período de 

“internacionalização do mercado”, que de acordo com o ensaio, seria o novo caráter que a 

dependência assumiu. 

Pelos objetivos propostos neste artigo, as análises do processo histórico não serão 

aprofundadas, atentando-se apenas para o último período, da “internacionalização do 

mercado”, que irá designar as proposições e saídas políticas e econômicas desenvolvidas 

pelos autores. 

O trabalho chega, então, ao ponto alto deste pensamento, que se encontra justamente 

na análise da “internacionalização do mercado interno”, último capítulo de Dependência e 

Desenvolvimento. Inicialmente, é essencial entender que, esta vertente teórica assemelha-se a 

tantas outras teorias e escolas de pensamento, no sentido de buscar soluções para a realidade a 

qual entende. Desta forma, para fechar o ciclo de análise da Teoria da Dependência 

Weberiana e, para aqueles que buscam entender o rico e intenso debate travado 

posteriormente com a Teoria Marxista da Dependência
5
, deve-se, per forza, entender que os 

autores também detinham como objetivo delinear propostas políticas e econômicas. 

O novo caráter da dependência na América Latina, segundo os autores, surge 

justamente no período de “diferenciação da economia capitalista” de alguns países 

subdesenvolvidos, que se reflete na “formação de bens de capital e no fortalecimento dos 

grupos empresariais”, sendo caracterizado justamente pela crise do “populismo e da 

organização política representativa dos grupos dominantes” (2011, p.149).  

 

 

 

5
 Sobre o debate da dependência ver o artigo: As desventuras da Dialética da Dependência (1980), de Fernando 

Henrique Cardoso e José Serra e a resposta a este num artigo intitulado As razões do neodesenvolvimentismo 

(resposta a Fernando Henrique Cardoso e José Serra) (2013), de Ruy Mauro Marini. 

 



 
 

Foi deste processo transitório que os autores observaram os novos rearranjos sociais 

que viriam a formar um novo grupo dominante. Esta nova articulação da sociedade 

dependente, daria lugar “ao sistema capitalista industrial tal como ele pode desenvolver-se 

nos países latino- americanos: na periferia do mercado mundial e por sua vez nele integrado” 

(2011, p.150).  

Diante deste quadro, Falleto e Cardoso (2011, p.150) apontam para o “reforço dos 

vínculos especificamente políticos nas relações entre centro e periferia, como um 

condicionante importante das alternativas de desenvolvimento”. É daí que Carlos Eduardo 

Martins observa para o fato de que, para estes autores, a “instância política possui autonomia, 

mas deve escolher padrões de dominação que gravitem entre o desenvolvimento/dependência, 

de um lado, e estancamento/autonomia, de outro”. (MARTINS, 2011, p.232). 

Assim, infere-se deste último parágrafo um diagnóstico definitivo sobre a 

inevitabilidade da função que os países dependentes exerceriam nesta fase do “sistema 

capitalista industrial”. Adiante os autores abordam de forma mais clara esta apreciação ao 

proferir que, “a interpretação proposta considera a existência de limites estruturais precisos 

para um desenvolvimento industrial controlado nacionalmente, dentro dos quais jogam as 

distintas forças sociais.” (2011, p. 154). 

Para Fernando Henrique e Enzo Faletto, não obstante não haver saída para a situação 

de dependência, já que esta pressupunha limites estruturais precisos, abria-se uma nova 

avaliação sobre a possibilidade de acumulação, tendo os países dependentes uma função 

estabelecida, qual seja, “na periferia do mercado mundial e integrado a ele”. Aqui encontra-se 

a essência da proposta política extraída da análise da situação de dependência, qual seja 

dependente e associada ao capital internacional. 

Vagarosamente entende-se que o título do último capítulo (A internacionalização do 

mercado: o novo caráter da dependência) não é apenas a análise per si, vai além, serve como 

proposta política alternativa ao nacional-desenvolvimentismo de então. Desta maneira, os 

autores vão introduzindo suas proposições, descartando outras e indicando o caminho a se 

seguir: 

Nessas circunstâncias [de dependência], as alternativas que se apresentariam [para o 

desenvolvimento nacional], excluindo-se a abertura do mercado interno para fora, isto 

é, para os capitais estrangeiros, seriam todas inconsistentes, como o são na realidade, 

salvo se se admite a hipótese de uma mudança política radical para o socialismo. 

(CARDOSO; FALETTO; 2011, p.156, colchetes nosso) 

 



 
 

Nota-se que a hipótese de uma mudança radical para o socialismo é praticamente 

descartada, de sorte que os autores, encaminha o leitor para a outra solitária alternativa, que 

seria justificável pois, 

[...] o processo moderno de industrialização nas nações periféricas supõe 

consideráveis remessas de capital e uma numerosa soma de conhecimentos 

tecnológicos e graus avançados de organização empresarial, os quais implicam 

desenvolvimento científico, complexidade crescente e diferenciação da estrutura 

social, acumulação e investimentos prévios. A disponibilidade dessas precondições 

por parte das nações centrais leva a um estreitamento dos laços de dependência. 

(CARDOSO; FALETTO; 2011, p.165) 

 

Entende-se, portanto, que a Teoria da Dependência Weberiana admite que haja novos 

meios para o desenvolvimento periférico, ou seja, poder-se-ia quebrar a barreira da 

estagnação econômica, ao contrário do que admitia Celso Furtado. Contudo, para isso, deve-

se prescindir da autonomia: 

[...] para o novo tipo de desenvolvimento, os mecanismos de controle da economia 

nacional escapam parcialmente do âmbito interno na medida em que certas normas 

universais do funcionamento de um sistema produtivo moderno, impostas pelo 

mercado universal, não permitem alternativas: a unificação dos sistemas produtivos 

leva à padronização dos mercados e a seu ordenamento supranacional. [...] Assim, à 

medida que o ciclo de realização do capital se completa no âmbito interno em função 

da grande unidade produtiva (produção, comercialização, consumo, financiamento, 

acumulação, reinvestimento), o sistema econômico – ‘as leis do mercado’ – tende a 

impor à sociedade suas ‘normas naturais’, restringindo, por consequência, o âmbito e 

a eficácia da contrapartida autônoma dos grupos locais. (CARDOSO; FALETTO; 

2011, p.167) 

  

Conclusão 

 

O que o trabalho pretendeu, ao abordar a obra referencial da Teoria da Dependência 

em sua vertente weberiana, foi demonstrar – dentro da hipótese desenhada - que os frutos de 

suas acepções teóricas são perceptíveis no campo político, inclusive na própria gestão de 

Cardoso na Presidência da República.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dito de outra maneira, do arcabouço teórico desta vertente, abria-se o caminho pelo 

qual o neoliberalismo poderia/deveria trilhar na região latino-americana. É para esta direção 

que estes teóricos seguem
6
 e, foi atrás desta intuição que o trabalho arriscou sua sorte. 

Dito de outro modo, o conceito de internacionalização do mercado interno, 

introduzido por Cardoso e Faletto em 1969, será preponderante para a acomodação do poder 

em disputa.  Neste sentido, Carlos Eduardo Martins, observa que, de acordo com esta 

concepção, as “burguesias da região preferiam a associação a buscar os caminhos do árduo 

esforço de acumulação de excedentes da autonomia”, de modo que o “capitalismo 

dependente, ao alcançar a chamada internacionalização do mercado interno, rompia as bases 

do nacionalismo-desenvolvimentista” (2011, p. 235). 

 

Enquanto este atolava na escassez de divisas da substituição de importações, a nova 

dependência permitia uma elevação crescente da composição orgânica das economias 

periféricas e deslocava o capitalismo latino-americano para a geração da mais-valia relativa, 

ainda que a custo do aumento da dependência tecnológica e financeira. Cardoso e Faletto 

propunham como modelo econômico e político para a América Latina a dependência 

negociada. [...] a maior desigualdade social que adviria de certos limites impostos pela 

dependência seria compensada no médio e longo prazo pelo dinamismo econômico 

proporcionado por esse modelo. (MARTINS, 2011, p. 235, 236) 

 

 

Desta forma, a transição e o rearranjo social desembocado na democracia liberal na  

década  de  1980  ocorreu em consonância  com a  nova  estrutura do  capitalismo no mundo, 

ou seja, a dicotomia vista pela vertente associada da dependência entre 

desenvolvimento/dependência, de um lado, e estancamento/autonomia, do outro, seria 

retomada e aprofundada, em favor da primeira opção, assim que a “década perdida” fosse 

deixada para trás. 

 

6
 Neste sentido, o trabalho vai ao encontro com o que Theotônio dos Santos percebeu: “Contudo, consta do 

anedotário daquelas eleições presidenciais (1994) a suposta afirmação de Fernando Henrique Cardoso de que 

renegava o que tinha escrito. [...] Mas, além de ter desmentido estas declarações, ele publicou na mesma época 

dois livros com seus escritos teóricos das duas últimas décadas. As idéias e o seu Lugar, Ensaios sobre as 

Teorias do Desenvolvimento, Editora Vozes, Petrópolis, 1993 e A Construção da Democracia – Estudos sobre 

Política, Editora Siciliano São Paulo, 1993. Se tivesse tentando negar ou ocultar suas idéias não as estaria 

divulgando. 

 

Ao relermos os trabalhos reunidos nestas coletâneas, publicados em geral nas décadas de 60 a 80, confirmou-se 

nossa convicção de que sua posição política atual não se caracteriza pela incoerência. Ela reflete claramente uma 

evolução de suas concepções sociológicas e políticas”. DOS SANTOS; 2015, p. 100. 



 
 

Para o interesse deste capítulo, vale ressaltar que a internacionalização do mercado 

interno – o que depois viria a ser corrigido por Cardoso como um processo de 

internacionalização da produção -, seria o vínculo necessário para a modernização da estrutura 

produtiva, ou como observou Martins, “para a geração de mais-valia relativa”, através de uma 

nova aliança subordinada entre a burguesia local com o grande capital, que o processo de 

“globalização” exigia. Deste ponto de vista, a transição negociada - lenta e gradual -, exerceu 

papel fundamental ao impedir uma maior influência das forças populares, em ascensão, o que 

significaria, maior exigência por autonomia e um discurso antiglobalização. Papel ao qual 

concorreu diretamente o trabalho teórico e político de Fernando Henrique Cardoso. 

Neste contexto, Martins e Adrián Sotelo Valencia observam o trajeto da evolução do 

pensamento de Cardoso: 

Para Cardoso, a globalização não rompe com a dominação entre os Estados nacionais 

que caracteriza a dependência, mas introduz um novo quadro sistêmico e analítico 

caracterizado pela interconexão produtiva global e pela alta mobilidade do capital 

especulativo, que passa a comandar o lado real da economia. A mobilidade 

internacional dos capitais especulativos cria a vulnerabilidade dos Estados nacionais e 

uma nova dependência, que se justapõe à antiga, entre os Estados-nações. Os países 

perdem a capacidade de governabilidade para ajustarem as suas regras de câmbio, 

juros e de monitoramento da economia as demandas do mercado especulativo. 

(MARTINS; VALENCIA, s/d, p. 7) 

 

Deste modo, com a “dissolução do padrão de desenvolvimento, o centro hegemônico 

se organiza para impulsionar, através do Consenso de Washington, nos anos 1990, o modelo 

neoliberal para a região” (ibid., p. 253). 

 
A necessidade de aprofundar os vínculos com o mercado externo para garantir o 

desenvolvimento, exige uma transferência dos espaços decisórios nacionais aos 

centros do capitalismo internacional e suas corporações privadas. Essa transferência 

ocorre através de políticas internas articuladas aos organismos de formulação de 

políticas do capitalismo internacional e que situam o mercado como eixo da alocação 

interna de recursos e da articulação do país com o capitalismo internacional. Os 

trabalhos de Lídia Goldenstein surgem, nos anos 90, para propor um esquema 

macroeconômico dessa articulação e aprofundar a vinculação da versão da teoria da 

dependência formulada por Fernando Henrique Cardoso ao neoliberalismo. 

(MARTINS; VALENCIA, s/d, p. 8) 

  

Repensando a Dependência (1994), trabalho de doutorado de Goldenstein, hoje um 

importante livro de referência acadêmica, e Repensando a Dependência após o Plano Real 

(1998), se encarregariam do preenchimento da lacuna que faltava para o estreitamento da 

vertente weberiana com as concepções neoliberais
7
. É importante notar como Lídia 

Goldenstein aprofunda a noção de Faletto e Cardoso sobre o desenvolvimento associado. Se 

para os autores – que em época buscavam dialogar com os autores classificados como 



 
 

“estagnacionistas” -, havia plenas possibilidades de desenvolvimento mediante a associação 

ao grande capital, para Lídia a possibilidade se transformava em condição. 

As propostas elaboradas pela autora se apresentariam em um formato mais elaborado 

em seu post scriptum, Repensando a Dependência após o Plano Real (1998). Em resumo a 

autora aponta que: 

Todo o processo depende da manutenção da economia aberta, para garantir o controle 

da inflação e a fuga de capitais. A manutenção da economia aberta exige, por sua vez, 

a existência de moeda forte para garantir as importações e para impedir ataques 

especulativos contra a sua moeda, ainda frágil. Para obter moeda forte existem dois 

caminhos: atrair capitais especulativos por meio de elevadas taxas de juros ou atrais 

capitais produtivos. O primeiro, atração de capitais especulativos é um caminho 

perigoso, custoso e de fôlego curto. Os capitais especulativos saem ao perceber a 

fragilidade da economia que os está atraindo. O caminho mais sólido é o da 

reestruturação produtiva que garanta uma inserção internacional menos frágil. 

(GOLDENSTEIN, 1998, p. 134-5) 

 

Assim, para Lídia Goldenstein, o processo citado permite “a construção de uma nova 

estrutura econômica, baseada em um novo paradigma, cuja consolidação é o único caminho 

para minimizar os eternos percalços colocados pela dependência” (GOLDENSTEIN, 1998, p. 

135, destaque nosso). Não à toa, Bresser Pereira observa que, a geração que elaborou “a 

interpretação da dependência associada que predominou entre os intelectuais latino-

americanos entre as décadas de 1970 e 1990”, seria a mesma “geração que [...] chegou ao 

poder político na década de 1990” (BRESSER-PEREIRA, 2010, p. 43). 

 

7
 Percebe-se de forma mais evidente a vinculação da vertente da dependência associada com os preceitos do 

neoliberalismo em um esclarecedor trecho da obra de Goldenstein: “É tamanho o empobrecimento do debate que 

os conservadores se arvoram o direito de anunciar ‘um novo consenso sobre política econômica e reforma 

estrutural’. Não existiriam mais dúvidas, os problemas dos países periféricos dependentes estariam solucionados. 

A ‘receita’ seria fácil e o resultado inequívoco: bastaria obter disciplina fiscal, abrir o comércio internacional, 

liberalizar o sistema financeiro e privatizar as empresas estatais e o serviço público. [...] Nossa proposta é sair da 

discussão sobre o sobe e desce das taxas de juros, sobre o emaranhado do déficit público e da dívida externa e 

tentar retomar certas questões estruturais abandonadas desde há muito tempo, revendo velhas posições sem cair 

no ridículo, pelo seu primarismo, de assumir novas bandeiras qual o cristão novo com necessidade de mostrar-se 

mais realista que o rei. 

Não se quer com isso negar a importância das taxas de juros e do déficit público, nem de tantos outros problemas 

que vêm sendo recorrentemente estudados e aprofundados nos últimos anos. Não se quer também negar a 

discussão da pauta colocada pelo chamado ‘consenso de Washington’. 

Porém, consideramos que esses problemas, isolados de uma discussão estrutural, acabam perdendo sua devida 

perspectiva. Assumem um caráter ‘técnico’, despolitizado, sendo apresentados como mera questão de ‘bom 

senso’, de ‘racionalidade’ quando, na verdade, são problemas absolutamente dependentes, subordinados às 

determinações estruturais mais profundas. 

Não estamos pois propondo fugir dos temas da moda. Nossa preocupação é tão-somente lastreá-los de forma a 

não cairmos em novas ilusões.” GOLDENSTEIN, 1994, p. 20-21. 

 



 
 

Atualmente e, não obstante a ascensão do projeto neodesenvolvimentista a partir de 

2005, a principal proposta política elaborada pela vertente weberiana da dependência, a saber, 

a de se associar ao capital internacional ou “na periferia do mercado mundial e integrado a 

ele”, não só se encontra de pé, como ainda é hegemônica, de sorte que ao se unir com os 

preceitos de neoliberalismo, ela pautou, direcionou e justificou os projetos de Estados (ou de 

mercado) na América Latina a partir da década de 1990. 
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Resumo 

Após o Fim da Guerra Fria, multiplicaram-se as hipóteses que buscavam definir a 

configuração da nova distribuição de poder mundial nascente. Nesse contexto, a partir do 

século XXI, as apostas sobre a preservação da unipolaridade estadunidense passaram a se 

alternar a militâncias sobre as possibilidades de abertura à multipolaridade, capitaneada pela 

emergência de novos centros regionais de poder, como a China. Partindo desse pressuposto, 

buscamos compreender como tais configurações globais impactam o contexto regional latino 

americano, considerando a região como um importante cenário de disputas EUA- China. 

Enquanto a potência chinesa busca a inserção e a ampliação de sua zona de influências pela 

via econômica, os Estados Unidos, esforçam-se para retomar a liderança global e os espaços 

geopolíticos perdidos após a crise de 2008. Dessa forma, analisaremos as iniciativas das duas 

potências para o hemisfério latino americano, visando em última instância traçar prospectos 

para um possível cenário de transição de influências. Para tanto, partiremos de metodologias 

essencialmente qualitativas, explorando debates bibliográficos, documentos oficiais e 

atualizações dos veículos midiáticos sobre o tema. Em primeira análise, podemos concluir que 

Beijing vem ampliando fortemente a sua presença, sobretudo econômica, na América Latina; 

isso se faz notável em estratégias como a ampliação de laços comerciais com países da região 
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e a atração dos mesmos ao ainda embrionário, Banco Asiático de Investimento e 

Infraestrutura (AIIB). Em contrapartida, os Estados Unidos de Barack Obama empenham-se 

em contrabalancear o avanço asiático, recuperando seu espaço hemisférico tradicional e 

histórico através de investidas como o reatamento das relações diplomáticas com Cuba. Desse 

modo, a análise da presente disputa permite compreender que, antes de um cenário 

transicional, nos encontramos diante de um contexto estratégico de franco jogo de forças de 

nível global, do qual o tabuleiro latino americano faz parte, em sua dimensão microcósmica e 

regional.  

Palavras-chave: Estados Unidos; China; América Latina. 

 

1) INTRODUÇÃO 

Ressonantes desde meados dos anos 1970, as vozes que declaravam o 

enfraquecimento da hegemonia estadunidense adquiriram maior expressão somente no século 

XXI, por força da deflagração da grande crise financeira de 2008. Além do impacto 

provocado sobre a própria economia norte americana, marcado, dentre outras coisas, pela 

falência múltipla de importantes bancos e agências financeiras do país, tal fenômeno também 

coincidiu com a ampliação do dinamismo das economias asiáticas lideradas pela potência 

chinesa a qual, por sua vez, passaria a ser representada, desde então, como potencial rival e 

substituta da liderança sustentada pelos Estados Unidos da América.  

Tais acontecimentos contribuíram para que se multiplicassem na literatura das 

Relações Internacionais hipóteses acerca de possíveis novas configurações de poder global, as 

quais tornaram-se conhecidas por alternar cenários que vão do status quo (representado pela 

conservação do poder americano) à transição (associada à uma definitiva ascensão chinesa), 

tendo como solução intermediária os argumentos que advogam por uma liderança bipolar 

compartilhada, em arranjos como o chamado G-2. Longe de filiar-se a quaisquer dessas 

correntes, o presente artigo busca, de forma preliminar, analisar os desdobramentos da disputa 

de poder global anteriormente mencionada, tomando como base e estudo de caso as inserções 

norte americana e chinesa no hemisfério latino americano.  

Encarada de forma estratégica por ambas as potências, a América Latina vem 

ampliando sua relevância internacional, tornando-se um dos palcos mais importantes para a 

articulação de interesses dos grandes poderes analisados, que, por sua vez, adotam táticas 

variadas para garantir maior projeção na região. Nesse sentido, enquanto a China vem atuando 



 
 

pela consolidação de parcerias de ampliação de mercados via acordos bilaterais e/ ou 

multilaterais (a exemplo da participação do país em fóruns como a Comunidade de Estados 

Latino Americanos e Caribenhos- CELAC), e através de iniciativas mais recentes e 

embrionárias como a atração de países latinos para o projeto do Banco Asiático de 

Investimento de Infraestrutura, os Estados Unidos trabalham para deslocar o pêndulo de poder 

a favor do status quo. Para tanto, os últimos empenham-se em reforçar os laços históricos pré-

existentes com países da região, projeto que recentemente teve como seu desdobramento mais 

importante, o reatamento das relações diplomáticas com Cuba, interrompidas desde os anos 

1960.  

Diante de tais questões, buscaremos, portanto, analisar a articulação das estratégias de 

projeção mencionadas, de forma a garantir maior compreensão do jogo de forças regional 

existente. Para tal intuito, partiremos inicialmente da avaliação das relações históricas entre os 

Estados Unidos e a América Latina. Em seguida, demonstraremos o modus operandi da 

inserção chinesa hemisférica, intensificada a partir dos anos 2000. Por fim, nas seções 

conclusivas, serão observadas as medidas táticas e estratégicas norte americanas para 

assegurar a recuperação da liderança regional abalada pós 2008. Sem pretender estabelecer 

previsões acerca das configurações de poder futuras, portanto, esse trabalho limita-se à 

compreensão da operacionalização da disputa hegemônica no âmbito regional latino 

americano, visando reforçar a importância de tal debate para a análise das possibilidades de 

projeção internacional da América Latina e, mais particularmente, do próprio Brasil.  

 

2) AS RELAÇÕES EUA-AMÈRICA LATINA AO LONGO DA HISTÓRIA: DA 

PRIMAZIA À NEGLIGÊNCIA 

Apesar de variar em seu grau de intensidade ao longo das décadas, os laços 

estabelecidos entre os Estados Unidos e a América Latina remontam e se confundem com o 

próprio nascimento da grande potência como nação independente, no século XVIII. Como 

observado por Bandeira (2009), logo após a separação da Coroa Britânica, os pais fundadores 

da independência viram-se confrontados com a necessidade de consolidar sua autonomia, 

política e territorialmente, o que, em função de sua localização geográfica estratégica, fazia da 

América Latina uma zona de influência em potencial.  

Desse modo, não é de se surpreender que alguns dos principais idealizadores políticos 

estadunidenses, motivados por sua fé em um Destino Manifesto, isso é, a crença na “nação 

escolhida”, atrelassem suas expectativas expansionistas a justificativas que visavam garantir o 

domínio sobre os vizinhos latinos. Dentre elas, a Doutrina Monroe (1823), alicerçada no mote 



 
 

“América para os americanos” tornou-se o princípio mais icônico, ao buscar assegurar a 

projeção norte americana no hemisfério e o distanciamento das antigas metrópoles europeias, 

as quais, de acordo com os ideais contidos na doutrina, possuíam “(...) interesses elementares 

diferentes dos nossos.”  (BANDEIRA, 2009, VERSÃO KINDLE) 

Em sua dimensão prática, portanto, a Doutrina Monroe foi fundamental para legitimar 

eventos como a participação dos Estados Unidos na Guerra Hispano- Americana, cujo epílogo 

culminou na independência cubana e consequente subjugação econômica e política da ilha ao 

poder estadunidense, até a Revolução Cubana (1959). Também datam desse período a 

anexação do Texas, antes pertencente ao México, ocorrida após a assinatura do Tratado de 

Guadalupe Hidalgo (1844)26, o apoio estadunidense às independências no cone sul (a exemplo 

do ocorrido no Brasil) e, de forma mais genérica, adquirem mais força em tal momento as 

intervenções norte americanas na América Central, ancoradas pelo Corolário Roosevelt à 

Doutrina Monroe (1904) e a Diplomacia do Dólar (1906), utilizados como meios de legitimar 

o domínio econômico e militar sobre a região em nome de sua suposta segurança.  

Esse seria o tom das relações EUA- América Latina até meados dos anos 1930, 

quando, a partir da ascensão nazista na Europa, os Estados Unidos passam a adotar os 

princípios da chamada “Política da Boa Vizinhança”. Essa última utilizava-se de 

favorecimentos econômicos aos aliados regionais em troca de sua fidelidade e distanciamento 

em relação ao inimigo alemão. Nesse período, portanto, e em todos os anos nos quais se 

desenrolaria a Segunda Guerra Mundial, os países latinos assumiriam especial primazia na 

lista de prioridades da agenda norte americana, algo que, com o início da Guerra Fria viria a 

se alterar drasticamente.  

Como argumentado por Pecequilo (2011), a Guerra Fria representou uma espécie de 

declínio da política hemisférica estadunidense. Isso porque, diante da ameaça soviética e da 

intensificação dos conflitos por zonas de influências nos hot spots da disputa bipolar 

(sobretudo no espaço asiático), as relações com os países latinos foram relegadas ao segundo 

plano, em um primeiro momento. Dessa forma, salvo por algumas poucas iniciativas retóricas 

de aproximação, como a oficialização do tratado da Organização dos Estados Americanos 

(OEA), em 1948, e do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), de 1947, o 

que restava aos latinos era a negligência da parte da superpotência. (PECEQUILO, 2011) 

O rompimento com o ostracismo se daria justamente em 1959, por força da 

deflagração da Revolução Cubana, responsável por derrubar o ditador Fulgêncio Batista, 
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aliado norte americano, e instaurar no país um regime de caráter socialista. Surpreendidos 

pelo ocorrido, os EUA tornaram-se conscientes de que as perturbações provocadas pela onda 

do comunismo soviético haviam chegado a seu continente, demonstrando que, afinal de 

contas, essa zona de influência não se encontrava mais livre das pressões do inimigo externo 

que seus demais aliados na Europa ou na Ásia. Dessa forma, o país então liderado por John F. 

Kennedy buscou operacionalizar esforços de envio de ajuda econômica para os países do 

hemisfério, como forma de preservar seu espaço; os mesmos foram sintetizados pela Aliança 

para o Progresso (ALPRO), um conjunto de políticas que utilizavam o combate à miséria no 

continente para garantir que novas “Cubas” não viessem a existir. Enquanto isso, pressões 

militares desferidas pela central de inteligência americana ao regime cubano deveriam manter 

Fidel Castro sob controle. (PECEQUILO, 2011) 

De acordo com Pecequilo (2011), porém, as medidas da ALPRO revelaram-se mais 

limitadas que o planejado e, apesar das investidas militares, o novo regime cubano logrou sua 

consolidação, mesmo após a instauração do embargo econômico sobre a ilha, motivado pelo 

incidente da Crise dos Mísseis de 1962. Tal situação fez com que os EUA abandonassem a 

via da diplomacia econômica na América Latina e passassem a investir em apoio direto à 

ascensão de regimes militares na região, em especial no cone sul.  

Com o governo cubano estrangulado pelo embargo e a fidelidade ao bloco ocidental 

garantida pelos líderes militares, os anos 1970 e 1980 seriam marcados novamente pelo 

esquecimento da parte norte americana em relação à América Latina, o que também seria 

intensificado pelo envolvimento desastroso do país na Guerra do Vietnã (1955-75). Nesse 

sentido, salvo pelas investidas diretas do governo Reagan contra a Revolução Sandinista, na 

Nicarágua, somente na década de 1990 a região voltaria a figurar efetivamente na mira da 

superpotência estadunidense. Nesse período, o otimismo desencadeado pela vitória do bloco 

capitalista na Guerra Fria deu força àqueles que viam na América Latina um terreno fértil e 

pacífico para o pleno desenvolvimento do capitalismo e das medidas ortodoxas do Consenso 

de Washington. (PECEQUILO, 2011) 

Assim, nessa fase inauguram-se as iniciativas de integração econômica regionais, 

como o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA), oficializado entre 

Estados Unidos, México e Canadá, e a nunca consolidada ALCA (Área de Livre Comércio 

das Américas), a qual pretendia, de forma ambiciosa, integrar a região como um todo. Ao 

mesmo tempo, no entanto, reforçavam-se as medidas de estrangulamento do regime cubano e 

de oposição à liderança castrista, alicerçada internamente pela composição do lobby cubano 

nas bancadas do Congresso estadunidense.  



 
 

Apesar da busca inicial pela aproximação, na prática, as relações entre Estados Unidos 

e América Latina no interregno entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000 foram 

caracterizados predominantemente pelo desengajamento, algo reforçado após os atentados de 

11 de setembro de 2001. (PECEQUILO, 2011) Em muitos sentidos, os maniqueísmos 

inerentes à Guerra Global ao Terror foram transferidos ao âmbito latino americano, uma vez 

que também o continente foi segmentado entre aliados e inimigos ou apoiadores do 

terrorismo. Nesse sentido, enquanto na Colômbia os investimentos massivos do Plano 

Colômbia (2000) eram direcionados ao combate à guerrilha das FARC (Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia), pelo governo de Álvaro Uribe, as presidências de Luís Inácio 

Lula da Silva, no Brasil, Evo Morales, na Bolívia, Hugo Chávez, na Venezuela e Castro, em 

Cuba, eram integrantes potenciais da lista de governos terroristas latinos elaborada pela 

administração de Bush filho. 

Motivados pela falta de iniciativas hemisféricas concretas, os países da região 

buscaram alternativas políticas mais autônomas, promovidas pela ascensão de partidos 

políticos de matriz ideológica esquerdista em seus governos. Regionalmente, tais alterações 

políticas também foram essenciais para o lançamento de iniciativas de integração que 

isolavam os Estados Unidos, como a UNASUL (União das Nações Sul Americanas) e o 

projeto da ALBA (Aliança Bolivariana para as Américas), ambas capitaneadas pela liderança 

de Hugo Chávez e Evo Morales. Tal agenda respondia não só à necessidade de autonomia em 

relação ao governo norte americano, mas principalmente, de superação das limitações dos 

organismos regionais existentes, como a OEA e o TIAR, obsoletos para os novos desafios 

hemisféricos.  

Essa mudança de orientações torna-se especialmente relevante para a presente 

discussão por abrir precedentes para a projeção asiática e mais especificamente chinesa na 

região. O vácuo de poder ampliado pela crise de 2008 intensificou ainda mais o abismo 

existente entre as economias latino americanas e a potência norte americana, ao mesmo tempo 

em que garantiu um território fértil para a exploração de mercados almejada pela China. 

Partindo de tais questões, analisaremos na seção seguinte de que maneira tal inserção articula-

se, bem como suas consequências para a América Latina. 

 

 

 

 



 
 

3) A INSERÇÃO CHINESA NA AMÉRICA LATINA: ENTRE A RETÓRICA E A 

PRÁTICA 

A participação chinesa no que diz respeito à sua inserção no sistema regional sul 

americano ainda é recente. Nesse sentido, temos que para a sua compreensão de modo mais 

efetivo dois movimentos serão feitos: o primeiro, que discutirá como a retórica chinesa 

pretende imprimir a sua inserção na região da américa latina, discutindo as suas perspectivas e 

abordagens singulares para o seu relacionamento político com a região. Feito isso,  o segundo 

movimento observará como se dará essa inserção, traçando assim algumas perspectivas para 

esse processo de alargamento da participação política no contexto de influência norte 

americana. 

Como base retórica, o governo de Xiaoping é fundamental para a compreensão da China 

atual e suas escolhas e táticas políticas para a inserção no século XXI. Essa base de reforma e 

de pensamento que Xiaoping coloca em prática, principalmente em suas apostas de 

modernização do Estado chinês, é a base para a tática do Desenvolvimento Pacífico, que seria 

construída de modo mais palpável durante o governo de Hu Jintao e que acaba se colocando 

como a principal premissa da retórica da inserção chinesa. Hu ficou à frente do PCC de 2003 

até 2013 e desenvolveu ainda mais as práticas reformistas implementadas pelo governo de 

Xiaoping. Hu, assim, pode ser considerado a continuidade do ideário almejado por Deng. 

Como visto em Su (2009), o modelo de inserção internacional da China Moderna define a 

cooperação como o aspecto central de sua projeção regional e global. Segundo este autor, o 

governo Hu é quem consolida e melhor elabora esta visão, já amparado por uma China em 

crescimento econômico no início do século XXI. Portanto, para Su (2009) os discursos de Hu 

Jintao foram centrais para esse pois os mesmos 

[...] express an idea of building a harmonious world of lasting peace and 

common prosperity, and state China's ethical and political stand on the world 

order. The idea of a harmonious world is the combination of Marxism with  

China's national conditions. It embodies a wealth of ethical, ideological, 

institutional, and cultural resources that could contribute to the construction 

of the world order. (SU, 2009, p. 70-71) 

 

Este modelo encontra-se resumido no Documento Oficial acerca do Desenvolvimento 

Pacífico (2011):  

A China deve se desenvolver sempre buscando e contribuindo para a paz 

mundial através do seu desenvolvimento; A China também deve se abrir e 

aprender com os demais Estados do Sistema Internacional; Deve buscar 



 
 

benefícios mútuos e desenvolvimento comum com os outros Estados do 

Sistema Internacional. (OFFICE OF THE STATE COUNCIL, 2011. Pg 3)  

 

 

 O conceito se baseia no discurso de uma troca entre conhecimentos, uma construção 

política do desenvolvimento que seja independente e aberta para com os demais Estados, 

voltada para a paz, cooperação e desenvolvimento comum. Desse modo, promover a paz é um 

dos aspectos centrais da diplomacia chinesa, que pretende criar um ambiente internacional 

para o desenvolvimento. Isso também reitera a ideia de que o desenvolvimento Chinês não é 

um sinônimo de expansão, hegemonia e agressão. 

Na prática, a agenda da política externa do Desenvolvimento Pacífico desdobra-se nas 

seguintes prioridades: 1) Promover a construção de um mundo harmonioso; 2) Política 

externa independente e pacífica; 3) Política externa responsável. 

No que tange a construção de um mundo harmonioso, segundo o Documento Oficial 

acerca do Desenvolvimento Pacífico (2011), a busca da paz e do desenvolvimento comum é 

uma das principais premissas da política externa. O segundo ponto, consiste na política 

externa independente e pacífica. De acordo com o Documento Oficial acerca do 

Desenvolvimento Pacífico (2011) uma política externa independente é o caminho para o 

desenvolvimento, já que o mesmo só pode ser conseguido através do atual sistema social que 

a China possui, e tal sistema jamais permitirá a interferência externa. A China na sua retórica 

então respeita a legitimidade dos Estados para proteger seus interesses e também coloca como 

base nunca fazer ganhos a partir de problemas de terceiros. Podemos então observar que a 

questão da política externa independente é importante para o Conceito de Desenvolvimento 

Pacifico, pois só através da plena autonomia a China pode alcançar o desenvolvimento.  

O terceiro ponto refere-se à construção de uma política externa responsável. De acordo 

com o Documento Oficial acerca do Desenvolvimento Pacifico (2011) essa questão da 

responsabilidade internacional está focada no respeito às normas, princípios e 

responsabilidades do sistema internacional possui. Ou seja, é preciso jogar de acordo com as 

regras universalmente aceitas pelos Estados. 

 O paradigma do Desenvolvimento Pacífico é fundamental para a modernização do 

país, garantir a participação nas negociações internacionais e projetar-se no mundo. Este 

modelo consiste em uma política de desenvolvimento que indica a necessidade da China 

perseguir seus interesses em colaboração com outros parceiros em um cenário de estabilidade. 

Por fim, a China vê o Desenvolvimento Pacifico como um turning point na retórica do seu 



 
 

desenvolvimento, já que leva ao rompimento com os paradigmas clássicos do 

desenvolvimento desigual realizado pelas potências ocidentais, que não corrige assimetrias. 

Portanto, como indicam os discursos oficiais, o desenvolvimento da China será sempre em 

parceria e sem ameaçar os Estados que com ela cooperam e sem cobranças. Isso, na prática 

tem potencial para mudar as relações internacionais contemporâneas, dando solidez a uma 

visão nova do Sul Global. 

 Assim, após termos visto como a tática de inserção internacional chinesa busca 

implementar uma retórica para as relações internacionais chinesas, podemos nos focar em sua 

utilização para a região da américa latina e como se dá essa inserção em tal região, que é 

assumidamente um locus de influência norte americana. Historicamente, as relações entre os 

chineses e os latino americanos não eram desenvolvidas, sendo que como visto em Peters 

(2015) essa falta de vínculos históricos se dá justamente por uma proximidade muito profunda 

da América Latina com a Europa, tendo em vista seu passado colonial e sua exploração 

contínua pelos europeus e também pela constante presença norte americana na região, como 

visto acima. Porém, a partir de Bandung 1957 e a participação chinesa no Sistema 

Internacional como “terceiro mundo”, Alvarez e Manríquez (2014) nos mostram que tal 

relacionamento começa a se aprofundar, havendo uma constante busca por Beijing em se 

inserir pela “terceira via”, ou seja, buscar relacionamentos entre as superpotências e 

preferencialmente com países de terceiro mundo sendo então que a “ [..] Latin America has 

found itself on the receiving ending of China’s rise, which has brought with it a host with new 

opportunities and potential pitfalls” (ALAVREZ & MANRÍQUEZ, 2014 pg. 15). 

Com isso, a partir desse adensamento, os anos 1990 foram a década em que os 

chineses começam a se aprofundar como parceiro comercial de grande porte da América 

Latina. Como observado por Alvarez e Manríquez (2014) a presença chinesa na região 

consiste basicamente em uma participação econômica e comercial com esses países, 

construindo vínculos de modo que o ideal de profundidade política parece ser deixado como 

uma variável de segunda importância, seguindo desse modo o processo de desenvolvimento 

pacífico proposto em sua retórica de política externa. Principalmente, já que consiste em um 

relacionamento estritamente econômico, Peters (2015) nos mostra que tais relações 

comerciais são caracterizadas por uma falta de institucionalização, um padrão de comércio 

desigual e também uma inversão na importância dos chineses para os países da região, já que 

o mesmo se torna o principal parceiro comercial, principalmente da exportação de 

commodities, dos países que até então tinham nos EUA o seu principal parceiro. 



 
 

 Desse modo, tendo no horizonte que as relações China-América Latina são 

primordialmente de caráter econômico, é interessante irmos além nessa concepção. Alvarez e 

Manríquez (2014) nos mostra que esse relacionamento econômico se divide em duas esferas: 

os países que seguem a “Trajetória A” e os países que seguem a “Trajetória B”. Segundo os 

autores, os países de “Trajetória A” são os países os quais, privilegiados pelo intenso boom 

das commodities nos anos 2000, optaram por um caminho que tinha um foco muito maior nos 

ganhos de curto prazo, já que ao exportar matérias primas e importar produtos 

industrializados chineses optaram para si o caminho de trocas comerciais mais intensas com 

Beijing. Tais países, que são compostos principalmente pela América do Sul, seguiram sua 

dependência de trajetória na divisão internacional do trabalho ao seguir a lógica de exportar 

bens primários que segundo os autores pode acarretar em problemas no longo prazo 

For trajectory A countries, there are latent risks stemming from the 

deterioration of the terms. By the mid-2000s, many south American countries 

were experiencing trading surpluses with China […] In 2011, nine out of the 

12 members of Latin America Integration Associations-Asociación 

Latinoamericana de Integración (ALADI)-recorded a trade deficit with China 

(ALVAREZ & MANRÍQUEZ, 2014. Pg 16) 

  

Já os países de “Trajetória B”, segundo Alvarez e Manríquez (2014), são os quais 

possuem uma relação maior com o desenvolvimento industrial chinês e seu impacto na 

industrias nacionais, principalmente nos países os quais o modelo de industrias maquiladoras, 

como no México e na América Central. Tal trajetória na verdade se mostra como um caminho 

problemático para essa região, já que ocorre uma competição industrial entre ambos, saindo 

então a América Central e o México prejudicados e não conseguindo competir com os 

produtos industrializados chineses, levando a uma deterioração de suas indústrias e de suas 

exportações para os Estados Unidos. Além dessa diminuição das exportações desses países 

para o eixo norte, o relacionamento comercial desses países têm mais um problema com 

relação a Beijing: por não possuir matérias primas relevantes para o desenvolvimento chinês, 

diferentemente dos países de “Trajetória A”, os países da “Trajetória B” possuem elevados 

déficits comerciais com os chineses, já que importam produtos industrializados e exportam 

principalmente produtos agrícolas de pouco valor e significância para o mercado chinês, o que 

acarreta problemas cada vez maiores no que tange a sua economia. 

Porém, um ponto é considerado em comum na relação dos chineses com a América 

Latina mesmo com essas diferenças de trajetória. Alvarez e Manríquez (2014) nos mostram 

que esse crescente implemento do comércio na verdade mascara um possível desequilíbrio 



 
 

comercial que surgirá caso os termos do comércio continuem os mesmos. Por um lado, as 

economias dos países da América Latina foram influenciadas tanto pelo boom das 

commodities quanto pelo grande fluxo de importação de produtos chineses. Do outro lado, 

esse avanço chinês em direção a América Latina, tanto no sentido comercial, mas também se 

aprofundado em IED com o novo Banco de Desenvolvimento da Ásia e também por parcerias 

como o fórum China-CELAC, nos mostra que a região se coloca como não prioritária para 

Beijing. Como visto em Alvares e Manríquez (2014) para a China a América Latina não 

figura como um polo fundamental de comércio, demonstrando “[...] that China is pursuing a 

multidimensional diversification strategy that minimizes risk and ensures uninterrupted 

supplies” (ALVAREZ & MANRÍQUEZ, 2014 pg 18) mas sim que esse relacionamento é 

mais importante para a América Latina, sendo que o grande peso para o relacionamento 

comercial caso a China mude será sentido pelos latino americanos, tornando assim Beijing 

como polo crucial para as economias latinas. 

Em suma, temos que a retórica utilizada pelos chineses do Desenvolvimento Pacífico 

parece ser utilizada na inserção chinesa na região, principalmente por promover um 

relacionamento político em que os ideais econômicos e não hegemônicos estariam presentes, 

mesmo que os ganhos sejam maiores para os chineses. Segundo Alvarez e Manríquez (2014) 

três fatores podem ser observados para essa aposta chinesa pela economia e pelo fato de esse 

relacionamento basear-se primordialmente na área econômica: 1) a capacidade econômica 

chinesa de crescer transcende a capacidade da América Latina em exportar, o que torna esse 

relacionamento secundário para Beijing; 2) por apostar em uma diversificação de 

fornecedores de matéria prima, a China alarga seu horizonte diplomático com o ideal de 

depender um pouco de várias regiões ao invés de apostar unicamente em uma região e 3) essa 

não profundidade nas relações com a região vão de encontro com sua política contra o embate 

hegemônico, já que a China reconhece que a América Latina é “[...] a zone historically laden 

with competing geopolitical interests. [...] engaging in the region without making an outright 

challenge to US hegemony” (ALVAREZ & MANRÍQUEZ, 2014 pg. 19). 

Em suma, analisando as perspectivas apresentadas anteriormente, concluímos que, 

apesar de sua crescente importância estratégica, a presença chinesa na América Latina, do 

ponto de vista quantitativo, é tímida e ainda respeita a condição de hegemonia regional de 

Washington. Porém, seus avanços são recepcionados com cautela e atenção da parte norte 

americana, cujas ações buscam constantemente evitar que tal projeção ultrapasse os limites 

atingidos até então. As medidas empregadas para tal intento serão discutidas com maior 

profundidade a seguir. 



 
 

 

4) O GOVERNO OBAMA E A BUSCA PELA RECUPERAÇÃO HEGEMÔNICA 

Buscando distanciar-se dos excessos cometidos por seu antecessor em nome do combate 

global ao terrorismo, a recém-eleita administração de Barack Obama empenhou-se também 

em reformular as agendas de política externa do país, o que implicava, em se tratando da 

América Latina, promover o descongelamento das relações estagnadas desde os anos 1990. 

Partindo desse princípio, o documento de segurança e estratégia nacional de 2010, 

responsável por anunciar os pilares da Doutrina Obama, enaltece os laços culturais e políticos 

estadunidenses com as Américas, percebidos como importantes fontes para as demais 

parcerias, no campo energético, econômico e climático. Faz-se importante ressaltar que o 

referido documento confere especial atenção à liderança brasileira regional, encarada naquele 

contexto como “bem- vinda” pela potência norte americana. (NSS, 2010) 

Além de tornar claras as intenções do país sobre a recuperação de suas áreas de influência 

perdidas após 2008, o relatório de planejamento estratégico nacional também sinaliza um 

deslocamento das lentes estadunidenses não para a América Latina como um todo, mas para a 

América do Sul, especialmente, tática que em larga medida mimetiza os esforços chineses de 

estabelecer acordos bilaterais e multilaterais com os países dessa porção regional. Apesar de 

representarem importantes avanços, as iniciativas propostas pela via retórica acabaram por ser 

limitadas, na prática, pelo foco mantido pelos Estados Unidos no Oriente Médio e, sobretudo, 

no encerramento das intervenções militares no Iraque e Afeganistão.  

Assim sendo, pode-se dizer que as principais medidas de recuperação hegemônica 

adotadas pelos EUA na América Latina só passariam a se consolidar durante o segundo 

mandato da administração Obama. A despeito das limitações geradas pela eleição de um 

Congresso majoritariamente Republicano e conservador, o presidente logrou, por exemplo, 

avanços nos projetos de flexibilização das leis migratórias, antigas pautas de campanhas 

desde sua primeira corrida eleitoral. As alterações, responsáveis por conferir maior segurança 

aos imigrantes e familiares residentes no país tornaram-se populares sobretudo entre os 

migrantes hispânicos, oriundos em grande maioria do México. Entretanto, a conquista 

presidencial mais expressiva seria alcançada ao fim de 2014, quando em pronunciamento 

oficial, Obama anunciou o reatamento das relações diplomáticas com Cuba, rompidas desde a 

Guerra Fria.  

O reatamento, mediado pela força diplomática do Vaticano, tem rendido frutos, 

culminando mais recentemente na reabertura das embaixadas em ambos os países. Embora 



 
 

inédito do ponto de vista histórico, tal evento não pode ser descontextualizado, tanto 

regionalmente, quanto em âmbito global. Como expõem Forner & Pecequilo (2015): 

É preciso mencionar que estas ações em Cuba não ocorrem de forma isolada ou são 

as primeiras regionalmente. Elas se somam a projetos colocados como o avanço das 

negociações de tratados bilaterais na América do Sul, o apoio à criação da Aliança 

do Pacífico (Chile, Colômbia, México e Peru), de caráter livre cambista e a 

militarização do Atlântico Sul (reativação da Quarta Frota do Atlântico Sul e o 

reforço dos Comandos militares do Sul e da África- USSOUTHCOM e 

USAFRICOM). As ações em Cuba possuem tanto uma lógica própria, como de 

manutenção de poder global. (FORNER & PECEQUILO, 2015, p.32) 

 

De maneira sintomática, no início do ano de 2015, quando da publicação de seu novo 

documento de segurança e estratégia nacional, a administração democrata reforçou a 

importância dos laços militares e econômicos com os países latinos, enfatizando a relevância 

das conquistas obtidas no diálogo com o governo cubano. Por outro lado, a atenção antes 

adquirida pelo Brasil sai de cena, motivada pelo enfraquecimento do país diante dos efeitos da 

queda dos preços de petróleo mundiais. Além disso, é necessário mencionar que as relações 

com a presidência de Dilma Rousseff haviam sido abaladas, desde 2013, por conta do 

vazamento de denúncias de espionagem, realizada pelo departamento de inteligência 

americano contra membros do governo brasileiro.  Somente em 2015, após a realização de 

uma visita oficial da presidente à Casa Branca, as duas delegações firmaram acordos no 

âmbito comercial, ambiental, migratório (garantindo a facilitação de vistos para brasileiros 

que viajem frequentemente ao exterior), ciência e tecnologia, entre outros temas. Embora 

relevantes para o lado brasileiro, as iniciativas respondem claramente à necessidade norte 

americana de retomar a condição de aliada comercial preferencial do Brasil, posto ocupado 

em primeiro lugar pela China no encerramento de 2014. 

Outro ponto de tensões tem sido as relações EUA- Venezuela; no cenário 

venezuelano, o acirramento das polarizações políticas e sociais agravadas na presidência de 

Nicolás Maduro levaram o presidente norte americano a emitir pronunciamentos que 

associavam a Venezuela à uma ameaça à segurança estadunidense, argumentos utilizados para 

reforçar as sanções econômicas contra o país já largamente enfraquecido pela queda dos 

commodities petrolíferos.  

Diante de tais oscilações, o cenário das relações hemisféricas fragmenta-se, tornando-

se um campo fértil para as aproximações chinesas. Enquanto os americanos investiam na 

reconstrução dos laços diplomáticos com Cuba, o líder chinês Xi Jinping realizava visitas de 



 
 

cooperação ao fórum da CELAC, ampliando as dimensões do xadrez geopolítico e estratégico 

travado entre as duas grandes potências no campo regional.  

Desse modo, ainda que sujeitas a distanciamentos e limitações domésticas e/ou 

externas, compreende-se que as relações estadunidenses com os países latinos continuarão a 

intensificar seu perfil e relevância no planejamento estratégico proposto pela agenda 

Democrata, sobretudo enquanto persistir a ampliação da projeção regional chinesa no 

hemisfério. Mesmo que matizadas pelas propostas retóricas de desenvolvimento pacífico, 

também torna-se cada vez mais nítida a importância latino americana para a estratégia de 

inserção global chinesa, não só do ponto de vista econômico, mas também político e 

ideológico. Com isso, não pretendemos assumir que as estratégias e pretensões de ambas as 

potências para a região analisada sejam de mesma natureza: de fato, suas motivações, 

rationales históricas e meios de operacionalização mostram-se por vezes distintos.  

O que não parece variar, no entanto, é o espaço adquirido pelos representantes latinos 

na disputa hegemônica analisada ao longo do artigo: a América Latina segue ampliando sua 

projeção e importância, tanto como força autônoma, quanto como pano de fundo para as 

competições pela liderança que provavelmente determinarão as relações internacionais nas 

próximas décadas.  
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RESUMO 

Durante o governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) temos um momento de 

reaproximação com a África após um período de afastamento durante as décadas de 1980 e 

1990. Esta agenda brasileira voltada para o continente africano está inserida dentro de um 

panorama maior de política externa do governo Lula, a qual dá ênfase ao multilateralismo e a 

cooperação Sul-Sul, articulando a ação internacional do país às políticas promovidas na esfera 

interna. Levando-se em consideração o exposto acima, o presente trabalho tem como 

objetivos analisar e determinar quais são as diretrizes da política externa brasileira para a 

África durante o governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010); analisar os 

discursos oficiais do Presidente e a partir disso, identificar as linhas mestras da política 

externa brasileira para a África nos discursos oficiais, estabelecendo quais temáticas e áreas 

tiveram maior destaque nessa estratégia e por fim, apresentar os resultados dessa política.  A 

metodologia adotada para consecução dos objetivos expostos consiste em; a) leitura da 

bibliografia especializada; b) levantamento dos discursos oficiais do Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva durante seus dois mandatos (2003-2010); c) análise e fichamento destes 

discursos visando identificar as palavras e expressões mais recorrentes e enfatizadas; d) 

divisão dos trechos analisados em arquivos temáticos, segundo os conceitos que mais 

aparecem nos discursos.  Considerando os dados coletados, pode-se observar que a política 

externa brasileira para a África durante o governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) se 

constituiu sobre diversas bases; através de uma proposta mais ampla de reforma do sistema 

internacional e cooperação Sul-Sul, da cooperação técnica em áreas específicas, dos vínculos 

históricos e culturais, do comércio bilateral e da atuação conjugada em organismos 

multilaterais. 
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Introdução 

 

O objetivo central deste artigo é analisar a política externa brasileira para a África 

durante o governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010), tendo como fonte principal os 

discursos oficiais, pois neles, o autor da fala, no caso deste trabalho, o Presidente Lula, pontua 

as linhas mestras da política externa do país. Na análise dos discursos buscou-se identificar 

palavras-chaves e expressões que remetam a eixos da política exterior do Brasil desse 

período, seguindo a metodologia adotada por Neiva; Vilela (2011, p.77). 

A política externa do governo Lula buscou, através do multilateralismo da 

reciprocidade, como colocado por Cervo; Bueno (2011, p.530), uma atuação diversificada do 

Brasil nos variados fóruns do sistema internacional, pautada na retórica de que é necessário 

estabelecer políticas que beneficiem todas as nações e não somente um grupo privilegiado. 

Nos foros multilaterais, o Brasil manteve uma postura reivindicatória quanto às medidas 

protecionistas praticadas pelos países desenvolvidos e reafirmou inúmeras vezes a 

necessidade de reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU), baseado no 

argumento de que esse órgão reflete um disposição de poder que não encontra atualmente, 

respaldo no cenário internacional. 

Com objetivos pragmáticos, o governo Lula manteve os contatos com os países do 

Primeiro Mundo, como Estados Unidos e União Europeia, no entanto, buscou diversificar 

parcerias, extraindo as melhores vantagens da coordenação dos eixos vertical e horizontal, 

como conceituado por Pecequilo (2008, p.145). Dentro do continente, o Brasil fortaleceu as 

relações com os países da América do Sul, e formou novas alianças fora do hemisfério por 

meio da chamada Cooperação Sul-Sul.  

Temos, nesse período, uma reafirmação da relação Brasil-África que se insere dentro 

desse panorama mais amplo de política externa brasileira, pautada pela defesa do 

multilateralismo, diversificação de parcerias e inserção mais afirmativa do país no cenário 

internacional. Através da análise dos discursos e leitura de bibliografia especializada buscou-

se, neste artigo, identificar as bases da política externa brasileira para a África e compreender 

as motivações e especificidades dessa relação. 

 



 
 

A política externa do governo Lula 

 

O início do século XXI é marcado pela transição para uma ordem multipolar, com 

diversos novos atores, dentre eles Rússia, China, Brasil, África do Sul, Índia, entre outros, 

atuando de forma mais enfática no sistema internacional. Esses agentes não tradicionais 

possuem o objetivo comum de reformular a ordem global, tornando-a mais favorável aos 

países emergentes e diminuindo as assimetrias entre centro e periferia, possibilitando uma 

inserção mais positiva desses países no sistema. Pecequilo coloca: 

 

(...) o ordenamento do sistema passou a ser visto de um ponto de vista realista, 

transitando da uni à multipolaridade. Ainda que detenham poder incontestável no 

campo militar, os EUA tendem a compartilhá-lo nas demais esferas devido à 

intensificação dos processos de interdependência e transnacionalização por eles 

mesmos capitaneados. A diversificação dos pólos de poder, incluindo potências 

desenvolvidas e emergentes caracteriza este momento: China, Índia, Rússia, União 

Europeia, Japão, Brasil e África do Sul são alguns destes agentes. (PECEQUILO, 

2008, p. 144) 

 

A partir da leitura desse sistema internacional, o qual apresenta novas possibilidades 

para os países em desenvolvimento, foram firmadas as bases da política externa do Governo 

Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Visentini (2013, p.112) aponta três dimensões desta 

política: uma econômica, uma política e um programa social.  A conjugação dessas estratégias 

possibilitou que a inserção internacional do Brasil abrangesse mais frentes, trazendo ao país 

os benefícios da articulação dentre os eixos vertical e horizontal), ou seja, estabelecendo e 

intensificando relações com os países em desenvolvimento, através da Cooperação Sul-Sul, 

mas mantendo os contatos com o Norte global. Além disso, a política exterior do governo 

Lula pautou-se pela busca do “desenvolvimento com justiça social”, o qual permeou também 

o programa interno deste governo através de programas de transferência de renda e combate à 

fome. 

Amado Cervo coloca que a política externa brasileira do século XXI é caracterizada 

pelo conceito de “multilateralismo da reciprocidade”, de acordo com o autor: 

 

O conceito envolve dois pressupostos: a existência de regras para compor o 

ordenamento internacional, sem as quais irá prevalecer a disparidade do poder em 

benefício das grandes potências e a elaboração conjunta dessas regras, de modo a 



 
 

garantir reciprocidade de efeitos para que não se realizem interesses de um em 

detrimento de outros. (BUENO; CERVO, 2011, p.531) 

 

Este conceito traduz-se na atuação afirmativa do Brasil nos foros multilaterais e 

organismos internacionais, tais como na Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

Organização das Nações Unidas (ONU), buscando sempre enfatizar a necessidade de reforma 

desses organismos, pilares do multilateralismo, para que se possa construir uma ordem 

internacional mais justa.  

Considerando a defesa da Cooperação Sul-Sul e diversificação de parcerias 

empreendida durante o governo Lula, Tullo Vigevani e Gabriel Cepaluni (2007, p.282) 

classificam essa estratégia de inserção internacional do Brasil nesse período como “autonomia 

pela diversificação”. Os autores utilizam o modelo de Hermann para comparar a política 

externa do Governo Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva e apontam que 

esse último promoveu mudanças de ênfase e tonalidade, ou seja, ajustes e mudanças de 

programa, o que decorre do fato de que FHC e Lula possuem concepções ideológicas 

distintas. No entanto, os autores entendem que as estratégias de política externa do governo 

Lula não representam uma mudança de metas, sendo possível fazer a seguinte categorização:  

 

[...] a política externa de FHC defendia a ideia da “autonomia pela participação” no 

sistema internacional, contrapondo-se à busca da “autonomia pela distância” que 

prevaleceu até o final do governo Sarney (VIGEVANI; OLIVEIRA, 2004; 

FONSECA JR., 1998), enquanto Lula da Silva procurou inserir o Brasil no cenário 

mundial acentuando formas autônomas, diversificando os parceiros e as opções 

estratégicas brasileiras. Apesar de existirem elementos de alteração dos rumos do 

país ainda na administração FHC, Lula da Silva utiliza uma estratégia que poderia 

ser batizada de “autonomia pela diversificação”, enfatizando a cooperação Sul-Sul 

para buscar maior equilíbrio com os países do Norte, realizando ajustes, aumentando 

o protagonismo internacional do país e consolidando mudanças de programa na 

política externa. (CEPALUNI; VIGEVANI, 2007, pg. 282) 

 

 

Esta estratégia de inserção internacional abriu novos horizontes para o Brasil. A 

África, a América Latina, a Ásia, o Oriente Médio foram resgatados na política exterior 

brasileira, e novas parcerias foram firmadas. É portanto, dentro desse panorama mais amplo 

de política externa que se insere a relação Brasil-África, a qual é tema recorrente nos 

discursos do Presidente. 



 
 

 

 

Apresentação dos aspectos metodológicos e das fontes utilizadas 

 

A metodologia utilizada na pesquisa científica que deu origem a este artigo consiste de 

quatro etapas principais. Primeiro, foi realizada a leitura da bibliografia especializada acerca 

da política externa do Governo Lula, relações exteriores Brasil- África e política externa 

africana e fichamento dos textos lidos. Segundo, foi feito o levantamento dos discursos 

oficiais do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. Foram selecionados de três a quatro 

discursos por ano, do período que diz respeito aos dois mandatos do Presidente Lula (2003-

2010), tendo sido analisados, no total, 25 discursos. O critério para a escolha dos discursos foi 

a pertinência a temática relações exteriores Brasil-África. Os sites utilizados como fonte dos 

discursos foram o site do Ministério das Relações Exteriores28 e o site da Biblioteca da 

Presidência da República29. 

Mediante isso, foi feita a análise desses discursos seguindo os mesmos princípios da 

metodologia utilizada por Neiva; Vilela (2011, p.77). Buscou-se identificar as palavras e 

expressões mais recorrentes e enfatizadas na fala do Presidente Lula, acreditando que exista 

uma relação direta com a frequência com que esses itens aparecem e sua relevância para o 

autor dos discursos.  

Foi realizado o fichamento dos discursos e a divisão dos trechos elencados em 

arquivos temáticos, segundo os conceitos que mais aparecem nos discursos, são eles: África 

como prioridade da política externa brasileira (PEB), Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), Cooperação técnica [Agricultura], Cooperação técnica [Energia e 

combustíveis], Cooperação técnica [Saúde], Cooperação técnica [Educação], Cooperação 

técnica [Ciência e tecnologia], Cooperação técnica [Alimentos], Cooperação técnica 

[Esporte], Cooperação técnica [Geral], Crítica à ordem internacional e Cooperação Sul-Sul, 

Protagonismo africano, Herança cultural e étnica, Reforma do CSNU, Dívida histórica, 

Solidariedade, IBAS e Comércio. 

 

Análise dos dados coletados  
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 Site da Biblioteca da Presidência da República: http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/pagina-inicial-3 



 
 

A partir da tabulação dos dados obtidos com a análise dos discursos e divisão 

temática, elaborou-se uma tabela e um gráfico, inseridos abaixo, relacionando os temas e a 

frequência com que eles aparecem na fala do Presidente. 

 

Tabela 1. Conceitos recorrentes nos discursos do Presidente Lula analisados 

TEMAS FREQUÊNCIA 

África como prioridade da PEB 9 

CPLP 1 

Cooperação técnica [agricultura] 7 

Cooperação técnica [energia e combustíveis] 9 

Cooperação técnica [saúde] 2 

Cooperação técnica [educação] 3 

Cooperação técnica [ciência e tecnologia] 2 

Cooperação técnica [alimentos] 2 

Cooperação técnica [esporte] 1 

Cooperação técnica [geral] 2 

Crítica à ordem internacional e Cooperação Sul-

Sul 

21 

Protagonismo africano 10 

Herança cultural e étnica 8 

Reforma do CSNU 4 

Dívida histórica 4 

Solidariedade 3 

IBAS 3 

Comércio 7 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores e Biblioteca da Presidência da República (2014). Elaboração própria. 

 

Gráfico 1. Conceitos recorrentes nos discursos do Presidente Lula analisados 



 
 

 

Fonte: Ministério das Relações Exteriores e Biblioteca da Presidência da República (2014). Elaboração própria. 

 

A partir da visualização gráfica fica evidente a grande ênfase dada pelo Presidente 

Luís Inácio Lula da Silva a temática “Crítica à ordem internacional”, a qual está intimamente 

interligada ao conceito da Cooperação Sul-Sul, motivo pelo qual esses dois conceitos foram 

mantidos em uma só divisão temática. Em sua fala, o Presidente ressalta os problemas do 

sistema internacional, relacionados à existência de centros hegemônicos detentores de poder e 

de instituições que perpetuam uma configuração injusta do ordenamento internacional, para 

então, apontar a cooperação entre os países do Sul global como uma alternativa para os países 

em desenvolvimento conseguirem se reafirmar e terem suas vozes ouvidas. Como apontado 

pelo Presidente: 

 

Neste mundo globalizado, em que os países desenvolvidos já têm suas peças 

marcadas, já têm seus mercados definidos, já têm o domínio das coisas importantes 

que valem no mercado de comércio no mundo, é extremamente saudável e política e 

economicamente correto, que juntemos todos os países que têm similaridades 

culturais, econômicas, tecnológicas e que, juntos, procuremos estabelecer uma ação 

no sentido de fazer valer os interesses dos países em desenvolvimento. (SILVA, 

Luiz Inácio Lula da, 2003, p. 2).
30

 

 

Portanto, uma das características da política externa brasileira para África é que ela se 

insere num panorama mais geral de diversificação de parcerias e Cooperação Sul-Sul, que 
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visa obter não somente os melhores resultados das relações econômicas e comerciais, mas é 

também instrumento de reivindicação dos países menos desenvolvidos que buscam uma 

maior inserção no sistema internacional através da reforma do mesmo. 

O segundo tema mais recorrente nos discursos foi o do “Protagonismo africano”. O 

Presidente Lula, em seus discursos, não poupa elogios às lideranças, empresários e sociedades 

civis africanas, os quais foram em grande parte, responsáveis pelo crescimento do continente 

e deram importantes passos rumo a superação dos desafios que a África ainda enfrenta. O 

Presidente coloca em alguns discursos a África como exemplo para outras localidades, visto 

que, apesar das dificuldades enfrentadas, o continente tem conseguido criar um ambiente 

favorável aos investimentos estrangeiros e vem, cada vez mais, buscando consolidar sua 

posição no ordenamento internacional. Também ressalta a importância do papel da criação de 

organismos, blocos e instituições lideradas pelos próprios africanos para resolver os 

problemas da África. Nas palavras do Presidente: 

 

A África dá mostras de maturidade e de apego aos valores comuns que inspiraram os 

próceres da unidade africana, ao chamar a si a responsabilidade pela consecução dos 

objetivos desta organização. Respaldamos o salutar envolvimento das organizações 

regionais africanas na busca de caminhos para o progresso pacífico de seus 

membros. Sabemos também que não é simples respeitar os desafios da paz, da 

estabilidade e da segurança diante de conflitos, muitos deles herdados do 

colonialismo ou fomentados pela ganância externa. Os esforços e iniciativas da 

União Africana na promoção do diálogo em mediações em missões de paz merecem 

o apoio de todos. (SILVA, Luís Inácio Lula da, 2009, p.1) 
31

 

 

O protagonismo africano nas questões concernentes ao desenvolvimento do continente 

e as condições criadas na África decorrentes desse renascimento africano, como colocado por 

Saraiva (2012, p.56), possibilitam que a África se constitua como uma prioridade da política 

externa brasileira. A temática “África como prioridade da PEB” está presente em 9 dos 25 

discursos analisados, mostrando a importância que o continente tem para o Brasil no século 

XXI, em especial, durante o governo Lula. A ênfase dada às relações Brasil-África é fruto de 

uma leitura assertiva da diplomacia brasileira acerca dos benefícios que o contato com o 

continente africano oferece.  
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A dimensão histórico-cultural também desempenha um importante papel, a temática 

“Herança cultural e étnica” aparece em 8 dos 25 discursos analisados e se articula com a 

temática “Dívida histórica”. O Presidente ressalta em sua fala a existência de uma herança 

comum compartilhada entre africanos e brasileiros, porém, não incide nos mesmos erros de 

outros governantes brasileiros do passado que tentaram justificar os contatos entre Brasil-

África através de um discurso culturalista (SARAIVA, 2010, p. 179). No lugar disso, é 

enfatizada na fala do Presidente, a enorme dívida histórica que o Brasil tem para com a África 

e é apresentada como uma alternativa para a superação dessa dívida, a cooperação técnica 

entre esses atores. 

Referente a cooperação técnica, as áreas da agricultura e energia e combustíveis 

aparecem com maior frequência nos discursos; duas áreas centrais na política de cooperação 

Brasil-África e que trazem benefícios para ambos os envolvidos. Na área da agricultura, o 

Brasil é capaz de exportar para a África “tecnologia tropicalizada”; dadas as similaridades 

físicas entre as duas localidades, e também de auxiliar o continente na promoção de sua 

“Revolução Verde” (SARAIVA, 2012, p. 129). Na área de energia e combustíveis, 

considerando as enormes reservas de recursos minerais e energéticos presentes no continente 

africano, o intercâmbio Brasil – África dá acesso ao Brasil a essas importantes fontes 

energéticas, ao mesmo tempo, constitui uma grande receita para os países africanos. As outras 

áreas de cooperação identificadas nos discursos foram saúde, educação, alimentos, esportes, 

ciência e tecnologia. 

No âmbito do comércio, as visitas presidenciais ao continente africano, seguidas de 

comitivas de empresários, possibilitam o fechamento de acordos bilaterais entre o Brasil e 

países africanos. Estas relações comerciais com a África oferecem uma oportunidade de 

internacionalização e crescimento da economia brasileira, visto que os produtos brasileiros 

exportados para a África são em sua maioria produtos manufaturados, os quais apresentam 

alto valor agregado (MAPA, 2012, p.162).  

Outro tema presente nos discursos foi o da necessidade de “Reforma do Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (CSNU)”. Esta é uma reivindicação histórica da diplomacia 

brasileira, desde 1945, momento no qual o Conselho foi criado até os dias de hoje. O CSNU é 

fruto de uma determinada configuração do ordenamento internacional, que se tornou 

anacrônica mediante as transformações ocorridas no plano global, a sua reforma passa, 

portanto, pela reformulação do próprio sistema e dos organismos internacionais de modo 

geral. Cabe explicar que a escolha em separar este tema do da “Crítica à ordem internacional”, 



 
 

decorre da importância histórica desta reivindicação para o Brasil e do fato de que a reforma 

do CSNU foi bastante enfatizada nos discursos do Presidente Lula. 

Por fim, podemos também identificar nos discursos referências a Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa (CPLP) e ao Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul 

(IBAS). A CPLP possibilita intercâmbios culturais entre os membros e articula-se com a 

cooperação na área da educação por meio de projetos de incentivo a pesquisa e acordos 

firmados entre universidades dos países que compõem a comunidade. O IBAS, por sua vez, é 

uma coalização entre as três maiores democracias multirracionais e multiétnicas e “representa 

uma forma de concertação político diplomática sobre os mais diferentes temas, tendo em vista 

que há significativas sinergias entre os três países, já que eles desenvolveram capacidades 

específicas em distintos setores ao longo das décadas” (VISENTINI, 2013, p.137).  Esse 

Fórum Trilateral possibilita, portanto, a coordenação de políticas em diversas áreas, como 

segurança, tecnologia e comércio, entre três atores de grande relevância regional, Índia, Brasil 

e África do Sul, e se articula no caso brasileiro, a política externa de Cooperação Sul-Sul e 

formação de coalizações nos âmbito multilateral para obter melhores resultados, como 

apontado por Closs (2013, p. 2). 

A partir dos dados apresentados, podemos observar que a política externa brasileira 

para a África durante o governo Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) se constituiu sobre 

diversas bases; através de uma proposta mais ampla de reforma do sistema internacional e 

cooperação Sul-Sul, da cooperação técnica em áreas específicas, dos vínculos históricos e 

culturais, do comércio bilateral e da atuação conjugada em organismos multilaterais.  

 

As relações Brasil-África em perspectiva histórica 

 

As relações Brasil-África apesar de nunca terem sido completamente cortadas, não 

apresentam uma continuidade ao longo do tempo, em certos momentos, ora em decorrência 

de fatores externos, ora devido a concepções dos formuladores de política externa, emergem 

hiatos nessa relação.  

De acordo com Saraiva (2012, p.132), a primeira fase dos contatos com a África 

remonta ao século XVI e se estende até a independência do Brasil, em 1822. Neste primeiro 

momento, as relações com o continente se davam através do tráfico de escravos e troca de 

mercadorias. De 1822 a 1950, as relações com a África foram gradualmente marginalizadas, 



 
 

em decorrência da penetração Europeia no continente e das atenções brasileiras estarem 

voltadas para a América do Norte, América Latina e Europa.  

Durante a década de 1950, o continente africano passou por intensas transformações; a 

crise se agudizou e as lutas de libertação nacional eclodiram. O segundo governo Vargas 

ensaiou uma política externa voltada para África; havia a percepção de que a emancipação 

dos territórios africanos traria benefícios ao mercado brasileiro e significaria um apoio nos 

foros multilaterais. No entanto, isto não passou de um ensaio, em meio ao mundo pós-

Segunda Guerra, o foco da política externa brasileira eram as potências ocidentais e apesar de 

incluir na agenda política exterior uma crítica às desigualdades existentes no cenário 

internacional, Vargas não concretizou de fato, uma abertura para o continente. Durante o 

governo Juscelino Kubistchek, o “silêncio no Atlântico” se intensificou (SARAIVA, 2012, p. 

32). A estratégia do liberalismo associado carecia ainda mais dos contatos com os países do 

Primeiro Mundo, o Brasil manteve-se voltado para os Estados Unidos, Europa e América e 

adotou uma posição crítica e de oposição aos movimentos de independência das nações 

africanas. 

É com a Política Externa Independente (PEI) de Jânio Quadros e João Goulart, na 

década de 1960, que temos um início de uma política externa brasileira para a África. Entre 

1961 e 1962, foram abertas as primeiras embaixadas brasileiras no continente e nomeado o 

primeiro embaixador negro da história, Raymundo de Souza Dantas. De acordo com Saraiva:  

 

Definindo a nova política exterior do Brasil como um instrumento contra o 

colonialismo e o racismo, e sublinhando o apoio brasileiro ao princípio da 

autodeterminação dos povos da África, o presidente [Jânio Quadros] avocou para si 

a responsabilidade maior da sua própria formulação. Sustentou que o Brasil tinha 

aspirações comuns com a África, como o “desenvolvimento econômico, a defesa 

dos preços das matérias-primas, a industrialização e o desejo da paz.” E deixou 

também claro que essa nova dimensão era o resultado das necessidades do 

crescimento interno do país. (SARIVA, 2012, p. 36) 

 

Entre 1964 a 1969, período que compreende os dois primeiros governos militares, 

temos um recuo nas relações entre Brasil e África. No entanto, os canais de contato não foram 

completamente rompidos; em meio a um cenário de Guerra Fria, as concepções políticas e 

econômicas foram substituídas por um enfoque geopolítico. De 1969 a 1985, temos uma 

reafirmação da política para a África, a opção por uma política externa pragmática, com 

destaque para o governo Geisel, levou o Brasil a intensificar os contatos com o continente 



 
 

africano. Os pontos chave dessa relação eram: abertura dos mercados africanos para produtos 

brasileiros, busca pelo desenvolvimento e projeção internacional do Brasil, transporte de 

mercadorias através do Atlântico Sul e garantia do suprimento de petróleo, como apresentado 

por Saraiva (2012, p. 46). 

Durante a década de 1990, em decorrência da crise econômica que assolou o Terceiro 

Mundo e de concepções políticas e ideológicas dos governos brasileiros, houve novamente, 

um distanciamento do continente africano. Em Neiva; Vilela (2011, p.90), podemos observar 

a diferença entre a atenção dada por Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da Silva à 

África. De acordo com os autores, o continente africano foi a segunda região que obteve mais 

destaque durante o governo Lula, atrás somente da América do Sul, enquanto isso, FHC 

priorizou as relações com os países europeus. 

De acordo com Saraiva (2012, p.98), o governo Luís Inácio Lula da Silva promoveu o 

recrudescimento de uma política externa brasileira voltada para a África construída sobre 

novas bases. Ela possui uma dimensão pragmática, focada nos interesses nacionais brasileiros 

e expressa através das relações comerciais firmadas com as nações africanas. Esta política 

para a África se constrói também a partir da cooperação técnica e auxílio para o 

desenvolvimento, através da transferência de “tecnologia tropicalizada” e parcerias entre os 

governos brasileiro e das nações africanas.  

Cabe ressaltar que as relações Brasil-África durante o século XXI foram influenciadas 

também pelo que Saraiva (2012) denomina de “renascimento africano”. De acordo com o 

autor, a África tem se tornado protagonista de sua própria história considerando-se três 

aspectos: 

 

a) No avanço gradual dos processos de democratização dos regimes políticos e a 

contenção dos conflitos armados; b) no crescimento econômico associado a 

performances macroeconômicas satisfatórias e alicerçadas na responsabilidade fiscal 

e preocupação social; e c) na elevação da autoconfiança das elites por meio de novas 

formas de renascimentos culturais e políticos. (SARAIVA, 2012, p. 51) 

 

O Presidente Lula reconhece e reafirma constantemente nos discursos a importância 

do protagonismo africano para o desenvolvimento do continente, e reitera que as relações 

entre Brasil-África devem ser pautadas pela cooperação e parceria.  

No campo político e diplomático, outro aspecto da política externa brasileira para 

África é o abandono do discurso culturalista em favor do discurso da dívida histórica. Esse 



 
 

último reconhece a importância da herança cultural e étnica africana na formação do povo 

brasileiro, no entanto, percebe que não é esse fator que justifica a presença brasileira no 

continente africano, reconhece que o Brasil não tem um “lugar natural na África” e que, as 

nações africanas não são apenas capazes, como são as mais qualificadas para traçar os rumos 

de seus próprios países. Nas palavras de Saraiva: 

 

Revertem-se as ilusões engendradas de um Brasil democratizado racialmente, apto a 

atuar como um modelo para a África, em favor de um país mais esgarçado e 

múltiplo culturalmente, além de contar com inúmeros pontos de contato objetivos 

com as realidades sociais africanas. A nova aproximação é mais pragmática, 

horizontal, parceira e solidária, ao vincular interesses e valores. (SARAIVA, 2012, 

p. 99) 

 

 

Conclusão 

 

A análise da política externa do governo Lula permite entender as relações Brasil-

África como parte de um quadro mais amplo da política externa brasileira que buscou, 

mediante a configuração do sistema internacional e considerações acerca das potencialidades 

do país, diversificar parcerias, conjugando as relações com os países do Norte global, 

notadamente Estados Unidos e Europa, à Cooperação Sul-Sul.  

A grande frequência da temática “Crítica à ordem internacional e Cooperação Sul- 

Sul” nos discursos analisados, demonstra a importância dessa concepção para o governo Lula, 

sendo essa a alternativa escolhida para superar os entraves existentes no sistema internacional 

e obter as melhores condições nas relações exteriores do Brasil. 

A análise dos discursos permite concluir também que, a atenção dada ao continente 

africano durante o governo Lula foi fruto de uma leitura assertiva do contexto internacional e 

das novas possibilidades que nele se apresentavam. A política externa brasileira para a África, 

nesse período, apresenta a esfera pragmática, de ganhos econômicos e comerciais, conjugada 

a retórica de necessidade de superação da dívida histórica e cooperação, havendo o 

reconhecimento dos avanços alcançados pelo continente africano nas últimas décadas. No 

século XXI, as trajetórias do Brasil e dos países africanos se cruzam na busca pelo 

desenvolvimento e por uma melhor inserção no cenário internacional, indicando que há 

espaço para parcerias entre esses atores. 
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Resumo 

Utilizando como apoio o método de análise de conteúdo, pretendemos analisar os discursos 

do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sessão de abertura da Assembleia Geral das 

Nações Unidas (ONU), pontuando seus temas e diretrizes de atenção e atuação. Com base em 

tais discursos e com o apoio dos trabalhos acadêmicos produzidos sobre a política externa 

desse período, pretendemos observar os caminhos percorridos pelo Brasil durante seus dois 

governos (2003-2010), sobretudo no que se refere às estratégias de inserção internacional. Em 

meio à discursos fortes, lineares e objetivos, diversos temas foram abordados pelo Brasil, 

como democracia, economia, cooperação sul-sul, reformas políticas, meio ambiente e, a 

grande novidade e destaque do Governo Lula, o combate à fome e a pobreza. A fala do Brasil 

nas Nações Unidas, nesse período em especial, faz grande referência à necessidade de 

reformas na configuração de poder mundial, buscando corrigir as assimetrias do sistema 

internacional. Um grande exemplo disso –e um dos polos de ênfase do projeto em questão- é 

a insistência do Presidente Lula, em seus discursos, em trazer à tona a temática da reforma do 

Conselho de Segurança da ONU, mostrando a necessidade e a importância de maior inserção 

dos países do Sul nas agendas de poder e tomada de decisões mundiais. A partir disso, 

podemos observar como seus discursos apresentam a condução de sua política externa, no que 

tange, principalmente, à atuação do Brasil na Organização das Nações Unidas, bem como 

compreender melhor os aspectos que se relacionam à diplomacia presidencial.  
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Introdução  

 

Muito embora estudar as Relações Internacionais do Brasil à época do Presidente Lula seja 

um desafio, é importante conectar os aspectos da formulação da Política Externa do momento 

às tradições vividas pelo Brasil desde muito tempo antes. Buscamos entender que não apenas 

a política externa em si é importante, mas também tudo que rege seu entorno. Sendo assim, o 

presente trabalho busca, através da análise dos discursos do Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, durante as aberturas gerais da Assembleia das Nações Unidas (ONU), aprofundar o 

estudo e análise acerca da política externa brasileira durante os 8 anos em que o presidente 

Lula da Silva esteve no poder (2003-2010). Através de seu estudo, torna-se possível discernir 

as diferenças entre períodos que caracterizam a atuação diplomática do Brasil, as diferentes 

ênfases assinaladas pelo presidente Lula e o Ministro Celso Amorim, no que tange a política 

externa, os constrangimentos internos e externos que enfrentaram os governantes neste recorte 

de tempo e, bem assim, identificar os elementos de ruptura e continuidade que se manifestam 

na projeção externa do Brasil.  

   Além disso, sabemos que poucos são os trabalhos feitos acerca desse tema, pois a 

bibliografia consolidada trata, sobretudo, de questões que abrangem a política externa do 

Presidente Lula como um todo. Não temos conhecimento ainda, portanto, de outras pesquisas 

que tratam exclusivamente sobre os temas abordados em seus discursos na Assembleia das 

Nações Unidas. Atribuo isso à proximidade temporal, que barra uma análise factualmente 

objetiva ou a dificulta bastante. No que diz respeito aos temas abordados nos discursos, 

podemos observar que existem diversos jornais que analisam a política externa do Presidente 

Lula e sua condução, porém em sua maioria, tratam-se de opiniões acidamente críticas e 

carregadas de aversões ideológicas. Sendo assim, a partir dessa pesquisa, buscamos lançar 

novas perspectivas e assuntos que podem complementar os trabalhos já consolidados ou levar 

a novas pesquisas ainda mais detalhadas sobre o tema.  

Veremos, sobretudo, quais os temas abordados e como seus discursos apresentam a condução 

de sua política externa, no que tange sua interação com a Organização das Nações Unidas, 

levando em conta, também, uma vasta leitura que perpassa pela história da política externa do 

Brasil e de seus discursos em Assembleias da ONU. Analisamos assim, suas falas, suas 

reivindicações, suas ações e a condução de sua diplomacia presidencial. 

A importância de se estudar as relações do Brasil com as Nações Unidas começa, sobretudo, 

com a criação da Organização das Nações Unidas, como um novo órgão de governança 

global, que, em teoria, seria capaz de evitar a ocorrência de novos conflitos, criando 



 
 

condições para a paz a partir da condição geral dos povos vencidos e do equilíbrio de forças 

do Aliados, no pós-II Guerra Mundial. Desde seu início, as Nações Unidas se beneficiaram da 

convicção de que, apesar das concessões feitas aos ditames do poder, ou talvez por causa 

delas, havia-se obtido para o problema da ordem internacional uma solução política 

razoavelmente equilibrada. Sendo assim, a criação da ONU se deu em um momento propício 

de busca pela manutenção da paz, e por conta do cenário conflitivo recorrente à época, 

garantiu às potências militares assentos permanentes e poder de veto em decisões 

internacionais. Acima de tudo e de todos, estavam – e ainda estão – países com poder de 

influenciar e de impor as suas influências aos outros.  

Desde a Liga das Nações, criada no pós-primeira guerra mundial, com o intuito de impedir 

que novas guerras acontecessem, o Brasil vem firmando, passo a passo, sua posição como 

membro criador e participador ativo de fóruns e organismos internacionais.  

Embora o Brasil tenha seguido, a grosso modo, uma tradição de diretrizes postuladas desde o 

Barão de Rio Branco, que foram definitivamente firmadas por Rui Barbosa posteriormente, 

foi na década de 1920, especialmente, que o Brasil começou a abusar-se de autoconfiança e 

superestimava seu peso no sistema internacional, devido, sobretudo, as suas relações e 

posições para com os EUA. Além da preocupação com a expansão do mercado externo, a 

diplomacia brasileira sempre buscou maior prestígio internacional, traço essencial da tradição 

diplomática brasileira que inclusive podemos observar até os dias atuais, fortemente presente 

nos discursos do presidente Lula que veremos a seguir, e isso significava, portanto, elevar o 

Brasil, naquele momento, à condição de membro permanente do Conselho Executivo da Liga 

das Nações. Assim sendo, um assento permanente nesse Conselho significaria ao país, 

momentaneamente, obter seu status de potência mundial, pois, para o Brasil, a classificação 

de “potência” não deveria (e ainda não deve, temo dizer) ser feita apenas levando em conta o 

poderio militar. Depois de pedidos, expectativas em vão e argumentos como o de as nações 

americanas estarem desfavorecidas e injustiçadas no SDN, 

“Em 1926, o Brasil deixou a Liga das Nações, em condições traumáticas, por não haver sido 

aceita sua aspiração de ocupar um assento permanente no Conselho desta.
32

 O Brasil perdeu 

para a Alemanha, potência vencida na Primeira Guerra Mundial. Manteve, porém, laços com 

a aquela organização, inclusive no que diz respeito ao tratamento de temas especializados.” 

(SANDENBERG, 2013, P. 85) 
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 O episódio da retirada do Brasil é relatado em pormenor por Afonso Arinos de Melo Franco, em “Um 

Estadista da República”, vol. III. Ver também: Baracuhy, Braz. Vencer ao Perder: a natureza da diplomacia 

brasileira na crise da Liga das Nações (1926). Brasília: FUNAG, 2005. 



 
 

Confirmada de forma definitiva apenas em 1928, a retirada do Brasil da Liga das Nações –

agora rotulada como “liga das grandes potências, quase que exclusivamente europeias” 

(CERVO e BUENO, 2011, P. 224-225) calhou em certa polêmica e reabriu o discurso sobre 

as potências soberanas globais. Logo, longe das conferências de Genebra, a ideia de retorno a 

Liga das Nações não passou perto de ser cogitada, uma vez que a situação mundial tornava 

sem sentido o retorno do Brasil ao órgão. Ademais, a Liga das Nações, devido a esse novo 

quadro da política mundial deixa de funcionar, logo em 1939, sem credibilidade.  

Tendo os EUA como carro chefe, o desejo de se criar uma nova organização internacional que 

substituísse a precária Liga voltaria com força aos assuntos diplomáticos. O estabelecimento 

de uma nova e reformulada organização seria uma chance para o Brasil recomeçar seu 

multilateralismo universal, cuja perspectiva fora acompanhada desde os anos Vargas.  

Ao final da Segunda Guerra Mundial, o Brasil esteve representado nas negociações que 

culminaram com a adoção da Carta de São Francisco, a qual estabeleceu as Nações Unidas. A 

famosa Carta foi essencialmente resultado da diplomacia das grandes potências vitoriosas da 

guerra, em especial dos EUA. Embora contasse com expressivo número de membros, a 

América Latina detinha pouco poder de negociação. O próprio Brasil, diante do primado das 

grandes potências, não poderia ter voz ativa nas novas negociações. 

Sabe-se que foi na Conferência de Dumbarton Oaks, a qual preparou o primeiro projeto da 

Carta de São Francisco, em 1944, que o Brasil teve a primeira chance real de ter seu desejo 

realizado: a delegação dos Estados Unidos, por instrução do Presidente Roosevelt, propôs o 

acréscimo de um sexto assento permanente no Conselho de Segurança. Esse assento 

permanente caberia ao Brasil devido a seu tamanho, população, recursos e participação ativa 

na Segunda guerra, contra o nazifacismo, além de ser um dos membros fundadores tanto da 

SDN quando da ONU. O Brasil chegou a ser de fato considerado em São Francisco como um 

possível membro permanente do Conselho de Segurança. (GARCIA, 2012) Contudo, a 

configuração geopolítica do pós-guerra não permitiu que a proposta norte-americana fosse 

adiante, embora o simples fato de o Brasil ter sido lembrado –e considerado- naquele 

momento é por si só demasiadamente expressivo. 

O que conseguimos foi a eleição, pela primeira vez, como membro não permanente do 

Conselho de Segurança
33

 em meados de 1946. O Brasil irá se tornar, mais tarde, o país que 
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 Em poucas linhas, o Conselho de Segurança das Nações unidas, como diz a Carta de sua criação, se encarrega 
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funcionamento desses círculos no plano multilateral. 



 
 

esteve mais vezes presente na ONU para ocupar mandatos eletivos, nove vezes no total, 

número igualado apenas pelo Japão. 

Desde então, o Brasil tem criativamente firmado sua participação, cada vez mais ativa, e 

delineado as diretrizes de sua política externa acompanhando as conversações da ONU. Já no 

início da década de 1950, as Nações Unidas abriram aos países em desenvolvimento a 

oportunidade de debate em âmbito mundial sobre a questão do subdesenvolvimento, que 

resultou no extraordinário esforço multilateral acerca da temática do comércio e 

desenvolvimento, na década seguinte. Já como instância do processo internacional, as Nações 

Unidas na prática, competem pelo foco das atenções mundiais, não apenas com os mais 

poderosos Estados-membros, mas também com outras entidades e organismos, como o 

GATT, hoje Organização Mundial de Comércio (OMC), Banco Mundial, FMI e a OTAN, 

embora sempre tenha sua importância elevada e ressaltada perante os demais organismos.  

De qualquer forma, da Ligas das Nações até a ONU, o Brasil sempre foi – e continua sendo – 

um país engajado nas causas e pautas, tanto sociais, econômicas e políticas, quanto em 

assunto civis, jurídicos, de segurança e saúde. Atualmente, o país atua de diversas formas em 

órgãos da ONU e com isso, acreditamos, que continua sua busca pelo prestígio internacional. 

Prestígio este que, aos poucos, o país vem conquistando e guardando para si. A política de 

“novas embalagens para antigos interesses”, como costumo considerar, caracteriza o Brasil 

durante a história de sua atuação em relação a permanência como membro fixo do Conselho 

de segurança da ONU. Tanto se fez e tanto ainda se faz em prol desse cargo internacional. 

   Por fim, para as Relações Internacionais do Brasil, estudar o período dos governos do 

Presidente Lula é estar a par de uma era de mudanças e inovações. Não só porque enaltece 

conceitos novos, como a Diplomacia Presidencial e o multilateralismo, ou porque a política 

externa passa enfim a ser uma política pública. Mas também, porque inaugura uma série de 

fatos e conceitos sumariamente importantes para o Brasil. Primeiramente, o Presidente Lula 

foi o primeiro governante da classe trabalhadora, em 500 anos, a ser eleito - pelo povo. 

Embora o medo dos governos de esquerda tenha sido contínuo objeto de ataque da oposição, a 

eleição do Presidente Lula, mostra, também, a mudança, de forma inovadora, do pensamento 

político vigente até campanhas anteriores a sua eleição. Em seguida, temos que, durante os 

governos do Presidente Lula da Silva, o Brasil pôde retomar um ciclo notavelmente positivo 

na política e na economia, depois de anos longe do auge, chegando a uma posição de destaque 

no sistema internacional e atraindo cada vez mais olhares para si.  Também, a diplomacia que, 

buscando novos objetivos e ideais, mostrou-se dotada de um sentido tático-estratégico, como 

afirma Visentini, de visão a longo alcance. A política externa brasileira superou muitas 



 
 

expectativas, sobretudo àquelas que desacreditavam no poder de liderança de um trabalhador 

industrial. Por fim, é importante acrescentar que, além de tudo, houve uma mudança de 

caráter no perfil presidencial: o Presidente Lula mostrou-se uma figura carismática a nível 

mundial. (VISENTINI, 2013). 

 

Desenvolvimento  

 

Ainda em desenvolvimento, a pesquisa, que busca identificar e analisar, principalmente, os 

temas apresentados nos discursos do Presidente Lula nas Aberturas da Assembleia Geral das 

Nações Unidas no período de 2003 a 2010, trabalha com o método de análise de conteúdo, já 

antes utilizado por outros autores, como Elaine Vilela e Pedro Neiva, inclusive para estudar o 

mesmo tema central, a política externa durante os governos do Presidente Lula. Com este 

método podemos apontar com mais precisão, bem como visualizar com mais clareza todos os 

temas abertos e comentados nos discursos do Presidente Lula na ONU, assim como 

quantificar, em gráficos, as vezes que os temas apareceram, para melhorar e facilitar a análise.  

Dessa forma, acredito que podemos ter uma visão minuciosa e específica acerca de todos os 

dados e ideias proferidos durante o período de análise desse projeto. A partir disso, podemos 

consultar e verificar todos os temas e ideias para então poder analisa-los com maior precisão e 

formar o próprio juízo do tema, sempre tendo como apoio outros trabalhos feitos sobre o tema 

central. Em quatro meses de pesquisa, cumprindo um cronograma fixo de leituras e 

fichamentos, podemos fazer uma análise preliminar sobre os resultados e impressões obtidas 

até o momento.  

No que tange os discursos brasileiros nas Nações Unidas, desde o começo, é possível 

encontrar um alinhamento de preocupações éticas e políticas, em um cenário de respeito às 

tradições antigas da diplomacia nacional, vindas sobretudo do Barão do Rio Branco e Ruy 

Barbosa, e de busca de transformações no plano mundial. A menção de certos pontos nos 

discursos ao longo da história diplomática brasileira permite que se entendam traços básicos 

da experiência Brasileira no plano multilateral, em especial na Organização das Nações 

Unidas. Foi desde a Abertura da IV Assembleia Geral das Nações Unidas que,  

 

“... o Brasil tem sido o primeiro país a ocupar a tribuna do Debate Geral. Acredita-se 

que essa prática se iniciou em 1949, em função do clima de confrontação que então 

se observava, com vistas a evitar que fosse concebida a primazia seja aos EUA, seja 

à URSS. A partir de então, a cada ano, antes de abrir as inscrições para o Debate 



 
 

Geral, o Secretário-Geral da ONU dirige nota à Missão do Brasil em Nova York em 

que indaga se, de acordo com a praxe, o Chefe da delegação brasileira desejará ser o 

primeiro orador. A resposta invariavelmente afirmativa à consulta do Secretário-

Geral assegura a vigência de uma tradição que honra e distingue o Brasil”. 

(FUNAG, 2007, p. 14). 

 

   Observamos que os discursos brasileiros sempre foram amplos, lineares e objetivos. É 

revelador, sobretudo, pois ao discurso atribui-se a qualidade da política externa brasileira, 

inclusive da que está sendo analisada neste trabalho com o presidente Lula. Em nossa política 

externa, o discurso e a ação sempre se completam e se sobrepõem. Com muita frequência, o 

discurso vira ação e a ação vira discurso. No caso de um país como o Brasil, justamente por 

sua capacidade de se expressar no sistema internacional por meio da força e do poder ser 

muito limitada, o discurso diplomático passa a ser o meio por excelência de definição de 

políticas, de integração, de alcance de interesses, de se conseguir o equilíbrio e a paz.  

No recorte específico da pesquisa, pudemos observar que os temas principais abordados nos 

discursos do Presidente Lula são, sobretudo: economia e desenvolvimento, desigualdade 

social, fome e miséria, meio ambiente, integração regional, reforma no Conselho de 

Segurança da ONU e multilateralismo, direitos humanos e democracia, a emergência de 

países do sul e a segurança internacional. Muitos desses temas já foram abertos à debate 

anteriormente ou fazem parte da história da diplomacia brasileira, como é o caso da segurança 

internacional, da economia e desenvolvimento, da integração regional e, principalmente, a 

reforma do CSNU. Contudo, alguns caminhos de atuação foram abertos levando termos da 

política nacional como uma reivindicação em plano global. O eixo temático da desigualdade 

social, buscou chamar atenção do mundo para temas como a fome e a miséria, buscando 

novas discussões sobre como barrar esses problemas ou mesmo amenizá-los mundialmente. É 

com o Presidente Lula que o Brasil vai em busca de uma África menos crítica, de negociações 

mais solidárias e reivindicações mais rudes quanto aos interesses dos países do Sul, em 

desenvolvimento, sobretudo àqueles que precisam de ajuda internacional para diminuir suas 

desigualdades sociais internas. É com a palavra do Brasil, nesse momento, que o sistema 

internacional repensa sua agenda de prioridades e acrescenta nossos pontos de atenção.  

Afora a busca pela expansão de novos mercados, o tema economia esbarra em uma questão 

muito polêmica, emergida sobretudo nesse século, e sem solução consensual. A relação entre 

meio ambiente e economia entra em pauta novamente, buscando amenizar os danos 

ambientais causados pelos países desenvolvidos, e negociar novas formas sustentáveis de 



 
 

manter as economias fortemente industriais sem que haja perdas muito efetivas. Nesse 

momento, o Brasil e outros países do Sul lutam para que não sejam mais injustiçados pelos 

danos ambientais causados e que não tenham suas economias traumatizadas pelos países 

desenvolvidos.  

Ao que tange o plano multilateral, a postura brasileira tem sido ativa e muito reivindicatória 

desde muito antes do Presidente Lula. Para o Embaixador Seixas Corrêa, a participação 

brasileira nos processos da diplomacia multilateral mundial data da II Conferência de Paz da 

Haia, em 1907, traçando uma linha de continuidade que a junta à atuação na Liga das Nações 

e, logo depois, nas Nações Unidas. Sob a liderança de Ruy Barbosa, observa o Embaixador 

Seixas Corrêa, o discurso brasileiro foi “afirmativo e reivindicatório”, e dele derivam “pelo 

menos dois paradigmas seguidos desde então pela diplomacia brasileira: o da singularidade 

(do Brasil) e o do respeito ao Direito Internacional”. (CORRÊA, 1995). Também, como 

observa Celso Amorim, 

 

“Como afirmei em meu discurso perante a 48ª Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 1993, quando fui Chanceler do Governo Itamar Franco, Rui Barbosa foi um 

pioneiro da diplomacia multilateral no Brasil. Contemporâneo do Barão do Rio 

Branco, o patrono da nossa diplomacia, Rui inaugurou uma linha de atuação que 

perdura até hoje: a defesa da igualdade entre os Estados e da democratização das 

relações internacionais.” (AMORIM, 2007). 

 

Assim, o multilateralismo encontra nas Nações Unidas sua mais legítima expressão. A ONU 

tem vocação universalista e heterogênea, a tirar pela quantidade de membros -193 atualmente. 

Seu caráter de inclusão dos povos e de respeito à soberania de seus Estados membros sempre 

esteve presente, e é um princípio da Carta a ser respeitado. O Brasil aderiu muito bem a esses 

princípios e busca com o Presidente Lula ampliar o caráter universalista da instituição e 

inserir cada vez mais o Brasil no Sistema Internacional, projetando-se cada vez mais.  

O multilateralismo é a via de preferência do Brasil para resolver os conflitos. É a ideia de que 

não existe modo mais efetivo de aproximar os Estados, manter a paz, proteger os direitos 

humanos, promover o desenvolvimento sustentável e construir soluções negociadas para 

problemas comuns, como bem disse o Presidente Lula na abertura da 61ª Assembleia Geral 

das Nações Unidas, em 2006. 

Desde seu primeiro discurso, em janeiro de 1946, o Brasil pareceu nunca deixar de trabalhar 

em prol da paz e sempre sustentou seu discurso pacífico nos anos posteriores, buscando 

continuamente manter seu espírito universalista e o princípio de equidade, sobretudo quando 



 
 

trata da Reforma no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil é um defensor intransigente de 

soluções pacíficas e se apresenta nas Nações Unidas completamente ciente dos fatores básicos 

que o vinculam à comunidade internacional, como a dedicação à paz mundial e a integração 

região, a fidelidade aos compromissos assumidos na Carta de São Francisco e uma milenar 

tradição de relações harmoniosas entre os Estados e de boa convivência com seus vizinhos. O 

Presidente Lula, por meio de seus discursos e atuações, conseguiu manter essa tendência, e 

ressaltar aos discursos temas como a manutenção da paz e Direitos Humanos. O respeito a 

autonomia dos países e a livre determinação dos povos é demasiadamente recorrente nesse 

momento.  

São sobre esses termos que o Brasil reconhece seu destino como diretamente ligado a seus 

vizinhos da América do Sul. A integração sul-americana foi uma prioridade do Governo 

brasileiro nesse período. O primeiro passo dado foi aceitar o país como sendo um país do Sul, 

então o aprofundamento do Mercosul e a consolidação da União Sul-Americana de Nações 

são parte desse processo. Não só pela proximidade histórica, geográfica ou econômica, mas 

também para pôr em prática o discurso de correção das assimetrias internacionais, mostrando 

ao mundo a força, o peso e a importância que os países do Sul têm para a manutenção, 

equilíbrio e sustentação do Sistema Internacional. A política do Sul nesse momento, é uma 

política que vai aceitar as assimetrias internacionais e ir em busca de erradica-las. É um 

idealismo em busca de mostrar suas potencialidades ao mundo. O Presidente Lula chama a 

atenção das Nações Unidas para os países em desenvolvimento, para os países do Sul, tendo 

maior afinidade com seus “irmãos” do que com os países do Norte. A política do “Nosso 

Norte é o Sul” reflete a tendência discursiva do Presidente Lula em atuar junto com aqueles 

que oferecem não só vantagens econômicas, mas também políticas e estratégicas, como foi a 

Integração Sul-Americana e com países da África, bem como afia o discurso de proximidades 

culturais e sociais. Os BRICS é um claro exemplo desse momento em que o Brasil busca 

apoio com os países do terceiro mundo, jogados às margens da periferia internacional. A 

vertente regional é vital para o Brasil nesse momento, e isso é um fato. Uma política pró-

integração corresponde ao interesse nacional de longo prazo. O Brasil sempre teve e ainda 

tem consciência de que a afirmação dos valores e interesses brasileiros no mundo é – e 

sempre será – global em seu alcance. “O Brasil não é um país pequeno. Não tem e não pode 

ter uma política externa de país pequeno”. (AMORIM, 2007). 

Finalmente, tendo em mente a trajetória do Brasil desde a Liga das Nações, um dos temas 

mais recorrentes – e insistentes- nos discursos do Presidente Lula, sobretudo nas aberturas das 

Assembleias gerais da ONU, é a reforma na estrutura do Conselho de Segurança das Nações 



 
 

Unidas (CSNU).  Celso Amorim, com muita simplicidade, seguindo a agenda de Lula, 

perpassa pela necessidade de se reformar estruturalmente o principal organismo internacional, 

a título de exemplo:  

“A reforma da ONU não estará completa tampouco sem a expansão e a atualização 

do seu Conselho de Segurança, cujos membros permanentes seguem sendo os 

mesmos de seis décadas atrás. Desde 1945, o número de Estados-membros quase 

quadruplicou, com acentuado aumento no número de países em desenvolvimento”. 

(AMORIM, 2007). 

 

É um fato, já antes explorado neste trabalho, que o CSNU retrata o contexto do pós-segunda 

Guerra Mundial, com os grandes vencedores do conflito na situação de membros 

permanentes, e ausência de representação adequada dos países subdesenvolvidos, em 

particular de países da América Latina e África. Passado mais de meio século do fim da 

Segunda Guerra, novos desafios globais impõem a necessidade de um Conselho de Segurança 

revitalizado e preparado para enfrentar seus novos desafios e problemas. Desde sua criação, a 

ONU passou por uma única reforma, em 1965. Como consequência, o número de assentos, 

tanto permanentes, quanto não-permanentes, tendeu a aumentar de forma relevante conforme 

passaram-se os anos.
34

 Outros fatores, inclusive muito explorados pelo presidente Lula em 

seus discursos, contudo, decorrentes da própria evolução político-econômica global em 

tempos atuais, como o crescente peso econômico e político de grandes países em 

desenvolvimento, como o Brasil e a Índia, e até mesmo a troca de classificação de 

subdesenvolvimento para “em desenvolvimento”, ilustram claramente essa necessidade de 

uma reforma estrutural não apenas no Conselho de segurança, mas também que seja feita uma 

revitalização da Assembleia Geral e do ECOSOC, uma vez que apresentam condições básicas 

de eficiência das Nações Unidas como um todo. O Brasil tem por anos como pensamento 

ideológico de sua política externa o aperfeiçoamento da estabilidade e da segurança 

diretamente vinculados à criação de condições de desenvolvimento para a maioria dos países, 

sobretudo para aqueles menos privilegiados. Assim, é de suma importância que haja um 

sistema de segurança coletiva, que seja transparentemente multilateral. A força militar, então, 

só deveria ser usada como último recurso, nas condições claramente estabelecidas pela Carta 

da ONU, uma vez esgotados todos os esforços diplomáticos.  

Ainda nas palavras de Celso Amorim, em seu discurso de tributo a Rui Barbosa:  

 

                                                           
34

 Em especial, novos membros aparecem depois da descolonização afro-asiática.  



 
 

“No processo de reforma das Nações Unidas, os avanços obtidos até o momento são 

louváveis, mas insuficientes. A Assembleia Geral, que representa a vontade coletiva 

dos Estados membros, deve ser revitalizada.” (AMORIM, 2007).  

 

Segundo a nova configuração internacional, esses países em desenvolvimento cada vez têm 

papel fundamental nas conversações sobre os problemas internacionais e suas possíveis 

soluções. As diferentes responsabilidade inicialmente conferidas aos cinco membros 

permanentes pela manutenção da paz e da segurança internacionais, como era em 1945, deve 

ser cada vez mais compartilhada com outros Estados, como pede Lula ao direcionar sua 

política externa a resolução de problemas extranacionais. Consequentemente, a expansão do 

Conselho de Segurança, na forma de ingresso de novos membros permanentes e não-

permanentes, contribuirá para que as decisões tomadas, que afetam a comunidade 

internacional como um único todo, sejam mais representativas, inclusivas e justas a todos os 

países membros. 

Um outro fato é o caminho percorrido, ao longo de sua história, para o ingresso permanente 

no Conselho de Segurança. Caso o Brasil, que tanto pleiteia este cargo há anos e continua 

insistindo por ele, conseguisse um assento fixo, isso reforçaria a capacidade do país de influir 

em decisões de alcance global segundo se próprios princípios que regem sua política externa e 

que correspondem, em grande medida, àqueles igualmente defendidos por uma ampla maioria 

dos demais países em desenvolvimento.  

O Brasil sempre esteve entre os países voltados para a mudança nas Nações Unidas, sempre 

soube prestar sua contribuição ao esforço para fazê-las mais abertas e equitativas, mais 

transparentes e sensíveis aos reclamos de nosso tempo. Desde São Francisco, são perceptíveis 

os temas dominantes da atuação a longo prazo do Brasil nas Nações Unidas: o funcionamento 

do Conselho de Segurança, a reforma da Carta e o desenvolvimento econômico e social. 

(CORRÊA, 1995, pp.18). 

Hoje, como fruto de uma plantação abandonada, as Nações Unidas vivem sua reforma 

estrutural como um problema inadiável, tornando a organização cada vez mais criticada. É 

fundamental que haja uma atualização de sua estrutura de forma séria e pontual, que siga os 

novos parâmetros e transformações mundiais.  

Em última análise, O Brasil de Lula foi, até hoje, o melhor momento para o país ingressar o 

CSNU e levar consigo a pauta dos países deixados para “trás”.  Durante os 8 anos de governo, 

Lula buscou, quanto a ONU, atrair olhares para um Brasil mais igualitário, mais justo e mais 

humanitário. Pautou como política externa ser o sexto membro permanente, e insistiu que o 



 
 

organismo mediador e organizador mais importante no mundo, fosse também de caráter 

equitativo. Lula pediu pelo multilateralismo de fato, pediu pelo assento, pediu por mudanças, 

pediu por igualdade, pediu pela paz.  

O presidente Lula, durante seus oito anos de governo, conseguiu dar maior visibilidade ao 

Brasil -considerando governos anteriores-, além de incluir em sua agenda novidades, 

fundamentais em seus discursos, na esfera internacional como as temáticas sociais sobre a 

erradicação da fome e da miséria, a integração regional de fato e a aceitação da identidade de 

país do Sul. A grande inovação de Lula deu-se, especialmente, na forma de revisão e 

reorganização dos objetivos e prioridades de sua agenda. Lula defendeu a transformação da 

ordem internacional e de suas organizações com o objetivo de torna-las menos desiguais. 

Adotou uma política mais assertiva, universalista e multilateral, priorizando países em 

processo de desenvolvimento, e aqueles que tinham seus interesses alinhados aos do Brasil. 

Por sua vez, o Brasil transformou-se em um ator proativo e exigente, adotando uma política 

externa voltada para a nova agenda geopolítica mundial, afastado da postura terceiro-

mundista, que antes estava afundado. 

 

Considerações Finais  

 

Com uma análise de cunho histórico sobre as origens das Nações Unidas e a atuação ativa 

brasileira desde sua criação, pudemos ter em mente a importância de se estudar as relações 

entre Brasil e ONU. Com um recorte cronológico atual, 2003 a 2010, pudemos ter a chance de 

ampliar o tema sobre política externa durante os governos do Presidente Lula, mostrando 

através de seus discursos na Abertura Geral da Assembleia da ONU, em que medida os temas 

abordados colaboram para a formulação da política externa “ativa e altiva” e para a condução 

da diplomacia presidencial.  

Abordando tema a tema, com ajuda do método de análise de conteúdo, podemos ter uma 

visão minuciosa e detalhadas sobre os caminhos percorridos pelo Presidente Lula. Podemos 

ter claro em mente que houve um crescimento notável na projeção internacional do Brasil, 

bem como houve uma ampliação de seu espaço de influência. Novos temas foram 

acrescentados nas agendas internacionais, como a erradicação da fome e da miséria, e temas 

já tradicionais foram enaltecidos, como a reforma do CSNU, os temas do meio ambiente e da 

Integração Regional.  

Assim, vimos, durante a apresentação dessa pesquisa, que o Brasil do Presidente Lula 

continuou sendo um país em busca de encontrar-se e construir seu caminho na história. 



 
 

Continuaremos analisando os temas abordados nos discursos de Lula nas Aberturas da 

Assembleia da ONU, um a um, tendo sempre em mente esse passado de construção de um 

Brasil discursivo e reivindicatório, postulando o que é novo e o que é recorrente nos discursos 

brasileiros ao longo de sua história. É importante lembrar que esta pesquisa ainda está em 

andamento, e os resultados apresentados são parciais, podendo sofrer mudanças de análise, 

dadas as futuras leituras. Aqui também, procuraremos solucionar dúvidas mais abrangentes 

como se “A Política Externa de Lula apresenta traços de continuidade perante as tradições 

diplomáticas do Brasil?”. E, por fim, vamos refletir sobre qual o tipo de país nos fora deixado 

por Lula. 

 

Conforme o próprio Presidente Lula da Silva, no discurso de posse do cargo de presidente da 

República: 

“Mudança: esta é a palavra-chave, esta foi a grande mensagem da 

sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança venceu o 

medo e a sociedade brasileira decidiu que estava na hora de trilhar 

novos caminhos. [...] Foi para isso que o povo brasileiro me elegeu 

Presidente da República: para mudar”. (LULA DA SILVA, 2003, p. 

27-28).  
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Resumo 

Em um século caracterizado pela velocidade em que tudo se cria, se transforma, se otimiza e 

se altera na escala de prioridades, o comércio multilateral vem enfrentando grandes desafios 

quanto à sua sobrevivência. A crise no avanço das negociações da Rodada Doha, atual rodada 

de negociações no âmbito da Organização Mundial do Comércio evidencia o fato. A opção 

dos países – desenvolvidos e em desenvolvimento – pela aderência a acordos regionais e 

plurilaterais em detrimento das negociações competentes à OMC são exemplos claros da 

insatisfação dos países em relação a uma estrutura e funcionamento, senão falhos, atrasados. 

Nesse contexto, se observa a ascensão dos países emergentes e como um ator importante, o 

Brasil desempenha papel fundamental na cunhagem da nova dinâmica no sistema 

internacional. Este trabalho se estrutura de forma que seja possível analisar comparativa e 

historicamente a relação do Brasil com os pressupostos do comércio multilateral, contraponto 

as diferentes características e posturas dos governos Lula e Dilma a partir do início da atual 

rodada de negociações, e, sobretudo, a visão da OMC sobre essa relação, do ponto de vista de 

seus mecanismos OSC e TPRB. As mudanças observadas entre os perfis e principalmente 

entre as posturas dos governos estão relacionadas com a alternância de interesses na agenda 

do governo e a desarticulação do alinhamento da presidência e chancelaria como atores na 

condução da política externa brasileira. A compreensão da dicotomia ‘ativismo-

protecionismo’, assim como da influência dessas duas características em ambos os governos, 



 
 

será parte fundamental do trabalho para a correta interpretação dos documentos analisados, 

provenientes dos mecanismos da OMC. 

Palavras-chave: Brasil, Diplomacia Comercial, OMC 

 

INTRODUÇÃO  

Com o início do século XXI e a ascensão de coalizões dos países emergentes, como os 

BRICS, além da adoção de políticas de coordenação sul-sul nos organismos internacionais, 

nota-se uma readequação dos países em desenvolvimento em relação à posição secundária 

que antes lhes era característica. Sob a ótica do comércio internacional, as transformações 

decorrentes dessa nova perspectiva são ainda mais latentes. Tais coalizações, em busca do 

fortalecimento do multilateralismo, tem por objetivo o aumento de sua participação na gestão 

do sistema internacional, antes praticada unicamente pelos países desenvolvidos.  

A OMC pareceu levar em consideração essa nova dinâmica centrada nos emergentes e 

começou a alterar sua lógica pautada nos interesses das principais potências: o 

estabelecimento de uma Agenda para o Desenvolvimento, que tem como principal 

característica negociações voltadas para a abertura de mercados nos setores agrícola, 

industrial e de serviços em benefício do mundo em desenvolvimento. Contudo, a estagnação 

da atual rodada de negociações é decorrente exatamente dessa alteração: alguns dos interesses 

dos países em desenvolvimento dependem de mudanças nas políticas domésticas dos países 

desenvolvidos
35

.  

Sob essa nova perspectiva, este trabalho procura responder as seguintes questões: qual 

vem sendo a postura do Brasil nessa nova conjuntura, a partir da atual rodada de negociações 

da OMC, iniciada em 2001? É possível afirmar se houve mudança de postura entre os 

Governos Lula e Dilma e avaliar se, de fato, houve ativismo do governo Lula e protecionismo 

do governo Dilma? Quais consequências – positivas e negativas – e reflexos dessa dicotomia 

da postura brasileira no cenário do comércio internacional? 

Para tanto, o trabalho tem como objetivo explorar a relação do Brasil com os 

pressupostos do Sistema Multilateral de Comércio – sob a égide da OMC – por meio da 

análise da participação do Brasil no Órgão de Solução de Controvérsias da Organização 
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Mundial do Comércio, a partir de 2001, como reclamante e reclamado, e ainda os Relatórios 

de Revisão de Políticas Comerciais (Trade Policy Review) do Brasil dos anos de 2003, 2009 e 

2013, emitidos pela OMC a cada quatro anos.  

Assim, pretende-se avaliar a postura brasileira por meio da análise documental da 

OMC, e enxergar o Brasil pela ótica do posicionamento oficial dos dois órgãos da própria 

OMC que possuem caráter escrutinador, tanto jurisdicional (OSC) quanto político (TPR). O 

objetivo de fundo é compreender ao mesmo tempo, os pontos de convergência e os pontos de 

conflito do comportamento brasileiro frente às regras previstas pelo sistema multilateral do 

comércio.  

 

O BRASIL NO ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS DA OMC DURANTE 

A RODADA DOHA 

 

A questão sobre controvérsias no comércio internacional se arrasta desde o GATT-

1947 que, embora tivesse o objetivo primordial de servir de mesa de negociação para a 

redução de barreiras tarifárias, não previa e não continha regras sobre um sistema de solução 

de controvérsias provindas dessas negociações, reforçando apenas uma solução diplomática 

dos conflitos que viessem a existir.  

A Rodada Uruguai se inicia tendo como um dos temas principais da pauta, a reforma 

do sistema de solução de controvérsias e ao final se estabelece o Órgão de Solução de 

Controvérsias, criado com o objetivo de gerenciar conflitos entre os Estados em relação aos 

temas negociados no âmbito da OMC, um estrutura funcional bem definida, sendo parte do 

seu escopo de atuação “estabelecer painéis, acatar relatórios dos painéis e do OAp (Órgão de 

Apelação), supervisionar a aplicação das decisões e recomendações e autorizar a suspensão de 

concessões e de outras obrigações determinadas pelos acordos abrangidos”
36

.  

A cerca do seu funcionamento, identificam-se quatro fases principais, sendo consultas, 

painel, apelação e implementação.  
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O Brasil como reclamante no OSC 

Acerca da participação brasileira no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC, o 

Brasil figura entre os países que mais utilizam o mecanismo, atrás apenas de Estados Unidos, 

União Europeia e Canadá
37

, sendo ainda o país em desenvolvimento que mais demanda no 

OSC, em contenciosos que giram em torno de temas ligados a subsídios (agrícolas e não 

agrícolas), medidas antidumping, medidas sanitárias e fitossanitárias, barreiras técnicas e 

relacionadas à propriedade intelectual. 

Embora não sejam abordados especificamente nesse trabalho, é importante dar 

destaque aos contenciosos que o Brasil faz parte como terceiro interessado – ao todo 87 casos 

– pois reflete a intenção brasileira de estar ciente sobre todos os grandes temas no âmbito da 

OMC, além de ter a oportunidade de fortalecer o bloco dos países em desenvolvimento e 

menos desenvolvidos e, caso haja oportunidade, influenciar na formulação das regras 

multilaterais do comércio
38

. 

  Foram ao todo 14 contenciosos abertos no OSC pelo Brasil desde 2001, dos 

quais 3 deles na administração Lula.  O mais importante a ser observado, todavia, é o número 

de contenciosos que foram concluídos no governo Lula: dos 9 casos que foram abertos pelo 

governo anterior, 7 foram finalizados, 3 deles no primeiro ano de mandato. No governo 

Dilma, 2 contenciosos foram abertos e daqueles que permaneciam abertos ao final do governo 

Lula, apenas 1 foi concluído.  

De fato, o ativismo brasileiro observado no período do governo Lula pode ser 

comprovado com a breve análise qualitativa, uma vez que destaca a participação energética 

praticada pela administração no âmbito do OSC e uma postura mais firme na defesa de seus 

direitos comerciais e um posicionamento mais rígido quanto ao objetivo de se firmar como 

uma potência emergente. Embora em alguns casos os países desenvolvidos acusados não 

realinharam a política praticada com as regras previstas pela OMC, a possibilidade de 

retaliação dada ao Brasil comprova também o direcionamento adotado pela OMC em incluir 

os países em desenvolvimento em sua lógica comercial, pois há o entendimento de que no 

sistema internacional atual esses são personagens importantes e que devem ser levados em 

consideração. 
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A seguir serão abordados, de forma geral, os principais aspectos dos contenciosos 

apresentados, bem como a atuação do Brasil e os principais resultados dessas disputas. Os 

contenciosos serão dispostos de forma que se possa separar por governo e encerrados/em 

aberto a fim de estabelecer certas relações e análises dos assuntos abordados em cada 

contencioso e da atuação de cada governo. 

Contenciosos abertos e/ou concluídos pelo governo Lula 

O caso entre Brasil e Canadá (DS222
39

) ficou conhecido como um dos primeiros casos 

em que um país desenvolvido foi confrontado e acusado de quebra de regras multilaterais do 

comércio, mais especificamente relacionadas ao Acordo sobre Subsídios e Medidas 

Compensatórias (ASMC) relativas ao setor de produção de aeronaves civis. Embora aberto na 

administração anterior, e com histórico de um contencioso sobre o mesmo tema aberto pelo 

Canadá com o Brasil, a administração Lula engajou especialmente para articular a melhor 

estratégia e que garantiu, em 2003, o direito de sansões comerciais em mais de US$ 247 

milhões ao Canadá, previstos no Artigo 4.10 do ASMC
40

. 

O mesmo engajamento pode ser observado no contencioso aberto contra a Argentina 

(DS241
41

), sobre medidas antidumping sob os frangos brasileiros, que já havia sido tratado no 

Tribunal de Solução de Controvérsias do MERCOSUL. Alegando que não havia regras 

específicas no regime do bloco regional que assegurassem a defesa da concorrência entre seus 

membros, o tribunal considerou que as medidas adotadas pela Argentina não violavam 

acordos ou normativas comerciais multilaterais, e que mesmo que o Brasil argumentasse que 

tais ações eram contrárias às regras previstas pela OMC, essas não deveriam ser aplicadas ao 

âmbito do MERCOSUL
42

.  

As preocupações com as exportações brasileiras, culminando com uma intensa 

articulação entre governo e setor privado e que serão observadas nos próximos anos de 

governo começam a dar importantes passos entre 2003 e 2004. Um dos exemplos dessa 
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preocupação foi o contencioso DS250, que tinha como base os impostos de equalização de 

laranja e toranja importadas no estado americano da Flórida.  

A oportunidade de poder contestar um país desenvolvido e a possibilidade de aplicar 

sanções econômicas que sem essas tenham efeitos devastadores na economia local, foram os 

principais motores de incentivos de legitimação do OSC, uma vez que países desenvolvidos e 

em desenvolvimentos puderam negociar em pé de igualdade questões nunca antes 

imaginadas. O contencioso DS259
43

 é mais um exemplo disso, disputado entre o Brasil e 

Estados Unidos. A disputa diz respeito às medidas de salvaguardas definitivas adotadas pelos 

Estados Unidos sobre produtos siderúrgicos, provenientes do aço, em que o Brasil alegava 

que tais ações norte-americanas eram contrárias ao Acordo de Salvaguardas de 1994.  

A cerca dos temas relativos à agricultura, pode-se observar que nunca foram de fácil 

discussão entre os membros da OMC, particularmente no âmbito das negociações da Rodada 

Doha e o açúcar figura como um importante fator nessa discussão. Em mais um dos 

contenciosos abertos pelo Brasil contra as grandes economias desenvolvidas, dessa vez contra 

as Comunidades Europeias (DS266
44

), o país questionou o fato de que as exportações de 

açúcar subsidiadas por esses países ultrapassavam os limites impostos pela OMC.  

Ainda sobre o tema da agricultura, o algodão é outro importante fator de discussão. 

Aberto em conjunto com o contencioso do açúcar, o contencioso do algodão (DS267
45

), a 

disputa questiona os subsídios dessa vez fornecidos pelos Estados Unidos aos agricultores 

locais e que impactaram por anos as exportações mundiais de algodão. Em defesa 

estrategicamente articulada com a Delegação de Genebra e o apoio de escritórios de 

advocacia especializados, a comprovação de que os Estados Unidos ultrapassavam os limites 

de subsídios à agricultura envolveram modelos econométricos complexos e embates 

acalorados entre as partes, em todas as etapas de disputa do OSC
46

. 

Os anos iniciais da década de 2000 observaram um Brasil mais atento do que nunca, 

tanto no andamento do comércio internacional quanto nas ações de seus principais parceiros 

comercias, de forma que qualquer alteração na legislação interna desses países que refletisse 

                                                           
43

 Sumário oficial do contencioso na OMC. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds259sum_e.pdf 
44

 Sumário oficial do contencioso na OMC. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds266sum_e.pdf 
45

 Sumário oficial do contencioso na OMC. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds267sum_e.pdf 
46

 PEREIRA, COSTA, ARAÚJO, 2012. Página 7. 



 
 

impactos negativos às exportações brasileiras era imediatamente questionada sob a luz da 

OMC. Foi o caso de mais uma disputa com as Comunidades Europeias, dessa vez sobre 

classificações tarifárias sobre frango desossado (DS269
47

). 

Em oito anos de governo foram 7 contenciosos concluídos e apesar de um número 

relativamente baixo de contenciosos abertos em relação ao governo anterior, a forma ativa 

como o governo Lula atuou na negociação e conclusão das disputas abertas reafirma o 

compromisso desse governo com os interesses assumidos tanto internamente como em âmbito 

global, sob o arcabouço da OMC. 

Contenciosos abertos e/ou concluídos pelo governo Dilma 

A disputa entre Brasil e Estados Unidos sobre medidas anti-dumping aplicadas a 

determinado suco de laranja brasileiro (DS382
48

), que teve início em 2008 ainda no governo 

Lula, foi concluída 3 anos depois, já no governo Dilma. Apesar de contestar práticas 

assumidas pelos Estados Unidos há anos no comércio multilateral, alvo de outras disputas 

envolvendo uma gama de países, a forma como o Brasil conduziu as discussões e apresentou 

seus argumentos de forma coerente e precisa marcou a alternância da postura dos Estados 

Unidos referente à prática: pela primeira vez, em casos envolvendo os temas julgados nessa 

disputa, os Estados Unidos decidiu não apelar ao OAp, o que contribuiu para que as 

negociações transcorressem de forma pacífica sem a aplicação de sanções. 

As disputas mais recentes abertas pelo governo Dilma, sobre carnes congeladas, em 

2012, contra a África do Sul (DS439) e sobre importação de frango e seus derivados, em 

2014, contra a Indonésia, ambas ainda em período de consultas, indicou um redesenho da 

postura brasileira observada ao longo da década de 2000 no Órgão de Solução de 

Controvérsias da OMC. Após 10 anos, contenciosos foram abertos contra países em 

desenvolvimento
49

, confrontando diretamente o alinhamento e direcionamento diplomático 

cunhado pelo governo Lula ao longo de 8 anos de governo. 

A decisão de abertura dos contenciosos reflete a postura adotada pelo primeiro 

mandato da presidente Dilma Rousseff, que se caracterizou ao longo desses 4 anos pela 

defesa comercial rigorosa e medidas de proteção e investimentos da indústria local. Apesar da 
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atuação firme no contencioso contra os Estados Unidos, e dos questionamentos levantados a 

cerca das práticas comerciais dos países em desenvolvimento, sobretudo a cerca de medidas 

anti-dumping aplicadas pela África do Sul, a postura adotada pelo Brasil a partir de 2011 será 

muito mais de aplicador de medidas de contingência do que de questionador de tais práticas, 

como será observado no capítulo 3 deste trabalho.  

O Brasil como reclamado no OSC 

Muito embora os dados mostrem o Brasil como um ator ativo, cobrando de seus 

parceiros multilaterais a readequação de suas políticas alinhadas às regras previstas pela 

OMC, há casos em que o próprio país é o objeto dessa cobrança.  

Curiosamente, de um total de 4 casos em que o Brasil é acusado no OSC, 3 foram 

abertos na administração Lula, contra 1 no governo Dilma. Os dados confrontam diretamente 

a posição energética e alinhada às regras da OMC defendida por Lula, como foi possível 

observar no item 3.2 deste capítulo. Não obstante, reforçam ainda a atuação low profile no 

comércio multilateral praticado pela administração Dilma, que nos últimos anos prezou pela 

articulação de número recorde de medidas anti-dumping a despeito de negociações bilaterais e 

multilaterais. 

Frente ao ativismo praticado pelo governo anterior, a administração Dilma enfrenta 

duras críticas sobre possíveis práticas de protecionismo nos últimos anos e desde o ano 

passado, as acusações internacionais contra o protecionismo brasileiro ocorrem em crescente 

aumento. Uma das fontes de crítica é o Relatório Anual de estatísticas da OMC, que apontou 

o Brasil como o país que mais adotou medidas anti-dumping em 2013, num total de 43 

medidas aplicadas, número histórico até mesmo para o Brasil, que até então tinha número de 

medidas aplicadas mais alto em 2007, como será abordado no próximo capítulo.  

Além deste, o Relatório sobre Facilitação do Comércio (2014) classificou o Brasil 

entre os 100 países que mais dificultam o comércio exterior, ficando na 86ª posição. A média 

do ranking foi feito com base em notas atribuídas aos países em diferentes quesitos. Como 

contramedida, no início do ano, para atender o Acordo sobre Facilitação do Comércio, que é 

parte do Pacote de Bali negociado na Conferência Ministerial de dezembro de 2013, o 



 
 

governo federal lançou o Portal Único de Comércio Exterior, com o objetivo de reduzir a 

burocracia e os custos dos processos brasileiros
50

. 

Os aspectos principais de cada contencioso, assim como a postura do Brasil nos 

mesmos e os resultados alcançados dos dois contenciosos já encerrados serão abordados a 

seguir. 

Contenciosos abertos e/ou concluídos no governo Lula 

O contencioso aberto em 2001 pela Índia contra o Brasil (DS229) a cerca da aplicação 

de medidas anti-dumping sobre sacos de juta permanece aberto, constando na etapa de 

consultas na página oficial da OMC. A Índia alega descumprimento brasileiro em vários 

artigos do GATT 1994, além de posição irredutível na aplicação de direito anti-dumping 

definitivo contra os sacos de juta provenientes da Índia. Contudo, a medida de contingência 

aplicada pelo Brasil, que já passou por revisão e permanece como direito definitivo, tem 

vigência até setembro de 2015, quando poderá ser novamente revista. 

O caso dos pneus reformados teve início em 2005 (DS332
51

), sob demanda das 

Comunidades Europeias, em função da proibição de importações de pneus reformados no 

Brasil, homologada em 200º pela SECEX. Contudo, o caso tomou proporções no OSC pela 

aplicação de exceção concedida aos países do MERCOSUL, que podiam exportar tais 

produtos para o Brasil, em decorrência de negociações no âmbito do bloco regional
52

. 

Em mais um contencioso disputado com a Argentina, dessa vez o Brasil figurava 

como demandado no OSC. Em dezembro de 2006, a Argentina solicitou abertura de consultas 

relativo às medidas anti-dumping aplicadas às importações de resinas PET argentinas. Para o 

demandante, as medidas aplicadas pelo Brasil violavam o Artigo VI do GATT 1994, além de 

outros tópicos do Acordo Anti-dumping
53

. 

Apesar de instalado painel após a etapa de consultas, conflitos de agenda e demora nas 

negociações no âmbito do OSC fizeram com que Argentina e Brasil chegassem a um acordo 

mútuo, culminando com a decisão do Brasil de suspender a aplicação das medidas de 

contingência, fazendo com que a Argentina também suspendesse a disputa no OSC. É 

                                                           
50

 SALLES, Marcus Maurer de. Lançamento do Portal Único do Comércio Exterior do MDIC visa atender 

Acordo de Bali e minimizar críticas protecionistas da OMC. In Cieri Newspaper, ISSN: 2316-3224. 2014. 
51

 Sumário oficial do contencioso na OMC. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/1pagesum_e/ds332sum_e.pdf 
52

 PEREIRA, COSTA, ARAUJO, 2012. Página 9. 
53

 Artigos 2.2.1, 2.2.1.1, 2.2.2, 2.4, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 6, 8, 10 e 12 e Anexo II do Acordo Anti-Dumping. 



 
 

importante observar, contudo, que para que se chegasse a acordo satisfatório entre as partes, 

houve importante articulação entre governo e setor privado, de ambos os países. Há que 

ressaltar também que a Argentina havia aplicado medidas semelhantes ao mesmo produto, 

proveniente do Brasil, e que também foi suspendido graças ao acordo entre as partes
54

.   

Contenciosos abertos e/ou concluídos no governo Dilma 

O contencioso mais recente aberto contra o Brasil diz respeito a medidas adotadas pelo 

Brasil e que de acordo com a União Europeia, são discriminatórias aos produtos importados. 

A abertura do contencioso, não sendo específico a um tema ou a uma medida adotada, reflete 

a preocupação da comunidade internacional, sobretudo de um dos maiores parceiros 

comerciais do Brasil, com a postura protecionista que o país assumiu de uns anos pra cá
55

. 

 Sob a ótica da análise a cerca dos contenciosos relativos ao Brasil desde o início da 

Rodada Doha, observar-se, de fato, o ativismo brasileiro característico dos anos de governo 

Lula, sobretudo pela firmeza na condução das disputas com as maiores economias do mundo. 

A utilização do OSC para contrapor os desvios das políticas comerciais dos países 

desenvolvidos não somente ajudou o Brasil a cunhar uma importante posição no sistema 

internacional – principalmente na liderança do G20 – como imprimiu credibilidade ao 

mecanismo quanto à ideia de que na nova conjuntura guiada pela OMC, países em 

desenvolvimento possuem as mesmas garantias dos países desenvolvidos. 

 O governo da presidente Dilma Rousseff, apesar de manter a mesma firmeza na 

condução das disputas, não buscou no fórum multilateral a resolução de possíveis disputas 

comerciais com o mesmo ativismo observado no governo anterior. Nos momentos em que o 

fez, o perfil dos países reclamados em nada se assemelhavam às maiores economias que 

disputavam os contenciosos nos anos do governo Lula, procurando mostrar que mesmo com 

economias menores, o Brasil estava disposto a discutir as possíveis violações em âmbito 

internacional. 

 Contudo, o endurecimento das políticas comerciais brasileiras, sobretudo a partir do 

segundo mandato do governo Lula, foi sentido por seus parceiros. Mesmo se mostrando um 

país sempre alinhado às regras da OMC através dos discursos anti-protecionismo, os temas e 
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discussões objeto dos contenciosos abertos contra o Brasil não deixam dúvidas sobre a rigidez 

com que Brasil vem conduzindo políticas comercial e externa nos últimos anos.  

 

ANÁLISE DAS POLÍTICAS COMERCIAIS DOS GOVERNOS LULA E DILMA 

PELO TRADE POLICY REVIEW 

 

O Mecanismo de Exame das Políticas Comerciais (TPRM, sigla em inglês) foi criado 

ao longo da Rodada Uruguai e consta no Anexo 3 do Acordo de Marrakesh de 1994. Ele tem 

como principal objetivo o exame e vigilância das políticas comerciais de todos os membros da 

OMC, bem como a adesão e adequação dos membros às regras, disciplinas e compromissos 

assumidos no âmbito do comércio multilateral
56

. 

A fim de garantir a transparência, as políticas e práticas comerciais de todos os 

Estados-membros são objeto de um exame periódico realizado pelo Órgão de Exames de 

Políticas Comerciais (TPRB, sigla em inglês), sendo essa periodicidade definida pelo impacto 

de cada Estado-membro no funcionamento do sistema multilateral. Os trabalhos do TPRB são 

baseados em relatórios elaborados pelo Estado-membro que está sendo examinado e pelo 

Secretariado, com base nas informações dispostas ou fornecidas pelo Estado-membro
57

.  

O Brasil passou por seis revisões, desde o início da utilização do mecanismo, em 

1995, e a periodicidade com que elas acontecem é de quatro em quatro anos. Para este 

trabalho, serão analisados especificamente os Trade Policy Review dos anos de 2004, 2009 e 

2013, realizados durante os governos do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e da 

presidente Dilma Rousseff. 

Os TPR do Governo Lula 

O TPR realizado em 2004 destaca a continuidade do governo brasileiro em controlar a 

inflação e a forma ativa como vem usando seus instrumentos de política fiscal e monetária 

para alcançar esse objetivo. No entanto, desde a revisão anterior pela qual o Brasil passou, no 

ano de 2000, o crescimento econômico foi caracterizado pelo TPR como modesto, além da 

estagnação da renda per capita e do crescimento do PIB, que deveu-se, em parte, pela crise 

energética enfrentada em 2001. 
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 Em contra partida, observa-se o aumento nas exportações brasileiras, em mais de 50% 

entre 1999 e 2003, apontando o início da parceria com a China, gerando um aumento de 8% 

no comércio de bens e serviços. A estratégia aqui adotada foi a criação da Agência Brasileira 

de Promoção de Exportação e Investimentos (Apex-Brasil) em 2003, que tinha como 

principal objetivo a promoção das exportações de mercadorias e serviços, buscando a 

diversificação dos parceiros comerciais58. 

 Sobre o posicionamento do Brasil no comércio multilateral, o TPR-2004 destaca o 

ativismo brasileiro na OMC desde a sua criação, embora tenha deixado de ratificar e 

participar de algumas discussões multilaterais
59

. O mercado brasileiro foi considerado mais 

aberto e transparente, contudo certas barreiras comerciais ainda persistam em algumas áreas 

importantes. Os processos alfandegários burocráticos brasileiros também foram alvo de 

preocupação do exame e o TPRB pediu moderação do país nesse mérito.  

De fato, a aplicação de medidas de contingência mencionadas no TPR-2004 pode ser 

comprovada através dos Relatórios do Departamento de Defesa Comercial – DECOM 

divulgados anualmente pela SECEX.  Os dados revelam que do total de medidas definitivas 

aplicadas (126) desde o início da Rodada Doha até o último ano do segundo mandado do 

Governo Lula (2010), entre Anti-dumping, Subsídios e Salvaguarda, observa-se média de 12,6 

medidas aplicadas ao ano, com substancial aumento a partir do segundo mandado do governo 

Lula, principalmente no que diz respeito às medidas anti-dumping.  

Essa alteração na postura brasileira, de um mercado consideravelmente aberto nos 

primeiros anos da década de 2000 para um foco mais protecionista ao final da década, será 

alvo de duras críticas por parte dos membros da OMC e também pelo Trade Policy Review 

realizado em 2009.  

  Ao longo dos cinco anos que separam o TPR-2004 da revisão que se seguiu em 2009, 

o governo Lula passou a se caracterizar e ser a reconhecido pela aproximação da presidência 

com a chancelaria brasileira. O ativismo da política externa diversificou as relações 

internacionais do Brasil de tal forma que a carteira de parceiros comerciais do país pudesse de 

fato se reorganizar aos moldes previstos por Lula no início de seu governo: um maior 
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alinhamento sul-sul. A ascensão da China como principal parceiro comercial do Brasil nessa 

época, lugar que foi ocupado pelos Estados Unidos por décadas, comprova o dinamismo e 

efetivação de uma política externa elaborada sob os olhos da chefia de Estado. 

Contudo, essa nova diversificação de parceiros comerciais parece ter fortalecido a 

proteção tarifária comercial, como observa o TPR-2009
60

, mas principalmente se levarmos 

em consideração o período de crise econômica mundial, que alcançou seus picos entre 2008 e 

2009. As principais recomendações do TPRB se concentram nessa área: mesmo apresentando 

políticas macroeconômicas sólidas que favoreceram o crescimento brasileiro, a desaceleração 

econômica mundial apresentava novos desafios, e para atendê-los, o Brasil precisaria 

alavancar esforços para impulsionar o comércio e o investimento estrangeiro principalmente 

por meio da redução das proteções tarifárias e da proibição de certas importações. 

O ponto alto da revisão de 2009 foram os efetivos na diversificação das exportações 

brasileiras.  Entre 2003 e 2007, as exportações cresceram cerca de 120%, tendo como fatores 

de sucesso o aumento nas exportações de produtos primários, agricultura e derivados de 

minérios, refletindo a demanda dos mercados emergentes
61

. A direção do comércio brasileiro 

também mudou significativamente entre a revisão de 2004 e a de 2009: o TPR aponta para a 

substancial diminuição das exportações para os Estados Unidos, enquanto África e China 

aumentaram significativamente a participação nas exportações brasileiras.  

Contudo, apesar do tom positivo durante o período de revisão, o aumento na aplicação 

de medidas de proteção comercial não foi deixado de lado, sendo alvo de reprovação pelo 

próprio TPR-2009 além do aumento das críticas e pedidos de esclarecimento por parte dos 

membros da OMC
62

. No período da revisão, as medidas anti-dumping em vigor, cerca de 63, 

afetavam as exportações de 23 parceiros comerciais
63

, todos membros da OMC.  

As conclusões finais do TPR-2009 apontam para certa distorção entre o discurso 

brasileiro de combate ao protecionismo e às políticas de contingência adotadas nos últimos 

anos e, assim como em 2004, demandaram flexibilização e principalmente resoluções por 

parte do país nessa questão.  
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O TPR do Governo Dilma 

Eleita com mais de 55,7 milhões de votos
64

, a primeira presidente mulher do Brasil 

assumiu o governo em 2010, onde o contexto externo era bem mais desafiador do que o 

cenário assumido por seu companheiro partidário em 2002. O assunto predominante ainda era 

a crise econômica mundial, que trouxe consigo duras críticas à políticas monetárias 

imprudentes e desconfianças e incertezas quanto à possibilidade de se alcançar uma 

prosperidade econômica tão característica dos anos anteriores
65

. 

Não muito diferente, o contexto interno no país também apresentava desafios e 

demandas ao governo para que a crise econômica não dessolasse o mercado interno tal como 

feito com os países desenvolvidos. O aumento das importações e a queda na participação de 

produtos manufaturados na exportação brasileira são exemplos claros da nova dinâmica que 

caracterizou a transição de governo em período de crise mundial. 

É no contexto acima, somado a três anos de governo caracterizados pela aplicação de 

políticas econômicas, fiscais e comerciais onde o Estado foi o maior protagonista, que foi 

realizado a sexta revisão de políticas comerciais do Brasil, pelo TPRB.  

O TPR-2013 destaca principalmente o bom desempenho do Brasil em enfrentar os 

impactos da crise econômica internacional, a melhoria nos indicadores sociais, que refletiram 

na redução na desigualdade social, e a queda nas taxas de desemprego. Contudo, o 

protecionismo, que já vinha caracterizando as políticas comerciais do Brasil desde a última 

revisão realizada em 2009, continuou sendo o foco de questionamentos e demandas de 

alterações entre o secretariado do TPRB e os membros da OMC que participaram das 

reuniões de revisão.  

Contudo, a desaceleração do crescimento apresentada em 2012, com taxas reais a 

0,9%, refletem não somente questões externas, mas principalmente internas, como problemas 

de infraestrutura, acesso ao crédito, carga fiscal elevada e outros gargalos da economia e setor 

social. Para tanto, o governo vem adotando medidas com vista a minimizar esses problemas, 

como a redução de impostos e parcerias público-provadas, como aponta o TPR.  

De acordo com o TPR 2013, o Brasil continua sendo um usuário ativo de medidas de 

defesa comercial, principalmente em relação às medidas anti-dumping: em 2012, 83 medidas 
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em vigor e 47 novas investigações foram abertas no mesmo ano, números históricos, como 

aponta o TPR
66

. Atualmente, 32 novas investigações foram abertas até setembro de 2014, e 

um total de 129 medidas em vigor
67

, um aumento de 55%.  

As observações do TPR-2013 são incisivas quanto à questão da defesa comercial. Para 

os membros da OMC e o TPRB, a aplicação de tais medidas, atualmente pautada por uma 

nova legislação
68

, não costumava ser a postura adotada pelo Brasil
69

, e que tal posicionamento 

continua a ir em direção oposta ao discurso não protecionista tão característico dos Brasil nos 

anos anteriores, adotados nos principais fóruns de discussão, como as conferências 

ministeriais da própria OMC e as reuniões do G20. 

  As recomendações finais do TPR-2013 alertam para uma maior necessidade de 

manutenção de políticas comerciais mais previsíveis e transparentes, e assim como em 2004 e 

2009, demandam maior flexibilização do Brasil nas questões de defesa comercial.  

 Em geral, os TPR analisados elogiam a forma como o Brasil buscou, ao longo desses 

anos, diminuir as diferenças sociais, controlar a inflação e, sobretudo, crescer 

economicamente. Os dados mostrados ao longo dos relatórios apresentados tanto pelo Brasil 

como pelo Secretariado, ilustram a eficácia das políticas econômicas e sociais aplicadas por 

ambos os governos nos últimos anos e que, mesmo passando por uma crise econômica 

mundial, o Brasil soube conduzir bem suas políticas. 

 É importante observar, contudo, que o protecionismo pelo qual o governo atual é 

duramente criticado hoje, foi cunhado anos antes, como mostram principalmente os TPR dos 

anos de 2003 e 2009. Foi, sobretudo, a desarticulação do governo federal com a chancelaria 

que deixou evidente a postura mais defensiva adotada pelo Brasil.  

 

CONCLUSÃO 

O objetivo do presente trabalho foi verificar e analisar, por meio dos mecanismos da 

OMC – OSC e TPRB – quais as perspectivas da organização a cerca das políticas comerciais 
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brasileiras praticadas nos governos Lula e Dilma. Como demonstrado ao longo dos capítulos, 

chega-se a conclusão de que as mudanças latentes entre os perfis dos governos brasileiros nos 

últimos anos são de fato pertinentes, sendo resultado de uma desarticulação entre os atores 

internos na condução da política externa brasileira e, sobretudo, uma inversão de prioridade 

na agenda do governo. 

A preocupação do Brasil em cumprir com os pressupostos do Sistema Multilateral de 

Comércio, bem como a “fiscalização” em seus parceiros comerciais com o cumprimento das 

mesmas regras, são de fato mais visíveis há oito ou dez anos atrás do que no atual governo – 

tendo como base a participação no Órgão de Solução de Controvérsias da OMC do governo 

Lula frente ao governo Dilma – mesmo que a tendência natural seja a evolução. Da mesma 

forma, a inédita conquista da direção-geral da OMC, não somente por um brasileiro, mas um 

latino-americano deveria representar “sinal verde” para engajamento e servir de impulso para 

mudar a postura comercial da atual gestão. 

Contudo, a partir do levantamento de dados e, sobretudo da análise dos Trade Policy 

Review realizados pela OMC periodicamente, é importante observar que a adoção de políticas 

comerciais protecionistas não é necessariamente característica da atual administração. A 

aplicação de medidas de defesa comercial, apesar de apresentar número record no governo 

Dilma, apresentou seu maior aumento no governo Lula, cerca de 186% entre os anos de 2006 

e 2007.  

A falta de ativismo observada no governo Dilma pode ser explicada, portanto, pela 

alternância entre os interesses do governo federal. Após uma crise econômica de proporções 

mundiais, a tendência foi a proteção do mercado interno, bem como garantir à indústria 

nacional meios para que essa possa absorver a demanda interna, sem que as consequências da 

tal crise que assolava os mercados dos países mais desenvolvidos, pudessem ser sentidas no 

país no mesmo grau devastador. A garantia e criação de novos empregos, bem como 

investimentos em infraestrutura que aconteceram no Brasil nos últimos anos, foram 

características raramente observadas nos mundo pós-crise econômica. 

A baixa incidência de contenciosos no governo Dilma, como reclamante e reclamado, 

não inferem menor respeitabilidade desse governo perante as normativas da OMC, mas sim 

um perfil menos energético da atual administração. Tomando por base somente os números, 

os casos em que o Brasil tenha sido julgado no OSC são característicos do governo Lula, tão 

bem conceituado em termos de política externa. 



 
 

 O Brasil continua sendo um importante ator no comércio multilateral e se faz presente 

em todas as discussões e negociações no âmbito da OMC. Ainda preza pela conclusão da 

Rodada Doha e é participante ativo em propostas normativas nas conferências ministeriais, 

que acontecem de dois em dois anos. Contudo, as paralizações nas negociações e os entraves 

da rodada, principalmente pela falta de consenso entre os membros, limita o espaço em que 

tanto Brasil quanto demais países emergentes possam voltar a mostrar seu ativismo e postura 

energética tão característica dos primeiros anos do novo milênio.  

Acredita-se que, uma vez a política externa entre novamente no circuito de prioridades 

do governo atual, esse seja capaz de se mostrar tão presente quanto fora no governo anterior. 

O Brasil é tido como um dos principais membros engajados com a finalização da rodada, e a 

alternância de prioridades do governo federal seja exatamente o impulso de que necessita a 

Rodada Doha para que seja concluída. 
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Resumo 

A relação entre segurança e migração tem se tornado bastante comum, principalmente depois 

da década de 1990, quando a agenda de segurança internacional sofreu modificações e outros 

fenômenos além da esfera militar passaram a ser considerados uma ameaça ao estado. A 

mobilidade transfronteiriça, inerente à humanidade, transformou-se em sinônimo de perigo à 

estabilidade econômico-social e a uma pretendida homogeneidade cultural. O imigrante, 

especialmente aquele em situação de irregularidade, tornou-se um inimigo, no sentido de um 

não cidadão contra quem a violação de direitos é ignorada, ou mesmo permitida. De forma 

perceptível, há grupos específicos que se enquadram nesta perspectiva, outros nem tanto, 

assim por razões racistas e/ou economicistas, a imigração tem se tornado um problema de 

segurança. A Itália é um exemplo emblemático dessa transformação do imigrante- irregular 

em especial- em um criminoso e também em uma ameaça. Neste sentido, esse artigo busca 

analisar as mudanças que ocorreram na política migratória italiana a partir da década de 1990 

até os anos 2000, para problematizar o processo de securitização da imigração. Busca-se 

permear o debate com desmistificações acerca da construção da irregularidade do imigrante 

assim como do processo de criminalização dessa categoria, que termina por dar bases legais à 

securitização. Por meio de uma análise histórico-teórica, pretende-se cristalizar uma 

percepção crítica do fenômeno, destacando a supremacia do caráter político sobre o técnico 

no processo de securitização de determinados grupos de imigrantes. E, por fim, destacar o 

processo de despolitização do imigrante decorrente de uma possível hiperpolitização de sua 

condição. 

Palavras-Chave: Securitização. Imigração. Itália. Despolitização. Hiperpolitização



 
 

Introdução 

A década de 1990 representou um movimento de grandes transformações no Sistema 

Internacional e nos Estados. O fim do conflito bipolar e o início de uma nova configuração 

nas relações de poder levaram à modificação de interesses e agendas vigentes. As percepções 

modificaram-se e o que se entendia sobre ameaça, por exemplo, sofreu mudanças 

significativas. A iminência de uma guerra tradicional ou de um embate nuclear tornaram-se 

menos prováveis, logo, tornou-se necessário encontrar novas atribuições para o arsenal militar 

que fora acumulado até então e, além disso, manter a indústria de guerra em ação. 

Se ameaças bélicas, provenientes de outros Estados já não representavam mais os 

temores dos Estados Nacionais, era necessário refletir sobre o quais movimentos, atores e 

fenômenos passariam a constituir as ameaças dessa nova Era. Nesse sentido, a diferenciação 

entre high politics (temas de segurança e defesa, relacionados a assuntos militares, que 

deveriam ser tratados com mais importância) e low politics (temas considerados de menor 

relevância) tornou-se difusa.  

Os assuntos considerados do âmbito da low politics foram incorporados à Agenda de 

Segurança. Deste modo, os temas de meio ambiente, fundamentalismo religioso, pobreza 

extrema, crime organizado internacional, tráfico de drogas e migrações internacionais 

passaram a constituir-se como as chamadas “novas” ameaças, que na verdade são, em sua 

maioria, antigas (LÓPEZ, 2003, p.81-4). Na prática, isso significava oferecer respostas 

militares e muitas vezes fora da ordem legal a questões sociais e estruturais.. 

Ocorreu, então, o que se convencionou chamar de “securitização”: percepção e 

tratamento como ameaça de temas envolvido nas áreas militar, ambiental, econômica, societal 

ou política. A Escola de Copenhague (EC) abordou essa perspectiva ao tratar da ampliação e 

aprofundamento das questões de segurança (BUZAN; WAEVER; DE WILDE, 1998). Outros 

autores, fora do escopo da EC desenvolveram importantes estudos problematizando essa 

perspectiva (HUYSMANS, 2006; BIGO, 2000; 2002; BALZACQ, 2010) 

Neste artigo, temos como ênfase o processo de securitização das migrações 

internacionais e neste sentido, destaca-se que são as migrações consideradas irregulares que 

são mais passíveis a esse processo. E nesse ponto, é necessário problematizar como ocorre 

essa condição de irregularidade ou, como é denominado por muitos, “ilegalidade”.  

Nas últimas décadas, o tratamento dado aos movimentos migratórios pelos governos 

e sociedades a partir da perspectiva da segurança tem se tornado uma prática corriqueira. Ao 

fazer uso de argumentos baseados na garantia da segurança nacional, muitos Estados têm 



 
 

inserido os fenômenos migratórios como um elemento ameaçador ao Estado e à sociedade, 

que deve ser resolvido sob os auspícios de uma política de segurança, que os assemelham a 

crimes transnacionais como tráfico de drogas e a práticas como o terrorismo. 

É sabível a existência de um mal-estar de que o imigrante, como um corpo não 

nacional, que não compartilha de identidade semelhante, tampouco de um sentimento de 

pertencimento, pudesse de alguma forma apresentar-se como um problema para o Estado 

Nacional onde reside. No entanto, entre a categorização como um mal-estar e a como uma 

ameaça existe um significativo passo, com consequências desastrosas. Partimos do 

pressuposto de que a imigração se torna uma ameaça como resultado de um conjunto de 

interesses que se beneficiam dessa inserção. Observamos que a ocorrência desse fenômeno 

está relacionada a necessidades políticas e econômicas dos Estados e dos principais agentes 

que os controlam.  

Destaca-se, ainda, que não são todos os imigrantes que se encontram sujeitos a esse 

tipo de abordagem. Trata-se de grupos específicos que, a partir de diversos critérios, entre os 

quais, a nacionalidade, a condição socioeconômica e aspectos culturais, são categorizados 

como ameaça. 

O artigo estrutura-se da seguinte forma: inicialmente faremos um panorama sobre a 

securitização da imigração como uma prática recorrente na Europa e como esse processo vem 

se estruturando e se institucionalizando desde, especialmente, a década de 1990. 

Securitização da imigração na Europa 

Com os atentados de 11 de setembro de 2001, a concretização de um estado de 

exceção para combater a chamada “guerra do terror” imposta pelos Estados Unidos, no 

mandato de George W. Bush, pareceu normalizar os processos de securitização e assim 

tornou corriqueiras ações extraordinárias que violam normativas nacionais e internacionais, 

tais como normas de proteção ao direito humanitário internacional e aos direitos humanos. 

Imigrantes passaram a ser vistos como ameaça e as rotas utilizadas por eles, vistas como 

possíveis entradas para indivíduos com pretensões de atentados com uso de técnicas de terror. 

É importante destacar que as imigrações consideradas como ameaça são aquelas 

definidas como “ilegais”, ou seja, que ocorrem sem a autorização do Estado de destino. Neste 

sentido, torna-se crucial problematizar essa condição de irregularidade do imigrante. O Estado 

reforça medidas restritivas para impedir que mais imigrantes entrem no país, dificulta o 

acesso dos meios legais para se conseguir permissão de estada e torna o processo mais 

custoso e complexo, fazendo uso, por exemplo, de contratos de trabalho já estabelecidos ou 



 
 

de documentos que não são de fácil acesso nos países de origem. Recorda-se que nos últimos 

anos, considerável parte dos fluxos migratórios chamados mistos
70

 é composta por indivíduos 

em situação de refúgio. E nesse ponto, é interessante refletir que se tratam de pessoas que 

fogem para salvar suas vidas e cuja situação no país de origem é insustentável. Logo, 

encontram-se dispostos a arriscar tudo em busca de sobrevivência em um local que lhes possa 

oferecer o mínimo de paz e segurança. 

Entre 2010 e 2014, por exemplo, os chamados boat people que vêm atravessando o 

mar Mediterrâneo rumo ao continente europeu, passaram de 9.700 a 200.000 pessoas. Essa 

rota é anterior a 2010, mas tem ganhado mais notoriedade nas mídias mais recentemente. Em 

2010, a maior parte era proveniente de países do Norte da África, especialmente com as 

manifestações por democracia nos países da região (denominada “Primavera Árabe) e mais 

atualmente, a composição dos fluxos é majoritariamente composta de nacionais da Síria- em 

razão da guerra civil-, e Eritreia, que está com conflito com a Etiópia (UNHCR, 2014). 

A Europa tem sido uma das representantes desse fechamento de fronteiras, que levou 

a um aumento considerável das migrações irregulares, por vias, inclusive, mais perigosas, que 

utilizam serviços de traficantes de pessoas (EUROPEAN COMISSION, 2015). A política de 

muitos países europeus, especialmente dos que fazem fronteira com o mar Mediterrâneo, tem 

se voltado para uma securitização da imigração irregular.  

 Esse processo de securitização da imigração não ocorreu de forma abrupta, mas fez 

parte de um processo paulatino que teve início no início dos 1970, sobretudo, com a crise do 

petróleo que devastou a economia de muitos países no período (HUYSMANS, 2006). A crise 

ocasionou em mudanças sociais difíceis e na consequente busca por fontes de culpa para o 

mal-estar que se vivia. A utilização do que é diferente, do outro, como ameaça e culpado das 

mazelas sociais é uma estratégia que até hoje é utilizada como plataforma de muitos partidos 

políticos (NISBET, 2013). 

A política para a imigração que vem sendo construída na Europa possui um caráter 

racista e xenofóbico, denunciado inúmeras vezes por organizações, tais como Institute of Race 

Relations e United for Intercultural Action. A própria utilização do termo “imigrante 

irregular”, que sempre é uma referência a imigrantes extrabloco que entram no país sem 

permissão, mesmo no caso de solicitantes de refúgio, é por si só carregada de julgamentos de 

valor sem problematizações. É necessário relembrar que a situação de indocumentação dos 
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imigrantes se deve, muitas vezes, às dificuldades impostas pelos Estados para sua entrada no 

país e também para a regularização de sua residência. Ao estar indocumentado, o imigrante 

encontra-se sujeito a violações, logo, se houvesse condições, possivelmente optaria pela 

imigração por vias regulares. 

De acordo com Fekete (2009), o racismo não se limita apenas àqueles que são 

negros, provenientes das antigas colônias, mas também a brancos pobres. Trata-se de um 

xeno-racismo, um medo do estrangeiro com resquícios do racismo que outrora predominava. 

 Esse “xeno-racismo” encontra-se imbuído na construção, por parte da mídia e de 

partidos políticos (Lega Nord- Itália, Front Nationale –França, Danish People’s Party- 

Dinamarca, entre outros) de que certos grupos de imigrantes não são capazes de se integrar e 

ameaçam à integridade cultural europeia. Tratam-se de estrangeiros que, supostamente, 

seriam incapazes de se adequar ao “European way of life” (FEKETE, 2009). 

Nesse momento, os fluxos começaram a ser relacionados com a desestabilização da 

ordem cívica, a problemas no estado de bem-estar social (PEOPLES; VAUGHAN-

WILLIAMS, 2010, p.137) e ameaça às identidades culturais. Principalmente quando se 

observou que a temporalidade que fora pensada para sua permanência não seria respeitada. A 

imigração começou, então, a ser politizada (PEOPLES; VAUGHAN-WILLIAMS, 2010, 

p.137), ou seja, tornou-se tema passível a debates no cenário público. As restrições à entrada 

de imigrantes foram solicitadas como uma forma de proteger os trabalhadores nacionais da 

concorrência dos imigrantes. No entanto, a retórica utilizada continha argumentos que 

inseriam os imigrantes como elementos de desordem nacional. (HUYSMANS, 2006, p.65).  

Foi adotada por alguns governos europeus, nesse momento, uma política de 

fechamento de fronteiras, de modo a evitar mais fluxos de imigrantes. Todavia, a tentativa 

não obteve o resultado esperado, principalmente por conta da aceitação que as reuniões 

familiares estavam recebendo, no caso da Alemanha isso foi bastante enfático (JOPPKE, 

1998). E assim, os guestworkers foram tornando-se cada vez mais permanentes e a 

consciência da população sobre o aumento na quantidade de não nacionais foi atingida. 

(HUYSMANS, 2006, p.65). 

 Até o período de 1980, o planejamento e controle das migrações era responsabilidade 

de cada país, isoladamente ou por meio de reuniões cooperativas ad hoc  com outros Estados 

(Grupo de Trevi e Grupo Schengen, por exemplo), mas o envolvimento de instituições do 

bloco europeu (EUROPA, 2014). O grupo de Trevi, criado em 1976, por 12 Estados da 

Comunidade Europeia tinha como foco a contenção ao terrorismo. Em 1988, todavia, o grupo 

passou a ter sua competência ampliada para o combate à imigração de indocumentados e de 



 
 

solicitantes de refúgio, assim como no que dizia respeito às ações de polícia e nas questões de 

cooperação em segurança. Foi neste grupo que se fez uma lista com os nacionais de 55 países 

que necessitariam de visto para entrar nos países do bloco, além de outra lista
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 com 

estrangeiros indesejáveis (KOSTAKOPOULOU, 2001, p.51).  

O grupo ad hoc para imigração foi estabelecido em 1976 para impedir abusos nos 

pedidos de refúgio. Uma de suas principais ações foi a imposição de multas a companhias 

aéreas que trouxessem imigrantes sem documento. O grupo também esboçou vários 

instrumentos de controle de imigrante (KOSTAKOPOULOU, 2001, p.51).  

O Grupo Schengen, criado em 1985, foi um dos principais responsáveis pelo controle 

dos fluxos de imigração. Inicialmente composto pelos países do BENELUX
72

, o grupo previa 

a instalação de tecnologias de identificação com dados que seriam intercambiados entre eles. 

Os Estados signatários estabeleceram regras comuns de concessão de asilo, cooperação 

policial e controle de fronteiras externas (EUROPA, 2009).  

A necessidade de uma abordagem mais efetiva no controle das fronteiras se tornava 

cada vez mais urgente e os grupos ad hoc não conseguiam responder às demandas de 

segurança. Assim, em 1986, foi decidido, a partir do Ato Único Europeu (AUE), que as ações 

no domínio da livre circulação de pessoas seriam transferidas para a esfera comunitária. Desta 

forma, os grupos de trabalho criados após a assinatura do AUE contariam com a presença de 

observadores da Comissão Europeia. O objetivo da AUE era de estabelecer até 1992, de 

forma progressiva, um mercado interno: espaço sem fronteiras internas para livre circulação 

de pessoas, serviços, capitais e mercadorias (EUROPA, 2014b). O estabelecimento de 

Schengen só se tornou mais palpável em 1989, com a criação do Documento de Palma “que 

preconizava uma abordagem mais coordenada dos diferentes aspectos da cooperação em 

matéria de justiça e de assuntos internos” (EUROPA, 2014b) e que tornaria possível o 

equilíbrio entre livre circulação e segurança. Neste momento, o combate às ameaças externas 

inseriu crime organizado, terrorismo e solicitantes de refúgio no mesmo conjunto 

(HURWITZ, 2009, p.33). 

O Acordo de Schengen só entrou em vigor em 1995. Nesse período, entre as décadas 

de 1980 e 1990, teve início um importante processo de europeização da política migratória 

justamente em razão do estabelecimento desse Espaço de Livre Circulação, permitido por 

Schengen, que terá consequências significativas para os imigrantes de países terceiros 
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(HUYSMANS, 2006). Para garantir o deslocamento sem check points nas fronteiras do bloco 

europeu com segurança, era necessário fortalecer as fronteiras externas, para impedir que 

pessoas e materiais indesejáveis entrassem na restrita área (HUYSMANS, 2006).  

Esse fortalecimento das fronteiras externas ocorreu junto a um processo de 

assimilação de políticas voltadas para o asilo e a imigração em consonância com políticas 

relacionadas ao combate ao crime organizado e ao terrorismo. Teve início a formação de um 

continuum de segurança institucionalizado e fortalecido pelo que Schlentz (2010) denomina 

de “securocrats”, ou seja, burocratas da segurança.  

Construiu-se uma indústria de segurança voltada à restrição migratória e ao controle 

fronteiriço dos indesejáveis. Resta questionar quem são esses indesejáveis e se todos 

encontram-se passíveis a esse tipo de tratamento. Reconhece-se que indivíduos provenientes 

do eixo dos países da OCDE não estão sujeitos a uma percepção de ameaça (GUILD, 2009); 

enquanto os nacionais de países menos desenvolvidos, com cor, condição social e cultura 

historicamente marginalizada são recorrentemente percebidos como uma ameaça. 

A restrição desses refugos comprovou a fraqueza no respeito às normas internacionais, 

como o non-refoulement
73

, que deveria impedir o retorno de solicitantes de refúgio e 

refugiados ao lugar em que sofrem fundado temor de perseguição e que em diversos 

momentos não foi respeitado (COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME, 2014). 

 Em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, as questões de livre circulação 

ainda permaneceram sob a alçada dos Estados membros. Isso ocorreu porque com o fim da 

Guerra Fria e a queda da URSS, houve aumento no número de solicitantes de refúgio e os 

Estados membros optaram pela priorização das vontades domésticas nacionais, de modo a 

facilitar o estabelecimento de barreiras. Todavia, os países deveriam cooperar de forma 

integrada institucionalizada, deste modo, em conjunto com as questões de segurança e as 

migrações foram inseridas no Terceiro Pilar da UE-Cooperação Judicial em Assuntos Internos 

(LAVENEX, 2009, p.4). 

O Tratado de Amsterdam, por sua vez, estabelecido em 1997, transferiu as questões 

de asilo e imigração para o Pilar Comunitário, em que deveriam existir, por exemplo, critérios 

padrões para a definição de refugiado, para a proteção temporária e cooperação mais próxima 

para combater a imigração irregular. Isso fez com que a relação entre migração, asilo e 
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segurança ficasse mais forte e ganhassem prioridade na agenda dos Estados membros. O 

Espaço de Liberdade, Segurança e Justiça tornou-se institucionalizado e a necessidade de se 

proteger o ambiente interno de ameaças externas relacionadas à criminalidade internacional, 

legitimou e fortaleceu o continuum de (in)segurança. 

Na passagem das décadas de 1990 para os anos 2000, quando o Espaço Schengen já 

era efetivo, percebe-se um recrudescimento desse processo de securitização, especialmente, 

no modo de lidar com os imigrantes em situação irregular (PATRÍCIO, 2011, p.26). Foi 

estabelecida pelos governos do bloco europeu uma política de fechamento de fronteiras e de 

regras mais duras na imigração regular, para dificultar a entrada dos imigrantes, além de 

punições mais severas para os que se encontravam em situação irregular. O processo de 

securitização da imigração estabeleceu suas bases mais concretas neste período 

(HUYSMANS, 2006). 

Em 1999, com a Reunião do Conselho Europeu em Tampere, existiu uma preocupação 

em se garantir o comprometimento com as obrigações da Convenção de 1951 de Genebra, 

que protege os refugiados e com outros instrumentos de direitos humanos (CONSILIUM, 

1999). Mas, apesar desse esforço na retórica, a prática se impunha cada vez mais violenta para 

os imigrantes. Em 2002, o Conselho Europeu estabeleceu quatro políticas prioritárias na área 

de migração que deveriam guiar suas ações nos próximos anos, quais sejam: (1) combater a 

imigração “ilegal”; (2) melhorar o gerenciamento das fronteiras externas; (3) relacionar as 

políticas migratórias com as relações exteriores da UE; e (4) instituir uma política migratória 

comum para asilo e migração. (EUROPA, 2002). Justamente neste período ocorreram 

atentados terroristas em países como Estados Unidos (2001), Espanha (2004) e Inglaterra 

(2005). Apesar da importância desses eventos na legitimação de práticas securitárias contra 

imigrantes/estrangeiros que, de acordo com prerrogativas da chamada Guerra ao Terror, 

poderiam ser possíveis terroristas, observou-se que o processo de securitização contra 

imigrantes já estava em curso anteriormente (HUYSMANS, 2006, p.5). No entanto, é 

inegável a força que esta tática de imposição de medo decorrente desses acontecimentos 

possuiu para legitimar ações que violaram direitos humanos fundamentais. 

Um exemplo emblemático do enrijecimento na legislação na questão da imigração é 

a Diretiva do Retorno (no 2008/115/CE) na União Europeia, que estabelece um maior 

controle sobre os fluxos migratórios aos Estados Nacionais membros do bloco, ao conferir 

mais autonomia procedimental na promoção do regresso “voluntário” de imigrantes “ilegais”, 

harmonizando as condições de regresso e estabelecendo certas garantias” (PARLAMENTO 

EUROPEU, 2008). O documento estabelece um período máximo de detenção (seis meses, 



 
 

extensível por mais seis) e decreta a proibição de entrada no bloco aos imigrantes expulsos 

(por no mínimo cinco anos). A diretiva ainda estabelece que a detenção deverá ser reanalisada 

periodicamente quer a pedido do estrangeiro, quer por determinação da lei. Além disso, 

menores desacompanhados e famílias com menores de idade seriam detidos apenas como 

último recurso e pelo período mais curto possível (PARLAMENTO EUROPEU, 2008). 

 A Diretiva do Retorno foi bastante criticada (e chamada de “Diretiva da Vergonha”), 

porque representou a institucionalização, em âmbito europeu, da criminalização do imigrante 

indocumentado. Na Diretiva do Retorno também constam os chamados crimes de 

solidariedade, que serviriam para inibir ações de auxílio direto ou indireto a imigrantes 

indocumentados nos âmbitos de entrada, trânsito ou residência em qualquer país do bloco. Os 

que infringissem essa lei, ao oferecer ajuda humanitária ou abrigo, estariam sujeitos a 

processo. A ameaça é iminente e mais forte contra os que fazem parte da ação direta do 

deslocamento, que apoiam greves de fome, que fornecem abrigo para os indocumentados e 

que se recusam a dar informações a autoridades sobre o status de residência dos imigrantes 

(FEKETE, 2009, p.84). 

Isso levou a situações recorrentes de imigrantes que permaneceram em alto-mar, em 

perigo, mesmo após serem vistos por embarcações europeias. Omissões desse nível ocorreram 

porque os nacionais europeus temiam as retaliações que sofreriam caso os ajudassem. Essas 

práticas constituem-se como violações do Direito Internacional, tendo em vista que de acordo 

com a Convenções das Nações Unidas sobre a Lei do Mar (1982) e com a Convenção 

Internacional para o Resgate e Busca Marítima (1979), os Estados devem prestar socorro a 

embarcações em perigo e vulnerabilidade, independentemente da situação migratória e 

nacionalidade dos passageiros (FEKETE, 2009). Dessa forma, fica claro que o objetivo dessas 

legislações não é a proteção da dignidade e dos diretos dos cidadãos estrangeiros, mas na 

verdade, a proteção da sociedade de sua presença. 

Essa política de securitização da imigração na União Europeia ocorreu de forma 

institucionalizada e por etapas. Para tornar-se membro do bloco, os Estados precisaram 

modificar suas políticas e adaptar-se às novas nuances requisitadas para constituírem-se como 

membros. Entre as exigências, estava o controle mais rígido das fronteiras externas que 

ocasionou em um tratamento securitário da imigração. A seguir, analisa-se o caso da Itália e 

das mudanças ocorridas em sua política migratória (PM) durantes os anos 1990 e 2000, em 

que diversos fatores, tais como a influência do bloco europeu, a demanda da própria 

sociedade e a atuação de partidos xenófobos colaboraram para uma significativa 

transformação da PM italiana. 



 
 

Securitização da imigração: o caso italiano 

 A partir da década de 1990, a Itália enfrentou mudanças em sua política migratória 

que transformaram o tratamento e a percepção concebida a determinados imigrantes: de uma 

abordagem utilitarista- que entendia a mão de obra estrangeira como necessária ao 

desenvolvimento do país- para outra, que sobrepõe interesses securitários a direitos humanos 

fundamentais.  

A partir da década de 1970, depois da crise do petróleo em 1973, os países europeus 

passaram a adotar políticas restritivas com relação à imigração. Mas a Itália permaneceu 

recebendo um fluxo significativo de imigrantes, que respondiam às demandas de trabalho e 

entravam com visto de turista e permaneciam irregularmente no país. (PAOLETTI, 2011). De 

fato, entre as décadas de 1960 e 1980, a Itália era caracterizada como um país de emigração. 

Era também um grande ponto de trânsito de imigrantes não-europeus que desejavam entrar 

em algum país do continente. Apenas no final dos anos 1980, a taxa líquida de imigração 

tornou-se positiva, mas até então, a grande saída de italianos do país fazia com que a entrada 

de imigrantes não fosse tão percebida. (PASTORE, 2009). 

 Até esse momento, a postura italiana com relação ao recebimento de imigrantes era 

bastante destoante da realidade de outros países do bloco. A política de abertura de fronteiras 

e a necessidade de se afirmar como país de grandes atrações turísticas permitia que a entrada 

no país fosse bastante facilitada. Logo existiam poucas restrições para a entrada de imigrantes, 

solicitantes de refúgio ou turistas no território italiano. Um exemplo disso, é que até 1985 não 

era necessária a apresentação de visto de turista para nacionais de 78 países como o Marrocos, 

a Argélia, Tunísia, Senegal e a Mauritânia. (GARCIA, 2012, p.237). Garcia (2012, p.237) 

complementa ainda que eram garantidos aos estrangeiros os mesmos direitos civis gozados 

pelos nacionais, apesar de existir uma distinção formal entre estrangeiros e italianos desde 

1865.  

Exceto por momentos como em 1937, período da ditadura fascista de Mussolini 

(1925-1943), em que existia uma lei que vetava a miscigenação de africanos com italianos e 

não concedia cidadania aos mestiços, até metade dos anos 1980, a política migratória italiana 

via com bons olhos a presença de estrangeiros no país.  

Mesmo com o aumento nos fluxos migratórios a partir deste período, o fenômeno era 

tratado pelas autoridades como uma questão do âmbito social. Em 1981 percebia-se a 

presença de uma pequena porcentagem de imigrantes no país, cerca de 0,57% da população 

italiana era composta por imigrantes. Já na metade da década de 1980, de acordo com Del 



 
 

Boca e Venturini (2003, p.21), chegou-se a 0,8% de imigrantes. Até este momento, como 

afirma Zanfrini, (2013, p.7), inexistia na Itália uma legislação que regulasse as relações entre 

imigrantes e a sociedade italiana. 

A primeira lei para a imigração só foi elaborada em 1986 (Lei 943/1986). Esta 

promovia o estabelecimento de mecanismos de acesso ao mercado de trabalho, oferecia 

proteção semelhante a trabalhadores italianos e imigrantes e reconhecia a estes alguns direitos 

sociais, como o direito à reunificação familiar. (ZANFRINI, 2013, p.7). Apenas na segunda 

metade da década de 1980 o fenômeno de imigração passou a gerar efeitos nos políticos 

nacionais. Mas seu viés era estritamente relacionado ao mercado de trabalho, tanto que a lei 

943 foi introduzida para reforçar a Convenção Internacional 142 (1975) sobre o 

desenvolvimento de recursos humanos, estabelecida pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) (MARTINO et al., 2013, p.23). Quatro anos depois da primeira lei 

promulgada, foi aprovada a Lei 39 (39/1990), também conhecida como “Lei Martelli”.  

Segundo Garcia (2012, p.9), a Lei Martelli criou um sistema para facilitar a 

integração
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 e inserção do imigrante no país, pelo qual cada cidade teria um “centro de 

recepção” onde os imigrantes aprenderiam sobre a cultura da Itália. A lei também foi 

importante para estabelecer regras básicas para admissões de refúgio no país. (HAMILTON; 

JACHIMOWICZ, 2002). Destaca-se nesse período, a formulação de esquemas de 

regularização iniciados pelas leis supracitadas, que legalizaram cerca de 300 mil imigrantes. 

Percebe-se então, que não existia uma percepção dos imigrantes como ameaça nesse 

momento. 

Em 1992, foi estabelecida uma nova lei (91/1992) que, se por um lado, tornou mais 

fácil para descendentes italianos recuperar a cidadania, por outro dificultou para cidadãos não 

europeus a sua naturalização. Neste momento, percebe-se uma mudança de uma legislação 

declaratória para uma mais ativa, como uma resposta a uma politização que se tornava cada 

vez mais forte no debate social e na mídia (PASTORE, 2009). Em 1993, o Decreto de Lei 

Conso (187/1993) transformada na lei 296 (1993) introduziu uma regra que punia com prisão 

de seis meses a três anos o imigrante que destruísse seu passaporte ou documento equivalente 

para fugir da execução ou da ordem de expulsão ou por não ter se esforçado perante as 

autoridades consulares para adquirir tal documento. (MARTINO et al., 2013, p.24).  
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 Garcia (2012) afirma que a medida partia do pressuposto de que os imigrantes não conseguiam empregos 

melhores em razão de sua dificuldade em se adaptar ao novo ambiente e à cultura italiana.  
 



 
 

As leis neste período ainda seguiam uma perspectiva na qual a imigração era vista sob 

um ponto de vista econômico. No período em que a Itália passa a ser considerada como um 

país de imigração, as consequências da crise econômica ganham maior visibilidade. Isso leva 

muitos segmentos sociais a encontrar no imigrante o culpado pela situação do país, por 

competirem com os nacionais pelas vagas disponíveis e por supostamente contribuir para o 

declínio da economia nacional. (GARCIA, 2012, p.11). 

Neste sentido, é na década de 1990 que tem início uma mudança de perspectiva de 

determinados governos, especialmente da direita, e de setores da sociedade que passam a 

preferir a contenção dos fluxos migratórios. Uma explicação plausível para essa mudança 

encontra-se também na influência que possui a União Europeia na policy-making de seus 

Estados-Membros (GARCIA, 2012, p.4). O colapso das antigas repúblicas soviéticas e a 

guerra civil na Somália que motivavam os deslocamentos de indivíduos em busca de 

proteção, impôs à Itália forte pressão para que controlasse os fluxos migratórios que 

irregularmente chegariam ao país e poderiam alcançar os demais membros do bloco.  

A porosidade de suas fronteiras sempre foi criticada por ir de encontro à proposta de 

Fortress Europe contra imigrações descontroladas (RUSCONI, 2010, p.4). E nesse sentido, 

para que pudesse fazer parte de Schengen, a Itália precisaria restringir sua política migratória, 

isso foi possível em 1998 (GARCIA, 2012, p.8). Noll e Giufree (2011) corroboram com essa 

perspectiva e acrescentam que com a Convenção de Dublin, em 1990, que delega ao Estado 

de primeira entrada a responsabilidade sobre o solicitante de refúgio, a Itália se vê também 

obrigada a ser mais rígida no controle e na concessão de vistos para evitar para si mais 

responsabilidades, sem a cooperação dos demais países.  

Em 1998, foi promulgada a lei n. 40, conhecida como “Turco-Napolitano” que trouxe 

algumas mudanças ao escopo da política migratória italiana. Foi, naquele momento, a prova 

de que o país estava disposto a atender aos requisitos necessários para integrar o Espaço 

Schengen, a partir de um recrudescimento de sua política migratória de recebimento. Dentre 

outras ações, a lei previa a possibilidade de detenção por tempo indeterminado para 

imigrantes em situação irregular, o que incluía aqueles que entraram irregularmente no país e 

os que permaneceram por mais tempo que o determinado no visto. 

No entanto, ao mesmo tempo em que restringiu, a lei turco-napolitano também foi 

influenciada por organizações do terceiro setor e pela sociedade civil e também trouxe à tona 

elementos mais liberais que iam de encontro à política aplicada nos outros países do bloco 

europeu. Reconheceu-se a existência de fatores de atração na Itália, que seria a necessidade de 

mão de obra estrangeira para suprir a demanda nacional. Isso levou ao estabelecimento de um 



 
 

mecanismo que determinava a cota anual de imigrantes para fins de trabalho (além dos fluxos 

já existentes por questões humanitárias e por reunião familiar) (ZANFRINI, 2013, p.4). Nessa 

perspectiva, a concessão da permanência a imigrantes extrabloco também foi uma medida 

afirmativa da lei, que não teve, todavia, um bom retorno da sociedade (ZANFRINI, 2013). 

Nos anos seguintes, o apoio da opinião pública a esse tipo de abordagem levou ao 

poder a centro direita, em 2001. Para se contrapor aos projetos mais liberais anteriormente 

desenvolvidos, foi proposta a lei 189/2002, chamada de Bossi-Fini, que marcou novamente 

um endurecimento mais enfático da lei migratória na Itália, a partir da redução de direitos dos 

imigrantes e da imposição de maiores desafios à entrada regular (MARTINO et al.,2013, p. 

9). Entre as principais medidas da lei que foram aplicadas exemplificam-se as seguintes: (1) o 

estabelecimento do tempo na detenção administrativa (30 dias) (GLOBAL DETENTION 

71 PROJECT, 2012); (2) a redução à metade do prazo de validade da autorização de 

residência; e, (3) o aumento na quantidade de requisitos para conseguir a reunião familiar 

(PASTORE, 2009). Além do mais, estabeleceu-se uma nova modalidade de crime: caso o 

imigrante irregular já expulso retornasse ao país, isso seria considerado uma infração penal; a 

permanência irregular também, e a punição seria com uma multa (entre cinto mil e dez mil 

euros) (ZANFRINI, 2013, p.9; SANTOS, 2010, p.110). 

Em 2004, a Corte Constitucional Italiana declarou que a Lei Bossi-Fini ia de encontro 

à Constituição Italiana (julgamento da corte constitucional número 222 de 15 de julho de 

2004) no sentido de que as expulsões dos imigrantes irregulares ocorriam de maneira 

coerciva, antes de qualquer julgamento sobre sua legalidade, o que limitava a liberdade 

pessoal dos imigrantes (VENTRELLA, 2010, p.184). Isso, todavia, não serviu como 

indicativo de que leis nesse sentido não deveriam ser reproduzidas. Em 2005, foi aprovada 

uma importante emenda constitucional à lei 155/2005, que relaciona medidas para o 

gerenciamento da imigração às que visam o combate ao terrorismo internacional. O que 

introduziu, desta forma, ordens ministeriais de expulsão de imigrantes por questões de 

terrorismo (MARTINO et al., 2013, p.9).  

Em 2008, o partido de direita voltou ao governo sob a liderança de Berlusconi que 

propôs uma reforma na legislação. O projeto de lei chamado de Camera Atto No. 2180 ou 

“Pacote de Segurança” (pacchetto sicurezza) tem como princípios basilares: a criminalização 

e marginalização dos imigrantes em situação irregular, de forma que o status de irregular 

passa a ser uma infração penal, sancionado com multa, privação de liberdade (seis meses) e 

deportação; a necessidade de comprovar permanência regular para realizar tarefas básicas 

como registrar filhos, realizar casamento ou transferir dinheiro; e a legitimação e o 



 
 

financiamento público de patrulhas de cidadãos contra a imigração irregular (MARTINO et 

al. 2013, p.9). Os Centro de Detenção passaram a ser denominados de “Centros de 

Identificação e Expulsão” – CIEs – e a detenção tornou-se uma solução comum e primordial 

para lidar com os imigrantes em situação irregular (MARTINO et al., 2013, p. 13. O chamado 

pacote de segurança demonstra claramente a conexão que o governo italiano promoveu entre 

políticas migratórias e políticas de segurança.  

As principais medidas no âmbito da segurança pública foram a introdução de um novo 

agravante, ou seja, todos os crimes seriam punidos com sentenças mais duras, caso o 

criminoso fosse imigrante em situação irregular; todos os imigrantes, até cidadãos europeus, 

estariam sujeitos à expulsão caso fossem sentenciados a mais de dois anos de prisão (Art. 235 

do código penal italiano); tornou-se crime fornecer abrigo a um imigrante em situação 

irregular, sob pena de prisão de seis meses a três anos com confisco da propriedade; aumento 

da penalidade para aqueles que facilitarem a permanência de um imigrante irregular no país 

(quando o ato é cometido por duas ou mais pessoas ou concerne à residência irregular de 

cinco ou mais imigrantes); aumento das punições para aqueles que empregam imigrantes 

irregulares (MARTINO et al., 2013, p.10). Outro Pacote de Segurança foi instituído em 2009, 

este tinha como título “medidas na área de segurança pública” e as principais medidas a serem 

tomadas foram as seguintes: introdução do crime de entrada e permanência irregular, sob pena 

de multa de cinco mil a 10 mil euros; período máximo de detenção em um centro de detenção 

estendido de 60 dias para 180; dever de mostrar a permissão de residência para autorizações e 

acesso a serviços públicos, dentre outras medidas (MARTINO et al..., 2013, p.11).  

A lei previa uma lógica que dificultava a manutenção ou o alcance do status regular 

por parte dos imigrantes. Destaca-se que os imigrantes indocumentados que constituíam 

maioria na Itália eram provenientes de países da Europa Central (Albânia, Romênia, Ucrânia), 

Marrocos, Tunísia, países da Ásia, África subsaariana e América Latina. Em 2008, cerca de 

40 mil foram detectados pelo FRONTEX (Agência Europeia para o Controle de Fronteiras) 

próximos a Lampedusa, a maior parte era proveniente da Tunísia, Somália, Nigéria e Eritreia 

(FRONTEX, 2015). Ou seja, países com economias menos desenvolvidas e com perfis 

socioculturais destoantes de uma pretendida “homogeneidade” da Europa Ocidental. 

  A última emenda à lei de Imigração foi feita por meio do decreto de lei 89/2011 que 

foi intitulado “Disposições Urgentes para Completar a Implementação da Diretiva 

2004/38/CE no livre movimento de cidadãos europeus e para a Transposição da Diretiva 

2008/115/CE sobre a repatriação de imigrantes irregulares de terceiros países”. Transformada 

na lei 129/2011, uma das principais medidas com relação aos estrangeiros foram a expulsão 



 
 

de estrangeiros em situação irregular seria posta em prática imediatamente nos casos de: risco 

à ordem pública e segurança estatal (embora não sejam esclarecidos quais os parâmetros que 

definem quais são os fatores que põe em risco a ordem e a segurança nacionais); e a extensão 

do período máximo de detenção de seis para dezoito meses (MARTINO et al., 2013, p.13; 

GARCIA, 2014, p.248). 

 As atitudes do governo formaram um cerco ao redor dos imigrantes em situação 

irregular. Isso fez com que sua visibilidade fosse reduzida. Temendo ser denunciado ao 

procurar serviços públicos qualquer tipo de ajuda, o imigrante esconde-se e evita ao máximo 

expor-se à sociedade e às instituições políticas.  Políticas violentas como essa estruturam-se 

no medo do imigrante de ser deportado e nos lucros advindos de seu trabalho mal 

remunerado, além disso, são plataformas cada vez mais fortes em discursos de políticos de 

direita e esquerda, que encontram na personificação de um bode expiatório chances de vitória 

eleitoral e de mascarar problemas internos, a partir da criação de um inimigo- cujas 

características físicas podem ser facilmente identificáveis-.  

Considerações Finais 

O caso italiano é emblemático, mas não é isolado, trata-se do reflexo de um processo 

que vem ocorrendo em diversas partes do mundo e na Europa ocidental, especialmente. As 

mudanças na política migratória italiana seguiram uma tendência europeia, que em maior ou 

menor grau repete-se em países como França, Grécia, Alemanha, Inglaterra, Suíça e inúmeros 

outros.  

No caso da Itália, as mudanças na política migratória italiana e na percepção do 

imigrante como ameaça foram influenciadas pelo contexto sociopolítico e econômico do 

período, permeado por mudanças no sistema internacional e em suas agências de segurança e 

na configuração de um projeto regional, que inseriu questões de fronteira no âmbito 

securitário. A transformação de determinados grupos de imigrantes em irregulares, criminosos 

e em ameaça foi consequência de fatores internos, obviamente, como a ascensão de setores 

mais conservadores, mas também um reflexo das imposições do bloco que se estruturava. No 

caso europeu, continente marcado por fluxos migratórios, o estrangeiro em momentos de crise 

econômica sempre foi visto como um elemento alheio e ocasionalmente como um incômodo, 

mas a mudança para o tratamento como ameaça possibilitou radicalizações e desta maneira, 

questionamentos sobre as origens desse processo tornam-se fulcrais.  



 
 

Os motivos que desencadearam a opção por essa abordagem encontram arcabouço em 

diversas questões: sociais, econômicas, culturais, morais e políticas. Trata-se de processos 

complexos, que envolvem interesses, relações de poder e o advento de um contexto histórico 

marcado pelo medo. Nesse contexto, a prevalência de um discurso de segurança é 

consequência do poder que a violência, monopólio legítimo do Estado, possui sobre as 

sociedades. Ocorre com isso uma hiperpolitização do imigrante enquanto um objeto que, 

securitizado, torna-se sujeito a violações. Ao mesmo tempo, o imigrante é inserido em um 

processo de despolitização, porque é retirado do escopo da cidadania desumanizado, o que 

termina por legitimar ações que desrespeitam seus direitos. 

O fato é que essa abordagem pautada no tratamento como criminoso e ameaça, no 

entanto, não se encontra voltada para propostas de ressocialização ou regularização, mas, 

enfaticamente, à sua marginalização. Transformam-se, assim, indivíduos em busca de 

trabalho e de melhor qualidade de vida, vítimas de conflitos e perseguição em bandidos, 

ilegais e parasitas estatais. Quando a real ameaça que apresentam é mostrar que a fortaleza 

não é mais inatingível e que desejam também usufruir do tão proclamado welfare state. 

É necessário problematizar essa abordagem securitária, questionar por que ela vem 

sendo utilizada e quais os interesses imbuídos nessa perspectiva. Securitizar um tema pode 

levar a consequências humanas desastrosas, logo, é essencial discutir e tensionar sua 

efetividade: efetiva para quais fins? 
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Resumo 

A Europa sofre nos últimos anos com o aumento da pressão migratória, especialmente da 

imigração clandestina pelo Mediterrâneo de pessoas originárias de países como Síria, Líbia, 

Somália e Mali, nos quais a situação humanitária agrava-se periodicamente. Anualmente, um 

número expressivo de imigrantes, fugindo de suas realidades nacionais e buscando melhorar 

sua qualidade de vida, arriscam-se entrando em embarcações clandestinas que saem da costa 

da África com destino à Europa, muitos deles perdendo suas vidas em naufrágios. A União 

Europeia e seus Estados-membros têm tentado balancear suas responsabilidades humanitárias 

com as restrições orçamentárias e com o sentimento anti-imigrantista amplamente difundido 

na sociedade. A partir deste cenário, analisaremos a política de migração e de controle de 

fronteiras da União Europeia e, de maneira mais específica, as medidas tomadas para lidar 

com a situação no sul da Europa, visando em última instância avaliar o conjunto de ações que 

envolvem a crise humanitária atual no Mediterrâneo. Para tanto, partiremos de metodologias 

essencialmente qualitativas, explorando documentos oficiais, a normativa europeia e 

internacional referente ao tema, fontes bibliográficas e da mídia internacional. O argumento 

apresentado é que as políticas europeias restritivas de migração e de controle das fronteiras, 

ao construírem cercas ao invés de passagens seguras de acesso ao território, violam o 

princípio de non-refoulement e são responsáveis pelo desenvolvimento das redes de tráfico de 

pessoas. Não lhes sendo possível a obtenção do visto, esses imigrantes e refugiados se veem 

obrigados a recorrer aos serviços dos traficantes, arriscando suas vidas durante o processo de 

travessia. Deste modo, uma política que se concentre em acabar com o tráfico de pessoas 

através da persecução criminal dos responsáveis pelo tráfico e que busque, de maneira 

limitada, prestar assistência àqueles que estão em travessia sem oferecer uma estrutura de 

acolhimento adequada à totalidade dos imigrantes está fadada ao fracasso. 

Palavras-chave: União Europeia; Migração; Crise Humanitária. 



 
 

 
 

1 Introdução 

 No dia 19 de abril de 2015 uma navio de pesca de madeira irregular transportando entre 

700 e 800 migrantes, muitos advindos de países da África Subsaariana, virou perto da costa da 

Líbia, a aproximadamente 193km da ilha italiana de Lampedusa. Segundo relatos, o acidente 

aconteceu após um navio mercante ser avistado pela tripulação que, com a intenção de chamar 

atenção e ser socorrida, moveu-se em massa para um lado do barco, perturbando assim o seu 

equilíbrio (BONOMOLO; KINGSLEY; KIRCHGAESSNER, 2015). Apenas 28 pessoas foram 

resgatadas inicialmente pela guarda costeira italiana, fazendo com que os acontecimentos 

fossem classificados pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) como “the worst 

tragedy in living memory involving migrants crossing the Mediterranean from North Africa” 

(OIM, 2015a). 

 Apenas uma dia após o incidente a OIM afirmou ter recebido relatos de mais duas 

embarcações em situação de perigo, uma delas transportando cerca de 300 pessoas (OIM, 

2015b). Confrontada com um número exorbitante de 1727 migrantes mortos no Mediterrâneo 

até o dia 21 do mês de abril no ano de 2015 (OIM, 2015b) e pressionada pelos acontecimentos 

recentes amplamente difundidos pela mídia mundial, a União Europeia (UE) e seus Estados-

membros viram-se obrigados a lidar prontamente com a situação. Federica Mogherini, Alta 

Representante da UE para Política Externa e Segurança, clamou pela necessidade de se resolver 

o problema do controle das fronteiras e da luta contra o tráfico de pessoas de maneira conjunta, 

tendo em vista que essa responsabilidade havia sido carregada exclusivamente pelos países do 

sul da Europa por um longo período (MOGHERINI, 2015). 

 Como resultado desses esforços iniciais, foi apresentado em 20 de abril pelo Comissário 

da UE para Migração, Assuntos Internos e Cidadania, Dimitris Avramopoulos, um plano de 

ação dividido em dez pontos contendo medidas diretas e substanciais para lidar com a situação 

imediata. Posteriormente reforçado por uma declaração do Conselho Europeu (CE) 

(CONSELHO EUROPEU, 2015a) e por uma resolução aprovada pelo Parlamento Europeu (PE) 

(PARLAMENTO EUROPEU, 2015), o plano previa (i) o reforço, por meio de um aumento nos 

recursos financeiros e materiais disponíveis, das operações de resgate já em curso no 

Mediterrâneo; (ii) a revitalização dos esforços no sentido de desmantelar organizações 

criminosas responsáveis pelo tráfico de pessoas na região; e  (iii) a construção de um sistema 

europeu piloto de reassentamento das pessoas em situação de necessidade de proteção 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2015a). Criticado pela OIM e pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) por focar primordialmente a diminuição do fluxo de migrantes e refugiados para suas 



 
 

 
 

costas e, consequentemente, relegar à segundo plano a segurança e proteção dos direitos 

humanos de todos os migrantes e refugiados (OIM, 2015c), o plano de Avramopoulos serviria 

de base para uma futura agenda europeia sobre migração. 

 Tendo como ponto de partida os acontecimentos descritos acima e a atual situação de 

crise humanitária no Mediterrâneo, o presente trabalho pretende analisar, à luz do marco jurídico 

internacional e regional de proteção dos refugiados e de asilo, a política de migração e de 

controle das fronteiras da UE e, de maneira mais específica, as medidas tomadas para lidar com 

a situação atual no sul da Europa. No primeiro capítulo será realizado um mapeamento teórico 

das ferramentas jurídicas internacionais e regionais de proteção dos refugiados e de asilo. Em 

seguida, procurar-se-á explorar e avaliar a atual política de migrações da UE, bem como as 

medidas mais recentes adotadas pelo bloco em face à situação no Mediterrâneo. Podemos 

concluir que as políticas europeias restritivas de migração e de controle das fronteiras, ao 

construírem cercas ao invés de passagens seguras de acesso ao território, são responsáveis pelo 

aparecimento de grupos desenvolvidos de tráfico de pessoas. Deste modo, uma política que se 

concentre em acabar com o tráfico de pessoas através da persecução criminal dos responsáveis 

pelo tráfico e que busque, de maneira limitada, prestar assistência àqueles que estão em travessia 

sem oferecer uma estrutura de acolhimento adequada à totalidade dos imigrantes está fadada ao 

fracasso. 

2 A normativa internacional e regional no tocante ao dever de non-refoulement 

 O pilar central do Direito Internacional dos Refugiados (DIR) e do direito de asilo é o 

dever de non-refoulement. Uma pessoa que corre o risco de sofrer em seu país de origem 

perseguição, tortura, tratamento desumano ou qualquer outra violação de seus direitos humanos 

pode procurar asilo em outro país. Os países receptores, se constrangidos por um instrumento 

legal internacional que versa sobre o tema, têm a obrigação de prover a tais pessoas proteção de 

acordo com o dever de non-refoulement. Em termos gerais, a proibição de refoulement proscreve 

a remoção forçada de um indivíduo para um país no qual ele sofre o risco de ser submetido a 

violações de direitos humanos. No Direito Internacional (DI), o dever de non-refoulement tem 

sido desenvolvido, tanto no âmbito global quanto no regional, por meio de vários instrumentos 

legais (WOUTERS, 2009). 

 Apesar de útil em termos didáticos e altamente frequente em pronunciamentos da ONU e 

de diversas Organizações Não-Governamentais (ONGs), essa formulação de cunho genérico 

apresentada acima não corresponde a um princípio abrangente aplicável de non-refoulement. 

Como argumenta Francesco Messineo, do ponto de vista de um migrante que corre o risco de 



 
 

 
 

maus tratos ou perseguição se retornado forçosamente ao seu país de origem, invocar um 

princípio tão genérico quanto este é claramente insuficiente: ao contrário, torna-se crucial 

estabelecer que o país, ao cometer o ato de retorná-lo, estaria cometendo um crime internacional 

(MESSINEO, 2013). Por esse motivo, começaremos a trabalhar o conceito de non-refoulement 

através da sua aplicação e evolução no DI. 

 Tanto no DI costumeiro, nas chamadas normas de jus cogens, quanto nos tratados 

internacionais referentes à temática conseguimos encontrar obrigações imputadas aos Estados 

que podem ser empregadas em situações como a descrita acima. É preciso, então, que cada uma 

dessas obrigações seja analisada e compreendida em meio ao seu contexto. Em primeira 

instância, torna-se necessário distinguir entre as normas dirigidas à proibição de refoulement de 

refugiados para países em que eles possam ser perseguidos e as normas no tocante à proibição 

de refoulement de qualquer pessoa a uma território no qual ela sofre o risco de ter seus direitos 

humanos violados (MESSINEO, 2013). 

 Inicialmente, a proteção contra o refoulement foi desenvolvida pensando a situação dos 

refugiados, sendo a Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, 

aqui designada “Convenção”, e o seu Protocolo de 1967 as principais fontes de obrigação dos 

Estados neste sentido (WOUTERS, 2009). Segundo o parágrafo 1º do artigo 33 da Convenção 

(ONU, 1951): 

Nenhum dos Estados Contratantes expulsará ou rechaçará, de maneira alguma, um 

refugiado para as fronteiras dos territórios em que a sua vida ou a sua liberdade seja 

ameaçada em virtude da sua raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social 

a que pertence ou das suas opiniões políticas. 

 

 Ainda segundo a Convenção, refugiado é todo aquele que, temendo ser perseguido por 

motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, se encontra fora do 

seu país de sua nacionalidade (em caso de apátridas considerar o países no qual a pessoa tinha 

residência habitual) e que não pode ou, em virtude desse temor, não quer valer-se da proteção 

desse país (art. 1º A 2 da Convenção) (ONU, 1951). É importante ressaltar que a proteção contra 

o refoulement aplica-se independentemente do reconhecimento formal do status de refúgio, o 

que significa que aqueles em situação de requerimento de asilo também encontram-se 

protegidos. Ademais, é amplamente aceita atualmente a noção de que a Convenção inclui em 

sua provisão a rejeição de refugiados na fronteira (MESSINEO, 2013), bem como a proibição do 

refoulement indireto (WOUTERS, 2009). 



 
 

 
 

 O parágrafo 2º do art. 33 da Convenção estabelece a exceção à regra segundo a qual não 

poderá gozar da proteção contra o refoulement “um refugiado que por motivos sérios seja 

considerado um perigo para a segurança do país no qual ele se encontre ou que, tendo sido 

condenado definitivamente por crime ou delito particularmente grave, constitui ameaça para a 

comunidade do referido país” (ONU, 1951). 

 O segundo grupo de obrigações referentes à questão do non-refoulement, qual seja as 

obrigações contidas em normas aplicáveis a qualquer pessoa nacional ou residente de um país no 

qual ela sofre o risco de ter seus direitos humanos fundamentais violados, está contido em 

diversos tratados (MESSINEO, 2013). Nesse sentido, a Convenção das Nações Unidas contra a 

Tortura e Outras Penas ou Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes de 1984, aqui 

designada “Convenção contra a Tortura”, apresenta-se como um dos principais documentos a 

elaborar um conceito de proteção contra o refoulement em casos de violações de direitos 

humanos. Segundo parágrafo 1º do art. 3º da Convenção contra a Tortura “nenhum Estado Parte 

expulsará, devolverá ou extraditará uma pessoa para outro Estado quando houver fundados 

motivos para se acreditar que, nele, ela poderá ser torturada” (ONU, 1984). Determina-se ainda 

que as autoridades competentes deverão levar em conta todas as considerações pertinentes, 

inclusive, quando for o caso, a existência de um quadro de graves, maciças e sistemáticas 

violações de direitos humanos no Estado em questão (parágrafo 2º do art. 3º da Convenção 

contra a Tortura). Ainda que não existam exceções ao dever de non-refoulement previstas na 

Convenção contra a Tortura, mostra-se claro na letra da lei que a obrigação aplica-se somente 

aos casos de tortura instigadas ou consentidas por agentes oficiais do Estado (parágrafo 1º do 

art. 1º da Convenção contra a Tortura), excluindo os casos de tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes (ONU, 1984). 

 Outros instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos foram construídos 

de maneira mais abrangente do que a Convenção contra a Tortura, dentre eles o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos de 1966 e a Convenção Europeia dos Direitos 

do Homem de 1950 (MESSINEO, 2013). Tendo em vista o escopo do presente trabalho, faz-se 

necessário um maior detalhamento do sistema regional europeu de proteção dos direitos 

humanos. 

A Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, 

aqui designada “Convenção Europeia dos Direitos do Homem” (CEDH), estabelece em seu art. 

3º que “ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos desumanos ou 

degradantes” (CONSELHO DA EUROPA, 1950). Através do que ficou conhecido como a 



 
 

 
 

“jurisprudência de Soering”, a Corte Europeia de Direitos Humanos (CtEDH) passou a aplicar 

em todos os casos enquadrados na definição do art. 3º a interpretação de que a CEDH implica na 

proibição do refoulement, chegando a afirmar que uma extradição em caso de risco de maus 

tratos seria contrária ao espírito do art. 3º (CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS, 

1989). A rationale legal utilizada pela CtEDH não é claramente observável, mas podemos 

afirmar que, ao encontrar uma nova obrigação resultante do art. 3º da CEDH, a Corte gerou uma 

nova norma em non-refoulement bastante ampla em seu escopo, uma vez que engloba tudo 

desde tortura até tratamento degradante e não admite limitações ou exceções. Ademais, a 

CtEDH também reconheceu, ao menos em teoria, que outros direitos expressos na CEDH, como 

o direito à vida expresso em seu art. 2º e o direito à liberdade e à segurança expressos em seu 

art. 5º, também implicam, em menor amplitude, no dever de non-refoulement, o que sugere um 

movimento em direção ao reconhecimento de que normas envolvendo direitos humanos 

implicam estruturalmente no dever de non-refoulement (MESSINEO, 2013). 

A partir do mapeamento teórico apresentado acima será possível analisar e avaliar as 

repostas europeias empregadas com o propósito de solucionar a crise humanitária no 

Mediterrâneo. Entretanto, antes de realizarmos esta tarefa analítica, faz-se necessária uma 

exposição prévia da política europeia de migração e asilo, bem como uma apresentação dos 

dados referentes ao fluxo migratório em questão e um relato mais apurado das medidas a serem 

analisadas. 

  

3 A política de migração e asilo europeia, o fluxo de imigração irregular pelo Mediterrâneo 

e as medidas de contenção adotadas na Europa: uma análise crítica 

 

 De modo geral e simplificado, os campos sobre os quais a UE exerce influência são 

divididos em (i) áreas de competência exclusiva da União; (ii) áreas de competência 

compartilhada entre a União e os Estados-membros e (iii) áreas de competência exclusiva dos 

Estados-membros. Desde a adoção do Tratado de Lisboa em 2007 o mecanismo da 

flexibilização – princípio segundo o qual torna-se possível a União agir para além do poder de 

ação que lhe é atribuído pelos tratados, embora sob condições restritivas, isto é, se o objetivo a 

atingir neles estipulado o exigir – ganhou maior abrangência material explícita. (SILVA, 2013). 



 
 

 
 

No que se refere à imigração, o que está estabelecido no Tratado de Lisboa e o acontece 

na prática é uma gestão compartilhada
75

. É incumbência dos países determinar os procedimentos 

de entrada no seu território e decidir a quota de imigrantes que irão receber. Com o intuito de 

complementar e harmonizar as políticas nacionais, a UE tem depositado esforços na criação de 

um quadro jurídico comum. O tema da imigração irregular é salientado pela organização como 

um ponto no qual a ação conjunta mostra-se essencial. O foco reside no desmantelamento das 

redes de tráfico de seres humanos e de imigração clandestina, sendo que, a partir da perspectiva 

criminal, a legislação europeia não visa os imigrantes, mas sim aqueles que facilitam a sua 

entrada em condições irregulares, permitindo aos países da União não sancionar os atos 

efetuados para fins de assistência humanitária. Juridicamente constrangida pela CEDH e pela 

jurisprudência da CtEDH, a União pauta a sua estratégia oficial em um alto nível de proteção ao 

imigrante irregular (UNIÃO EUROPEIA, 2014). 

Desde 1999 a UE tem trabalhado na construção de um Sistema Europeu Comum de 

Asilo (SECA), baseado na harmonização de normas de acolhimento e de proteção nos seus 

Estados-membros e apoiado, também, na cooperação prática e na solidariedade entre os países 

europeus e os Estados de origem e de trânsito dos requerentes de asilo (UNIÃO EUROPEIA, 

2014). A adoção de uma série de legislações versando sobre a temática tem sido frequente na 

última década, sendo emblemática nesse sentido a criação em 2008 do Fundo Europeu para os 

Refugiados (FER), reserva financeira que, além de fornecer recursos para operações perenes de 

acolhimento e proteção dos refugiados, pode ser utilizada no apoio aos esforços dos países da 

UE para lidar com as pressões específicas resultantes da chegada inesperada de um grande 

número de pessoas que possam necessitar de proteção internacional (UNIÃO EUROPEIA, 

2008). 

 A realidade, entretanto, demonstra que o fluxo migratório irregular pelo Mediterrâneo 

com destino aos países europeus escapa à narrativa oficial da União e dos próprios Estados-

membros em termos da possibilidade de sua aplicação plena. Durante os últimos anos a situação 

dos migrantes que tentam a sorte no Mediterrâneo tem se tornado cada vez pior. Como aponta 

Silja Klepp, o movimento no sentido de tornar cada vez mais difícil o acesso tanto regular 

quanto irregular à Europa via Mediterrâneo teve seu início na implementação do Acordo 

Schengen em 1985 e na concomitante adoção de novas regras concernindo a obtenção de visto 

para não-europeus oriundos da região do Mediterrâneo, medidas estas que foram acompanhadas 
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 As decisões no tocante à imigração e ao asilo, enquadradas no conjunto temático do espaço de liberdade, de 

segurança e de justiça, são decididas a partir de Lisboa por meio do processo ordinário legislativo – mecanismo de 

adoção legislativa no qual o PE e o Conselho de Ministros decidem conjuntamente, sendo que este último decide 

por maioria qualificada (SILVA, 2013). 



 
 

 
 

pelo fechamento gradual das principais rotas marítimas de imigração clandestina e pelo 

surgimento de novas rotas mais perigosas (KLEPP, 2010). O movimento de enrijecimento das 

fronteiras, como aponta Suzana Velasco, sofre movimentos de maior e menor intensidade 

conforme a influência das circunstâncias políticas, sendo o momento atual caracterizado por um 

cenário de aumento das tensões sociais e de securitização do processo de imigração na maior 

parte dos países da Europa (VELASCO, 2013). 

 Os países Europeus têm tentando lidar com o problema da imigração clandestina pelo 

mar em duas frentes primordiais: no contexto da cooperação regional e por meio de acordos 

bilaterais. No que diz respeito à estratégia utilizada por alguns países Europeus voltados para o 

Mediterrâneo, qual seja a de firmar acordos bilaterais com países africanos nos quais as rotas de 

migração irregular tem seu ponto inicial, podemos afirmar que a atual instabilidade institucional 

e social que predomina nesses países é responsável pelo seu solapamento. Podemos citar como 

exemplo o caso emblemático da cooperação bilateral entre Itália e Líbia, promovida pelos 

italianos desde a década de 1990. Após uma série de acordos formais e informais entre os 

governos dos dois países nos anos 2003 e 2004, um número significativo de imigrantes ilegais 

foram retornados da ilha italiana de Lampedusa para a Líbia, muitos deles sem terem sequer a 

oportunidade de pleitear o asilo. Em 2007, após uma série de críticas ao governo italiano, 

acusado de ignorar o dever internacional de non-refoulement, um acordo crucial sobre 

cooperação marítima foi firmado entre os dois países: através da autorização por parte do 

governo líbio da presença militar italiana na costa da Líbia, o governo italiano passou a poder 

retornar os imigrantes ilegais antes mesmo deles atingirem alto-mar (KLEPP, 2010). Com a 

atual eclosão do conflito civil na Líbia, o número de imigrantes ilegais tem crescido, sendo a 

fiscalização militar insuficiente para controlá-lo. 

 No âmbito da cooperação regional destacam-se as operações capitaneadas pela Agência 

Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex), criada em 

2004 com função de reforçar a segurança nas fronteiras e de assegurar a coordenação das ações 

dos Estados-membros na aplicação de medidas comunitárias relacionadas com a gestão das 

fronteiras externas. Para lidar com a situação de vulnerabilidade dos países que fazem fronteira 

com o Mediterrâneo foi criada uma Rede Europeia de Patrulhas, mecanismo através do qual fez-

se possível a coordenação dos esforços de combate a redes criminosas entre os Estados-

membros e diferentes agências de segurança. O foco das operações é o aumento da fiscalização 

com a intenção de controlar os fluxos migratórios irregulares em direção aos Estados-membros e 

desmantelar as organizações criminosas transnacionais (FRONTEX, 2015).  



 
 

 
 

 Em outubro de 2014 a operação italiana Mare Nostrum – operação de cunho militar que 

monitorava o deslocamento de imigrantes irregulares pelo Mediterrâneo e que realizava 

operações de resgate periódicas – foi encerrada oficialmente pelo governo italiano e substituída 

prontamente pela operação Triton coordenada pela Frontex. Menos expressiva em termos 

financeiros e de escopo, a operação Triton foi inicialmente contestada por ONGs e grupos de 

pressão que temiam as possíveis consequências de uma decisão no sentido de implementar uma 

operação com menos de um terço do orçamento de sua predecessora (DAVIES; NESLEN, 

2014). Mais do que apenas ineficientes, as operações realizadas pela Frontex mostram ser, 

violações na prática do dever de non-refoulement consagrado na Convenção de 1951 e na CEDH 

(conforme jurisprudência da CtEDH). Por não violarem expressamente a letra dos tratados 

internacionais, pois com a impossibilidade de entrada no território os imigrantes irregulares não 

se enquadram em uma situação na qual o non-refoulement possa ser juridicamente aplicável, as 

políticas descritas acima constituem manobras empreendidas com o intuito de driblar a 

responsabilidade internacional assumida pelos países europeus em matéria de direitos humanos. 

De acordo com Klepp (KLEPP, 2010, p. 2): 

Frontex’s mission of preventing boats from landing on EU territory clashes with the 

basic cornerstone of European refugee protection: the protection of refugees from being 

returned to places where they might be subjected to persecution and the prohibition of 

sending them back without considering their proposal for asylum (the principle of non-

refoulement). 

 Assim como nos tratados bilaterais anteriormente mencionados, a UE pretende com a 

implementação dessas operações militares dificultar cada vez mais o acesso de imigrantes 

clandestinos ao território de seus Estados-membros, muitos deles que se enquadrariam na 

definição de refugiado adotada pela União, não lhes permitindo nem o seu direito mais básico de 

poder solicitar o asilo em território estrangeiro, garantido a eles pelos diversos instrumentos 

legais internacionais explorados no primeiro capítulo. Com a redução no orçamento, percebe-se 

claramente que a prioridade não é o resgate e a proteção das pessoas que se encontram em 

situação de extremo risco, mas sim o desmanche das organizações criminosas responsáveis pelo 

tráfico de pessoas. A simples observação dos fatos é capaz de nos propiciar a conclusão de que 

uma política que se concentre em acabar com o tráfico de pessoas através da persecução 

criminal dos responsáveis pelo tráfico e que busque, de maneira limitada, prestar assistência 

àqueles que estão em travessia sem oferecer uma estrutura de acolhimento adequada à totalidade 

dos imigrantes não resultará em uma melhora significativa da situação de crise. 

 Enquanto aos mecanismos adotados após os incidentes de abril de 2015 podemos afirmar 

que as respostas não condizem com a gravidade da situação posta. A Agenda Europeia da 



 
 

 
 

Migração, apresentada pela Comissão no dia 13 de maio de 2015 com a proposta de construir 

uma abordagem coerente e compreensiva para colher os frutos e enfrentar os desafios advindos 

da migração, insiste na continuidade dos mesmos mecanismos apresentados anteriormente, não 

alterando o seu foco na cessação indiscriminada dos fluxos migratórios nem retificando a prática 

de desrespeito de facto do princípio de non-refoulement que representam as operações dirigidas 

pela Frontex (COMISSÃO EUROPEIA, 2015b). Em reunião realizada em 15 de outubro o 

Conselho Europeu apresentou sua estratégia global referente à migração, caracterizada pela 

instituição como consentânea com o direito de requerer asilo, com os direitos fundamentais e 

com as obrigações internacionais. Entretanto, o que podemos observar é que a crescente 

discordância entre os líderes europeus no que tange ao acolhimento e ao reassentamento de 

imigrantes em busca de asilo que chegam ao continente faz com que as únicas pautas que 

realmente avancem sejam as do recrudescimento do controle rígido das fronteiras e da 

asseguração do funcionamento das políticas de regresso (CONSELHO EUROPEU, 2015b). 

4 Considerações finais 

 O presente trabalho buscou analisar e avaliar, tanto pelo prisma jurídico quanto pela 

perspectiva da efetividade estratégica, a política europeia de migração e asilo e as medidas 

regionais e bilaterais tomadas pela União e pelos seus Estados-membros para lidar com o fluxo 

constante de imigrantes irregulares advindos de países africanos e asiáticos que se encontram em 

situações humanitárias precárias e que buscam a entrada na Europa pelo Mar Mediterrâneo, 

recorrendo frequentemente à organizações criminosas que oferecem um pretenso serviço de 

facilitação da travessia e arriscando suas vidas em embarcações impróprias e perigosas. 

 Partimos da consideração inicial de que o dever de non-refoulement, expressão usada 

extensivamente por ONGs e grupos de pressão com o intuito de criticar a ação europeia no 

Mediterrâneo, encontra respaldo jurídico tanto no âmbito internacional quanto no regional. A 

Convenção de 1951, a Convenção para a Tortura e a CEDH (conforme a jurisprudência 

produzida pela CtEDH no referente ao seu art. 3º), dentre outros instrumentos legais do DI, 

estabelecem o dever de non-refoulement, ainda que com alcances diversos. O sistema europeu 

de proteção dos direitos humanos, amplo em sua definição de proteção, estabelece o dever de 

non-refoulement em casos de tortura e de tratamentos desumanos ou degradantes. Vimos 

também que há um consenso entre os acadêmicos que exploram a temática do non-refoulement 

no que tange à ilegalidade da rejeição de imigrantes na fronteira sob a lei internacional. 

 Assim, pudemos concluir que as medidas de contenção migratória empregadas na 

Europa, tanto os tratados bilaterais firmados entre países Europeus receptores de imigrantes 



 
 

 
 

ilegais e países africanos nos quais a trajetória tem seu início quanto as operações marítimas 

comunitárias de controle de fronteiras empreendidas pela Frontex, violam na prática o dever de 

non-refoulement. Ao construir uma barreira policial impedindo que os imigrantes sequer 

cheguem ao território europeu impede-se que essas pessoas exerçam o seu direito garantido de 

solicitar asilo e o direito de não serem retornadas a uma situação de tratamento desumano. 

Por fim, as políticas de contenção migratória mostram-se insuficientes do ponto de vista 

estratégico. A fiscalização e o fechamento de rotas tradicionais utilizadas na migração irregular 

fomentam o surgimento de novas organizações criminosas especializadas na atividade de alto 

risco que é realizar a travessia por rotas menos seguras. A apreensão e eventual persecução de 

membros dessas organizações não resulta no desaparecimento da atividade criminosa e nem na 

redução dos números migratórios. O que podemos verificar, ao contrário, é um processo de 

precarização ainda maior das condições enfrentadas pelas pessoas que buscam a travessia. Sem 

dirigirem-se às causas primárias dos conflitos nos países de origem desses imigrantes em busca 

de asilo, os líderes europeus tornam ainda mais difícil a confecção de uma estratégia eficaz de 

controle dos fluxos migratórios que se direcionam ao continente.  
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Resumo 

Este trabalho busca esclarecer se as Políticas Migratórias existentes no Brasil são 

coerentes com sua atual posição em relação a Direitos Humanos no âmbito regional e 

multilateral (que se mostra diretamente ligada a valores do chamado Sul Global, e a vários 

pontos levantados ou afirmados na Convenção de Bandung, que foi ponto de partida para a 

disseminação desses valores entre os países que a constituíram, como a proteção aos direitos 

fundamentais dos indivíduos, a erradicação do racismo por nacionalidade e da exploração das 

populações mais pobres por países ricos), através da análise da aplicação dessas políticas na 

realidade dos migrantes econômicos bolivianos (regulares e irregulares, que chegam ao Brasil 

em números cada vez mais expressivos, principalmente em busca de melhores condições de 

vida). A metodologia definida para atingir esses esclarecimentos engloba a correlação das 

normas brasileiras vigentes para imigrantes, criadas a partir de 1980, e de propostas formais 

de mudanças para essas normas (projeto de nova lei de estrangeiros e migração, que tramita 

no Congresso Nacional atualmente) com dados dos fluxos de imigração boliviana para São 

Paulo (cidade que recebe a grande maioria desses fluxos) entre 2003 e 2013, bem como com 

dados do surgimento de problemas sociais decorrentes das condições de vida desses 

imigrantes no estado. A partir dessas correlações, conclui-se que ainda há um longo caminho 

a ser percorrido (incluindo ajustes normativos de ordem interna) para que o Brasil consiga 

demonstrar coerência entre o tratamento jurídico dado aos imigrantes bolivianos (e migrantes 



 
 

 
 

econômicos como um todo) e o discurso do país acerca de Direitos Humanos no plano 

externo (o que fica claro se pensarmos nas péssimas condições de vida dos imigrantes 

trabalhadores do setor têxtil de São Paulo, principalmente os indocumentados, desprotegidos 

pela lei brasileira para estrangeiros, que se configura como desatualizada, pouco abrangente e 

até mesmo seletiva).  

Palavras-chave: Migrações; Políticas Migratórias Brasileiras; Direitos Humanos. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho consiste na análise das normas migratórias brasileiras e na correlação 

dessas com o fenômeno da imigração boliviana para o Brasil, a fim de entender a atuação 

jurídica e a elaboração de políticas públicas do país frente a uma nova estrutura de fluxos 

migratórios internacionais (marcada pela globalização e pela consequente dinamização e 

intensificação desses fluxos), que demanda posição e ações efetivas do Brasil em termos de 

Direitos Humanos, que possam não só contribuir para a solução dos problemas 

socioeconômicos e humanitários decorrentes da imigração, como também dar consistência 

real para o posicionamento externo assumido pelo país no que tange ao tema dos direitos 

fundamentais da pessoa humana.  

Com base numa percepção de que há relação direta entre o histórico dos fluxos 

migratórios da Bolívia para o Brasil, suas características, a aplicação de normas migratórias 

brasileiras vigentes e os resultados reais dessa aplicação na vida dos imigrantes bolivianos, 

especificamente no estado de  São  Paulo, entre 2003  a 2013 (aqui destacando aspectos de 

ordem social e humanitária), o intuito é estabelecer uma análise das referidas normas, dos 

impactos humanitários de sua aplicação e das propostas de reforma para o sistema jurídico 

voltado para as migrações no Brasil, a fim de entender se esse sistema tem capacidade real 

para gerir o fenômeno das migrações, e, principalmente, para garantir os direitos básicos dos 

indivíduos em mobilidade no país (grupo em que se insere a população boliviana imigrante). 

Busca-se, em última análise, esclarecer se os mecanismos jurídicos que o Brasil utiliza 

como  base  para  sua  atuação  em  relação  a um novo contexto de  fluxos  migratórios  

internacionais  e  aos desdobramentos  sociais  e  humanitários  dessa  nova  conjuntura  são  

suficientes  e adequados para lidar com  a realidade de  crescente migração econômica  para  

o Brasil (notadamente com vistas ao trabalho e à melhoria de vida na maior metrópole do 



 
 

 
 

país)  e para sustentar seu discurso referente a Direitos Humanos no âmbito internacional, 

com base no caso da imigração boliviana. 

Pretende-se chegar aos esclarecimentos supracitados através da análise de dados de 

órgãos oficiais relacionados à imigração e Direitos Humanos, abordagem de autores 

envolvidos no debate sobre políticas migratórias  e  Direitos  Humanos  no  Brasil,  e, 

principalmente, da análise direta das normas migratórias vigentes no país e das propostas de 

reformulação dessas. 

Dentro dessa metodologia, o trabalho será desenvolvido  em  quatro  partes:  Histórico  

da imigração  boliviana  no  Brasil ;  A  imigração boliviana contemporânea (2003-2013);  

Políticas migratórias brasileiras  e  imigração  boliviana  contemporânea:  Questões  sócio-

jurídicas  de impacto  e Conclusão (em que visa-se  expor  os  resultados  da  pesquisa  e  as  

respostas  para  as  questões levantadas neste trabalho). 

A partir dessa estrutura, a intenção é traçar um entendimento mais abrangente dos 

diferentes aspectos envolvidos no fenômeno da imigração boliviana para o Brasil, de maneira 

que seja possível entender as etapas e motivações desse fluxo migratório (que envolvem a 

conjuntura socioeconômica brasileira e boliviana); a problemática humanitária proveniente da 

combinação entre o aumento do referido fluxo e a falta de abrangência normativa no Brasil 

para lidar com esse aumento, bem como as propostas jurídicas de resolução ou amenização 

dessa problemática. 

 

1. HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO BOLIVIANA NO BRASIL 

Ao abordarmos o fluxo migratório Bolívia-Brasil, pode-se dizer que este se configura 

como “antigo, constante e muito intenso” (DE OLIVEIRA e MOREIRA, 2013, p.70) e que a 

indocumentação e as dificuldades de regularização de imigrantes bolivianos ilegais no Brasil 

com base no Estatuto do Estrangeiro (que restringe a entrada de mão de obra no país àquela 

do tipo especializada, orientada para parcerias comerciais e empresariais) geram problemas 

sociais como a dificuldade de acesso do imigrante boliviano a direitos básicos (educação, 

saúde, etc.) tornando-o parte da parcela mais vulnerável da população, conforme se pode 

verificar em DE OLIVEIRA e MOREIRA (2013 p. 68 - 69). 

Ao pensarmos a evolução da imigração boliviana para o Brasil, considerando a 

bibliografia analisada, pode-se dizer ainda que “a presença boliviana é um fato consolidado 

na cidade de São Paulo” (SILVA, 2006, p. 160), tendo seu início significativo ainda nos anos 



 
 

 
 

1980, e configurando esses imigrantes como o grupo mais numeroso entre os hispano-

americanos que vivem na cidade e como trabalhadores específicos do ramo da costura, 

atividade remunerada escolhida como principal pelos bolivianos, por representar um 

“mercado de trabalho que não exige experiência prévia nem idade mínima para o trabalho, 

incorporando mesmo menores” (SILVA, 2006, p. 161). Adicionalmente, pode-se dizer que a 

“área de serviços e do comércio ambulante é outro setor que absorve parte dessa mão-de-obra 

boliviana que chega a São Paulo, em geral indocumentada” SILVA (2006, p. 161). 

Conforme explica DE FREITAS (2012, p. 155), a intensificação do fluxo migratório 

Bolívia – Brasil a partir da década de 1980 trouxe mudanças qualitativas e quantitativas para 

este. Isso porque, diferentemente dos bolivianos que migraram para o Brasil na década de 

1960, em menor escala e com níveis mais altos de qualificação profissional, os que imigraram 

na década de 1980 e 1990 vieram em escala muito maior, e com níveis muito mais baixos de 

qualificação profissional e condições financeiras, impulsionados a imigrar devido à situação 

existente em seu país: 

“Esses novos estratos da população boliviana que começaram a migrar para São Paulo 

na década de 1990 são os que mais sofreram com o êxodo rural e desemprego urbano que 

atingiram a Bolívia a partir de meados da década de 1980, devido a uma forte recessão 

econômica e desastres naturais provocados pelo ‘El Niño’” (SILVA, 1997 e 2006 apud DE 

FREITAS, 2012, p. 155 - 156). 

DE FREITAS (2012, p. 156) argumenta ainda que essa dinâmica de imigração para o 

Brasil como forma de fuga da ausência de perspectivas econômicas na Bolívia se insere num 

contexto de efeitos perversos da globalização: 

 “os imigrantes seriam as principais vítimas dos efeitos perversos da globalização – 

que, enquanto, por um lado, acirra desigualdades regionais em nível mundial, 

impulsionando movimentos migratórios de massa nos países que perderam o jogo do 

desenvolvimento. Por outro lado, impõe a alguns setores econômicos como, por 

exemplo, o setor de confecção, padrões de competitividade que passam a se sustentar 

por processos de superexploração da força de trabalho em amplos circuitos de 

subcontratação.” (DE FREITAS, 2012, p. 156). 

 

Nessa linha de pensamento, podemos dizer que o histórico da imigração boliviana para 

o Brasil engloba fatores socioeconômicos dos dois países (gradativamente favoráveis no 

Brasil e desfavoráveis na Bolívia), bem como uma lógica de globalização que torna a 

imigração inevitável, uma vez que essa se configura como a principal saída para o problema 

estrutural do subdesenvolvimento, que se agravou na Bolívia na década de 1980. 



 
 

 
 

Adicionalmente, conforme destaca ALVES (2012, p. 249), a própria estrutura da 

política econômica boliviana de então também contribuiu para a diminuição de empregos, 

principalmente entre a parte menos qualificada da população, e, consequentemente, para a 

imigração destes, que se viram sem alternativas: 

“Considerada um Estado mínimo e espoliado pelo capital internacional preconizado 

pelas políticas ditadas pela ideologia neoliberal, a Bolívia não tem mercado de trabalho 

e sim “mundo do trabalho”, onde somente os “melhores” conseguirão ter sucesso. Essa 

política neoliberal norteia todo o ideário das políticas educacionais dos países latino-

americanos, produzindo no cotidiano dessas sociedades o aumento das desigualdades, 

do número de excluídos, da minoria privilegiada e das mazelas que destroem as 

diversas formas sociais em prol de uma lógica individualista e economicista.” (ALVES, 

2012, p. 249) 

 

A partir da abordagem de forma mais específica do ramo da costura e da correlação 

entre as mudanças ocorridas nesse setor produtivo e a evolução da imigração boliviana para o 

Brasil, é possível dizer ainda que o histórico desse ramo, principal atividade econômica dos 

imigrantes bolivianos no Estado de São Paulo (em muitos casos, clandestina), é caracterizado 

por relações de trabalho bem definidas (apesar das condições precárias, irregulares e 

humanamente inadequadas desse trabalho) e que a formação da estrutura dessa atividade 

econômica em São Paulo tem sua origem ligada a um contexto anterior ao do início da 

intensificação do fluxo migratório Bolívia – Brasil. 

Sobre essa formação estrutural do setor, pode-se dizer, conforme visto em ROSSI 

(2005, p. 22), que essa está associada à imigração coreana para o Brasil (em grande volume 

para a capital paulista), uma vez que as principais atividades remuneradas dos imigrantes 

coreanos, quando de sua chegada, ocorriam no setor têxtil, da venda à confecção, e, 

posteriormente, estes se tornaram donos de confecções (em sua maioria, familiares), num 

processo de ascensão socioeconômica.  

Nesse cenário, surgiu nova demanda por mão de obra barata e pouco qualificada para o 

serviço mais pesado do setor, associado à confecção em si, já que a mão de obra coreana 

deixou de ser predominantemente operária. Esse processo abriu espaço não só para o trabalho 

de imigrantes bolivianos como mão de obra superexplorada no setor, como também para a 

atuação destes como donos de confecções e até mesmo exploradores de outros bolivianos, 

dentro de uma lógica de não perder competitividade, apesar das mudanças socioeconômicas 

dos trabalhadores que constituem o segmento, conforme aponta DE FREITAS (2012, p. 160): 

“os bolivianos deixam de ser apenas força de trabalho recrutada para se transformarem 

também em pequenos empreendedores, donos das oficinas de costura e recrutadores da 

força de trabalho – um recrutamento que se inicia, muitas vezes, na Bolívia. A partir de 

então, nos deparamos com a formação de um sistema cada vez mais complexo e 

heterogêneo no interior da comunidade boliviana inserida na cidade de São Paulo, cujo 



 
 

 
 

dinamismo se reflete, por exemplo, nas possibilidades de mobilidade social inscritas na 

passagem, plausível em médio prazo, da atividade de costureiro para a de ‘oficinista’ 

(dono de oficina de costura).” (SILVA, 1998 apud DE FREITAS, 2012, p. 160) 

 

Além de abordar essa nova estrutura do ramo da confecção na cidade de São Paulo, 

caracterizada pelo aumento da demanda de mão de obra de baixo custo (em que se enquadra 

aquela proveniente da Bolívia), é preciso considerar também o quadro de profundas 

dificuldades econômicas e sociais enfrentado pelos bolivianos em sua terra natal até os dias 

de hoje, como fator que contribuiu fortemente para a vinda de muitos destes para São Paulo, 

caracterizando-os como garantia de que o setor continuaria competitivo, com baixos custos 

de produção.  

Dados recentes do Banco Mundial exemplificam alguns aspectos em que se percebe 

grande discrepância de condições socioeconômicas entre Bolívia e Brasil, dimensionando 

melhor nosso olhar para os motivos que levam os bolivianos a migrarem em busca de 

melhores condições de vida: no período de 2004 a 2012, a expectativa de vida calculada no 

Brasil é de 74 anos, enquanto na Bolívia, cai para 67 anos; a porcentagem da população 

boliviana abaixo da linha nacional da pobreza é de 45%, enquanto no Brasil essa 

porcentagem cai para 9%; a renda per capita boliviana é de US$ 2.550,00, enquanto a do 

Brasil é de US$ 11.690,00.  

Além disso, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) boliviano é de 0, 667 (médio 

desenvolvimento humano), o menor dentre os países da América do Sul, enquanto o do Brasil 

é de 0, 744 (alto desenvolvimento humano).   

Sobre o mercado de trabalho boliviano, a Organização Internacional para as Migrações 

(OIM) destacou, em um relatório de 2011, que o principal problema do trabalho na Bolívia é 

sua qualidade. Estima-se que só um em cada cinco empregados no país (20% do total) tem 

um trabalho formal e fixo, enquanto que o restante (80%) é afetado por diferentes graus de 

incerteza e informalidade.  

Estes são apenas alguns pontos que reforçam a explicação de que muitos bolivianos 

chegam ao Brasil com o propósito de saírem desse contexto de pobreza, falta de perspectivas, 

e que apesar da realidade de desigualdades e problemas sociais que ainda existe no Brasil, 

esta ainda é vista pelos imigrantes bolivianos como uma realidade de menos pobreza e mais 

oportunidades, quando comparada ao contexto de precariedade econômica e social em que 

viviam antes de imigrarem.  



 
 

 
 

Essa visão de que o Brasil oferece condições melhores de subsistência em relação à 

Bolívia é um importante fator a considerar para entender porque a ausência de mobilização 

significativa dos imigrantes por melhorias na estrutura e nas relações de trabalho referentes à 

atividade de confecção em São Paulo também é um traço característico no histórico da 

imigração boliviana para o Brasil, por mais que essas relações, quando vistas à luz dos 

Direitos Humanos e do próprio Código Penal brasileiro, configurem-se como um esquema de 

trabalho escravo. 

A ausência da percepção de que estão sendo explorados ou mesmo aceitação de uma 

situação de exploração trabalhista decorre não só da preocupação constante dos imigrantes 

bolivianos com o endividamento e a deportação, como também da comparação que estes 

fazem entre as possibilidades de trabalho e sobrevivência na Bolívia e no Brasil, conforme 

destaca ROSSI (2005, p. 27): 

“Além de ser, numericamente, a maior comunidade de latino-americanos trabalhando 

em São Paulo, os bolivianos destacam-se por ser o grupo que faz o trabalho mais 

miserável. Em função das ameaças que sofrem, e da profunda crise de escassez de 

empregos na Bolívia, os imigrantes que vêm de lá aceitam qualquer situação, qualquer 

condição de trabalho que o patrão lhes oferece [...] tais diferenças entre os 

trabalhadores de diferentes nacionalidades vêm [...] da maneira distinta com que cada 

povo encara a oportunidade no Brasil” (ROSSI, 2005, p. 27) 

 

Além das dificuldades econômicas e sociais enfrentadas por esses imigrantes em seu 

país como fatores determinantes no histórico da imigração boliviana, conforme visto em 

COUTINHO (2011, p.8), é possível dizer ainda que a acentuada demanda por mão de obra 

mais barata para o segmento têxtil (notadamente a partir dos anos 1990), e a conseqüente 

imigração boliviana para suprir essa demanda, está associada a uma conjuntura de 

liberalização comercial e de abertura do mercado brasileiro (principalmente aos produtos 

asiáticos). Para poder competir com os preços dos concorrentes externos, foi necessário 

diminuir os custos (inclusive aqueles inerentes à mão de obra, como impostos que garantam 

seguridade social, por exemplo). Nesse contexto, COUTINHO explica que: 

“a importação de trabalhadores estrangeiros para o setor é ponto central à redução dos 

gastos com o trabalho, uma vez que a estadia ilegalizada desta mão-de-obra os deixa a 

margem dos direitos sociais e trabalhistas.” (COUTINHO, 2011, p. 8) 

 

Como também podemos verificar em COUTINHO (2011, p. 8), há outros fatores 

envolvidos na manutenção desse fluxo migratório a partir de 1990 e na permanência dos 

imigrantes bolivianos nas atividades de confecção e na cidade de São Paulo: o medo da 

deportação (reforçado e utilizado pelos empregadores como forma de coerção e de maior 

pressão para aumentar carga horária de trabalho e produção dos trabalhadores 



 
 

 
 

indocumentados); a necessidade de pagar dívidas (principalmente junto aos ‘atravessadores’ 

ou empregadores, a quem devem pagar os custos da viagem) e a certeza de obter retorno 

financeiro mais elevado do que conseguiriam em seu país de origem. 

Nesse sentido, há consenso acerca do motivo pelo qual tem crescido o fluxo de 

migração de países vizinhos para o Brasil (incluindo a Bolívia): busca de melhores 

oportunidades de trabalho e melhores condições de vida, ou, em outras palavras, motivo 

econômico, no contexto da globalização econômica, conforme se verifica nos textos de 

SILVA (2006, p. 157); MILESI e LACERDA (2008, p. 33); ALMEIDA (2009, p. 21); 

JUBILUT (2010, p. 281) e DE OLIVEIRA e MOREIRA (2013, p. 65).  

Essa motivação econômica, associada ao “aspecto jurisdicional de clandestino ou 

ilegalizado, é o que sustenta a atração deste fluxo imigratório que se por um lado, impõe a 

precarização do trabalho, por outro, representa a oportunidade de melhorar de vida” 

(COUTINHO, 2011, p. 12). 

As características mencionadas relativas ao histórico da imigração boliviana para o 

Brasil (motivo econômico para imigrar, associado à demanda doméstica por mão de obra 

barata para manter competitividade num contexto de liberalização econômica e a uma 

estrutura de trabalho configurada, em grande medida, por irregularidade e exploração para o 

alcance de altos índices de produtividade), se mantêm até os dias de hoje.  

Como ficará claro mais adiante, o conjunto de políticas migratórias brasileiras 

existentes contribui para a manutenção dessas características, uma vez que não aborda a 

migração econômica e os casos de exploração de mão de obra decorrentes desta como algo a 

ser combatido, mesmo que essa problemática se configure como uma ameaça real aos 

Direitos Fundamentais do ser humano (aos qual o Brasil já declarou ampla aderência, tanto 

em âmbito externo e quanto doméstico). 

 

2. A IMIGRAÇÃO BOLIVIANA CONTEMPORÂNEA (2003-2013) 

Mesmo após as décadas de 1980 e 1990, a imigração boliviana para o Brasil continua a 

crescer. Segundo dados da OIM de 2011, a quantidade de bolivianos legalmente residentes no 

Brasil passou de 12.980 pessoas no início da década de 1980 para 20.388 pessoas no final dos 

anos 2000.  

O Centro Pastoral e de Mediação dos Migrantes, organização sem fins lucrativos que é 

referência no auxílio a imigrantes de diversas nacionalidades, estima que haja cerca de 100 



 
 

 
 

mil imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo, dentre os quais a maioria encontra-se em 

situação irregular. Essa permanência e aumento do fluxo migratório Bolívia – Brasil explica-

se pela continuidade dos problemas sociais e econômicos na Bolívia e, paralelamente, pela 

evolução econômica do Brasil, num contexto internacional de crise econômica e de migração 

como uma alternativa para as populações inseridas nesse contexto, como é o caso da 

população boliviana, conforme argumenta ABRÃO (2012, p. 4): 

“A razão para a balança migratória ter mudado de lado é econômica [...] o crescimento 

da economia brasileira, aliado às crises que afetam os três maiores pólos de 

desenvolvimento mundial - EUA, Europa e Japão - transformaram o País num ímã de 

mão de obra legal e ilegal. ― Com esse movimento migratório econômico, o Brasil 

voltou a ser um país de imigração e não mais de emigração. E à medida que o Brasil vai 

enriquecendo, a questão da imigração vai se tornando cada vez mais importante [...] 

Apesar disso, dizem representantes das organizações e universidades que estudam o 

assunto, o governo não tem uma política para lidar com o tema.” (ABRÃO, 2012, p.4 

apud COMUNELLO, 2012 p. 1) 

Outro fator que segue inalterado é a forte demanda por mão de obra barata para o setor 

têxtil de São Paulo, que continua a atrair os imigrantes com pouca qualificação profissional 

de países vizinhos, incluindo a Bolívia.  

O interesse no trabalho dessa mão de obra permanece ligado à manutenção da 

competitividade dos produtos têxteis da indústria paulista. Também continua atrelada a esse 

interesse a questão da superexploração do trabalho dos imigrantes nas confecções do centro 

da cidade, e da falta políticas migratórias que possam coibir esse quadro.  

Além disso, o destino principal dos bolivianos continua sendo a cidade de São Paulo, 

onde já há redes sociais consolidadas de uma comunidade boliviana bem definida, cuja 

principal atividade remunerada é a confecção, caracterizada, em sua maioria, pela ilegalidade 

e as condições de trabalho totalmente inadequadas (sem ventilação, em espaços que servem 

como moradia além de local de trabalho para os imigrantes, onde problemas de saúde, como 

a tuberculose, são recorrentes em consequência das más condições de vida). 

A partir da análise dos dados de órgãos oficiais relacionados ao tema (como o Conselho 

Nacional de Imigração – CNIg) para entender em maior profundidade o volume e as 

características do fluxo migratório boliviano para o Brasil (em especial para São Paulo) de 

2003 a 2013, verifica-se que as autorizações concedidas pelo Conselho Nacional de 

Imigração até 31 de março de 2014 têm o estado de São Paulo como um dos principais 

destinos de imigrantes que aqui chegam, perdendo em números apenas para Acre e 

Amazonas (estados pelos quais passam os maiores fluxos de migração, mas não onde os 

migrantes permanecem).  



 
 

 
 

Esse dado reforça a relevância do estudo dos fluxos migratórios para São Paulo e, 

especificamente, os provenientes da Bolívia, pois as informações do CNIg traduzem apenas a 

face oficial ou regular desses fluxos, o que deixa em aberto aquelas relativas à comunidade 

boliviana que realmente vive em São Paulo (não somente a regular, mas também a irregular, 

que mais sofre com a falta de apoio jurídico para se estabelecer e viver em condições 

humanas adequadas no Brasil). 

De acordo com SOUCHAUD (2012, p. 91), além desses fatores, um traço característico 

do contexto da imigração boliviana contemporânea é a gradativa mudança na estrutura no 

setor de confecções de São Paulo. Devido às mudanças socioeconômicas domésticas 

(positivas, de ascensão social e econômica), a configuração da principal mão de obra do setor 

vem se modificando, deixando de ser uma mão de obra interna, do nordeste do Brasil, para 

ser uma mão de obra imigrante, uma vez que a interna tem alcançado maiores níveis de 

educação e postos de trabalho condizentes com sua nova realidade de capacitação 

profissional.  

Essa evolução nas condições de vida da mão de obra interna, associada a um contexto 

socioeconômico oposto nos países vizinhos, dentre os quais a Bolívia, resultou nessa 

gradativa modificação no setor e indica ainda que, no futuro, ocorrerá o mesmo em outros 

setores econômicos em que já há escassez de mão de obra interna devido às melhorias nas 

condições de vida e capacitação da população brasileira, conforme pontua o autor: 

“O nicho econômico para os migrantes sul-americanos na indústria das 

confecções também indica uma transição importante no modelo migratório 

brasileiro para o estatuto de país de imigração, a partir do qual, torna-se 

possível imaginar, num futuro próximo, a presença de migrantes sul-

americanos e a formação de outros nichos em setores de atividade tradicionais 

dos migrantes internacionais em países de imigração, como o trabalho 

doméstico e a construção civil.” (SOUCHAUD, 2012, p. 91) 

 

Outro aspecto que vem se modificando, conforme explica SOUCHAUD (2012, p. 90), 

é a questão das condições de trabalho nas confecções. Embora reconheça que ainda há casos 

de super exploração da mão de obra, o autor destaca uma tendência à diminuição destes: 

“Nos aspectos sociais, o mundo da oficina também mudou e multiplicam-se as oficinas 

registradas e o trabalho registrado. As jornadas de trabalho diminuem e as condições de 

trabalho melhoram em comparação com períodos anteriores; a exploração da mão-de-

obra, seja de maneira consentida ou forçada, tende, portanto, a diminuir, em grande 

parte, em consequência da ação do Ministério do Trabalho.” (SOUCHAUD, 2012, p. 

90) 

Abordando essa questão da exploração de mão de obra imigrante no ramo da costura na 

Região Metropolitana de São Paulo, ROSSI (2005, p. 38-39) explica que, como resultado do 

aumento da repressão ao trabalho escravo na região central de São Paulo (principalmente a 



 
 

 
 

fiscalização feita pelo Ministério Público do Trabalho e pela Polícia Federal nas confecções 

do Brás, do Bom Retiro e do Pari), está ocorrendo uma mudança significativa na estrutura da 

cadeia produtiva exploratória do setor têxtil.  

Com o objetivo de evitar essa fiscalização e as consequências dela (que incluem a 

deportação de imigrantes ilegais) vem ocorrendo um deslocamento das confecções irregulares 

(e consequentemente dos imigrantes latino-americanos em situação irregular) para outros 

bairros e até mesmo outras cidades de São Paulo. Isso se configura como um obstáculo para 

as entidades fiscalizadoras e dificulta a punição para casos de trabalho escravo, além de 

dispersar e desarticular a comunidade boliviana existente no centro de São Paulo. Alguns 

autores, como SOUCHAUD (2012, p. 78), atribuem esse deslocamento a outro fator: 

“A intensa pressão no setor industrial, setor que teve que reduzir seus custos 

de produção para poder competir com os produtos estrangeiros, principalmente 

asiáticos, implicou diferentes modalidades de transformação, às vezes 

combinadas, que foram aplicadas distintamente entre os sub-setores 

industriais. No caso da confecção paulistana, enquanto unidades de produção 

desapareceram, as que se mantiveram ou, até foram aparecendo, tiveram que 

passar por uma ou várias das seguintes modalidades de adaptação, muitas 

vezes combinadas: a deslocalização, a modernização, a reestruturação [...] As 

deslocalizações não são tão distantes, as empresas se mudam para o interior do 

Estado de São Paulo, no município de Americana, por exemplo, ou na periferia 

da Grande São Paulo. Essas deslocalizações próximas buscam, ao mesmo 

tempo, reduções dos preços do solo e dos aluguéis no entorno econômico e 

territorial propício de São Paulo, e a proximidade com o mercado.” 

(SOUCHAUD, 2012, p. 78) 

 

Essa análise desconsidera a preocupação supracitada dos donos das confecções, com a 

questão da fiscalização do trabalho dos imigrantes, que também se configura como um tipo 

de custo, que envolve o pagamento de multas e até mesmo a prisão em caso flagrante de 

trabalho irregular ou considerado escravo. 

Ainda referindo-se à estrutura do setor da confecção na cidade de São Paulo, 

SOUCHAUD (2012, p. 79) retrata-a não só como um local de exploração do trabalho dos 

imigrantes, mas como ambiente de inclusão e capacitação destes no mercado de trabalho 

brasileiro: 

“as oficinas de costura não podem ser consideradas unicamente como lugares de 

exploração da mão-de-obra imigrante, também são lugares de inserção e ascensão 

social para numerosos estrangeiros, por que a informalidade e flexibilidade da 

organização das oficinas também facilitam a integração no mercado de trabalho 

(primeiro trabalho obtido pelo apoio dos membros do grupo familiar ou étnico), a 

capacitação profissional (grande parte chegam como ajudante, sem conhecimentos na 

costura), a realização de um projeto migratório (seja no próprio lugar: tornar-se dono de 

oficina; seja no país de origem: compra de um lote ou casa), para quem, frequentemente 

indocumentado, sem conhecimento do mercado de trabalho e com um domínio fraco da 

língua e dos usos da sociedade do país de destino, teria poucas chances de ficar na 

cidade de São Paulo.” (SOUCHAUD, 2012, p. 79) 



 
 

 
 

Essa visão positiva das oportunidades para imigrantes no setor, entretanto, não anula a 

necessidade de se discutir reformas na legislação para imigrantes, uma vez que, apesar de 

representarem oportunidades, as confecções também representam claro descompasso entre o 

tratamento dado ao trabalhador brasileiro e ao trabalhador imigrante no que tange às 

condições básicas de trabalho e à remuneração e jornada não abusiva.  

Essa falha legislativa doméstica (ausência de leis brasileiras mais abrangentes para 

tratar da situação de imigrantes no Brasil) implica uma desconstrução do discurso externo do 

Brasil, pró garantia de Direitos Fundamentais do Ser Humano, e a diminuição da 

credibilidade desse discurso, uma vez que esse, na questão das migrações, não se traduz em 

práticas, em garantia efetiva do direito ao trabalho e a condições mínimas de vida. 

É importante reforçar que o Brasil se comprometeu formalmente com a proteção dos 

referidos Direitos Fundamentais, em nível nacional, via Constituição, e internacional, via 

assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ao analisarmos alguns 

artigos dessa declaração, fica latente que há um descompasso de posicionamento do Brasil 

em relação a Direitos Humanos no plano externo e interno, uma vez que as normas em vigor 

para a questão da imigração estão quase que totalmente dissociadas dos valores delineados na 

declaração.  

A declaração destaca, conforme se verifica em seu artigo 23º, dentre outros direitos 

básicos do ser humano, o direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições 

equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego; a um salário igual 

por trabalho igual; a uma remuneração equitativa e satisfatória, que permita uma existência 

conforme com a dignidade humana e a constituição de sindicatos. A correlação entre esses 

direitos e aqueles previstos na legislação migratória brasileira vigente deixa claro que há uma 

profunda contradição entre o tratamento jurídico dado aos imigrantes, principalmente 

irregulares, em solo brasileiro, e o discurso de Direitos Humanos do país. 

Além desses direitos, a declaração também prevê, em seu artigo 24°, o direito a 

repouso, lazer e férias periódicas pagas, e em seu artigo 25º, o direito a um nível de vida 

suficiente para assegurar saúde e bem-estar ao ser humano, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais. Ao se repetir o exercício de correlação entre esses direitos e aqueles previstos na 

atual base normativa relativa à imigração no Brasil, novamente se evidencia a incoerência 

entre discurso e prática brasileira quando o assunto é garantia e proteção de Direitos 

Humanos. 



 
 

 
 

De maneira geral, podemos dizer que a atual conjuntura socioeconômica da Bolívia e 

do Brasil, bem como a estrutura do setor de confecção da cidade de São Paulo, a 

superexploração de mão de obra imigrante inerente a esse setor e os esforços de fiscalização 

dessa exploração constituem o quadro contemporâneo da imigração boliviana para o Brasil.  

A esse quadro está associada uma realidade de inconsistência das normas migratórias 

existentes (uma vez que essas não priorizam a proteção de direitos básicos do imigrante e não 

estão alinhadas à posição formal do Brasil sobre Direitos Humanos), e de ausência de 

reformas normativas internas que possibilitem o combate efetivo às violações de Direitos 

Humanos provenientes da irregularidade e da precariedade das condições de vida e trabalho 

de imigrantes bolivianos na cidade de São Paulo. 

 

3. POLÍTICAS MIGRATÓRIAS BRASILEIRAS E IMIGRAÇÃO BOLIVIANA 

CONTEMPORÂNEA: QUESTÕES SÓCIO-JURÍDICAS DE IMPACTO REAL. 

O aumento de fluxos migratórios de países fronteiriços para o Brasil causa 

consequências na realidade social local dos migrantes e da sociedade como um todo, o que 

demanda políticas e normas capazes de coordenar essas consequências e, principalmente, de 

proteger os direitos fundamentais dos migrantes enquanto seres humanos que são, 

independentemente de seu status jurídico regular ou irregular, inclusive através do 

aprofundamento do conhecimento das temáticas relacionadas às condições de vida dos 

migrantes no Brasil, conforme vemos nos textos de GREGORI (2007, p. 25 - 26); MILESI e 

LACERDA (2008, p. 33-50); ALMEIDA (2009, p. 21 - 24); DE OLIVEIRA e MOREIRA 

(2013, p. 69). 

Há certo dissenso entre alguns autores quanto à eficácia e evolução das políticas e 

normas migratórias brasileiras existentes para lidar com a problemática social e humanitária 

gerada pela imigração (principalmente irregular), uma vez que, de um lado, há quem perceba 

a Lei nº 6.815/1980 (Estatuto dos Estrangeiros) e o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) - 

a quem compete a formulação da Política Brasileira da Imigração, o estabelecimento de 

normas migratórias complementares à lei e a solução de situações especiais e casos omissos – 

como mecanismos em constante aperfeiçoamento, suficientes para abordar a questão da 

migração econômica no país, como visto em ALMEIDA (2009, p. 16 - 25) e, de outro lado, 

há quem argumente que esses mecanismos são insuficientes e inadequados (como visto em 

MILESI, 2007, p. 77-82), uma vez que o referido Estatuto data de um período de Ditadura 

Militar no Brasil, e que portanto não dispõe de base constitucional sólida para servir como 



 
 

 
 

referência jurídica de proteção aos Direitos Fundamentais dos migrantes de maneira efetiva. 

A respeito dessa deficiência, REIS (2011, p. 59) explica que: 

“A ‘lei de estrangeiros’ que regula a entrada e permanência de imigrantes no Brasil foi 

criada em 1980, ainda na vigência do regime ditatorial no Brasil e se insere na lógica da 

“segurança nacional” do período. A elaboração dessa lei se deu em um momento em 

que o regime militar estava particularmente descontente com a “interferência” de 

religiosos estrangeiros em assuntos considerados de foro interno e buscava um 

mecanismo que facilitasse a expulsão de estrangeiros envolvidos em atividades 

políticas no país. De fato, a Igreja Católica no Brasil foi desde o início uma das 

principais críticas da legislação brasileira para estrangeiros, e segue hoje sendo a base 

para muitas das organizações de defesa dos interesses e dos direitos dos estrangeiros no 

Brasil.” (REIS, 2011, p. 59). 

 

Na discussão acadêmica do tema, verifica-se que existe a urgência de se pensar a 

condição dos imigrantes sob a perspectiva dos Direitos Humanos (superando o profundo 

enfoque internacional nas consequências econômicas associadas ao fenômeno e, no caso do 

Brasil, o profundo enfoque em Segurança Internacional), e de se elaborar uma Lei das 

Migrações, a fim de garantir a proteção desses direitos, aprofundando assim a consolidação 

do posicionamento do Brasil como país efetivamente defensor dos direitos fundamentais da 

pessoa humana, os quais já foram reconhecidos juridicamente pelo país em muitas ocasiões, 

mas demandam um reconhecimento mais efetivo, pautado na aplicação desses, conforme fica 

claro nos textos de GREGORI (2007, p. 26-27) e MILESI (2007, p. 77-82). 

Com base nesse argumento de que existe uma necessidade real de reforma das políticas 

migratórias existentes, e relacionando essa visão com a análise dos artigos do Estatuto do 

Estrangeiro vigente, é possível depreender trechos de clara inadequação entre o atual 

posicionamento do Brasil em relação a Direitos Humanos no plano externo e as políticas 

públicas internas para o tema da imigração (que não deixa de ser uma questão de Direitos 

Humanos, quando pensamos nos abusos envolvidos na entrada e permanência de imigrantes 

bolivianos que adentram o Brasil para trabalhar, por exemplo). As menções feitas no Estatuto 

à “vadiagem” e à “mendicância” como motivos para a expulsão de imigrantes do país, à 

proibição de direitos políticos e à limitação da “realização, por estrangeiros, de conferências, 

congressos e exibições artísticas ou folclóricas” são exemplos claros dessa inadequação. 

Relacionando o atual Estatuto com a imigração irregular contemporânea (inclusive 

boliviana), percebe-se que este dificulta o acesso de imigrantes a elementos básicos. Sobre 

essa questão, ROSSI (2005, p. 29) destaca a dificuldade de acesso à educação: 

“Segundo o Estatuto do Estrangeiro, a criança estrangeira, filha de pais 

estrangeiros, não tem direito à escola. A Constituição Federal, contudo, no 

artigo 5º, diz que toda pessoa residente no Brasil tem os mesmos direitos que 

os brasileiros. E há ainda o Estatuto da criança e do adolescente (ECA) que 

submete até à prisão os pais que não colocarem os filhos na escola. [...] a 



 
 

 
 

maioria das escolas do município de São Paulo adotam a determinação do 

Estatuto do Estrangeiro e são refratárias à entrada das crianças imigrantes” 

(ROSSI, 2005, p. 29) 

 

Esse é mais um ponto que nos permite dizer que a base normativa interna referente à 

questão das migrações no Brasil vai contra sua atuação e posicionamento externo em termos 

de Direitos Fundamentais, na medida em que limita o acesso de muitos seres humanos a um 

direito básico, que é aquele à educação. Essas e outras inconsistências existentes no Estatuto 

atual contribuem para a diminuição da credibilidade externa do Brasil enquanto país que 

realmente adere aos tratados dos quais faz parte e coloca em prática seus princípios, não só 

quando um brasileiro tem seus direitos básicos ameaçados em outros territórios, mas também 

quando estrangeiros passam por situação semelhante em território brasileiro. 

Os custos de regularização a serem pagos por imigrantes que estejam em situação 

irregular são outro ponto em que fica clara a desatualização do Estatuto do Estrangeiro, 

demonstrando que esse é apenas o reflexo do momento em que foi elaborado e aprovado, e 

não da conjuntura contemporânea.  

Imigrantes irregulares (dentre eles os bolivianos trabalhadores do setor têxtil na cidade 

de São Paulo), diferentemente dos imigrantes priorizados no texto da atual legislação 

brasileira para migrações, vivem e trabalham num contexto em que reunir um montante entre 

R$800,00 e R$1.500,00 exclusivamente para pagar custos de regularização de situação 

migratória é algo muito difícil, se não impossível. Os imigrantes bolivianos, remunerados 

com base na quantidade de peças que reduzem na confecção (cada uma valendo centavos) e 

financeiramente penalizados caso estraguem alguma peça confeccionada (cada uma, depois 

do acabamento, valendo reais), o que não é muito difícil ocorrer em caso de jornadas de 

trabalho de 12 a 16 horas por dia, são um forte exemplo da real dificuldade para ter condições 

financeiras suficientes para tornarem-se imigrantes regulares.  

Nesse sentido, a taxa de regularização definida pela lei é totalmente dissonante da 

realidade econômica precária em que vivem os imigrantes irregulares bolivianos, o que 

demonstra, mais uma vez, a inconsistência dessa e a necessidade de atualizá-la, não só para 

abarcar a realidade financeira de imigrantes irregulares bolivianos, como também de outras 

nacionalidades, de modo a garantir que o problema socioeconômico vivido por esta parte da 

população seja abordado de maneira mais efetiva via legislação. 

É nesse contexto de insatisfação com as normas migratórias existentes, bem como 

inadequação destas com a realidade (de posição do Brasil em termos de Política Externa e 



 
 

 
 

Direitos Humanos) que se insere o Projeto de Lei 5.655/2009, primeira proposta concreta 

apresentada (por um grupo de acadêmicos, juristas, especialistas e representantes de 

diferentes segmentos da sociedade interessados no aperfeiçoamento dos mecanismos 

jurídicos voltados para o tema das migrações) ao Congresso Nacional, como meio de 

atualização e adequação das normas migratórias existentes, alternativa à estrutura vigente 

para lidar com o fenômeno das migrações no âmbito doméstico (que envolve o Estatuto do 

Estrangeiro e o CNIg).  

O Projeto se destaca por propor mudanças institucionais significativas, uma vez que 

prevê a transformação do Conselho Nacional de Imigração em Conselho Nacional de 

Migração, órgão deliberativo e consultivo vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, o 

que demonstra a intenção de maior abrangência jurídica, de um ordenamento que dê conta 

não só da entrada, permanência e saída de estrangeiros do país, como também de saída de 

brasileiros para outros países.  

Além disso, com base na análise do Projeto, percebe-se destaque muito maior para a 

garantia dos Direitos Humanos, para uma política nacional de migração e para a democracia 

como norteadores para a aplicação da Lei, em detrimento da Segurança Nacional e da 

organização institucional (princípios norteadores da lei vigente), o que demonstra a mudança 

profunda pretendida (inclusive ideológica), a necessidade de se pensar o migrante (que chega 

ou que sai do país, independentemente de sua nacionalidade) não como ameaça à segurança 

nacional, mas sim como um ser humano com direitos bem definidos.  

Fica clara a preocupação com a adequação da política migratória interna à postura 

externa do Brasil em relação a Direitos Humanos, para dar coerência e legitimidade para essa 

posição, bem como apresentar soluções para um problema real do âmbito dos Direitos 

Humanos que existe como resultado da migração irregular: os abusos trabalhistas (contexto 

relacionado com a imigração boliviana para o Brasil).  

Trechos do projeto que mencionam “direitos e garantias fundamentais consagradas na 

Constituição” aos estrangeiros; direitos trabalhistas e de sindicalização ao imigrante; acesso 

irrestrito à saúde; acesso à assistência ou confissão religiosa (vedada ao estrangeiro na lei 

vigente), bem como maior abertura para que o “estrangeiro sem o respectivo visto” (em que 

podemos enquadrar os bolivianos indocumentados que migram para o Brasil em busca de 

trabalho), em casos excepcionais, tenha entrada autorizada pelo Ministério da Justiça, deixam 

latente a dimensão das mudanças objetivadas, e da ênfase nos Direitos Fundamentais do 

migrante, personagem cada vez mais importante para o desenvolvimento do país em que este 



 
 

 
 

se estabelece e trabalha, dentro de um contexto de Globalização e maior fluxo de migrações, 

conforme destaca GENRO (então Ministro da Justiça) em trecho de sua carta ao Presidente 

da República em abril de 2008: 

“O anexo anteprojeto de lei de estrangeiros [...] reflete o esforço do governo 

para que o Brasil possa adequar-se à realidade migratória contemporânea e às 

expectativas mundiais, convergindo para uma nova política de imigração que 

considere, em especial, o desenvolvimento econômico, cultural e social do 

País [...] Quando da promulgação da Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980, 

atual Estatuto do Estrangeiro, alterada pela Lei nº 6.964, de 9 de dezembro de 

1981, o foco era precipuamente a segurança nacional.  Essa realidade nos dias 

atuais encontra-se em descompasso com o fenômeno da globalização, que tem 

revolucionado os movimentos migratórios.  Impõe-se, assim, que a migração 

seja tratada como um direito do homem, ao se considerar que a regularização 

migratória seja o caminho mais viável para a inserção do imigrante na 

sociedade.”  (GENRO, 2008, p. 33) 

 

Adicionalmente, cabe mencionar o espaço dado para o fortalecimento das Relações 

Internacionais no projeto, como pode ser visto em seu artigo 2º, no qual se declara que “a 

aplicação desta Lei deverá nortear-se pela política nacional de migração, garantia dos direitos 

humanos, interesses nacionais, sócio-econômicos e culturais, preservação das instituições 

democráticas e fortalecimento das relações internacionais. 

 Essa menção ao “fortalecimento” reflete um objetivo estratégico de política externa do 

Brasil, de demonstrar seu protagonismo na região e de consolidar sua posição internacional 

em relação a Direitos Humanos, conforme levantado por REIS (2011, p. 49): 

“O tratamento dado à questão migratória pelo Estado brasileiro está 

relacionado não apenas ao importante ativismo de migrantes e seus aliados 

[...], mas também a um objetivo mais amplo no plano internacional, sobretudo 

ao longo do governo Lula. A maneira de compreender e lidar com as 

migrações internacionais tem relação direta com o objetivo de defender e 

assegurar o protagonismo do país em fóruns regionais e multilaterais, dentro 

de um contexto internacional em que o tema é cada vez mais importante e 

controverso [...] Nos últimos anos, mesmo a política de imigração começou a 

ser percebida como parte importante da posição do Brasil em relação às 

migrações no plano internacional, o que explica as mudanças que estão sendo 

propostas no sentido de tornar mais coerente a posição do país em relação às 

migrações no sentido mais amplo.” (REIS, 2011, p. 49) 

 

Ainda em tramitação no Congresso, o Projeto de Lei 5.655/2009 representa, por todos 

os aspectos mencionados, um passo importante para a resolução dos problemas apresentados, 

referentes à desarticulação de políticas migratórias brasileiras com a realidade que se coloca.  

Em 31 de julho de 2014, mais um passo foi dado no sentido de abordar a fundo a 

questão migratória no Brasil e amenizar os problemas sociais e a violação dos Direitos 

Humanos decorrentes da situação atual de não conformidade entre a realidade dos imigrantes 

no Brasil e a eficácia das normas para lidar com essa realidade.  



 
 

 
 

Foi apresentada a proposta do Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes no Brasil, elaborada por uma comissão de especialistas em legislação 

e migrações, com base numa ampla consulta pública a diferentes organizações 

(governamentais e não governamentais) da sociedade, que, de alguma forma, estão ligadas à 

problemática dos fluxos migratórios de e para o Brasil, como o Conselho Nacional de 

Imigração, o Departamento de Polícia Federal do Ministério da Justiça, o Ministério do 

Trabalho e do Emprego, o Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, dentre outras instituições.  

Após ampla discussão da Comissão com essas diversas entidades, posterior audiência 

pública e apresentação de uma primeira versão do anteprojeto (em abril de 2014), além de 

contribuições para o aperfeiçoamento desta, vindas de diferentes órgãos (como o Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados - ACNUR Brasil, CARITAS Brasil, o 

Fórum Social Pelos Direitos Humanos e Integração dos Migrantes no Brasil, o Instituto de 

Migrações e Direitos Humanos – IMDH, só para citar alguns deles), e das recomendações da 

I Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio - COMIGRAR, ocorrida entre 30 de maio 

e 1° de junho de 2014, em São Paulo, veio a apresentação da versão final, em julho, que traz 

uma proposta ainda mais aprofundada e fiel à realidade das migrações no Brasil, alinhada à 

Constituição democrática de 1988, aos Direitos Humanos amplamente defendidos pelo país 

no âmbito internacional e, principalmente, às necessidades dos migrantes, tanto brasileiros, 

quanto estrangeiros.  

Depois de anos de discussão acerca da necessidade de reformas nas normas brasileiras 

para migração, envolvendo diferentes grupos sociais ligados a essa questão, e de um primeiro 

Projeto de Lei já apresentado, sinalizando interesse de ampla parcela da sociedade na 

atualização dos dispositivos jurídicos para o tema, o Anteprojeto de Lei de Migrações e 

Promoção dos Direitos dos Migrantes no Brasil representa um consenso mais amplo e 

representativo acerca do que, exatamente, deve mudar na legislação para que os indivíduos 

que emigram ou imigram tenham seus direitos fundamentais efetivamente protegidos e para 

que, por conseqüência, a posição internacional do Brasil em relação a esses direitos ganhe 

maior consistência. 

Com base na análise do anteprojeto, é possível dizer que esse está baseado em algumas 

características principais: o “imperativo de compatibilidade com a Constituição Federal de 

1988 e o respeito ao princípio da convencionalidade” (indicativo de que há um alinhamento 

entre a proposta da nova legislação para migrações e a Constituição vigente desde 1988, que 

abarca os Direitos Humanos como fator orientador); a “mudança de paradigma da legislação 



 
 

 
 

migratória brasileira” (em que essa passa a ser abordada sob a perspectiva dos Direitos 

Humanos, não mais da Segurança Nacional, o que implica inclusive um novo olhar sobre os 

indivíduos em mobilidade temporária ou definitiva, agora como migrantes, termo inclusivo, 

uma vez que coloca imigrantes e emigrantes numa mesma esfera , e não mais como 

“estrangeiros”, termo que remete a uma visão negativa desses indivíduos) e o “enfrentamento 

da fragmentação dos avanços empreendidos pelo Brasil em matéria de regulação migratória” 

(com o objetivo de propiciar coesão às normas migratórias, dentro de um mesmo sistema, 

dotado de autonomia e funções bem definidas). 

Outros pontos de destaque na nova orientação jurídica proposta para o conjunto de 

normas migratórias brasileiras é a “ampla participação da sociedade brasileira” (para a 

formulação de normas e políticas efetivamente representativas, que atendam às demandas dos 

indivíduos aos quais se dirigem, como se buscou fazer com o Anteprojeto, via envolvimento 

de diferentes organizações da sociedade para sua elaboração) e,  a “preparação do Brasil para 

enfrentar o momento de novo ciclo de migrações internacionais em decorrência da 

globalização econômica” (que se caracteriza como um momento em que as modificações 

internacionais no modo de produção levam grande quantidade de pessoas a se deslocarem em 

busca do trabalho que muitas vezes não é encontrado em seu país de origem). 

Norteado por essas características, o Anteprojeto destaca o problema da ausência de um 

Serviço de Migrações brasileiro formal, centralizado, que dê conta de articular funções 

relacionadas ao tema que, atualmente, são delegadas a diferentes instituições, como a Polícia 

Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego, sem que haja entre essas uma real 

coordenação ou uma estratégia comum para alcançar objetivos claros relativos às migrações, 

uma vez que nenhuma dessas tem, dentre suas funções formais, a de gerir essa questão, de 

maneira mais abrangente, dentro do país.  

Sobre esse ponto, o próprio texto de apresentação do Anteprojeto ressalta que 

atualmente, todo avanço da legislação sobre migrações internacionais se vê comprometido, 

no plano da efetividade, pela inadaptação dos serviços públicos à nova realidade da 

mobilidade humana. Adicionalmente, destaca-se, também no Anteprojeto, que no cenário 

mundial o Brasil desponta como um dos poucos países desprovido de um serviço de 

migrações, cabendo à Polícia Federal grande parte do processamento dos pedidos de 

residência e de refúgio, de caráter eminentemente administrativo. 

No sentido de solucionar esse problema de falta de coordenação entre instituições 

encarregadas da acolhida, regularização ou fiscalização dos imigrantes e emigrantes e 



 
 

 
 

também de ausência de tomada de decisão e direcionamento mais efetivo acerca de políticas 

migratórias, o Anteprojeto propõe a criação de um órgão formal e autônomo de Migrações no 

Brasil (a Autoridade Nacional Migratória – ANM).   

A ANM, de acordo com o Anteprojeto, deverá dispor de independência administrativa, 

ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e 

autonomia financeira. Além disso, a Autoridade terá as atividades de controle e checagem de 

documentação migratória nos pontos de fronteira, bem como nos pontos de atendimento a 

migrantes no território nacional, transferidas para sua jurisdição.  

Outro aspecto de destaque é a estrutura organizacional da ANM, proposta no artigo 76 

do Anteprojeto, que engloba uma Diretoria-Geral (responsável por presidir a ANM, garantir a 

aplicação das normas migratórias e gerir as demais áreas da estrutura organizacional da 

Instituição); seis Diretorias Adjuntas (vinculadas à Diretoria-Geral e responsáveis pelas áreas 

de integração de políticas e serviços sociais; Diálogo Social, Institucional, Parlamentar e 

Federativo; Articulação Internacional; Proteção e Promoção de Direitos; Sistemas, Estudos e 

Análise da Informação Migratória e Logística e Operações); cinco Superintendências 

Regionais (uma para cada região do Brasil, configurando-se como estruturas de gestão 

descentralizadas da Autoridade Nacional Migratória, com função de administrar, no plano 

regional, a realização de projetos e atividades que viabilizem as políticas migratórias 

formuladas em âmbito nacional, bem como de gerir e articular escritórios estaduais e postos 

de atendimento migratório vinculados à ANM). 

Além dessas subdivisões, o Anteprojeto propõe a criação do Conselho Nacional sobre 

Migrações (CMig), órgão de articulação intragovernamental e acompanhamento, supervisão e 

controle social da Autoridade Nacional Migratória; o Observatório Nacional Migratória 

(responsável por estudos sobre a situação das migrações no Brasil, bem como propostas de 

aperfeiçoamento nas políticas migratórias e campanhas informativas direcionadas aos 

migrantes); a Câmara de articulação sindical (com a finalidade de dirimir dúvidas sobre os 

reflexos laborais das normas de caráter migratório e recomendar ações, programas, normas e 

outras atividades nesse âmbito) e a Ouvidoria da Autoridade Nacional Migratória 

(responsável, principalmente, por receber, acompanhar e promover a efetiva internalização de 

manifestações, denúncias e sugestões relacionadas à atuação da ANM). 

Todas essas atribuições têm como objetivo ‘amarrar’ as diferentes funções relacionadas 

a Políticas Migratórias dentro de um mesmo sistema jurídico e administrativo, de maneira 

que as barreiras burocráticas e as inconsistências normativas que dificultam a regularização 



 
 

 
 

de migrantes ou a garantia de seus direitos, enquanto seres humanos, sejam minimizadas ou 

erradicadas. Para além desse objetivo, a estrutura de Autoridade Migratória proposta 

demonstra uma preocupação com constante atualização e aperfeiçoamento normativo, bem 

como com a ampla participação social e diálogo com diferentes setores, para que haja gestão 

de problemas e aperfeiçoamento contínuo. 

Adicionalmente, o Anteprojeto delimita as diversas e abrangentes competências 

previstas para a ANM, o que permite entender melhor quão completo será o escopo de 

atuação desse novo órgão (em termos de gestão efetiva das migrações no Brasil), caso venha 

a ser aprovado em congresso.  

A Autoridade ficaria encarregada, dentre outras coisas, dos assuntos relacionados com a 

nacionalidade, a naturalização e o regime jurídico dos imigrantes; das rotinas e processos 

sobre a determinação da condição de refugiado, de asilo político; da proteção especial ao 

apátrida; da coordenação com órgãos setoriais, entidades da sociedade civil e organismos 

internacionais para o aprimoramento do atendimento dos migrantes por serviços públicos, 

programas e ações no país; da gestão documental, memória histórica e arquivística das 

migrações no país; do aperfeiçoamento contínuo das bases de dados, indicadores e perfis 

sociais, econômicos, culturais e produtivos das populações migrantes do país e da atuação 

como Secretaria Executiva do Comitê Nacional para Refugiados - CONARE, criado pela lei 

9474 de 22/07/97.  

Além dessas modificações institucionais profundas, outro ponto de destaque do 

Anteprojeto (que está diretamente associado ao posicionamento brasileiro em termos de 

Direitos Humanos e às consequências desse para a realidade do imigrante boliviano no plano 

doméstico) é a reformulação dos princípios em que se baseia a Nova Lei de Migrações, dos 

quais podemos destacar: a “universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos 

humanos dos migrantes”; o “encorajamento da entrada temporária de imigrantes a fim de 

estimular o comércio, o turismo, as relações internacionais e as atividades culturais, 

esportivas, científicas e tecnológicas”; a “inclusão social e laboral dos migrantes por meio de 

políticas públicas”; o “acesso igualitário e livre dos imigrantes aos serviços, programas e 

benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica integral pública, trabalho, 

moradia, serviço bancário e seguridade social”; o “fortalecimento da integração econômica, 

política, social e cultural dos povos da América Latina, mediante constituição de espaços de 

cidadania e livre circulação de pessoas” e o “diálogo social na formulação, execução e 

avaliação de políticas migratórias e promoção da participação cidadã dos migrantes”.  



 
 

 
 

Todos esses princípios nos permitem verificar uma abertura ainda mais clara e profunda 

ao imigrante que adentra o Brasil como mão de obra pouco qualificada, social e 

economicamente vulnerável; uma base normativa orientada para a garantia de direitos e a 

inclusão social como forma de viabilizar desenvolvimento para os indivíduos e para o país 

como um todo (diferentemente da Lei vigente, que aborda as políticas migratórias como 

mecanismos de defesa e Segurança Nacional), bem como uma política orientada para a 

integração regional em detrimento da supervalorização do imigrante proveniente da Europa e 

da América do Norte e da desvalorização do imigrante de países fronteiriços.  

O Anteprojeto também se mostra o mais abrangente quando relacionado à situação 

específica do imigrante irregular (que, por motivo de endividamento, má remuneração e 

medo de deportação, torna-se o maior alvo de violação de Direitos Fundamentais), uma vez 

que prevê garantias ao imigrante como a isenção das taxas de regularização, mediante 

declaração de hipossuficiência econômica; assistência jurídica integral gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos e direito à educação pública, vedada a discriminação 

em razão da nacionalidade.  Essas garantias, presentes no artigo 4º, combinadas com os 

demais direitos definidos no Anteprojeto, atendem diretamente às principais demandas dos 

imigrantes em situação irregular e de vulnerabilidade socioeconômica no Brasil e, mais 

especificamente, na cidade de São Paulo (onde ocorrem tantos casos de exploração 

trabalhista e insuficiência financeira para regularização). 

Com base em todos esses pontos levantados, percebe-se que há inúmeras evidências de 

que a abordagem jurídica que o Brasil vem utilizando para lidar com o tema das migrações 

levanta questionamentos acerca de sua eficácia e real validade para garantir a defesa dos 

direitos fundamentais dos migrantes (bolivianos ou de outras nacionalidades) e coloca em 

dúvida a credibilidade e coerência do Brasil enquanto signatário de diversos tratados 

internacionais relacionados a direitos fundamentais e enquanto país que prioriza esses direitos 

também no âmbito de seu ordenamento interno. 

Dentro dessa conjuntura, as propostas de reforma no sistema jurídico para a imigração 

no Brasil configuram-se como resposta ou solução possível para os problemas humanitários 

advindos da incongruência desse sistema, uma vez que elas se mostram alinhadas à nova 

realidade das migrações no Brasil e às demandas básicas do imigrante residente no país.  

 



 
 

 
 

CONCLUSÃO 

Considerando o tema central abordado por este trabalho, é possível dizer que a base 

normativa migratória existente é insuficiente e inadequada para lidar com a problemática 

mencionada, pois esta não consiste em normas e planos de ação alinhados com a Constituição 

atual ou com os Direitos Fundamentais do ser humano, que possa sanar ou amenizar de 

maneira eficaz os problemas enfrentados por imigrantes que chegam ao país em escalas cada 

vez maiores em busca de melhores condições de vida.  

Nesse contexto de inadequação jurídica e de conseqüências negativas desta na vida dos 

imigrantes residentes no Brasil, destaca-se o caso dos imigrantes bolivianos em São Paulo e 

seu histórico de vítimas da superexploração de mão de obra no setor têxtil existente na região 

metropolitana da cidade, bem como de dificuldade para regularização de situação, dadas as 

elevadas taxas estipuladas pelo Estatuto do Estrangeiro para tanto.  

O debate acadêmico e os dados analisados deixam claro que a deficiência de políticas 

migratórias para conter a ilegalidade, a indocumentação, e a consequente exclusão social de 

migrantes econômicos bolivianos (significativa mão de obra para a movimentação e 

sustentação de um setor consolidado no estado de São Paulo, que é o da Indústria Têxtil) é 

um fato.  

Percebe-se que a abordagem jurídica do governo brasileiro e dos órgãos a esse ligados 

para lidar com os problemas gerados pela crescente migração econômica para o Brasil limita-

se à utilização de leis desatualizadas para estrangeiros, que datam de um contexto de ditadura 

militar.  

Esse conjunto de leis não engloba o real perfil de migrantes de países vizinhos (pessoas 

com baixa qualificação profissional e educacional), que são maioria, e priorizam os migrantes 

econômicos provenientes da Europa e da América do Norte (com maior qualificação, e que 

são minoria), caracterizando uma situação de clara exclusão social e minimizando os efeitos 

da aplicação de normas relacionadas a Direitos Humanos como forma de coibir atividades 

econômicas (incluindo aquelas praticadas na Indústria Têxtil do centro de São Paulo) que 

desrespeitem esses direitos.  

Por mais que instituições como o Ministério Público tentem coibir a exploração do 

trabalho dos imigrantes bolivianos, a partir do momento em que o país prioriza, via Estatuto 

do Estrangeiro, um ‘perfil de imigrante’ em detrimento de outro, bem como promove regras 

que limitam o acesso a direitos básicos para pessoas de outras nacionalidades (como 

educação, saúde e seguridade social), a consistência da adesão do Brasil a acordos 



 
 

 
 

internacionais em defesa de direitos fundamentais e à sua própria Constituição (que, 

conforme seu texto, se fundamenta na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do 

trabalho, visando promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação) é colocada em dúvida. Reforçando essa 

ideia, COUTINHO (2011, p. 12) pontua que  

“a presença dos bolivianos nas oficinas de costura da capital paulista, em 

condições de trabalho análogas ao escravo, está em desacordo não somente 

com o conjunto das leis brasileiras como também com os tratados 

internacionais dos quais o país é signatário.” (COUTINHO, 2011, p. 12). 

 

Diante desse cenário, faz-se necessário atualizar essas políticas migratórias para torná-

las mais coerentes com a realidade e para que seja possível diminuir pela via jurídica os 

impactos negativos enfrentados pelos imigrantes bolivianos (e os demais provenientes de 

países vizinhos). Essas modificações normativas tendem a ser parte da solução do problema 

porque têm potencial para reduzir a marginalização dos trabalhadores bolivianos, dando a 

estes condições mais realistas para regularizarem sua situação no Brasil, munindo-os de 

direitos mais similares aos dos trabalhadores brasileiros, o que garantirá igualdade efetiva e 

coibirá a exploração e coerção por parte dos empregadores.  

Reformas normativas nesse sentido estão diretamente ligadas ao aperfeiçoamento e à 

consolidação da posição do Brasil frente ao seu novo papel dentro da estrutura dos fluxos 

migratórios internacionais (de país predominantemente receptor de imigrantes, em 

decorrência de seu desenvolvimento econômico notável nas últimas décadas) e à 

consolidação de sua posição como país que defende de maneira efetiva os Direitos Humanos, 

para além do discurso.  

O Projeto de Lei 5.655/2009 e o Anteprojeto de Lei de Migrações e Promoção dos 

Direitos dos Migrantes no Brasil representam a possibilidade de realização dessas reformas 

normativas, uma vez que se mostram alinhados à Constituição democrática de 1988, aos 

tratados internacionais de que o Brasil é signatário, e, principalmente, às reivindicações e 

necessidades dos migrantes, enquanto seres humanos.  

Contudo, o fato de cinco anos terem se passado sem que haja aprovação do Projeto de 

Lei 5.655/2009 é um indicador de que essas modificações legislativas, apesar de serem 

necessárias e aprovadas por ampla parcela da população brasileira ligada ao tema, ainda 

enfrentam obstáculos para serem implementadas. 

Nesse sentido, pode-se concluir que os referidos projetos consistem em avanços reais 

na discussão do tema e na busca por soluções sólidas, mas, por ainda não terem sido 



 
 

 
 

aprovados e não terem anulado o Estatuto do Estrangeiro vigente (juntamente com as 

consequências humanitárias negativas de sua aplicação), ainda não trazem mudança concreta 

para a realidade da população imigrante presente no Brasil, permanecendo uma situação de 

insuficiência normativa para gerir casos de violação de Direitos Humanos no âmbito 

doméstico e sustentar uma posição de defesa destes no âmbito externo. 
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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo demonstrar quem são os brasileiros que deixaram o 

país rumo ao Canadá durante a década de 90 até 2007. Este texto será dividido em quatro partes 

voltadas para análise qualitativa e quantitativa de pesquisas anteriormente realizadas ao longo do 

período proposto. A primeira parte tratará de um sucinto histórico da emigração brasileira ao 

Canadá, seguida da exposição e análise de dados sócio econômicos, a terceira parte abordará 

brevemente alguns dos propósitos apontados pelos emigrantes que os levaram a migração e a 

permanência, e por fim analisa-se todos os aspectos abarcados a fim de definir o perfil destes 

emigrantes. Foi possível concluir que: são jovens, maioria mulheres, pessoas vindas de grandes 

centros urbanos e estados do sudeste brasileiro, na maioria casados, tem familiares ou amigos já 

instalados no Canadá, tem ensino superior completo constituídos de uma parcela expressiva de 

pós-graduados, maioria documentados, tem bom conhecimento do idioma e diversificação das 

atividades exercidas no mercado de trabalho canadense. Concluiu-se que embora o número de 

emigrantes brasileiros no Canadá não seja considerado expressivo, levando em consideração o 

montante de brasileiros que se dirigem a outros países, o foco da imigração canadense são os 

profissionais qualificados, contribuindo assim para a evasão de uma parcela bastante 

significativa da população que não pretende retornar. 

Palavras chave: migrações internacionais; Canadá; profissionais qualificados 

 

 

 

 



 
 

 
 

Nos anos 90, manchetes como o “Brasil exportou um milhão de migrantes” 

(RABINOVICH, 1995 apud PATARRA, 2005, p. 25) geraram debates e um sentimento 

nacionalista de brio ferido, quanto a deixar a imagem de país receptor de imigrantes para 

remetente de emigrantes.  Aos poucos se percebeu que não se tratava de uma “inversão de 

tendência” (PATARRA, 2005, p. 25), ou seja, o país não deixaria de ter um contingente 

acessando o Brasil através da imigração e passaria a ter apenas um fluxo de emigração, ele 

seguiria com os dois fluxos, e foi o que ocorreu e segue assim ainda hoje. O presente artigo tem 

como objetivo demonstrar um perfil sócio econômico de quem são os brasileiros que deixaram o 

país rumo ao Canadá durante a década de 90 até 2007. 

Este trabalho se justifica por conseguir trazer uma perspectiva histórica recente das 

emigrações brasileiras demonstrando como a criação do programa migratório canadense pode 

resultar em uma nova faceta do perfil do emigrante brasileiro, aprofundando os estudos desse 

fluxo migratório e colaborando para sua melhor compreensão. 

Para um arranjo histórico do perfil sócio econômico do emigrante brasileiro que se destina 

ao Canadá iremos trabalhar com três textos base. O de Franklin Goza publicado em 1992, o de 

Rosana Nunes publicado em 2003 e o do Centro Comunitário Brasil-Angola publicado em 2009. 

É importante ressaltar que os textos tem amostras retiradas de metodologias e locais variados. O 

trabalho de Goza toma Toronto e Nova Iorque, neste texto vamos destacar a parcela de 

emigrantes brasileiros entrevistados no Canadá que correspondem a 195 indivíduos, embora o 

autor diferencie a maioria dos dados apresentados alguns estão juntos, misturando, assim, as 

perspectivas do Canadá e dos Estados Unidos e a qual vamos distingui-los no artigo que segue. 

Nunes entrevistou brasileiros morando em diversos lugares do Canadá, infelizmente não 

descritos no texto, ao todo 98 pessoas participaram. E o relatório do Centro Comunitário Brasil-

Angola76 foca na cidade e arredores da metrópole de Toronto e teve 622 brasileiros participantes, 

através de questionários on-line. 

Este texto será dividido em quatro partes voltadas para análise qualitativa e quantitativa 

das pesquisas anteriormente realizadas ao longo do período proposto. A primeira parte tratará de 

um sucinto histórico da emigração brasileira ao Canadá, seguida da exposição e análise de dados 

sócio econômicos, a terceira parte abordará brevemente alguns dos propósitos apontados pelos 

emigrantes que os levaram a migração e a permanência, e por fim analisa-se todos os aspectos 

abarcados a fim de definir o perfil destes emigrantes. 
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Tatiana P. Dowbor) que sempre referenciarei como o trabalho do Centro Comunitário Brasil-Angola. 



 
 

 
 

Breve histórico da emigração de brasileiros ao Canadá 

Devido a suas necessidades de adensamento populacional, o Canadá sempre manteve suas 

portas abertas aos emigrantes, uma primeira onda recente de brasileiros se deu na década de 80. 

Até 1987 não era necessário a apresentação de visto para entrar no Canadá, bastava apenas 

apresentar o passaporte para ingressar no país, o que se tornou atrativo para vários emigrantes 

que tentavam acessar os Estados Unidos, entre eles os brasileiros, considerando as crescentes 

exigências instituídas pelo governo norte-americano na época. Os rumores sobre a facilidade de 

se conseguir um emprego bem remunerado e de um país livre de discriminação mais ao norte 

também funcionavam como estimulo (GOZA, 1992). 

Um recurso utilizado por emigrantes que iam ao Canadá também na década de 80 era a 

solicitação da condição de refugiado, especialmente quando a imigração canadense iniciou um 

cerceamento da entrada desses emigrantes ao tomar conhecimento de um aumento significativo 

deste recurso. Goza (1992, p. 68) aponta de 50% dos brasileiros entrevistados em sua pesquisa 

aguardavam uma resolução desta condição. Segue abaixo tabela com estimativas do número de 

brasileiros no Canadá no final da década de 80 até 2001. 

Tabela 1 – Número de brasileiros no Canadá, censo de 1986, 1991, 1996 e 2001 

Ano 1986 1991 1996 2001 

Canada 1.365 2.525 6.540 9.710 

Fonte: NUNES, 2003, p. 201. 

Esse repentino aumento na solicitação de refugiados na década de 80, levou a uma emenda 

no “Immigration Act” de 1976, efetivada em Janeiro de 1993, que redefiniu a dinâmica da 

imigração canadense e está presente até os dias atuais na política migratória deste país. Esta 

emenda delimitou três correntes migratórias que admitem: 1) familiares imediatos de cidadãos 

canadenses ou residentes permanentes; 2) pais e avôs de cidadãos canadenses ou residentes 

permanentes, refugiados, trabalhadores independentes com ofertas de emprego e autônomos; e 

3) imigrantes independentes sem oferta de trabalho e empreendedores (VIDAL, 2000). 

O programa imigratório canadense é considerado referência mundial por sua estruturação, 

por visar o multiculturalismo e também por tornar palpável aos ingressantes a cidadania. A 

seleção da terceira corrente se dá através de um sistema de pontuação na qual se avalia, 

basicamente, grau de escolaridade, idade, conhecimentos de inglês e francês, profissão e 

experiência profissional. Além do processo federal o país reconhece que as demandas podem 



 
 

 
 

variar entre as províncias que o constituem, podendo elas assim, elaborar parte de seu próprio 

programa migratório e conduzi-lo de forma a atender seus requerimentos e necessidades.  

Desde a década de 90 o governo canadense e suas províncias veem intensificando a 

divulgação de seus programas migratórios com o intuito de despertar o interesse de imigrantes. 

Os slogans utilizados são, por exemplo, “O Canadá quer você” ou “Você tem um lugar em 

Quebec77” e são difundidos através de matérias em revistas, palestras e instituições que 

transmitem os regulamentos da imigração canadense e suas províncias tentando atrair, em sua 

maioria, jovens emigrantes qualificados. 

Embora sejam colocados questionamentos quanto a veracidade das estimativas dos 

brasileiros no exterior notamos que os números apresentados pelo Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) estão muito próximos aos números apresentados pelos censos efetuados pelo 

governo canadense dos últimos anos. No ano de 2007 a estimativa maior apresentada pelo MRE 

era de 20.850, enquanto a menor 11.210, na média teríamos 16.030 brasileiros no Canada. Os 

dados apresentados pelo censo canadense de 2006 relatam 15.755 (CANADÁ, 2006) brasileiros 

em seu território e em 2011 foram 25,395 (CANADÁ, 2011). É importante ressaltar que muito 

disso se deve pelo fato de o processo de imigração ocorrer de forma majoritariamente 

regulamentada, reduzindo a entrada de forma não documentada. Segue abaixo tabela com as 

estimativas do MRE. 

Tabela 2 – Estimativas do número de brasileiros no Canadá 

Ano 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 

MRE 16.030 20.650 26.300 30.146 25.150 36.600 39.300 

Fonte: BRASIL, Ministério das Relações Exteriores, 2014. 

Esses números certamente correspondem aos emigrantes com vistos válidos que se 

cadastraram voluntariamente e diretamente nos postos do MRE no exterior (por exemplo vistos 

de turismo, estudos, permissão temporária de trabalho, residente permanente e cidadãos) 

deixando de fora os não documentados e com vistos expirados. Expostos os números pode-se 

dizer que a segunda onda emigratória de brasileiros ao Canadá se deu na primeira década de 

2000, especialmente, após os anos 2000 em que as estimativas de brasileiros neste ano no 

Canadá apontavam 6.458 (INSTITUTO MIGRAÇÕES E DIREITOS HUMANOS, 2001), já em 
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2014 os valores chegaram a 39.30078 (BRASIL, Ministério das Relações Exteriores, 2014) 

demonstrando um forte crescimento e intensificação deste fluxo. 

O perfil sócio econômico dos brasileiros que rumam ao Canadá 

O ano que obteve o maior número de entradas da primeira onda foi em 1987 em que 60% 

eram homens e 40% mulheres (GOZA, 1992, p. 70)79. Interessante notar uma inversão neste 

padrão demonstrada no trabalho de Rosana Nunes de 2003 (p. 206), as mulheres passaram a ser 

maioria, sendo 60 entrevistadas e 37 entrevistados. Dados também confirmados pelo censo 

canadense de 2001, em que dos 9.710 brasileiros identificados em solo canadense 4.355 eram 

homens e 5.350 mulheres (NUNES, 2003, p. 206). Essa inversão se mantem no trabalho do 

Centro Comunitário Brasil-Angola (2009, p. 11) com 63% de mulheres e 37% de homens. 

Apenas o relatório do Centro Comunitário Brasil-Angola menciona idades. Segundo o 

mesmo 72% dos emigrantes brasileiros no Canada estão entre as idades de 25 a 44 anos. O 

grupo mais representativo é o de 30 a 34 anos com 24% do total (MAGALHÃES, 2009, p. 11). 

Na análise do fluxo migratório para a América do Norte, Franklin Goza (1992, p. 71) 

expõe que grande parte destes fluxos partiram dos estados mais povoados e economicamente 

mais ativos do Brasil em que 64% dos imigrantes partiram de Minas Gerais, em segundo 

aparece o Rio de Janeiro e em terceiro São Paulo80. Nunes (2003, p. 207) também confirma essa 

tendência tomando apenas o Canadá como amostra, 61 dos seus 98 entrevistados saíram de 

grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife e Porto 

Alegre. O estudo do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 14) distingue 

mais claramente as porcentagens, o estado de São Paulo foi responsável por 38% dos emigrantes 

da amostra, seguido de Minas Gerais com aproximadamente 14% e Rio de Janeiro com 11%. 

Em termos de educação nas amostras de Goza (1992, p. 71) 38% tinham ensino médio 

completo, 26% cursaram parte da universidade e 10% tinham curso superior. É importante 

destacar, assim como faz o autor, que não houveram diferenças estatísticas significativas entre as 

amostras dos dois países considerados na pesquisa, mesmo quando tomadas por sexo (GOZA, 

1992). Esse painel toma outra forma na análise de Nunes (2003, p. 207), dos quais 66 dos 98 
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 Dos quais 20 mil foram registrados pelo Consulado brasileiro em Toronto, 11 mil pelo Consulado em Montreal, 

aproximadamente 7 mil pelo Consulado em Vancouver e 1.500 registrados na Embaixada brasileira em Ottawa 

(BRASIL, Ministério das Relações Exteriores, 2014). 
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 A pesquisa de Franklin Goza abarcou 139 homens e 56 mulheres. 
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 Acredita-se que o estado de Minas Gerais aparece como primeiro no estudo de Franklin Goza por esses dados 

terem sido tomados em conjunto, nos Estados Unidos e no Canadá, se sobressaindo assim o intenso fluxo de 

mineiros aos Estados Unidos na década de 80. O autor não faz nenhuma ressalva estatística quanto a este dado em 

seu texto. 



 
 

 
 

entrevistados por ela tinham curso universitário completo, 20 deles com pós-graduação, 12 

tinham curso universitário incompleto, 13 tinham o ensino médio e 4 apenas o ensino 

fundamental. Isso também se confirma em 2007, em que quase 70% dos questionados tinham 

grau universitário completo sendo que destes 33% haviam completado cursos de pós-graduação 

e apenas 15% não haviam iniciado estudos em universidades dos quais 13% tinham o ensino 

médio completo (MAGALHÃES, 2009, p. 13). O texto indica que também não ocorreram 

diferenças estatísticas entre sexos nessas amostras. 

Sobre o estado civil dos emigrantes Goza (1992, p. 71) demonstra que 50% dos homens 

brasileiros que emigraram ao Canadá eram casados e 69% deles morava com a esposa, enquanto 

a porção de mulheres casadas era de 34%. A pesquisa do Centro Comunitário Brasil-Angola 

(MAGALHÃES, 2009, p. 13) demonstra que 24% dos participantes indicaram serem solteiros e 

68% eram casados ou moravam com seus parceiros, dos quais 57% eram legalmente casados.  

As mudanças na política de emigração incidiram fortemente nas formas de entrada dos 

emigrantes brasileiros no Canadá. Em Goza (1992, p. 72) a maioria se inseriu no país antes de 

entrar em vigor a emenda de 1993, assim, uma parcela significativa entrou no país com visto de 

turista e permaneceu, dos quais 12% deles declararam ter tido muitas dificuldades em tirar o 

visto e entrar no país. Nesta época cerca de 60% dos que emigraram ao Canadá entraram de 

forma não documentada e utilizaram serviços de coiotes, entraram por Lima (Peru), México e 

pelos Estados Unidos, a grande maioria sozinhos, somente 21% deles viajaram com parentes 

(GOZA, 1992, 72).  

A pesquisa do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 15) não expõe 

a forma de entrada no país, mas demonstra uma situação em que grande parte dos emigrantes 

parece estar documentada, apenas 7% dos participantes foram considerados “sem status”, com o 

visto expirado. Do total 75% deles tinham o visto de residência permanente ou adquiriram a 

cidadania canadense (35% e 40% respectivamente), 18% dos demais pertencem aos vistos de 

turismo, estudos entre outros (MAGALHÃES, 2009, p. 15). 

A hospedagem é retratada em dois dos artigos utilizados e demonstra as características das 

redes formadas. Na pesquisa de Goza a hospedagem se deu da seguinte forma: 39% se 

hospedaram com amigos que já moravam no Canadá, outros 12% com o irmão e 7% com 

primos (1992, p. 73). O Centro Comunitário Brasil-Angola constatou que 25% dos emigrantes 

brasileiros passaram suas primeiras noites em hotéis ou albergues, 20% em casa de membros da 

família, 18% na casa de conhecidos brasileiros, 13% na casa de conhecidos canadenses e 24% 

em outros locais não especificados (MAGALHÃES, 2009, p. 18). 



 
 

 
 

A adaptação linguística parece como um dos principais elementos chave para prosperar no 

Canadá. No início da década de 90 apenas um homem e uma mulher declararam seus 

conhecimentos de inglês como “bom” na pesquisa de Goza (1992, p. 77), 71% dos homens e 

68% das mulheres chegaram ao Canadá sem condições de se comunicar, embora melhoras 

pudessem ser notadas em relativo pouco tempo. Ainda sobre a pesquisa de Goza (1992, p. 78), o 

autor expõe que 72% do emigrantes brasileiros frequentaram escolas de inglês no Canadá e 85% 

tinham como objetivo estudar inglês. Das mulheres 64% frequentavam escolas no Canada, em 

que 83% iam a escola para estudar inglês (GOZA, 1992, p. 78). A tentativa de adaptação 

educacional também pode ser considerada um fator de influência positiva na experiência de 

emigração ao Canadá. 

Em 2009, no trabalho do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 19) 

o panorama demonstrado apresenta consideráveis mudanças, 60% dos inquiridos indicam ter um 

inglês intermediário ou fluente desde a chegada no Canadá. Aproximadamente 30% tem nível 

básico e apenas 14% atestaram não ter nenhum conhecimento no idioma, entretanto, 60% deles 

seguem tendo aulas de inglês no Canadá (MAGALHÃES, 2009, p. 31). 

A inserção do emigrante brasileiro na sociedade canadense parecia ser mais difícil na 

década de 90, Goza (1992, p. 79) aponta que 84% declaram que seus amigos eram outros 

brasileiros. Já no trabalho do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 21) 

esse índice cai para 55% e indica que 23% dos brasileiros participantes do questionário mantem 

relações apenas com canadenses. 

As perspectivas quanto ao trabalho também sofreram mudanças, dos 195 entrevistados por 

Goza (1992, p. 73) apenas 3 não trabalhavam e isso se dava porque nenhum deles desejou ou 

procurou um emprego. De suas amostras o autor concluiu que 47% dos homens que emigraram 

ao Canadá começavam a trabalhar 13 dias após a sua chegada, 32% deles variou entre o mínimo 

de 0 a 6 dias para conseguir um emprego (GOZA, 1992, p. 74). Para as mulheres o tempo variou 

de 7 a 13 dias e em 20 dias 63,5% delas já tinham trabalho (GOZA, 1992, p. 74).  

A pesquisa do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 26-27) não 

aborda sobre questões de gênero no âmbito do trabalho e nem sobre o tempo necessário para 

inserção do emigrante no mercado de trabalhos, mas aponta que 70% dos emigrantes brasileiros 

no Canadá trabalhavam em tempo integral, 20% parcial, 10% estavam desempregados, dos 

quais aproximadamente 5% estava desempregado e procurando emprego (MAGALHÃES, 2009, 

p. 42). 



 
 

 
 

As seis profissões mais assinaladas pelos emigrantes brasileiros no Canadá no início da 

década de 90 (GOZA, 1992, p. 77) foram: faxineiro de empresa (17%), operário da construção 

civil (10%), carpinteiro (10%), drywall da construção (6%), servente de pedreiro (6%) e 

demolidor (4%). Para as mulheres as três profissões mais indicadas foram faxineira de empresa 

(36%), garçonete (15%) e babá (8%). 

Em 2009 os trabalhos sinalizados parecem ocorrer em áreas mais variadas em que 15% 

indicaram fazer trabalhos domésticos, aproximadamente 12% serviços de limpeza, 10% 

trabalham com educação, aprox. 8% trabalham no setor de serviços, 8% na indústria, 8% na área 

de tecnologia, 8% em finanças, 8% na construção civil, 7% em hotelaria, 6% no comercio, 5% 

na área de saúde, entre outros (MAGALHÃES, 2009, p. 26). A divisão de gêneros no trabalho 

se dá da seguinte forma entre as mulheres, 21% fazem trabalhos domésticos, 13% serviços de 

limpeza, 11% educação e 9% organizações sem fins lucrativos (MAGALHÃES, 2009, p. 39). 

Entre os homens, 23% fazem trabalhos na construção civil, 11% na indústria, 10% em serviços 

de limpeza e 9% em serviços financeiros (MAGALHÃES, 2009, p. 39). 

A rede de contatos aparece significativamente quando levamos em conta que 

aproximadamente 35% dos emigrantes brasileiros arrumaram seu primeiro emprego com a ajuda 

de amigos brasileiros, 25% sem ajuda alguma, aprox. 11% por amigos de outras nacionalidades 

e aprox. 9% por amigos canadenses (MAGALHÃES, 2009, p. 27). 

Por que o Canadá? 

Dos 98 brasileiros entrevistados por Rosana Nunes (2003, p. 204-205) 39 disseram que 

vieram ao Canadá devido a insegurança social no Brasil (os motivos de apontados foram a 

criminalidade, desigualdade social, insegurança, falta de oportunidades entre outros), 26 deles 

vieram em busca de melhoramentos profissionais, 13 se casaram com nativos, 8 para ganhar 

mais dinheiro e 12 por razões diversas. O relatório do Centro Comunitário Brasil-Angola 

(MAGALHÃES, 2009, p. 17) elenca cinco temas centrais presentes nas descrições dos fatores 

que levaram a imigração: primeiro seria melhores oportunidades de carreira, segundo encontrar 

um companheiro no Canadá, terceiro melhor qualidade de vida, quarto desejo de escapar da 

violência, corrupção e da “mentalidade brasileira” e em quinto a necessidade de aprender inglês.  

Goza (1992, p. 78-79) questionou seus entrevistados sobre a possibilidade de repensar a 

experiência migratória ao Canadá e 96% dos emigrantes da amostra disseram que emigrariam 

novamente para o mesmo destino, dos quais 68% dos homens tinham a perspectiva de se 

tonarem cidadãos e 62% das mulheres também. Embora 43% dos brasileiros no Canadá 



 
 

 
 

afirmassem querer permanecer no país e 52% revelassem o desejo de regressar ao Brasil, destes 

15% apontavam que “as chances na vida estão melhores no Canadá” e 8% diziam terem se 

adaptado ao Canadá, sendo assim, incapazes de se readaptar à vida no Brasil novamente 

(GOZA, 1992, p. 80). A pesquisa do Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, 

p. 32) colocou uma proposta de cenário diferente para avaliar a permanência dos brasileiros no 

Canadá, foi perguntado qual seria a reação dos emigrantes entrevistados se ganhassem na loteria, 

aproximadamente 34% disseram que viveriam parte do ano no Canadá e a outra parte no Brasil, 

aprox. 31% continuaria a viver em Ontario81, aprox. 11% trariam suas famílias para Ontario e 

10% retornaria imediatamente ao Brasil. 

Quanto a discriminação ela aparece de diferentes formas nos textos utilizados. Em Goza 

(1992, p. 79) 45% dos brasileiros no Canadá se consideraram discriminados em alguns 

momentos. Curioso é que 20% deles declararam terem se sentido usados, maltratados ou 

abusados por membros da comunidade portuguesa localizada em Toronto. Já no relatório do 

Centro Comunitário Brasil-Angola (MAGALHÃES, 2009, p. 33) 70% dos inquiridos disseram 

nunca ter experimentado discriminação, de acordo com os emigrantes, a aparência similar à de 

europeus diminui dramaticamente a possibilidade de discriminação82. Dos aproximadamente 

30% que consideram ter sofrido discriminação atribuem ela a ser um imigrante, a fluência no 

idioma, ao sotaque, a falta de experiência canadense e ao não reconhecimento de credenciais 

profissionais obtidas no exterior (especialmente as obtidas no país de origem) (MAGALHÃES, 

2009, p. 43). 

Uma outra faceta do emigrante brasileiro 

As características do emigrante brasileiro da década de 90 eram de um grupo constituído 

por sua maioria de jovens, com nível médio de instrução escolar cujos empregos mais 

característicos eram nos serviços de baixa qualificação. Embora os salários fossem considerados 

inaceitáveis aos nativos, concederam a esses imigrantes uma ascensão em seus rendimentos e a 

fuga de uma situação de desemprego no país de origem (SALES, 1991). Essas propriedades 

também puderam ser vistas no perfil do emigrante brasileiro que se destinou ao Canadá no texto 

de Franklin Goza abarcando a mesma época. Eles eram em sua maioria homens, de grandes 

centros urbanos, a maioria com ensino médio completo ou um nível inferior de escolaridade, que 

grande parte das vezes sua inserção só seria possível por meios não documentados, não 

conseguiam se inserir expressivamente na sociedade e no mercado de trabalho canadense, 

                                                           
81

 Província em que se localiza Toronto. 
82

 80% dos participantes do questionário do Centro Comunitário Brasil-Angola indicaram serem brancos, 14% se 
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ocupando sempre tarefas de baixa remuneração que auxiliavam na discriminação, e a falta de 

domínio no idioma surge como um fator crucial que amplia as dificuldades. 

Algumas características gerais se mantiveram, como ainda ser constituído de um grupo 

significativamente de jovens, com pessoas vindas de grandes centros urbanos e estados que 

concentram grandes parcelas da economia do país, em sua maioria casados e que tem familiares 

ou amigos já instalados no Canadá.  Entretanto, vemos que algumas características sofreram 

mudanças e muito disso se deve ao grau de especificação e seletividade do programa imigratório 

canadense, embora algumas tendências se demonstrem no contexto mais amplo do emigrante 

brasileiro. Além da maioria de jovens e da predominância dos estados aqui já indicados, o 

destaque de uma maioria de emigrantes do sexo feminino também pode ser notada como uma 

mudança significativa apontada no censo demográfico brasileiro de 2010 (BRASIL, Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, 2011). 

Retornando a especificidade do perfil do emigrante brasileiro que ruma ao Canadá, pode-

se perceber que o nível educacional ascendeu fortemente, focando em pessoas com ensino 

superior completo e uma parcela expressiva de pós-graduados. É possível notar também que o 

status de documentado é muito mais presente, o bom conhecimento do idioma desde o início da 

experiência migratória parece ter sido capaz de corroborar para uma melhor inserção dos 

emigrantes na sociedade e no mercado de trabalho incidindo positivamente na adaptação dos 

mesmos frente as mudanças apresentadas no repertorio de pessoas em convívio e na 

diversificação dos trabalhos exercidos. 

A sondagem sobre o retorno ao Brasil foi incrementada pela condição de ganhador da 

loteria como um incentivo econômico para o retorno, eliminando assim o foco das questões 

monetárias do indivíduo emigrante como condição para retornar, o que expos uma forte 

evidencia de que os aspectos econômicos não são e não devem ser considerados como único 

fator de estimulo à mobilidade das pessoas considerando aos resultados obtidos. 

A instabilidade econômica, o processo de democratização, o cerceamento do processo 

produtivo nacional, o crescente distanciamento entre ricos e pobres podem ser tomados como 

alguns dos motivos que ajudaram a desencadear a movimentação de emigrantes na década de 80 

e 90, entretanto, a persistência e o aumento desse fenômeno mostram um descompasso com a 

conjuntura nacional que seguiu a partir de 2000 no Brasil. Uma demonstração disso são os 

motivos apontados pelos trabalhos aqui expostos que teriam conduzido os indivíduos à 

emigração, eles não abordam apenas a condição econômica, mas sim um amplo espectro de 

fatores que recaem mais sobre questões sociais. 



 
 

 
 

Com os dados expostos acima pode-se destacar uma característica importante do perfil dos 

emigrantes brasileiros que se destinam ao Canadá e que perpassamos neste artigo, o alto nível de 

instrução que eles tem. Em 2000 a quantidade de brasileiros com ensino superior divulgado pelo 

Ministério da Educação (MEC) era correspondente a 4,4% (BRASIL. Ministério da Educação. 

Número de brasileiros com graduação cresce 109,83% em 10 anos, 2012) da população, neste 

mesmo ano, de acordo com dados do Banco Mundial, a taxa de emigrantes com ensino superior 

partindo do Brasil era referente a 2,2% da população brasileira (BANCO MUNDIAL, 2011). 

Em dados apresentados também pelo MEC, no mesmo ano citado acima, a renda per capita dos 

estudantes de ensino superior de 18 a 24 anos era de 43,9 em seu quinto quintil, acima de 80% 

da amostra ordenada, apenas 5,1 correspondem ao primeiro quintil (BRASIL. Ministério da 

Educação. Censo de Educação Superior do MEC, 2012). Assim, podemos concluir que a 

educação superior no Brasil atende, em sua maioria, a classe média e alta da população 

(MAGALHÃES, 2009, p. 41). 

Essas pessoas ocupam uma posição privilegiada no mercado de trabalho nacional, segundo 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), a taxa de emprego de quem 

possui ensino superior no Brasil entre 25 e 64 anos é de 85% (BRASIL. Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2013), maior que a média dos países que 

compõem a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)83 onde o 

percentual é de 84% (BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira, 2013).  

Desta forma acredito ter atingido o objetivo central deste trabalho que é demonstrar quem 

são os brasileiros que deixaram o país rumo ao Canadá durante a década de 90 até 2007. 

Concluo que embora o número de emigrantes brasileiros ao Canadá não seja considerado 

expressivo84, levando em consideração o montante de brasileiros que se dirigem a outros países, 

o foco do programa de imigração canadense é voltado para profissionais qualificados, 

contribuindo, assim, para a evasão de uma parcela bastante significativa da população que não 

pensa ou quer retornar ao seu país de origem. 
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Resumo 

A escolha para este estudo deve-se ao fato de que o Brasil é o principal pólo receptor de 

imigrantes bolivianos e Bolívia possui níveis elevados de emigração de cidadãos devido à baixa 

expectativa de desenvolvimento originário de sua estrutura econômica e social. O Brasil 

configura-se como o país como o principal país receptor de imigrantes bolivianos por conta de 

proximidade geográfica, com extensas fronteiras e melhor desenvolvimento social e econômico, 

normalmente, escolhendo São Paulo como local de residência devido à facilidade ao acesso ao 

trabalho em oficinas têxteis localizadas em bairros da Zona Leste da cidade. Estima-se que a 

comunidade boliviana somente na Cidade de São Paulo aproxima-se de 100 mil pessoas, 

constituindo-se atualmente o maior grupo de imigrantes na cidade, composto em sua maioria por 

homens jovens, com idade entre 20 e 40 anos com pouca ou nenhuma qualificação profissional e 

a existência de políticas públicas na Cidade de São Paulo tem contribuído para uma maior 

desenvoltura no acesso a serviços sociais pela população migrante, porém, nota-se que o 

principal problema enfrentado pela comunidade de imigrantes é a burocratização do processo da 

aplicação da legislação federal e a garantia de acesso a direitos sociais e serviços públicos.  

Portanto, a implantação da cidadania regional dentro do MERCOSUL pode vir a ser uma 

importante forma de regulamentar a mobilidade de pessoas e para que esta seja implementada 

com sucesso é necessário que a Rede de Mercocidades atue de forma conjunta ao Estado 

facilitando a promoção da integração regional. Com isto, se faz necessário entender o fluxo 

migratório boliviano para a cidade de São Paulo, que anualmente recebe grandes números de 

imigrantes bolivianos. Também é necessário compreender os principais desafios para esta 

mercocidade para a regulamentação destes imigrantes e ainda, analisar os benefícios da 

implantação da cidadania regional nos Estados que compõem o MERCOSUL. 
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INTRODUÇÃO. 

 

A questão da imigração em tempos atuais é um assunto altamente discutido em diversos 

órgãos internacionais, e entre eles o MERCOSUL. Para tratar da mobilidade de pessoas em 

cidades que integram o bloco regional, foram criados a Rede de Mercocidades e o FCCR - Foro 

Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos do MERCOSUL, 

que objetivam promover a integração entre os atores subnacionais.  

O processo migratório boliviano para cidades como São Paulo e Buenos Aires requer 

atenção, pois em sua grande maioria estes imigrantes partem em busca de melhores 

oportunidades de trabalho e vida. 

Atualmente, o imigrante boliviano chega a São Paulo e possui como meta trabalhar, 

juntar dinheiro e voltar para concretizar um determinado projeto, como comprar uma casa ou 

pagar os estudos. Com isso, muitos imigrantes permanecem em torno de um ou dois anos no 

país e não priorizam as relações sociais.  

Assim como brasileiros são atraídos aos Estados Unidos, por exemplo, com o intuito de 

mudar de vida, os bolivianos são recrutados por pessoas que oferecem trabalho e moradia. A 

entrada no Brasil normalmente ocorre por Corumbá, Manaus e até mesmo por Foz do Iguaçu. 

Apesar de viverem em situações precárias no Brasil, esta, muitas vezes, chega a ser melhor do 

que na Bolívia.  

Analisando a adesão da Bolívia ao MERCOSUL e a participação de atores subnacionais 

bolivianos (La Paz, uma mercocidade) no processo de integração regional este artigo tem por 

objetivo analisar o processo migratório boliviano para São Paulo, verificar as principais 

características da cidade receptora e a importância da Cidadania Regional, da Rede de 

Mercocidades e do FCCR para a promoção da paradiplomacia. 

O artigo está estruturado da seguinte forma: 1. O processo migratório boliviano para São 

Paulo; 2. São Paulo, a mercocidade receptora; 3. A cidadania regional; 4. A rede de 

mercocidades e o FCCR. 



 
 

 
 

O PROCESSO MIGRATÓRIO BOLIVIANO PARA SÃO PAULO. 

 

O processo migratório boliviano para o Brasil iniciou-se ao final do século XX, mas foi a 

partir de 1980 que o processo se intensificou. Até meados dos anos 70, o perfil do imigrante era 

de pessoas com níveis educacionais elevados, normalmente médio ou superior. Na década de 80 

o perfil do imigrante mudou, chegando até o Brasil, imigrantes menos qualificados e com níveis 

de escolaridade menor (XAVIER, 2012). Atualmente, a maior parte dos imigrantes latinos 

americanos da cidade de São Paulo é proveniente da Bolívia, constituindo como o quinto maior 

grupo de imigrantes do país, superando americanos, japoneses, paraguaios e portugueses. 

Fatores como o crescimento econômico brasileiro, baixas taxas de desemprego – comparando-se 

às taxas bolivianas-, melhores oportunidades e condições de vida, são fatores que atraem os 

imigrantes bolivianos para o país. 

 

TABELA 1 

Bolivianos na Cidade de São Paulo, 1940 a 2010 (legais) 

PERÍODO BOLIVIANOS  

1940 81 

1950 176 

1960 1.516 

1970 3.111 

1980 4.322 

1991 6.462 

2000 10.222 

2010 27.754 

 

Fonte: Adaptado de “A Segunda Geração de latino-americanos na Cidade de São Paulo: a questão do idioma” 

  



 
 

 
 

Analisando a tabela acima é possível notar que o número de imigrantes bolivianos em 

São Paulo vem crescendo continuamente e este número pode tornar-se maior com a adesão da 

Bolívia ao MERCOSUL.  

A Bolívia iniciou o processo de adesão ao MERCOSUL em 2012, e em 17 de julho de 

2015 o Protocolo de adesão foi assinado, portanto, irá adotar de forma gradual as normas do 

MERCOSUL. Em um prazo máximo de quatro anos a contar da assinatura do Protocolo deverá 

estar totalmente integrada ao bloco, mas desde agora já garante seu espaço no bloco para novos 

acordos comerciais, investimentos, etc. (MERCOSUL, 2015).  

Entre os benefícios em tornar-se membro do MERCOSUL está a adesão ao Acordo 

Internacional de Livre Circulação de Pessoas, o qual a migração de trabalhadores e investidores 

torna-se regulamentada, ou seja, com a adesão ao acordo, a grande parte dos bolivianos que 

migram atualmente de mercocidades como Cochabamba, La Paz e Santa Cruz de La Sierra 

poderão deixar o país de origem e migrar para o Brasil apenas solicitando residência. 

FIGURA 1  
Rota utilizada pelo Imigrante boliviano para chegar até São Paulo 

 

Fonte: Repórter Brasil. 

 

É preciso ressaltar, porém, que o Acordo de Residência para nacionais dos Estados 

Partes do MERCOSUL, assinado em 2009, inclui também Bolívia e Chile. No entanto, mesmo 

com a “facilidade” que o acordo proporciona os números de imigrantes ilegais continuam altos 

(XAVIER, 2012).  

 



 
 

 
 

Um dos principais objetivos do MERCOSUL é estabelecer a cidadania regional para os 

cidadãos do bloco através de uma consolidação de direitos, e para isto, foi criado o Plano de 

Ação para o desenvolvimento de um estatuto para a cidadania, que foi aprovado em 2010 e 

possui como objetivos:  

1. Livre circulação de pessoas; 

2. Igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas; 

3. Igualdade de condições para acesso ao trabalho, saúde e educação. 

 

O Plano de Ação deve ser concluído até 2021 e o estatuto poderá ser um Tratado 

Internacional (MERCOSUL). 

 

4. SÃO PAULO, A MERCOCIDADE RECEPTORA. 

  

A cidade de São Paulo é considerada um dos principais polos escolhidos por imigrantes, 

entre eles, os bolivianos, que habitam cidades próximas a Capital, como Santo André e São 

Bernardo do Campo. Mas, o destaque acontece nos bairros paulistanos do Brás, Bom Retiro e 

Pari. Este fato deve-se a grande possibilidade de trabalho com pouca exigência de qualificação 

profissional, uma vez que os três tradicionais bairros da cidade de São Paulo concentram 

atualmente um número elevado de oficinas têxteis - local em que muitos imigrantes bolivianos 

trabalham na produção de peças de vestuário, muitas vezes, em situações análogas à escravidão. 

Com objetivo de conferir maior integração cultural, a cidade de São Paulo conta com 

associações como a ADRB – Associação de Residentes Bolivianos – que é a associação mais 

antiga da cidade. Existem também outras associações, mais recentes, mas não menos 

importantes que a ADRB, essas associações organizam festas típicas, neste caso, citamos a 

Associação Cultural de Grupos e Conjuntos Folclóricos Bolívia/Brasil.  

Além disto, a cidade de São Paulo conta com políticas públicas destinadas para 

imigrantes e refugiados. Políticas que buscam auxiliar com a regularização migratória e com 

assuntos trabalhistas, assim como oferecer abrigo emergencial (quando necessário) e cursos de 

português. 

 



 
 

 
 

Na primeira conferência municipal de políticas para imigrantes, promovida pela Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo (SMDHC) ocorrida entre 29 de 

novembro e 1º de dezembro 2013, registrou-se as prioridades da política pública municipal 

através de debates e propostas nos eixos de: 

I- Promoção e garantia de acesso a direitos sociais e serviços públicos 

II- Promoção do trabalho decente 

III- Inclusão social e reconhecimento cultural 

IV- Legislação federal e política nacional para as migrações e refúgios 

 

De acordo com o documento oficial da conferência, dentro dos quatro eixos acima, foram 

encaminhadas 60 propostas para aprovação. Ao final, restaram 57 propostas tais como a 

desburocratização para reconhecimento dos documentos de imigrantes e a revisão do processo 

de tramitação de vistos, bem como a transformação do visto de provisório em permanente. 

As propostas para a promoção e garantia de acesso a direitos sociais e serviços públicos 

representaram o maior número, de acordo com os quatro eixos, conforme figura abaixo: 

figura 2 

 

Fonte: Documento final – 1º conferência municipal de políticas para imigrantes. 2014. 
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E ao final da conferência, conforme os dados de participação, podemos ver na figura 

abaixo que após brasileiros o grupo com maior número de credenciamento para a conferência foi 

o boliviano.  

figura 3 

 

Fonte: Documento final – 1º conferência municipal de políticas para imigrantes. 2014. 
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Os dados apresentados acima nos mostram a importância da cidadania regional, neste 

caso, para o grupo de imigrantes bolivianos. Para que a cidadania regional seja implementada 

com sucesso, não apenas em São Paulo, mas, também em outras cidades é necessário que os 

municípios, a Rede de Mercocidades e o FCCR atuem de forma conjunta à promover a 

integração regional. 

 

5. A CIDADANIA REGIONAL E SUA IMPORTANCIA PARA OS CIDADÃOS 

MERCOSULINOS.  

 

Uma das principais metas do MERCOSUL é o estabelecimento da Cidadania Regional, 

ou seja, a consolidação dos direitos para todos os cidadãos do bloco regional. Em 2010 foi 

desenvolvido um Plano de Ação, ao qual, foi criado o Estatuto da Cidadania. 

O Estatuto da Cidadania possui três objetivos gerais, sendo eles: 

I- Implementação de política de livre circulação de pessoas na região; 

II- Igualdade de direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicas para 

nacionais dos Estados Partes do MERCOSUL; 

III- Igualdade de condições de acesso ao trabalho, saúde e educação. 

 

Além disso, o MERCOSUL conta ainda com o Plano Estratégico de Ação Social do 

MERCOSUL – PEAS, que reúne as políticas sociais comuns a todos os membros. Este Plano 

Estratégico visa erradicar a pobreza, miséria, fome e analfabetismo na região. 

De acordo com PATRIOTA (2013), os acordos de residência, seguridade social e o estatuto 

da cidadania regional são avanços importantes para a integração regional: 

Os Acordos de Residência, o Acordo de Seguridade Social e o Estatuto 

da Cidadania do Mercosul são avanços importantes em matéria de livre 

circulação de pessoas. Os Acordos sobre Residência aplicam-se aos 

cidadãos dos países-membros e também a alguns dos países 

associados, como o Chile, o Peru e o Equador. Esses acordos permitem 

aos nacionais brasileiros, argentinos, paraguaios, uruguaios, chilenos, 

peruanos e, em breve, equatorianos, estabelecer residência em qualquer 

dos países signatários e neles gozar de direitos civis, de deveres, de 

responsabilidades trabalhistas e previdenciárias, entre outros. 

 



 
 

 
 

Apesar de objetivar e possuir a normativa regional e garantir direitos para os cidadãos 

(assim como UNASUL também possui o objetivo o alcance da cidadania sul-americana), a 

existência de certas burocracias para a mobilidade de pessoas entre esses países faz com que os 

cidadãos - como os bolivianos - deixem seu país e seus familiares em busca de uma qualidade de 

vida melhor em países vizinhos, porém, de forma irregular e assim permanecem por muitos 

anos. Portanto, medidas menos burocráticas por parte dos atores subnacionais para facilitar a 

implantação da cidadania regional. 

 

6. A REDE DE MERCOCIDADES E O FCCR. 

 

A Rede Mercocidades é uma iniciativa do MERCOSUL para tratar especificamente de 

assuntos de interesse das suas cidades, criada em 1995.  

Desde sua criação, seu principal objetivo é estabelecer a integração regional entre as 293 

cidades associadas, incluindo São Paulo e La Paz. De acordo com o estatuto, a rede de 

mercocidades deve favorecer a participação das cidades em órgãos decisórios no MERCOSUL, 

além de identificar causas e propor soluções para situações de desigualdades sociais.  

Já o FCCR, foi criado em dezembro de 2004 na cidade de Belo Horizonte. Este substitui 

a REMI – Reunião Especializada de Municípios e Prefeituras, que se caracterizou pelo seu 

objetivo de fortalecer a instituição através da criação de áreas, temas e regulamento interno.  

Para uma contribuição maior à democratização do MERCOSUL, o FCCR incorporou em 

sua agenda os temas referentes à integração produtiva e cidadania regional e estimulou a 

aprovação do Protocolo de Adesão da Venezuela pelos Congressos Nacionais dos Estados Partes 

do MERCOSUL. 

De acordo com Kleiman e Rodrigues (2007), dentro do MERCOSUL, as opções 

adotadas no presente pelo FCCR indica a importância em aproximar o MERCOSUL às outras 

entidades, uma vez que o bloco tem a necessidade histórica de estabelecer a integração de vários 

níveis, com o intuito de aperfeiçoar ações e melhorar resultados. 

Os governos subnacionais são reconhecidos como atores internacionais e de acordo com 

Ribeiro (2008) as mudanças que o FCCR proporciona como intermediador colabora para a 

integração do bloco, viabilizando aos atores subnacionais novas ideias, principalmente 

relacionado às questões territoriais e de mobilidade urbana. 



 
 

 
 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

A integração regional conecta diferentes atores, entre eles, os atores subnacionais e 

sinaliza para o Estado as deficiências nos processos para o desenvolvimento regional. Portanto, 

quando o Estado não consegue perceber determinadas deficiências nos processos de integração, 

os atores subnacionais atuam em conjunto nos trazendo o processo de paradiplomacia. 

O MERCOSUL utiliza-se de suas parcerias estratégicas para promover o 

desenvolvimento social, apoiando-se em órgãos criados para atender demandas específicas, 

como o FCCR. Este auxilia de forma concreta o fortalecimento da integração regional através 

dos atores subnacionais, que atuam no meio internacional através da continuidade de políticas de 

governança local.  Portanto, é preciso reafirmar a importância do papel do Foro Consultivo 

dentro de processos de integrações como intermediador entre os diferentes atores que compõe o 

cenário internacional. 

Com relação ao fluxo migratório entre as Mercocidades São Paulo – La Paz, cabe 

ressaltar que em 2005 Brasil e Bolívia fizeram um acordo sobre a regularização migratória, em 

que prevalece a soberania e a jurisdição das partes no território em que o imigrante está. Este 

acordo multilateral de cooperação ajudou a regulamentar o fluxo migratório, mas que mesmo 

assim, as migrações ilegais continuam.  

Acordos são necessários para promover a integração, mas devem ser colocados em 

prática. A desburocratização de processos e a implantação da cidadania regional se faz 

necessária para que todos possam usufruir os mesmos direitos sociais e não somente bolivianos, 

e sim a todos que imigrantes chegam a São Paulo em busca de uma nova vida. 
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Resumo 

Este artigo apresenta apontamentos sobre o tema das políticas públicas para refugiados 

no contexto internacional, destacando a produção acadêmica em torno das análises de Políticas 

Públicas Globais (Global Public Policy) e de sua subcorrente, as Políticas Públicas Globais para 

Refugiados (Global Refugee Policy), bem como identifica, na literatura brasileira, os principais 

ramos teóricos relacionados ao tema em questão, que alinham, entre outros, as políticas públicas 

para refugiados aos direitos humanos, à justiça social e à paradiplomacia. Ao apresentar tais 

vertentes teóricas, o texto tem como objetivo incrementar a produção acadêmica e os debates 

acerca da aflitiva situação do refúgio, que vem atingindo uma população expressiva, com 

repercussões no Brasil e em outros países, tendo se ancorado metodologicamente na pesquisa 

bibliográfica. Esta demonstrou uma literatura emergente tanto no plano internacional quanto na 

produção acadêmica nacional. Os resultados evidenciam uma lacuna na produção nacional que 

integre o campo das políticas públicas com as questões dos refugiados, sujeitos de direitos, 

forçados a abandonar suas pátrias por diversas razões, em especial, pelo risco de danos 

permanentes para si e para suas famílias. Tendo em vista a natureza do tema, que envolve as 

relações internacionais e as políticas públicas, conclui-se que o incremento da produção 

acadêmica em torno destas questões pode contribuir para o estudo de novas teorias que associem 

estas duas áreas e possam, dessa maneira, ajudar a compreender e acolher as migrações forçadas. 

No Brasil, esta questão cresce em importância na medida em que o país se projeta no cenário 

internacional desde o início dos 2000, fato que o torna local de atração para estas populações. 

 

Palavras-Chave: Políticas Públicas; Refugiados; Relações Internacionais. 

 

 



 
 

 
 

Introdução 

 

Políticas públicas têm no ambiente da “polity” (sociedade política juridicamente 

ordenada), seu lócus de significados, manifestações e realizações. Neste campo dinâmico, 

instituições e atores sociais relacionam-se de maneira heterogênea na disputa por preferências e 

interesses, em circunstâncias diversificadas durante os processos relacionados à decisão, 

concepção e implementação destas políticas. 

 Tais processos relativos às políticas públicas e seus desdobramentos,  manifestam-se no 

interior do Estado capitalista moderno e são analisados de acordo com dois modelos principais: 

os que têm na Sociedade o elemento dinâmico na relação Estado-sociedade e o modelo oposto, 

que tem no Estado a instância máxima propulsora nos processos constitutivos das políticas 

públicas (Grindle; Thomas, 1991).  

 Muito embora as políticas públicas possam ser orientadas por preferências emanadas e 

até mesmo concebidas pela sociedade, o fato é que o poder do Estado permanece apto para 

“intervir, formular políticas públicas e governar” (Peters, 1998 in Souza, 2003:15). 

No mesmo sentido, Fernandez assevera que tanto as teorias que priorizam a centralidade 

do Estado e/ou dos governos nos processos decisórios quanto as que enfatizam a preponderância 

da sociedade na condução dos processos, têm em comum a eficiência governamental como fonte 

de legitimidade (Fernandez, 2000). 

Subirats assinala que as análises em políticas públicas requerem a realização de 

observações empíricas, porquanto, neste aspecto, este campo de estudos haveria de situar-se no 

“marco de las llamadas ciencias de la acción, al tratar de comprender  la “lógica” de las 

acciones públicas a través de la reconstrucción de las hipótesis […] en las que se han basado 

las instituciones públicas para resolver los problemas colectivos“ (Subirats, 2008). 

 No entanto, a resolução dos problemas coletivos por meio das dinâmicas e processos em 

políticas públicas, que têm lugar no interior de cada governo ou Estado-nação, se mostram 

insuficientes para analisar, nesta perspectiva, a entrada de novos grupos de atores, denominados 

refugiados, obrigados a se retirarem de suas pátrias por razões alheias às suas vontades, na 

maioria das situações, por razões de conflitos, violência e guerra (Acnur, Convenção Relativa ao 

Estatuto dos Refugiados, 1951, online)
85

.  

Neste caso, verificamos que existe uma lacuna no que se refere tanto às ações em 

políticas públicas quanto em suas análises e teorias, uma vez que estas populações não estão 

inscritas nos espaços legais e sociais para os quais têm se dirigido.  
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     Cf.  Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Disponível em: www.acnur.org  



 
 

 
 

O número de refugiados no Brasil e em outros países vem aumentando de forma 

significativa, tendo em vista o acirramento de conflitos em algumas regiões do mundo 

(UNHCR)
86

. Diante desta realidade, emergem novas análises e teorias no sentido de 

compreender tais deslocamentos à luz das políticas públicas, ampliando o enfoque das teorias já 

tradicionais no campo (Policy Analisys, Incrementalismo, Public Choice e Análises de Políticas 

Públicas) (Fernandez, 2000).  

Neste sentido, e tendo como objetivo incrementar a produção acadêmica a respeito do 

tema do refúgio em políticas públicas, a proposta deste artigo é examinar a literatura mais 

recente a este respeito na dimensão internacional e também no Brasil. Nas três sessões em que o 

texto se organiza, são apresentadas, respectivamente: uma síntese da literatura internacional em 

Políticas Públicas para refugiados, com destaque para o pensamento de autores que conceituam 

Global Public Policy e GRP (Global Refugee Policy); um panorama sobre a literatura brasileira 

em torno do tema dos refugiados e políticas públicas, revelando algumas vertentes teóricas que 

relacionam o tema aos direitos humanos, à justiça social e à paradiplomacia. E finalmente, nas 

considerações finais advoga a favor de ampliar a produção acadêmica em torno das questões 

pertinentes ao tema apresentado, tendo em vista a intensificação das migrações forçadas em 

diversas regiões do mundo e a projeção do Brasil no cenário internacional desde o início dos 

2000, fato que o torna local de atração para estas populações. 

 

1. A literatura internacional 

 

1.1 Global Public Policy 

Os estudos a respeito do fenômeno das migrações forçadas e as implicações para os 

governos que os recebem (host governments) vêm se desenvolvendo sob a sigla GRP (Global 

Refugee Policy) (in Bauman; Miller, 2012), por sua vez uma derivação das teorias GPP (Global 

Public Policy) (Soroos, 1986; Reinicke, 1998; Nagel, 1990; Stone, 2008 in Bauman; Miller, 

2012).  

Os estudos em políticas públicas inseridos nas teorias GPP são recentes. 

Tradicionalmente, as políticas públicas são entendidas como restritas a cada país, especialmente 

pelos estudos de administração pública, que entende o Estado-nação como seu contexto natural 

(Baltodano, 1997) e dos governos locais (Lerner e Lasswell, 1951), no sentido de considerar "as 
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políticas como sendo de competência exclusiva de tipos de governos que não existem a nível 

internacional" (Soroos 1986:19, grifo nosso).  

As políticas públicas globais vêm se desenvolvendo em alguns campos teóricos. Em 

ciência política, estes estudos envolvem as relações internacionais, os governos comparados e as 

teorias políticas (Reinicke 1998; Nagel 1990:303 in Bauman; Miller, 2012).  

 Outros campos vêm influenciando o desenvolvimento dos estudos em GPP. “Soroos 

aponta para uma ênfase na resolução global de problemas por meio do Direito Internacional, de 

estudos dos regimes internacionais, da pesquisa sobre a paz e de estudos da ordem mundial 

contemporânea” (Soroos 1986: 18-19, in Bauman; Miller, 2012:5).  

No Direito Internacional há uma abordagem que sustenta ser este ramo uma “forma de 

política pública que é conscientemente criada pelos Estados para servir aos seus interesses 

comuns em uma grande variedade de problemas que os preocupam, como a condução da guerra, 

o controle de armas, da poluição, etc.” (Myres S. McDougal, citada por Soroos 1986:17; in 

Bauman; Miller, 2012). 

 Para as relações internacionais, os estudos se orientam inicialmente por meio da eleição 

de um problema (internacional) seguido da identificação de organismos (internacionais) ativos 

em torno dele.  

Já a pesquisa sobre a paz destaca as políticas públicas nacionais e internacionais voltadas 

para a redução da guerra que assim contribuem para a justiça social mundial. 

Interessante perspectiva é dada pelos estudos da ordem mundial contemporânea acerca 

de um desenho de futuro com poucas guerras e armas transferidas para um governo mundial.  

Autores dedicados à Global Public Policy desejam diferenciá-la dos campos das 

Políticas públicas internacionais e sociais, entendendo a GPP como “uma arena pública global” 

que é forçosamente relacionada aos processos nacionais: a tendência é que estes sejam 

inevitavelmente considerados importantes, pois inexiste uma ordem internacional positiva. Mas 

existem inúmeras situações nas quais os Estados aceitam restrições internacionais visando 

resolver problemas maiores em escala global embora discutam sobre como isto deve ou não ser 

ligado à soberania nacional; o fato é que todos concordam que as instituições públicas 

nacionais não são mais o único centro de políticas públicas. De qualquer forma, existem 

vários entendimentos diferentes sobre a GPP, e se ela deve ser vista como um processo ou um 

fim e por estes motivos, o conceito GPP possui pouca ressonância entre as elites políticas e o 

público em geral. 

 

 



 
 

 
 

Uma definição mais clara do que é GPP é referida por Soroos:  

 

As políticas globais são um subconjunto das políticas internacionais (produtos da 

comunidade internacional como um todo) e podem ser encontradas em tratados ou 

resoluções aprovadas pelas Nações Unidas, agências especializadas ou conferências ad 

hoc focadas em uma preocupação generalizada sobre algum tema, ao invés de políticas 

adotadas por um pequeno grupo de atores (Soroos, 1986:20 in Bauman; Miller, 2012:8) 

 

A natureza da GPP é definida como multicêntrica, transformativa, complexa, e horizontal 

(além do controle dos governos nacionais). Organizações classificadas como inscritas em GPP 

são diversas, mas possuem alguns pontos em comum, como o uso de tecnologias, a vontade de 

adquirir aprendizado, e a efetividade em trazer grupos diferentes ou opostos para as discussões. 

 Para Brinkerhoff (2002) as Políticas Públicas Globais podem ser compreendidas através 

da "abordagem de parceria cuja dinâmica entre os diversos atores, com base em objetivos 

acordados mutuamente e de uma divisão racional do trabalho com base nas respectivas 

vantagens comparativas de cada parceiro” (in Bauman; Miller, 2012:17). 

 

1.2 Global Refugee Policy 

 

As Políticas Públicas Globais para Refugiados (GRP), por sua vez, assumem como raízes 

fundantes as relações internacionais, associadas a conceitos sociológicos e antropológicos, no 

cenário dos impactos que têm as políticas públicas na experiência vivida por refugiados e 

migrantes. Esta influência é marcante uma vez que políticas públicas podem tolher ou estimular 

aspectos de locomoção, subsistência, trabalho, saúde, enfim, a afirmação ou negação dos 

direitos humanos destes grupos. Trata-se de uma arena nebulosa, pouco compreendida por 

decisores políticos e acadêmicos. 

 

Existem problemas de ordem mundial, como o meio ambiente, as armas nucleares e o 

tema das migrações e do refúgio que afetam mais do que apenas um estado, deixando 

lacunas que devem ser superados para a resolução destes problemas (Reinecke et al., 

2000 in Bauman; Miller, 2012). 

 

 Soroos afirma: "Uma das razões por que parece que esses problemas têm assumido 

proporções internacionais e global é a maneira pelas quais os destinos das nações estão se 

entrelaçando de formas cada vez mais complexas" (Soroos, 1986:14, in Bauman; Miller, 2012). 

 Os estudos de Políticas Globais para Refugiados, de acordo com Brinkerhoff (2002) 

estão profundamente entrelaçados às práticas da Global Public Policy, por também envolverem 



 
 

 
 

a compreensão das “relações de colaboração que maximizam mutualidade e identidade 

organizacional” (In Bauman; Miller, 2012 17-18).  

Trata-se de uma forma muito desafiadora de ação coletiva, pois as parcerias efetivas 

devem combinar estruturas e processos formais e informais, auto-interesse, e bases de valor que 

podem contribuir para a criação de uma cultura organizacional auto-reforçadora e de parceria, 

que promove inclusão, participação, transparência e respeito mútuos. Este modelo pode oferecer 

perspectivas únicas sobre o entendimento da GRP, particularmente em relação aos atores 

envolvidos em criar normas e influenciar o comportamento dos Estados em relação aos 

refugiados. 

O regime internacional de refugiados, “delineado pela Organização das Nações Unidas 

durante o Pós-Guerra”
87

 é afetado pela globalização e pela interdependência, particularmente 

sob a luz da migração laboral e dos regimes de direitos humanos, humanitarismo, 

desenvolvimento e segurança. O regime de refugiados se relaciona com estes porque é um 

“complexo” de regimes que se complementam através da cooperação internacional institucional 

com impactos diretos e indiretos sobre a proteção dos refugiados. 

O organismo referência como modelo de governança global para Global Refugee Policy 

é a UNCHR (The UN Agency), no Brasil ACNUR (Agência das Nações Unidas para 

Refugiados), que atua em formato de redes regionais. Barnett (2002) assevera que esta agência 

tem evoluído do perfil de regime internacional de proteção aos refugiados para atuações mais 

consistentes em frentes como segurança, contenção, ação humanitária preventiva e assistência 

(in Bauman Miller, 2012: 19).   

Loescher (2001) e Crisp (2003) vêem a globalização como fator de aumento das 

migrações por ter exacerbado as diferenças socioeconômicas entre Estados e dentro deles, 

facilitando o movimento de migrantes e refugiados através do estabelecimento de redes sociais, 

tecnológicas e culturais complexas entre os Estados. A globalização permite o movimento livre 

de bens, serviços, informações, capitais e pessoal qualificado, mas não de pessoas pobres, sem 

habilidade, ou que estão fugindo de perseguições e violência. Desta forma, foram criadas 

condições para a imigração, mas as nações industrializadas criam uma contradição e obstam tais 

movimentos (in Bauman Miller, 2012: 20).   

Outra vertente de estudos analisa a questão do refúgio a partir de um ponto de vista mais 

pragmático, como Jacobsen (2006). A autora analisa os fatores que influenciam as diferentes 

reações dos governos que recebem os refugiados, considerando as políticas públicas que, em 

alguns países/governos acolhem estas populações de maneira generosa, enquanto outros adotam 
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políticas mais restritivas. Problematizam-se elementos como “os custos e os benefícios de 

aceitar a ajuda internacional, as relações com o país de origem, cálculos políticos sobre a 

capacidade de absorção da comunidade local, e considerações de segurança nacional" (Jacobsen, 

2006). 

Em outro estudo, Jacobsen recomenda a adoção de políticas urbanas para os refugiados 

especialmente com a abertura do mercado de trabalho para estas pessoas, deixando de lado a 

aplicação de uma política meramente assistencialista (Jacobsen, 2005: 52). 

O espaço para discussões na literatura internacional é amplo, e não se esgota com esta 

breve revisão.  

Zetter (2015) afirma que enquanto o regime de proteção aos refugiados permanecer 

restrito aos objetivos de desenvolvimento a longo prazo e respeito aos direitos humanos 

(perfeitamente legítimos e desejáveis), as demandas por proteção e asilo só tendem a crescer. 

Desta maneira, “diante das crises humanitárias contemporâneas, é necessário reforçar e 

ultrapassar as estruturas jurídicas e normativas bem conhecidas e reformular nossa compreensão 

dos conceitos de migração e proteção” (Zetter, 2015: 24). 

O autor também recomenda que países de origem e países de destino desenvolvam 

estratégias em comum de modo a expandir o reassentamento dos refugiados em maior escala. 

  

 

2. A literatura nacional 

 

Moreira (2010) evidencia no Brasil o entrelaçamento entre redemocratização, direitos 

humanos e políticas públicas para refugiados, nas quais estas ainda se mostram incipientes e não 

participativas. A autora destaca atores fundamentais para o tratamento do tema, como as 

instituições religiosas, a própria ACNUR, o governo brasileiro e o CONARE (Comitê Nacional 

para os Refugiados), vinculado ao Ministério da Justiça. 

Também analisa a importância do Programa de Reassentamento Solidário de 1999, 

estabelecido conjuntamente pela ACNUR e pelo governo brasileiro. O Programa tinha como 

objetivo atender refugiados que não conseguiram se estabelecer a contento no primeiro país de 

asilo. Neste caso, Moreira relata que o Brasil foi escolhido pela ACNUR, “entre outros países”, 

para ser o novo centro de reassentamento de refugiados no mundo (Moreira, 2010: 120). 

Dominguez e Baeninger também demonstram a importância do Programa de 

Reassentamento de Refugiados no Brasil, cuja lei 9474/97 “indica rumos importantes para o 



 
 

 
 

trabalho e a assistência ao refugiado, inclusive em relação à sua saúde mental, além da proteção 

jurídica e social e a acolhida/integração” (Dominguez, J.A.; Baeninger, R., 2006: 4-5). 

Rodrigues (2008) explora as relações entre entes subnacionais e instâncias internacionais 

na denominada paradiplomacia, evidenciando iniciativas de instâncias federativas, como estados 

e municípios brasileiros e estrangeiros que se anteciparam ao governo federal, promovendo a 

inclusão do tema refugiados na agenda local de políticas públicas. 

Foi o caso do Estado de São Paulo, que “instalou, em 1º/ 4/2008, o Comitê Estadual dos 

Refugiados, uma iniciativa que, segundo o representante da ACNUR à época, era um 

mecanismo facilitador para a inclusão do tema dos refugiados nas políticas públicas estaduais” 

(Rodrigues, 2008: 1029). 

Bicudo (2001) inseriu a questão das políticas públicas e migrantes internacionais, numa 

realidade de época em que o refúgio não era tão relevante no Brasil. Assim mesmo, tal 

perspectiva continua importante, pois o autor destacou a ausência de medidas de recepção, 

condições de trabalho, moradia e saúde para os migrantes internacionais, as quais persistem não 

apenas no Brasil, mas também em outros países receptores. O autor descreveu a presença da 

Igreja Católica, um ator importante nesta dimensão, cuja atuação tem sido determinante no 

acolhimento de migrantes e refugiados no país. A proposta da Igreja, situada na perspectiva dos 

direitos humanos e alicerçada na solidariedade, pode ser sintetizada na locução do Papa João 

XXIII: “somos iguais, somos diferentes”. Bicudo também argumentou que as populações 

migrantes são sujeitos de direitos independentemente de pertencerem a determinado Estado ou 

Nação (Bicudo, 2001, in DHNET)
88

.   

 Miles e Carlet (2007) apresentam o que consideram como avanços em políticas públicas 

para refugiados no Brasil. Dentre elas, a substituição pelo Ministério do Trabalho, da palavra 

refugiado para “estrangeiro com base na lei 9.474/97”. Criou-se ainda, no ano de 2005, uma 

rubrica no Orçamento da União para acolher os refugiados. No Rio de Janeiro, foi instalado no 

Hospital dos Servidores, o primeiro Centro de Referência para a Saúde dos Refugiados, cuja 

missão é preparar os diversos profissionais de saúde do SUS (Sistema Único de Saúde), para 

acolher refugiados que apresentam, frequentemente, delicada situação psíquica, além de 

dificuldades de comunicação.  

As autoras elencam ainda, a resolução 03/98, da Universidade Federal de Minas Gerais 

que permitiu o acesso, nos cursos de graduação, de refugiados com “documentação expedida 

pelo CONARE, garantindo ainda, a estas pessoas bolsa de manutenção, apoio psicológico, 

acesso a programas de moradia e estágios remunerados” (Miles e Carlet, 2007:2). 
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 Cf. em Bicudo, Hélio. Migração e Políticas Públicas. Disponível em:  

http://www.dhnet.org.br/direitos/sos/migrantes/migracao_politicas.htm  



 
 

 
 

A Universidade Federal do ABC, por iniciativa da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, e com 

o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, organiza, em certos períodos, cursos de Língua Portuguesa 

Presencial para Refugiados, atendendo a demandas da região, em especial da cidade de São 

Bernardo do Campo, que concentra atualmente um grande número de refugiados sírios.
89

  

A produção acadêmica nacional em torno das questões que envolvem os refugiados  

tende a se intensificar considerando o aumento do fluxo migratório. Assim, é natural que 

existam lacunas no que se refere ao tema das políticas públicas para estes grupos de migrantes 

forçados, notadamente em comparação com as políticas adotadas por outros países. 

 

3. Considerações Finais 

 

O tema do refúgio é associado a uma ampla esfera de estudos, como procurou-se 

demonstrar nestes apontamentos. 

A proteção para estas populações, que se vêem subitamente arrancadas de suas pátrias, 

na maioria das vezes, em situação dramática, coloca um questionamento às relações 

internacionais e às políticas públicas no sentido de que estas, num esforço conjunto, consigam 

consolidar um novo campo de estudos, as políticas públicas globais para refugiados (Global 

Refugee Policy). Um campo que já nasce interdisciplinar, conceito definido por Piaget como o 

intercâmbio mútuo e a integração entre várias ciências, tendo como resultado um 

enriquecimento recíproco (Piaget, 1972). 

A realidade futura demonstra uma evolução ditada pelo desenvolvimento da Política 

Pública Global (Global Public Policy), que parece indicar a transdisciplinaridade, também 

definida por Piaget como uma etapa superior à interdisciplinaridade, que não só atingiria as 

interações ou reciprocidades, mas situaria essas relações no interior de um sistema total, uma 

interação global das várias ciências.  
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Resumo 

Após o ingresso do refugiado no país de destino desenvolve-se o processo de integração local 

cujo desdobramento inclui diversas áreas da vida social: econômica, política, social e cultural. 

No Brasil, as instituições da sociedade civil adquiriram papel de relevo na promoção da 

integração local de refugiados. Tendo em vista esses apontamentos iniciais, o objetivo principal 

deste estudo é mapear as populações de refugiados nos municípios de Santo André e São 

Bernardo do Campo e captar como as instituições da sociedade civil auxiliam no processo de 

integração local dos refugiados em suas diversas dimensões. A metodologia de abordagem 

consiste em revisão bibliográfica, na elaboração de entrevistas semiestruturadas com gestores 

das cidades referidas no ABC e na pesquisa de campo com coleta de dados nas prefeituras e 

instituições da sociedade civil da região.  Os resultados apontam que as instituições religiosas 

promovem a integração das populações refugiadas à medida que realizam uma inserção 

comunitária. Assim, elas fazem com que indivíduos ligados por uma identidade em comum 

sejam conectados a uma rede de relações sociais positivas que facilitam a integração local. 

Palavras-chave: refugiados, ABC, integração local. 

 

INTRODUÇÃO 

Abordamos a temática da integração local de refugiados a partir de particularidades da 

região do ABC mediante a atuação social dos poderes públicos locais e das instituições da 

sociedade civil (sobretudo religiosas). Essas últimas ganham destaque pois desempenham um 

papel importante – e debatido - nos estudos especializados já desenvolvidos na área de 



 
 

 
 

integração local. A atuação de tais instituições desempenha função comunitária e social à 

medida que promove a socialização dos imigrantes a partir do contato com seu próprio grupo 

migrante e com a sociedade brasileira (AGER & STRANG, 2004; CASTLES et al., 2002). No 

caso do ABC, as instituições da sociedade civil que realizam a integração a partir do 

compartilhamento de espaços, códigos e simbolismo são as entidades religiosas. As entidades 

religiosas compreendem que o exercício religioso transpõe o ambiente no qual a comunhão entre 

os membros ocorre, por isso, estendem sua ação a associações, ou a meras atividades, na busca 

por preconizar a doutrina e a prática religiosa.  As associações religiosas são, portanto, extensões 

das entidades religiosas porque orientam suas atividades à comunidade (por meio de eventos, 

doações etc.) (DOMINGUES, 2015). 

As populações de refugiados e migrantes forçadas identificadas na região do ABC são 

compostas por sírios e haitianos. O início da diáspora síria se deu com a eclosão da guerra civil 

em 2011 e que persiste até os dias atuais. O governo brasileiro, por meio do Comitê Nacional 

para Refugiados, implementou resoluções que facilitavam a entrada de sírios no território 

brasileiro por meio do visto humanitário, o qual possibilitava a posteriori, a aquisição do 

Estatuto de Refugiado no Brasil (CONARE, 2012; BRASIL, 2012). Os haitianos também 

integram o conjunto daqueles beneficiados pelo visto humanitário. A inserção dos haitianos a 

essa alternativa jurídica se deu pelo reconhecimento do governo brasileiro dos impactos 

decorrentes do terremoto de 2010. Contudo, os haitianos não podem postular o Estatuto de 

Refúgio como os sírios, pois não são reconhecidos como refugiados a partir da interpretação 

legislativa do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE). A impossibilidade de ser 

reconhecido como refugiado decorre da apreciação de que a migração de haitianos não foi 

iniciada por motivos políticos (perseguição, real ou iminente, baseada em questões religiosas, 

nacionais, em função de opiniões políticas, raça ou pertencimento a determinado grupo social), 

mas por questões econômicas e ambientais (BRASIL, 1997).  

Intensos debates alimentam a questão do não-reconhecimento de haitianos como 

refugiados pelo governo. Especialistas acadêmicos, instituições da sociedade civil e atores 

governamentais debatem a inserção dos migrantes haitianos à categoria de refugiados a partir da 

apreciação sobre a lei brasileira que inclui, além da definição de refugiado dada pela Convenção 

de Genebra (1951), a definição ampliada da Declaração de Cartagena (1984). Esta última 

estabelece que refugiados também são aqueles que migraram em função de uma "grave e 

generalizada violação de direitos humanos". A condição dos haitianos poderia, portanto, se 

enquadrar na definição contemplada pela legislação brasileira. Ademais, autores que 

desenvolveram estudos sobre os novos fluxos de migração ressaltam que os haitianos são 



 
 

 
 

deslocados ambientais, integrando uma categoria mais ampla de migrantes forçados, assim 

como as vítimas do tráfico de pessoas (CONVENÇÃO DE GENEBRA, 1951; DECLARAÇÃO 

DE CARTAGENA, 1984; JUBILUT & MADUREIRA, 2014). 

Em suma, para as populações haitiana e síria foram adotadas soluções jurídicas 

diferenciadas (embora ambas pautadas pelo visto humanitário, mas embasadas em distintas 

resoluções) para que fosse possível a permanência legal em território brasileiro. São essas 

populações que figuram os maiores fluxos de migração que adentram atualmente no país 

(ACNUR, 2014; 2015). A presença dessas populações é identificada nas grandes cidades 

brasileiras e nas grandes metrópoles, por isso, mesmo com a divergência sobre o status jurídico, 

os poderes públicos municipais devem se atentar às condições de adaptações promovidas para 

essas populações devido ao grau de vulnerabilidade em que se encontram. 

O QUE É INTEGRAÇÃO   

 A integração local de refugiados é comumente associada a um processo. Nas abordagens 

sobre a integração local, os autores apresentam uma visão de integração universalizada, ou seja, 

é um processo que pode ser avaliado, mensurado. Entretanto, mesmo com a tentativa de 

universalizar o fenômeno, deve-se impor ressalvas à medida em que a atuação dos atores 

(Estado, instituições e indivíduos) e a influência dos contextos político-históricos podem alterar 

os quadros analíticos propostos (AGER & STRANG 2004, 2010).  

 Para compreender o fenômeno, partimos do princípio de que não há consenso sobre a 

definição de integração, qual é a melhor maneira de aplicá-la ou quais são as formas que ela 

pode expressar, pois não se trata de um processo homogêneo. Sabemos que o processo de 

integração local abarca questões objetivas, como a avaliação de ações, leis e políticas, mas 

também questões subjetivas, como a percepção do próprio refugiado sobre a sua integração. Por 

conta desses motivos, a reflexão que se segue apresenta os entendimentos teóricos sobre a 

integração local. 

 Adentrando o debate teórico acerca da integração local, uma abordagem ampla sobre o 

tema foi perseguida por Castles et al. em Integration: Mapping the field. Para os autores, a ideia 

de integração consiste na experiência de um processo bilateral ou bidirecional (two-way process) 

que envolve tanto os recém-chegados como a sociedade receptora. Os autores ressaltam que não 

há consenso sobre o que significa a integração ou como pode ser mensurada, porque seu sentido 

varia no tempo e está submetida a interesses, valores e perspectivas, muito embora haja 

sugestões de abordagens metodológicas sobre o fenômeno. A integração parte de pressupostos 



 
 

 
 

que são complexos e multidimensionais, assim, a análise não é imune a contradições (CASTLES 

et al. 2002, p. 112-113). 

 Pensar em integração requer a consideração da complexidade que é tornar-se parte de 

uma nova sociedade. A integração adentra em todo e qualquer setor da sociedade porque 

envolve em seu desdobramento diversos atores sociais, tanto o Estado e as instituições, como 

empregadores, agentes políticos e tomadores de decisão (political decision-makers), vizinhos 

etc. Mas, além disso, analisar a integração exige a compreensão de que muitos fatores 

diferenciam a integração do refugiado da integração do imigrante (ibid). Sendo assim, mesmo 

que o processo de integração parta de uma mesma questão (Como os recém-chegados tornam-se 

parte da nova sociedade?), o seu desdobramento para imigrantes e refugiados ocorre de maneira 

diferenciada¹ (idem, p. 113). Isso porque a literatura sobre migrações parte, em geral, da 

distinção entre migrantes forçados (categoria que inclui os refugiados) e migrantes voluntários, 

econômicos. Ao passo que os primeiros não teriam outra alternativa a não ser migrar para 

resguardar a própria vida, os segundos o fariam para aprimorar a situação econômica e 

condições de vida vivenciadas no país de origem. 

 Visando uma integração bem-sucedida, Castles et al. afirmam que a integração pode ser 

conquistada se for acompanhada do reconhecimento de direitos políticos e jurídicos, assim, eles 

poderão usufruir de fato a equidade em meio à sociedade receptora. Em suma, a integração pode 

ser entendida como:  

[…] a process by which individuals and groups maintain their cultural identity while 

actively participating in the larger societal framework (Berry 1980). Therefore, 

exploration of the process of integration is concerned with issues such as identity, 

belonging, recognition and self-respect (CASTLES et al. 2002, p. 113-114). 

 

 Desse modo, sugere-se que sejam salvaguardados não só direitos civis e sociais, como 

também os direitos políticos e culturais. Para estes últimos, a garantia da liberdade de expressão 

cultural é de fundamental importância para que o imigrante mantenha a sua identidade, evitando 

os processos de assimilação (ibid).  

 A partir deste estudo, outros autores produziram análises sobre a integração.  A análise 

de Ager & Strang (2004) aborda diferentes domínios que, inter-relacionados, são fundamentais 

para a compreensão da integração local de migrantes. 

 Orientados a contribuir para a compreensão do processo de integração, os autores 

sugerem que se trata de um processo que permite: 



 
 

 
 

1. O acesso aos serviços públicos (habitação, educação, saúde e emprego) cujo alcance 

promove a equidade para os migrantes em relação aos cidadãos nacionais; 

2. A conexão social com membros de uma comunidade nacional, étnica, cultural, religiosa (ou 

outra) com os quais os imigrantes se identificam, bem como uma conexão social com 

aqueles com os quais não se identificam. A conexão social inclui também “ser conectado 

aos serviços do Estado”, isto é, não só ter acesso, mas conhecer as funções do Estado 

(pressupõe uma atuação junto ao Estado e uma consciência política para o Estado); 

3. Ter conhecimentos linguísticos-culturais e “um senso de segurança e estabilidade” 

suficientes que permitam a atuação real do imigrante na sociedade, o que inclui a presença e 

o compartilhamento de noções de cidadania e nacionalidade (no sentido de pertença, 

pertencer à nação, nationhood) (AGER & STRANG, 2004, p. 7).    

       

As abordagens teóricas sobre a integração apresentam indicadores, categorias e 

interpretações que podem servir como base para a investigação dos processos de integração local 

dos grupos de refugiados sírios e haitianos no Brasil. O foco é explorar o processo de integração 

local a partir da investigação da atuação das instituições da sociedade civil. Portanto, se faz 

necessário antes disso ressaltar que as instituições da sociedade civil em Santo André e em São 

Bernardo do Campo são religiosas, ou seja, são instituições que tratam de estender sua atuação 

na religião à caridade junto à sociedade. Segundo, são instituições que cooperam e cobram das 

autoridades públicas para que a causa dos refugiados seja visibilizada (VIEIRA, 2015). Terceiro, 

as instituições atuantes no ABC possuem particularidades quanto a sua forma de atuação, por 

isso é necessário que as devidas considerações sejam tomadas na análise. Com a descrição mais 

detalhada dessas instituições tais particularidades serão esclarecidas.  

ESTUDO DE CASO: SÃO BERNARDO DO CAMPO 

A instituição que representa os refugiados perante o poder público local é o Centro de 

Divulgação do Islam para a América Latina (CDIAL), que atua há vinte e nove anos em projetos 

de assistência social, acolhe atualmente cerca de 15 famílias sírias refugiadas da guerra civil. O 

CDIAL é uma entidade nacional que representa a comunidade muçulmana brasileira, por isso, 

sua ação é reflexo do que se entende também como uma área de atuação da religião: a 

comunidade (DOMINGUES, 2015).  

O CDIAL tem estabelecido contatos próximos com poder público local, através da 

Secretaria de Relações Internacionais, especialmente em questões relacionadas à saúde pública, 

que é onde os refugiados encontram maiores dificuldades para se comunicar. Outras questões 



 
 

 
 

referentes aos costumes islâmicos dificultam o acesso dos refugiados à saúde, a exemplo das 

mulheres sírias que só devem ser atendidas por mulheres médicas. Contudo, o CDIAL tem 

empreendido esforços para conscientizar os gestores públicos e os profissionais da saúde em 

relação ao respeito aos costumes islâmicos. De acordo com o colaborador do CDIAL de São 

Bernardo do Campo, Charles Domingues, os atendimentos mais buscados por eles foram 

aqueles voltados à imunização e ao pré-natal, e os problemas mais citados foram a comunicação, 

a tradução e a adaptação cultural à realidade brasileira (DOMINGUES, 2015; VIEIRA, 2015) 

Atuando conjuntamente ao CDIAL, a Secretaria de Relações Internacionais de São 

Bernardo do Campo também tem avançado neste aspecto realizando reuniões intersecretariais a 

fim de promover os direitos dos refugiados a outras áreas do poder público local (ibid).  

Ademais, as atividades do CDIAL não são estritamente direcionadas ao acolhimento de 

refugiados, ao contrário, estes surgiram buscando ter um espaço para a congregação religiosa. 

No decorrer de sua estória, o CDIAL já auxiliou iraquianos, palestinos, senegaleses, nigerianos e 

até mesmo bósnios, mas atualmente os sírios integram em sua totalidade a parcela de refugiados 

acolhidos pela instituição (DOMINGUES, 2015). 

O CDIAL procura oferecer auxílio para que a vida do refugiado recém-chegado se 

estabeleça rapidamente, com a aquisição da documentação necessária para a garantia de um 

emprego (CPF, CTPS, Carteira do SUS) e para a aquisição de um lar fixo, para isso, o CDIAL 

auxilia na busca por uma locação segura. Nesse sentido, sua participação é objetiva e 

assistencial, fato que é determinante para a integração do refugiado (ibid). 

 Com financiamento familiar independente, o CDIAL proporciona o ensino da língua e 

da cultura brasileira aos refugiados sírios – as aulas são dadas por um refugiado ex-professor 

universitário da cidade de Damasco. Alguns refugiados realizam outras atividades na instituição, 

o que demonstra que as interações são virtuosas porque a integração comunitária também ocorre 

pela participação deles nas atividades da instituição (ibid). 

Além de São Bernardo do Campo, o CDIAL está presente em Barretos, São Paulo e 

Guarulhos. Em todas as outras sedes, há a presença de refugiados (ibid). 

 

ESTUDO DE CASO: SANTO ANDRÉ 

Inicialmente, não havia dados disponíveis que indicassem a presença de uma instituição 

da sociedade civil que atuasse em prol dos refugiados em Santo André. No desenvolver da 



 
 

 
 

pesquisa, foi necessário a investigação junto ao poder público local para identificar possíveis 

atores não-estatais engajados na integração local dos migrantes haitianos. Dessa forma, a 

entrevista com os gestores públicos da Secretaria de Direitos Humanos e Cultura de Paz foi 

extremamente relevante para a constatação dos dados que estão descritos neste trabalho. 

Estima-se atualmente que haja cerca de 700 haitianos em Santo André, com uma 

população concentrada no bairro Utinga, na Comunidade do Cigano (SOUZA, 2015, ARAÚJO, 

2015). Não se sabe ao certo quais foram os motivos que levaram os haitianos a se concentrarem 

um uma região periférica da cidade: se são as redes de comunicação dos migrantes em diáspora, 

se é a proximidade com a estação de trem (que permite o acesso a São Paulo), se é a localidade 

de baixo custo ou a forte presença das igrejas protestantes. Todas as hipóteses parecem, em 

maior ou menor grau, identificadas nos estudos desenvolvidos, entretanto, é válido ressaltar que, 

para o poder público local, a concentração se dá por conta da proximidade da estação de trem, 

permitindo a mobilidade para a capital, mas, para outros estudos etnográficos desenvolvidos na 

região, a concentração se dá por conta das redes informais de relações compartilhadas (SOUZA, 

2015; ARAÚJO, 2015). 

Se analisarmos uma a uma, cada uma das hipóteses tem fundamento no caso dos 

haitianos em Utinga. As redes aparecem como um fenômeno que ocorreu a partir da presença 

dos primeiros haitianos que se estabeleceram ali. É comum que os migrantes imaginem uma 

vida “estável” em meio a outros membros do grupo familiar ou amigos, por esta razão, é 

possível que as redes de comunicação entre migrantes ligados a laços afetivos próximos tenham 

sido a gênese da concentração de haitianos em Utinga. As redes caracterizam-se pelas 

interconexões entre indivíduos que compartilham uma identidade em comum, o que neste caso 

poderia ser a nacionalidade e/ou a religião protestante. Mas, em relação aos haitianos, outra 

definição parece mais adequada, já que eles são um grande grupo deslocado de sua cultura de 

origem: as redes dos migrantes em diáspora, os quais nutrem uma forte ligação entre si no 

território em que se encontram, mas também nutrem no imaginário coletivo as relações afetivas 

com o território de origem (HAESBAERT, 2001a). As interações causadas por 

compartilhamentos em comum também podem ser consideradas como "redes informais" quando 

promovem sentimentos de confiança, estabilidade e pertença a partir de: 

1. Recursos informais e auxílio a necessidades imediatas (informações legais, jurídicas 

etc.); 

2. Apoio emocional constituído por interações sociais permanentes, como amizades e 

casamentos; 



 
 

 
 

3. Capacidade promovida de construir (e conseguir) recursos autonomamente, isto é, sem 

ajuda de poderes institucionais (ATFIELD et al., 2007). 

 

Mesmo se considerarmos a influência das redes, as igrejas protestantes adventistas 

também devem ser consideradas como ambientes propícios à formação de laços sociais entre 

migrantes e sociedade receptora. A identificação por meio da qual os nacionais e os migrantes se 

unem é um dos importantes fatores do progresso da integração local, pois autores como Ager & 

Strang (2004, 2010) e Castles et al. (2002) enfatizam que tal aproximação e interação social 

possibilita a reconstrução de laços afetivos no país receptor. 

Neste caso, as igrejas adventistas são mais “ativas” em relação ao fomento do senso 

comunitário dos migrantes do que no acompanhamento assistencial a eles. As igrejas adventistas 

situadas em Utinga não realizam atividades de assistência porque sua experiência com os 

migrantes é muito incipiente. Portanto, há uma diferenciação em relação  ao Centro de 

Divulgação do Islam para a América Latina (CDIAL) de São Bernardo do Campo, à medida que 

a atuação das igrejas em relação ao poder público é informal e ocorre esporadicamente 

(DOMINGUES, 2015; VIEIRA, 2015). Além disso, o acolhimento direcionado aos migrantes é 

feito dentro dos próprios locais religiosos. 

As igrejas têm contribuído para que eles tenham espaço nas atividades religiosas. Os 

migrantes haitianos têm realizado cultos semanais em creole, língua nativa do Haiti. Desse 

modo, as igrejas proporcionam a expressão cultural dos migrantes haitianos em diáspora, 

contribuindo para a integração destes enquanto comunidade – não como indivíduos isolados 

(SOUZA, 2015).   

Além das questões suscitadas, a vida dos haitianos em Utinga também envolve as 

habitações precárias. A precariedade com que vivem é um importante fator questionável no 

âmbito do “sucesso” da integração local: é possível afirmar que ocorre um processo positivo de 

integração local se os migrantes estão em assentamentos precários que não oferecem qualidade 

de vida e ainda os envolve em dinâmicas de exclusão? Não há respostas suficientemente 

satisfatórias para a pergunta, mas é válido ressaltar que esta análise é importante e se mostra 

necessária para o entendimento da integração local dos haitianos. 

Em suma, a cooperação entre os poderes públicos locais e as instituições da sociedade 

civil é significativa para o progresso da integração local dos refugiados haitianos e sírios porque 

também os envolve em uma participação cidadã – se considerarmos que eles são ouvidos a partir 



 
 

 
 

da representação das instituições. Entretanto, é necessário compreender quais foram os 

significados tomados por "instituições da sociedade civil" que orientaram a análise dos dados. 

 

A ATUAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

 Para Jacqueline Lane, há um tipo especial de organizações não-governamentais que, por 

conta de sua flexibilidade e autonomia, conseguem imprimir em suas práticas um tipo de 

“desenvolvimento comunitário” que “concentra-se em desenvolver as capacidades das pessoas 

para melhor atender às suas necessidades através da ação local auto-suficiente” (KORTEN 1998, 

p. 118 apud LANE, 1995).  A forma como atuam as organizações de desenvolvimento 

comunitário pode ser expressa como: Necessidades Básicas + Desenvolvimento Participativo = 

Desenvolvimento Comunitário (LANE, 1995). 

 É a participação genuína dos agentes dentro das organizações que mantém essa fórmula, 

no entanto, é propriamente a participação dos beneficiários que deve ser ampliada no âmbito 

dessas organizações, considerando que, se eles são capazes de participar de todas as esferas da 

vida, eles serão suficientemente autônomos para assumir “o controle de seu próprio 

desenvolvimento”. Assim, a definição de participação amplia-se ao empowerment cujo objetivo 

está em oferecer capacidade de influência em todas as esferas em que de alguma forma suas 

vidas são afetadas (ibid).   

As ideias teóricas podem ser abrangidas ao estudo de caso. As práticas das instituições 

da sociedade civil atuantes no ABC que estão orientadas ao desenvolvimento comunitário são 

positivas enquanto favorecem as capacidades pessoais dos beneficiados. Quando esforços são 

direcionados à promoção das capacidades (como o aprendizado da língua local) decorrem dessas 

iniciativas possibilidades de ampliação de participação social por meio da autonomia adquirida. 

Por conta da legitimidade que detém perante o poder público, elas ampliam as interações 

políticas dos refugiados por meio da representação, como é o caso do Centro de Divulgação do 

Islam para a América Latina. O CDIAL adquiriu legitimidade de atuação no processo de 

formulação de políticas públicas em São Bernardo do Campo, tomando a representação civil 

pela comunidade muçulmana presente na cidade, atuando pela finalidade (pelo atendimento da 

demanda) e pelo processo (pela participação na discussão deste)  – embora não se possa afirmar 

que o CDIAL é "especializado" em acolher os refugiados, pois não são estritamente 



 
 

 
 

direcionados para isso e por não praticarem uma assistência "técnica" (VIEIRA, 2015; 

DOMINGUES, 2015). 

Apesar disso, as práticas de desenvolvimento comunitário estão além das práticas dos 

costumes religiosos. Nesse sentido, as iniciativas autônomas dos refugiados reaparecem como 

expressões importantes para identificar o grau de independência destes da instituição. Elas são 

fatores que podem indicar integração no sentido de que esses indivíduos já se estabeleceram no 

ambiente local. 

 As capacidades das igrejas adventistas em atuar como legítimas representantes dos 

refugiados frente ao poder público, tomando responsabilidades de representá-los, parecem ser 

fracas nesse sentido porque a entidade não atua politicamente – nem mesmo a participação 

política dos membros é incentivada pela entidade. Se por um lado as igrejas adventistas da 

comunidade do Cigano têm contato com os refugiados, isso não é suficiente para caracterizar 

uma "experiência" capaz de dar "legitimidade" a elas.       

           

CONCLUSÕES 

Importa analisar os resultados discutidos pela pesquisa a partir de questões objetivas, que 

dizem respeito à atuação das instituições, direcionadas aos aspectos funcionais da integração, 

isto é, no auxílio oferecido, nos casos de apoio material e informacional; assim como questões 

subjetivas, que consistem nas relações sociais desenvolvidas no âmbito das entidades religiosas 

e naquelas que superam o espaço religioso, conformando as redes informais.  

No que tange às instituições, sua mediação perante o poder público facilita o processo de 

integração visto que não há mecanismos que possibilitem a comunicação direta do refugiado 

recém-chegado com o serviço público local, seja de orientação jurídica ou meramente 

informacional. Ainda assim, os refugiados que aqui se estabeleceram ainda têm na comunidade 

migrante a fonte de informações para necessidades imediatas, auxílio material e emocional. 

Contudo, as ações sociais que se originam por conta das iniciativas religiosas suscitam 

uma nova problemática, posto que as comunidades religiosas buscam a coesão entre a fé e a 

prática. Desse modo, é preciso refletir sobre aqueles refugiados que não professam a mesma fé 

das entidades religiosas e/ou aqueles que omitem crenças diferentes daquelas de maior 

representação na comunidade imigrante por receio de exclusão. Diante da constatação de 

haitianos adeptos ao misticismo vodu que omitem sua prática em função do receio da exclusão, 

a análise da relação destes com sua própria comunidade em função de uma integração fica 



 
 

 
 

prejudicada, haja vista que conflitos intra-grupo impedem que indivíduos minoritários sejam 

atendidos, ouvidos e inseridos na dinâmica do espaço e na comunidade migrante (SOUZA, 

2015). Por isso, a atuação das entidades religiosas pode corroborar separações baseadas em 

diferenças de credo – ainda que esses conflitos tenham gênese no Haiti, mas se reproduzam nos 

países de destino (ARAÚJO, 2015). 

No mais, a atuação das entidades religiosas em Santo André, expressas pelas igrejas 

adventistas, não são semelhantes à atuação da associação islâmica. As primeiras tendem a ser 

estritamente orientadas à reunião dos membros, e como consequência, buscam incorporar os 

migrantes ao seu meio. A associação islâmica é fruto de uma iniciativa privada e é gerida com 

fins privados (uma única família financia todos os Centros de Divulgação do Islam no Brasil), 

ainda que seja orientada à sociedade no geral. 

É válido expor que as iniciativas de atores não estatais geralmente promovem, acima de 

tudo, um tipo de governança que altera as relações de poder no âmbito da cidade. Isso significa 

que elas adquirem – e se reconhecem – como detentoras de uma legitimidade de representação, 

seja pela sua influência histórica na sociedade, seja pela presença significativa do grupo 

representado (AVRITZER, 2007). Embora descentralizem o processo de decisão e também de 

propositura de políticas, sua atuação "funcional" (voltadas para dadas áreas) pode implicar o 

distanciamento da participação do Estado no suprimento das necessidades básicas no âmbito da 

integração local de migrantes forçados. Assim, os poderes públicos locais podem esquivar-se de 

promover políticas de inclusão e atividades de informação e auxílio por conta da atuação das 

instituições da sociedade civil como facilitadoras desse processo.  
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Resumo 

Os recentes números disponibilizados pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados (ACNUR) apontam para um crescimento exponencial no número de refugiados, 

asilados e deslocados forçados, somando-se mais de 50 milhões de pessoas. As publicações 

mais recentes focam-se nas obrigações e deveres contidos no corpo jurídico da proteção desses 

“cidadãos do mundo” e em poucas críticas acerca de sua fundamentação e princípios. Em face 

esses desafios, este artigo tem como objetivo principal mapear a flexibilização das 

interpretações das normas e contextos no que se refere a territorialidade estatal, soberania nas 

políticas migratórias, campos de refugiados e “border walls”. Para atingir este objetivo 

pretende-se ilustrar como o refugio tem se tornado prerrogativa de exclusão, principalmente 

em zonas de conflito intenso e demonstrar os erros cometidos pelos “policy makers” na 

implementação normativa. A metodologia adotada consiste em, através do estudo do Caso 

Sírio entre os anos de 2011-2015, aplicar um ferramental teórico nos temas de refúgio, de 

fragmentação do Direito Internacional e as abordagens críticas de direitos humanos. A crise 

síria, já colocada por autoridades como a pior desde a Segunda Guerra Mundial, com mais de 3 

milhões de pessoas,  representa um cenário que se divide entre questões políticas e jurídicas. 

Cada vez mais as barreiras anti-refugiados se recrudescem. Os campos de refugiados têm se 

afastado da real proteção e tornam-se uma extensão do próprio conflito. As dificuldades de se 

compreender quais tipos de normas se aplicam na região (direito humanitário, direito dos 

refugiados, soberania dos estados), agravam o quadro. Com este trabalho, conclui-se que a 

normativa internacional apresenta falhas, limitações e contradições que se distanciam de seu 

objetivo principal: proteção dos indivíduos. O cenário sírio demonstra o descompasso entre da 

situação real, com as ações políticas e as normas jurídicas, que são muitas vezes apropriadas e 

instrumentalizadas pelos agentes políticos. 

 

Palavras-chave: Direito Internacional dos Refugiados; Síria; Relações Internacionais. 

 



 
 

 
 

Introdução  

 

 Quando Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo (1998) descreveu a situação 

europeia em meados da II Guerra Mundial com relação ao fluxos massivos de refugiados e 

apátridas em decorrência aos conflitos, não poderia imaginar a perenidade e a atualidade que 

representa sua obra e suas escritos em pleno século XXI. De fato muito se alcançou através do 

progresso técnico e da própria busca humana ao final de 1945 por normatizar direitos que antes 

se encontravam no plano subjetivo. A razão para sua atualidade sugere que “os cidadãos do 

mundo” e  “aqueles a quem haviam escolhido como refugo da terra [e]  aqueles a quem a 

perseguição havia chamado de indesejáveis” permanecem nessas mesmas condições 

(ARENDT,1998,  pp. 303-311). 

 O ano de 2014 ficará marcado na história dos deslocamentos forçados como a maior 

crise humanitária desde os escritos de Arendt. De acordo como relatório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) – UNHCR Global Trends 2014 – a “nação dos 

deslocados” já soma mais de 59,5 milhões de pessoas, das quais 19,5 milhões são refugiados 

que em 86% dos casos encontram refugio nos países em desenvolvimento e em países 

vizinhos.  

 Na ausência de proteção de seu Estado de origem ou de sua residência habitual, os 

migrantes que buscam refugio têm sido tratados pelas comunidades locais de seu destino como 

invasores. A ameaça do estrangeiro aos pilares do Estado moderno levou a um processo 

inverso aquele da proteção exaltado através do Direito Internacional dos Refugiados. As 

políticas se refletem mais na construção do refugiado como ameaça a paz interna, do que como 

pessoas que normalmente estão em busca de paz.  

 Ressaltado pelo Secretário Geral do ACNUR, António Guterrez  

 

Conflicts emerge, dramatic violations of human rights appear and the 

international community has lost much of its capacity to prevent conflicts and 

solve them (in a timely way).  The solution is political. There is only one way 

to stop displacement: it’s to stop conflicts; it is to find peace. And that capacity 

is what is lacking in today’s world.  
 

 Em outras palavras, aos soluções encontradas para o século XX refletidas na elaboração 

de normativas internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a 

Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951 (Convenção de 1951) e seu Protocolo 

Adicional de 1967, não satisfazem mais as necessidades do século XXI que inaugurou a maior 

crise da história. Como uma via contrária, muitas vezes a própria normativa tem sido utilizada 

como forma de justificativa para atitudes opostas aos direitos humanos e ainda, a construção da 

humanidade e o reconhecimento do outro como ser dotado de necessidades.  



 
 

 
 

Encontrar uma resposta política para os conflitos talvez fosse o caminho mais rápido pra 

uma solução eficaz, porém as falhas que permeiam o próprio desenho estabelecido pelo Direito 

Internacional dos Refugiados devem ser analisados para que as bases da proteção possam 

permanecer sólidas e usuais. Hannah Arendt (1998) propôs uma análise não apenas da 

condição individual, mas da condição imposta aos refugiados por todo o mundo. A 

característica essencial do refugiado não é seu desejo natural de migrar, mas sim a necessidade 

que lhe impele a buscar novas condições. Mais recentemente, Giorgio Agamben (2005) 

estabeleceu uma diferenciação entre a vida digna de ser vivida e aquela que pode ser exposta a 

morte, colocando o refugiado como o maior exemplo da atualidade. 

As buscas pela identificação dos direitos, em seu sentido positivista, vêm dificultando a 

própria proteção internacional. As necessidades do século XXI não são mais aquelas de 

normativa, como argumentado anteriormente, mas as de interpretações corretas de tais 

normativas. As razões pelas quais pessoas se tornam refugiadas permanecem praticamente as 

mesmas, mas sua proteção e as responsabilidades que tal status implica se impõem como o 

problema a ser respondido. 

No Brasil, a evolução jurídica da proteção dos direitos dos refugiados foi estabelecida 

apenas no final da década de 1990 com a Lei de Refugio 9.474/97. Com apenas dezoito anos 

de vigência da lei o cenário global e o papel desenvolvido pelo Brasil neste âmbito muito se 

alterou nos últimos cinco anos. Muitas das prerrogativas criadas no final do século passado, 

pensadas para uma realidade de solicitações de refugio na Brasil que girava ao redor de 

quinhentas por ano, hoje, até meados de 2015 já atinge-se a casa de 8.000 novas solicitações de 

acordo com o ACNUR e CONARE. 

Em vista do reconhecimento atual de que o refúgio e os fluxos migratórios representam 

um tema de fundamental importância do ponto de vista das relações internacionais, do direito 

internacional e para ainda para a filosofia e políticas públicas, o presente trabalho tem como 

objetivo principal mapear a normativa jurídica internacional no Direito Internacional dos 

Refugiados elaborando três apontamentos principais das falhas jurídicas e políticas que mais 

implicam em dificuldades na própria proteção. No segundo capítulo buscou-se a elaboração 

descritiva da condição filosófico-social do refugiado mediante o escopo jurídico (positivista e 

consuetudinário) que envolvem refugiados como um todo, pautando-se através de dois autores 

principais: Hannah Arendt e Giorgio Agamben. Por último, no terceiro capítulo buscou-se no 

caso brasileiro em sua construção jurídica da migração/refugio o estabelecimento dos pontos 

nos quais o Brasil ora aparece como vanguarda da proteção internacional, ora como pouco 

expressivo em seus compromissos.  



 
 

 
 

De maneira geral, pretende-se elaborar um panorama que permita estabelecer maior 

diálogo a cerca de um tema que nos últimos anos figura como o mais premente a ser resolvido 

tanto pelos Estados, pelas Organizações Internacionais Governamentais e pela sociedade civil.  

 

1. Direito Internacional dos Refugiados: problemas normativos 

 

O estranhamento causado pela tentativa de críticas as normativas de direitos humanos 

representam as dificuldades enfrentadas na atualidade de chegar a um consenso entre as 

responsabilidades e os papeis exercidos nas várias esferas sociais, desde o Direito Internacional 

personificado nas agencias responsáveis pela sua implementação internacional, no nosso caso 

o ACNUR, os Estados – incluindo-se aqui aqueles estados de origem de refugiados aos 

Estados de destino -, e os próprios indivíduos que buscam o status/standard internacional de 

refugiados.  

Dentro do tema do refugio pude identificar poucos autores que tratam dos problemas que 

dificultam a própria proteção dessas pessoas e outros exemplos de alternativas que se mostram 

paliativos para a questão e não soluções a longo prazo. Meu objetivo não é eliminar o direito 

internacional dos refugiados e propor uma solução ad hoc para a questão, mas sim mapear 

questões que são pouco debatidas e vem gerando efeitos contrários a seus objetivos. Algumas 

considerações devem ser feitas. 

Primeiro, os direitos humanos nem sempre existiram, portanto possuem contextos 

diferenciados e razões para terem surgido (KOSKENIEMMI, 2012). Assim como Norberto 

Bobbio em “A Era dos Direitos” a concepção de que os direitos humanos surgem com um 

propósito e que esse propósito não permanece estático no tempo (que não representa a única 

forma de compreender o direito), representa que de acordo com as mudanças sociais o status 

quo de muitas convenções alijam o direito da realidade histórica, impedindo avanços. Criada 

em 1951 a Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados carece de melhores diretrizes com 

relação a suas cláusulas de cessação, bem como as políticas de repatriação e reassentamento.  

Segundo, como ressaltado por Martti Koskenniemi (2009) a criação de vários regimes 

diferenciados tem criado um “jurisdictional conflit, struggle between competing expert 

vocabularies, each equipped with a specific bias.” (p.9). O entendimento criado em um mesmo 

conflito de qual referencial usar: direitos humanos, direito humanitário, direito dos refugiados, 

autodeterminação dos povos, entre outros dificulta a própria compreensão da realidade. Além 

da esfera internacional o direito dos refugiados possui três diferentes níveis, o primeiro 

estabelecidos perante toda a comunidade internacional – Convenção de 1951 e Protocolo 



 
 

 
 

Adicional de 1967 –, normativas regionais como a Declaração de Cartagena e o Plano de Ação 

México, bem como suas formas de internalização através da criação de leis e estatutos 

internos.  

Os embates de diferentes vieses sugerido por Koskenniemi (2009) revelam uma escolha 

subjetiva de preferências a serem utilizadas em um determinando contexto. Essa argumentação 

apresenta duas vias: a primeira, da generalização dos direitos humanos no qual todas as 

questões podem e devem ser avaliadas por suas lentes; a segunda, da particularização de 

questões levando-se em conta um contexto extremamente específico, nos levando ao seguinte 

problema. (KOSKENNIEMI, 2009, p.10) 

Terceiro, “neither jurisdiction, nor solution” foi a frase escolhida por David Kennedy 

(2004) para estabelecer o que o autor considera como as duas esferas da atuação do ACNUR: a 

esfera das argumentações normativas e jurídicas pautadas nas leis e convenções internacionais 

e em suas cartilhas especializadas e as argumentações na esfera políticas. Kennedy propõe que 

o mandato do ACNUR tem sido flexibilizado pelo domínio da política em ocasiões em que o 

direito é posto em situação de exclusão pelos Estados, em contrapartida a momentos em que 

apenas as normas se consolidam.  

Como ressaltado por Koskenniemi (1999), a oposição entre a concreteness – 

distanciamento de generalizações e avaliação de contextos – e a normativity – distanciamento 

do comportamento do Estado, de sua vontade e interesse na busca pela justiça positiva – sugere 

a criação artificial de uma junção de papeis que não cabem ao direito internacional. Kennedy 

(2004) propõe que um papel tão discrepante exercido pelo ACNUR, muitas vezes pouco se 

relaciona com a proteção de comunidades e mais se aproxima de esferas da realpolitik. Esses 

dois domínios devem permanecer separados, ao mesmo tempo em que um não ganha força sem 

o outro. 

Quarto, a história contada pelo direito internacional e sua criação é a história do mundo 

europeu (KOSKENNIEMI,2012). É de fundamental relevância a compreensão dos direitos 

humanos e do direito dos refugiados como uma formulação da Europa da década de 1950 e que 

para tanto representa valores e concepções deste continente. As formulações do Direito 

Internacional dos Refugiados partiram de um contexto específico da Europa pós-guerra, assim 

que tratar os contextos de um refugiado africano da mesma forma que de um refugiado 

asiático, latino americano ou europeu, representa uma generalização responsável por excluir 

especificidades relevantes para o bem estar de várias populações. Martti Koskenniemi (2012) 

ainda ressalta que todas as violações de direitos humanos possuem um contexto e focar apenas 

nos direitos apagam a compreensão da realidade.  



 
 

 
 

Quinto, “The worst atrocities take place outside the human rights system… there is to 

say, the economic, or political system” (KOSKENNIEMI, 2012). A Convenção de 1951 

apenas considera como refugiados aquelas pessoas vítimas de perseguição. Expandir o 

conceito de refugiados para questões econômicas, por exemplo, poderia exaurir sua definição e 

para tanto todos seriam refugiados então ninguém seria refugiado, em outras palavras, os 

pedidos de refugio por pessoas em situação de vulnerabilidade, apesar de não serem 

considerados refugio, representam uma quantidade expressiva de pessoas que permanecem 

excluídas da chance de direitos civis e sociais.  

Por último, David Kennedy (2004) aborda a questão do non-refoulement como um 

direito ao mesmo tempo que um principio de securitização dos Estados, ou seja, ao passo que o 

solicitante de refúgio encontra-se seguro de não ser devolvido a seu Estado de origem, os 

Estados além de dificultarem a solicitação e a entrada em seu território têm estabelecido 

práticas ilegais de prisões, como é o caso de migrantes na Itália e na Austrália e o 

estabelecimento de prerrogativas de exclusão como os campos de refugiados e border walls, a 

serem aprofundados a seguir. 

De maneira geral, compreendo que o Direito Internacional dos Refugiados é uma 

normativa fundamental e necessária para esse cenário de crise, porém, a proteção e as brechas 

jurídicas para os Estados têm criado uma contra partida de exclusão e de impedimentos 

consentidos. O direito de solicitação de refugio tem sido transformado em direito de apenas 

adentrar um território estrangeiro e subsistir mediante standards internacionais ocidentalizados 

que pouco dizem sobre os contextos específicos.  

 

2. Estado de Exceção: a materialização do poder soberano de exclusão 

 

Giorgio Agamben, filósofo italiano, coloca que a figura do refugiado representa um 

momento inédito de emergência de um cenário que vem ganhando forma: o refugiado como a 

prova da transição do Estado-nação tal qual conhecemos, para uma situação onde ele inexista 

ou tome outras formas. Para Agamben (2005) o refugiado  

(...) representam, no ordenamento do Estado-nação moderno, um elemento tão 

inquietante, é antes de tudo porque, rompendo a continuidade entre homem e 

cidadão, entre nascimento e nacionalidade, eles põem em crise a ficção 

originária da soberania moderna. Exibindo à luz o resíduo entre nascimento e 

nação, o refugiado faz surgir por um átomo na cena política aquela vida nua que 

constitui seu secreto pressuposto. Neste sentido, ele é verdadeiramente, como 

sugere Hannah Arendt, “o homem dos direitos”, a sua primeira e única aparição 

real fora da máscara do cidadão que constantemente o cobre. (AGAMBEN, 

2007, p.128). 

 



 
 

 
 

Essa exclusão do refugiado dos padrões sociais pré-estabelecidos e sua inclusão em uma 

nova categoria, em grande parte ameaçadora aos pilares do Estado moderno, geram o terceiro 

problema, a oposição dos interesses dos Estados com o bem estar dos indivíduos e o direito 

universal de boas condições de vida digna, geram respostas que se incluem em zonas de 

exceção. Por zonas de exceção me refiro aos espaços nos quais a responsabilidade normativa 

se encontra com as desculpas subjetivas pautadas por interesses particularistas, acarretando em 

respostas provisórias que levam em conta o afastamento do problema aos olhos. Agamben 

(2007) descreve que neste ponto o poder soberano 

(...) na medida em que decide sobre o estado de exceção, compete em qualquer 

tempo o poder de decidir qual vida possa ser morta sem que se cometa 

homicídio, na idade da biopolítica este poder tende a emancipar-se do estado de 

exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto em que a vida 

cessa de ser politicamente relevante. (AGAMBEN, 2007, p.149) 

 

 Essas zonas de exceção traduzidas neste momento de irrelevância apresenta para este 

trabalho duas materializações físicas a serem abordadas a seguir: os campos de refugiados e os 

“border walls”. Entretanto, antes da abordagem específica cabem algumas considerações. Na 

atual crise humanitária, concentrada principalmente na região do Oriente Médio e na África 

Central e Subsaariana, as rotas de fuga das pessoas, dadas as limitações estruturais e 

financeiras, são os territórios vizinhos e de mais fácil acesso. A fuga em massa de pessoas 

através de barcos pelo mediterrâneo e em outras regiões o surgimento de verdadeiras 

peregrinações, ambos com números na casa dos milhões de pessoas, são de fato temerárias do 

ponto de vista financeiro e estrutural pra os Estados de destino. O objetivo do presente artigo 

não é a exclusão dos esforços feitos, mas uma crítica a seus modelos. Passemos a análise mais 

detalhada. 

Como colocado por Agamben (1998), campos de refugiados são locais onde a condição 

de vida é rebaixada à própria zoé – vida simples ou o simples fato de viver do ponto de vista 

fisiológico –, e onde a vida nua – representada pela vida em sua característica mais básica, 

importa por um poder externo –  pode ser vista de modo claro, esses indivíduos são destituídos 

de seu “título” de cidadãos e colocados como seres viventes. As dificuldades para o 

fornecimento de recursos, de acomodação são um reflexo de uma “governabilidade” que 

escolhe soberanamente por colocar tais indivíduos em situação desumana (AGAMBEN, 2005). 

Os maiores campos de refugiados da atualidade se localizam em regiões entre as 

fronteiras de dois ou mais conflitos, os resultados desses fatores são que os recursos 

arrecadados geralmente pelo ACNUR encontram dificuldades de atingir seus objetivos. Como 

exemplo pode-se retomar o ocorrido durante o Genocídio de Ruanda (1994), no qual as forças 

rebeldes, através do extenso uso da força, impediam que os comboios humanitários com 



 
 

 
 

comida e remédios, seguissem. Apenas Dadaab no Quênia, o maior campo de refugiados do 

mundo são mais de 500 mil pessoas, que recentemente em nota o governo queniano declarou 

que dada a falta de recursos serão forçados a fecha-lo. Outro exemplo são os campos de 

refugiados palestinos em Israel e Cisjordânia, que fazem parte de uma política de exclusão e 

desapropriação, forçando essas comunidades a se abrigarem em verdadeiras prisões a céu 

aberto (ACNUR, 2014). 

 A segunda zona de exceção, as “border walls” representam um quarto problema 

normativo do direito internacional: a necessidade de se atingir/chegar a outro Estado. Segundo 

Moria Paz (2015) em artigo intitulado “Between the kingdom and the Desert Sun: Human 

rights, immigration and border walls”, a condição essencial para a concessão do status de 

refugiado é que o indivíduo que se sente ameaçado deverá encontrar meios materiais e físicos 

para chegar a outro território e valer-se da proteção deste estado caso sejam encontradas as 

clausulas de elegibilidade. O problema recai justamente pelo fato de que a territorialidade 

requerida exclui o trajeto, a transição desses indivíduos, bem como todos aqueles que não 

dispõem do recurso para fugir, mesmo que existam as condições objetivas. Neste aspecto a 

autora propõe que 

(...) border walls are being installed at an unprecedented rate in order to control 

unwanted immigration by poor people into wealthy countries. (…) almost a 

quarter of a century after the Iron Curtain come down, the walls are going up 

again. It provides a provocative answer: I suggest that these separation barriers 

are a logical response of states to the way in which human rights law has been 

enforced in cases bearing immigration. (PAZ, 2015 p.1) 

 

Finalmente, quando as respostas para crises humanitárias se afastam de seu objetivo 

humano em essência as dificuldades encontradas por refugiados também se afastam das 

enunciadas por conhecedores do tema e das convenções. A flexibilização permitida e adotada 

pelos Estados em seu hall da soberania dificultam as ações dos organismos responsáveis pela 

proteção dessa população em situação de vulnerabilidade. O que foi argumentado aqui é que 

enquanto apenas metade da solução for alcançada, pouco de real poderá ser feito por 

refugiados no mundo todo.   

 

3. Síria e a pior crise humanitária da história  

 

De maneira geral, dado que não se trata do objetivo deste artigo, o conflito sírio se 

acirrou em 2011 com o estabelecimento de grupos que travavam forte oposição ao governo de 

Bashar Al’Assad, que se desenvolveram em grupos armados dadas as medidas truculentas do 

exército sírio. No ano de 2013, segundo agencias da ONU o conflito já atingiria mais de 90 mil 



 
 

 
 

pessoas mortas entre civis, rebeldes e soldados sírios. Porém, a guerra civil foi levada a outro 

patamar mais recentemente com a ascensão do grupo jihadista/terrorista Estado Islâmico. A 

luta agora abarca três forças: o exército sírio, os rebeldes e o EI. A emergência de denuncias de 

crimes de guerra e utilização de armas químicas buscam respostas no direito humanitário (jus 

in bellum). 

Em meio ao conflito mais de 220 pessoas foram mortas, parte do território sírio ocupado 

pelo grupo terrorista, cidades inteiras dizimadas e a somatória de mais de 4 milhões de 

refugiados sírios concentrados especialmente nos países vizinhos como Jordânia, Cisjordânia, 

Egito e Turquia. A capital Damasco e a cidade de Allepo, as duas maiores atingidas pela luta 

armada são os locais de maior êxodo nos últimos meses, sendo que cidades do interior já foram 

completamente destruídas. Além da população síria, refugiados palestinos que historicamente 

se dirigiam a Síria também estão sendo obrigados a migrar novamente.  

 

 

Figura 1: Syrian Refugees in the Region 

Fonte: BBC News. Disponível em: http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26116868 

 

De acordo com a Convenção de 1951 a grave a generalizada violação de direitos 

humanos, que atinge um contingente populacional em seu total caracteriza uma condição na 

qual o refúgio é situação de total cláusula de inclusão. A solicitação do refúgio se dá através da 

manifestação individual de seu desejo de valer-se da proteção de um Estado que não seu 

Estado de origem, porém com a geração de mais de 4 milhões de refugiados Sírios essa 

característica declaratória vem claramente sendo prejudicada. 

O mandato do ACNUR na região, uma das poucas organizações internacionais a atuar na 

região do conflito já arrecadou mais de 8 milhões de dólares, cifras que ainda se fazem 



 
 

 
 

inferiores as necessárias para a promoção de assistência médica, abrigo e alimentação para os 

deslocados. Outros gargalos vêm surgindo a medida que a crise aumenta. Dois aspectos serão 

abordados a seguir: a relação dos estados vizinhos para com os refugiados sírios e a relação 

europeia com a questão. 

 

3.1. As reações políticas mediante a crise 

 

Historicamente a Jordânia foi considerada por muitos acadêmicos como um local de 

refugio para sírios contando ainda com o campo de refugiados de Za’Atri com 130 mil 

refugiados. A responsabilidade de acolhimento pautada pelas normas internacionais garantiam 

aos refugiados a segurança de poder cruzar fronteiras sem a necessidade burocrática, por 

razões óbvias da fuga e ausência de capacidade de preparação uma vez que sua vida encontra-

se em perigo. Apesar dessa característica estar contida na Convenção de 1951 e no Manual do 

ACNUR, as recente respostas do governo da Jordânia, de acordo com o jornal The New York 

Times, prevê a criação da necessidade de um visto de seis meses para a entrada em seu 

território.  

Nesta nova adoção de política o governo da Jordânia infringe totalmente as normas de 

direito internacional sob a justificativa da incapacidade de receber aproximadamente 1,5 

milhões de refugiados. Neste sentido o contexto humanitário fora instrumentalizado pelo 

Estado de modo a justificar a adoção de uma prática irregular mediante a crise.  

Ademais da situação anterior a Turquia, país que mais recebeu refugiados, somando-se 

1,59 milhões, vêm sofrendo pressões direitas em suas fronteiras. Grupos de milhares de 

pessoas atravessam a fronteira todos os dias em busca de refúgio. Duas respostas principais 

foram estabelecidas pela Turquia: a criação de uma grande cerca de arames e o 

estabelecimento de tropas do exército. De acordo com Moria Paz (2015), a Turquia anunciou 

que seu muro terá mais de 900 km e será instalado especificamente em sua fronteira com a 

Síria.  

Outra principal rota de fuga da comunidade síria é através do Mar Mediterrâneo. 

Milhares de pessoas embarcam através de coiotes em uma viagem que muitas vezes não atinge 

seu destino final. A ONU estima que mais de 2 mil pessoas morreram ao tentar fazer a 

travessia de barco apenas de janeiro a junho de 2015.  

 

The refugee regime makes certain assumptions of the host country’s carrying 

capacity, as well as assumptions that other nation-states will willingly open its 

doors for Syrian refugee resettlement. Since the UNHCR cannot rely upon 

Northern states committing themselves to third country resettlement, refugees 



 
 

 
 

can no longer expect the refugee regime to uphold its mandate that it was 

founded to ensure. (CAMPBELL, 2015) 

 

A legalidade dessas ações é questionável de ambos os lados. Primeiro, existe o direito 

soberano dos estados de estabelecer certos limites de suas capacidades físicas e segundo, o 

dever de fornecer ajuda para os solicitantes de refúgio. Em ambos os casos a caracterização 

desses migrantes como refugiados acarretou em uma contra medida estatal, em outras palavras, 

o conhecimento da normativa internacional e o entendimento de que refugiados possuem o 

direito do tratamento similar ao nacional, geraram políticas de impedimento de entrada. A 

irregularidade das ações não impediram uma argumentação voltada a soberania e território. 

Para muitos chefes de Estado, as imigrações vem sendo tratadas como a grande 

problemática para suas agendas políticas. A crise econômica reduziu a necessidade histórica 

dos países europeus por mão de obra oriunda de imigração, agora aquele que antes se fazia 

necessário é tratado, como descreveu Hannah Arendt, como os “indesejados” como “a 

verdadeira escória da humanidade. Nestes exemplos a conclusão mais pertinente é de que 

pouco se alterou nas perspectivas políticas desde o século passado. Encarados por muitos como 

“aliens”, sírios e outros refugiados pelo mundo todo são encarados como um problema, o que 

em minha perspectiva representa o verdadeiro problema per se.   

 

Conclusões Finais 

 

 O direito internacional dos refugiados, criado a mais de meio século atrás apresenta 

falhas e brechas em suas formulações que não foram percebidas no passado, mas que têm se 

revelado prementes com a atual crise, mais especificamente com a crise Síria. A 

universalização de contextos e conceitos ocidentalizados limitam o escopo de compreensão e 

de atuação internacional tanto do ACNUR, como de outras ONGs especializadas na temática 

do refúgio. Além disso, os princípios base dos Estado moderno: povo, soberania e território 

transitam entre sua deterioração e a procura de mecanismos para que se sustentem mesmo que 

a força. Como identificação básica, refugiados (e apátridas) são os exemplos modernos, que 

como colocado por Agamben, fogem das perspectivas tradicionalistas e se revelam longe das 

“marcaras de cidadãos”, muito embora permaneçam com as mesmas necessidades humanas 

por abrigo, segurança, alimentação, educação, medicação, dentre outros.  

 As privações que se impõem a refugiados no mundo todo ensejadas por contextos de 

vulnerabilidades extremas, impedem que uma grande parcela da população mundial se 

encontre na sua mais pura condição de vida nua. As normativas de direito internacional 



 
 

 
 

pressupõem que tanto as pessoas forçadas a fuga, como os estados de destino estarão aptos a 

receber milhões de pessoas. O caso sírio, ainda com poucos estudos acadêmicos a seu respeito, 

com mais de 4 milhões de refugiados e outros 8 milhões de deslocados internos revelam que a 

suposta “comunidade internacional” permanece inapta a receber e contemplar populações em 

situação de crise. Cada vez mais a impressão de um novo momento de isolacionismo 

esplêndido mundial permeiam as decisões e reuniões políticas. 

 No imaginário de muitos refugiados permanecem como fugitivos, vale relembrar que a 

condição do “fundado temor de perseguição” implica em situações de estresse pessoal, 

abandono de vidas e o risco a própria vida. Os sírios que se dirigem a Turquia ou mesmo ao 

Brasil partem em busca do básico de segurança em suas vidas. As responsabilidades, de acordo 

com Jan Klabbers sobre todos os tipos de governança global são  

 (…)at the end of the day, global governance is not merely the responsibility of 

the global governors. It is not merely the responsibility of statesmen, directors-general of 

international organisations, the leadership of Amnesty International and UNHCR or the 

international judiciary. All of us, as citizens, have a stake in global governance, and it 

follows that all of us have a responsibility here. (…) The buck does not stop with the 

professional roles outlined above; instead, as Hannah Arendt would say, all of us need to 

assume the responsibility to "take care of our common world". That is easier said than 

done given the long-standing crisis in politics, but if it is true that politics is in crisis 

because we have collectively lost our faith in our political leadership, then that leadership 

is the obvious place to start. (KLABBERS, 2013). 

 

Finalmente, o contexto do Direito Internacional não dizem respeito apenas as normativas 

e aos chefes de Estado, mas também pela mobilização e compreensão a sociedade civil de suas 

responsabilidades e do dever de acolhida. Neste aspecto, a comunidade internacional pouco 

avançou. 
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Resumo 

Este trabalho analisa como a região da América Latina entende a proteção para 

refugiados no continente. Para tal é proposta uma abordagem multimétodo composta pelo 

método histórico que considera as evoluções históricas na região latino-americana sobre o 

refúgio que culminaram na Conferência de Cartagena +30, realizada em Brasília em 2014 e o 

método da análise do discurso da Declaração de Cartagena +30 e do Plano de Ação do Brasil, 

que mostra quais são os principais conceitos e teorias que pautam o tema dos refugiados na 

América Latina e que devem orientar as políticas nacionais e regionais sobre o tema nos 

próximos 10 anos. O objetivo central seria analisar esses dois documentos para entender porque 

certos temas entraram na agenda da reunião (como as crianças desacompanhadas e os apátridas) 

e qual o referencial teórico que é adotado nessas declarações (principalmente a teoria das três 

vertentes de proteção da pessoa humana) e assim possibilitar um panorama do que seria a 

proteção latino-americana para refugiadas e em que ela se baseia. Como referenciais teóricos, 

utiliza-se a teoria dos regimes (visto que se trabalha com a construção e consolidação de um 

regime regional de proteção) e também com o construtivismo. Objetiva-se ainda realizar uma 

discussão teórica sobre a construção dos conceitos de proteção e "cultura de proteção" e sobre a 

construção da visão regional do refúgio. Os resultados esperados são contribuir para o estudo do 

refúgio na América Latina e analisar os avanços e desafios desse regime. Conclui-se que as 

evoluções obtidas em Cartagena+30 são uma continuação do que já estava sendo desenvolvido 

no regime regional e que os procedimentos de reuniões a cada dez anos permitem adicionar 

novos temas na agenda, possibilitando que o conceito de proteção dos refugiados seja dinâmico 

e possa abarcar novas situações de acordo com as necessidades do próprio regime.   

 

Palavras-Chave: refugiados, América Latina, Cartagena+30 

 

 



 
 

 
 

1. Introdução  

(pergunta de pesquisa, justificativa, metodologia, objetivos e como o paper será dividido) 

 

Um refugiado, de acordo com a Convenção de Genebra de 1951 é qualquer pessoa que 

foi forçada a deixar seu país de origem ou de residência habitual por razão de um fundado temor 

de perseguição por motivo de raça, religião, pertencimento a grupo social ou opinião política. 

Essa definição era apenas aplicada àqueles que saíram da Europa por acontecimentos antes de 1º 

de janeiro de 1951. Tal limitação temporal e geográfica foi eliminada com o Protocolo de 1967. 

Percebe-se assim que o conceito de refúgio pode mudar com o tempo e ser adaptado para 

proteger melhor aqueles em necessidade de proteção. Jubilut e Madureira (2014) argumenta que 

o único regime de proteção que existe para aqueles em necessidade é o Direito Internacional dos 

Refugiados, ou seja, aqueles que não se encaixam na declaração formal de refúgio dependem da 

boa vontade dos Estados. Além disso, a própria definição tem problemas tais como a ausência 

de uma definição legal do conceito de “perseguição” (p. 14); o fato de não considerar o 

deslocamento forçado pela violação de direitos econômicos, culturais e sociais e por questões de 

gênero (p. 15) ou por questões ambientais e a baixa relação na prática entre refugiado e direitos 

humanos (p. 16).   

No Direito Internacional dos refugiados, a solidariedade é um princípio basilar entendido 

como o centro da responsabilidade assumida em relação à proteção desse grupo. Jubilut e 

Carneiro (2011) acreditam que, nesse caso, a solidariedade teria maior relevância do que a 

simples ideia de “divisão dos pesos”. Isso porque a solidariedade está ligada com a ideia de que 

a privação ou as necessidades de qualquer indivíduo ou de um grupo social seria 

responsabilidade de todos.  

A existência de pessoas forçadas a se deslocarem de seus países ou locais de residência 

habitual representa um fracasso desses Estados de garantir proteção para aqueles que estão sob 

sua jurisdição e, ao mesmo tempo, representa uma oportunidade para a comunidade 

internacional de mostrar sua face solidária. Muller (2013) defende que a questão dos refugiados 

levaria ao acionamento de mecanismos de cooperação internacional por meio de uma rede para 

circulação de doações de recursos e compromissos políticos entre Estados doadores e receptores 

de ajuda internacional. Ao mesmo tempo, essa ajuda seria tanto um ato de solidariedade e 

humanismo como de responsabilidade e interesse dos países ricos. 

Na América Latina, é possível perceber que a temática dos refugiados, a partir de 1984, 

passa a ter um entendimento mais amplo que considera as realidades e os contextos vividos pela 

região. Assim, cria-se um mecanismos de reuniões a cada 10 anos para revisar e adaptar os 



 
 

 
 

conceitos, temas e situações específicas que deslocados forçados vivem na região. No ano de 

2014, foi realizada a reunião de Cartagena+30 que culminou na adoção da Declaração e Plano 

de Ação do Brasil. A análise desses documentos permite observar como a região percebe a 

questão do refúgio desde 1984 até os dias de hoje e quais serão os temas, conceitos e teorias que 

permearam a atuação dos Estados da região frente aos refugiados, solicitantes, deslocados 

internos e apátridas.  

Utilizando a definição de regime internacional de Stephen Krasner: “regimes 

internacionais são princípios, normas, regras e procedimentos de tomadas de decisão em torno 

dos quais as expectativas dos atores convergem em determinada área temática” (1982, p. 185). É 

possível observar que existiria um regime latino-americano para a proteção dos refugiados que 

está baseado em princípios comuns como solidariedade, humanismo, proteção integral da pessoa 

humana, compartilhamento de responsabilidades e cooperação regional. Além disso, os países 

da região têm internalizado as obrigações previstas no direito internacional e em declarações não 

vinculantes que são adotadas a cada 10 anos a partir de 1984, como é o caso da própria 

Declaração de Cartagena, em suas legislações nacionais. Dessa forma, este regime possui certas 

regras, normas e procedimentos de tomada de decisão comum (reuniões a cada 10 anos). 

Também esses Estados compartilham expectativas mútuas de comportamento, que se baseiam 

nas normas e regras próprias do regime desenvolvido na região em torno da área temática do 

refúgio. Por fim, é possível afirmar que “a Declaração [de Cartagena] se tornou um direito 

costumeiro, por ter sido invocada sistematicamente pelos países latino-americanos” 

(ANDRADE, 1998, p. 402 apud MOREIRA, 2005, p. 64).  

 Esse artigo realiza uma análise das principais declarações que compõe o regime latino 

americano para refugiados. Em seguida, apresenta os principais tópicos das reuniões 

preparatórias para a Conferência Cartagena+30, culminando com uma discussão da Declaração e 

do Plano de Ação do Brasil. Ao final, são apresentadas algumas conclusões sobre a questão do 

refúgio na América Latina. 

 

2. De Cartagena a Brasília: o percurso do refúgio na América Latina 

 

O desenvolvimento do regime regional de proteção para refugiados na América Latina 

começou como uma iniciativa de alguns países de lidarem com os fluxos migratórios oriundos 

dos países da América Central. Nesse momento, de acordo com Moreira (2005), a violência 

nesses Estados originou mais de 2 milhões de refugiados, que fugiram para países próximos e 

para os Estados Unidos da América (EUA) e Canadá. Dentre os 500 mil que foram para os 



 
 

 
 

EUA, a grande maioria não obteve sua condição de refugiada reconhecida. Na América Central 

e no México, apenas 150 mil pessoas tiveram seu estatuto de refugiado reconhecido. Em 1984, 

foi adotada a Declaração de Cartagena pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos 

Refugiados na América Central, México e Panamá: Problemas Jurídicos e Humanitários”, 

realizado em Cartagena das Índias, Colômbia, entre 19 e 22 de novembro de 1984.  

A Declaração de Cartagena (1984) não traz o princípio da solidariedade explícito, mas 

faz referência às ideias de ajuda internacional e de humanitarismo. Ela apresenta importante 

inovações tais como reconhecer que qualquer repatriação de refugiados seja de caráter 

voluntário, que o princípio de non-refoulement (não devolução) é um princípio de jus cogens e 

que deve ser respeitado por todos os Estados. Em seu preâmbulo, solicita “à comunidade 

internacional ajuda imediata para os refugiados da América Central, tanto de forma direta, 

mediante convênios bilaterais ou multilaterais, como através do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (ACNUR) e outros organismos e agências”. Em sua conclusão quarta, 

reafirma “a natureza pacífica, apolítica e exclusivamente humanitária da concessão de asilo ou 

do reconhecimento da condição de refugiado”. Além disso, ela expande o conceito de refugiado 

(em sua conclusão terceira) para incluir  

 

as pessoas que tenham fugido dos seus países porque a sua vida, segurança ou liberdade 

tenham sido ameaçadas pela violência generalizada, a agressão estrangeira, os conflitos 

internos, a violação maciça dos direitos humanos ou outras circunstâncias que tenham 

perturbado gravemente a ordem pública. 

 

A Declaração de Cartagena foi assinada somente por Belize, Colômbia, Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e Venezuela. Porém, e apesar de não ser 

vinculante, a maior parte dos Estados da América Latina, inclusive aqueles que não a assinaram, 

internalizaram a definição de Cartagena para reconhecer refugiados, sendo que catorze Estados 

latino-americanos já a incorporaram plenamente em suas legislações nacionais. 

Jubilut e Madureira (2014) argumentam que a Declaração de Cartagena, além de ter 

ampliado o conceito tradicional de refugiado, demonstra ainda o compromisso regional com o 

respeito aos direitos humanos (p. 20), contudo, não há, no documento, uma definição clara do 

que seria a “grave e generalizada violação de direitos humanos”. Mesmo assim, e considerando 

seu caráter não-vinculante, 

é considerada um relevante marco na proteção dos refugiados pois a Declaração de 

Cartagena “estabeleceu importantes precedentes e um guia dos princípios e critérios 

que deveriam orientar a proteção internacional dos refugiados em nosso continente”, 

bem como “estendeu sua preocupação pela situação das pessoas que enfrentavam 

situações de deslocamento forçado na América Latina para além da situação específica 

dos refugiados” (JUBILUT; MADUREIRA, 2014, p. 21).  

 



 
 

 
 

Após a reunião de Cartagena, foi criada a prática de organizar reuniões periódicas a cada 

dez anos para atualizar a proteção dos migrantes forçados na região e debater novos desafios. 

Esses encontros são conhecidos como processos revisionais da Declaração da Cartagena e 

evidenciam a relação direta entre os debates e a agenda das reuniões para a proteção dos 

deslocados forçados e o contexto regional real vivido pelos países da região (JUBILUT; 

MADUREIRA, 2014). 

O primeiro processo revisional ocorreu dez anos mais tarde, no qual foi adotada a 

Declaração de San José sobre refugiados e pessoas deslocadas (1994). Esta também não 

evidencia o princípio da solidariedade, porém, em seu preâmbulo traz a necessidade de buscar 

soluções duradouras90 para aliviar o sofrimento humano e, em todo o documento, trabalha a 

convergência das três vertentes de proteção (Direitos Humanos, Direito Internacional 

Humanitário e Direito dos Refugiados) da pessoa humana para garantir proteção dos refugiados. 

A situação das pessoas deslocadas internas é ainda outra preocupação central desse documento 

que reconhece a realidade colombiana de expulsão de nacionais, insta os Estados a erradicarem 

as causas de deslocamento forçado (dentre elas a violação dos direitos humanos) e a tratarem os 

migrantes (inclusive os econômicos) como titulares de direitos humanos que devem ser 

respeitados; menciona grupos vulneráveis como crianças, mulheres e povos indígenas e suas 

necessidades específicas; coloca o problema do deslocados internos como uma preocupação da 

comunidade internacional; reconhece o papel das organizações religiosas e da sociedade civil 

em seu trabalho com a população deslocada da maneira forçada na América Latina. Para 

Cançado Trindade, a Declaração de San José,  

 

[…] profundizó las relaciones entre el Derecho de los Refugiados y Desplazados y los 

derechos humanos, dando nuevo énfasis en cuestiones centrales de la actualidad, no tan 

elaboradas en la Declaración anterior de Cartagena, como, interalia, las del 

desplazamiento forzado, y del derecho de refugio en su amplia dimensión, - 

examinadas bajo la óptica de las necesidades de protección del ser humano en 

cualesquiera circunstancias, en el universo conceptual de los derechos humanos 

(TRINDADE, 2001, p. 4). 

 

Na ocasião do vigésimo aniversário da Declaração de Cartagena, foi adotada por vinte 

países, na cidade do México, a Declaração e Plano de Ação do México (2004). A Declaração e o 

Plano de Ação do México para Fortalecer a Proteção Internacional dos Refugiados na América 

Latina (2004) já enfatiza, em seu preâmbulo, que “o humanismo e a solidariedade são princípios 
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fundamentais que devem seguir orientando as políticas de Estado sobre refugiados na América 

Latina”. Além disso, pede para os meios de comunicação promoverem valores de solidariedade, 

multiculturalismo, tolerância e respeito e destacarem a problemática humanitária e os direitos 

fundamentais das vítimas de deslocamento forçado. Reconhece a proposta brasileira para 

estabelecer um programa de reassentamento na região que iria auxiliar a lidar com a crise 

humanitária colombiana que afeta os países da região de maneira diferente. O documento 

constata “uma ampla tradição solidária de proteção” aos perseguidos na América Latina e reitera 

a necessidade de cooperação internacional baseada nos princípios de solidariedade e 

responsabilidade compartilhada objetivando soluções duradouras efetivas e fomentando a 

cooperação sul-sul. 

A ideia de solidariedade aparece nos aspectos práticos do Plano de Ação, como por 

exemplo, na definição do Programa “Cidades Solidárias”: 

 

O Programa de Autossuficiência e Integração “Cidades Solidárias” pretende evitar, na 

medida do possível, os chamados “movimentos irregulares ou secundários”, mas 

sobretudo busca uma proteção mais efetiva que abarque os direitos e obrigações 

sociais, econômicos e culturais do refugiado. Tratar-se-ia de facilitar a execução de 

políticas públicas, dentro de uma estratégia social integral, com a cooperação técnica 

das Nações Unidas e das organizações da sociedade civil e o apoio financeiro da 

comunidade internacional, para integrar um número de refugiados a ser determinado 

em uma série de centros urbanos “piloto” da América Latina (DECLARAÇÃO E 

PLANO DE AÇÃO DO MÉXICO, 2004). 

 

As cidades solidárias são Mendoza, San Luis, Rosario, Córdoba, e Buenos Aires na 

Argentina; Porto Alegre no Brasil; San Felipe e La Calera no Chile; Desamparados na Costa 

Rica; Quito, Lago Agrio, San Lorenzo, Esmeraldas, e Cuenca no Ecuador; Montevideo no 

Uruguay; e Maracaibo na Venezuela (HARLEY, 2014). 

As diretrizes principais do Programa de Fronteiras Solidárias envolvem: determinar as 

necessidades de proteção e assistência dos refugiados nas zonas fronteiriças dos países de 

acolhida; fortalecer mecanismos institucionais de proteção e de determinação da condição de 

refugiado; criar programas de sensibilização para as sociedades locais; elaborar um Plano 

Estratégico Regional; fomentar o desenvolvimento social e econômico das regiões fronteiriças; 

considerar os perfis da população deslocada e da população local assim como as necessidades 

específicas dos diferentes grupos; ressaltando ainda que a solidariedade só “pode ser sustentada 

dentro de um trabalho de cooperação ativa do Estado, a sociedade civil e o ACNUR, com a 

contribuição financeira da comunidade internacional, marcada pelo princípio da 

responsabilidade compartilhada”. 

O cerne do Programa Regional de “Reassentamento Solidário” está no fato de que 

qualquer país da América Latina possa se associar no momento que considerar oportuno, 



 
 

 
 

oferecendo-se para receber refugiados que se encontram em outros países da América Latina. 

Ao mesmo tempo, o reassentamento é uma solução duradoura na região que deve ser entendida 

como um dever de solidariedade internacional e não como uma carga compartilhada, 

considerando ainda que esse deve contar com a cooperação técnica e financeira da comunidade 

internacional para que se fortaleça e consolide. Esse Programa, (baseado no princípio de 

compartilhamento de responsabilidades) tem como objetivo proteger ao oferecer a solução 

duradoura do reassentamento para refugiados colombianos que fugiram para a Venezuela e para 

o Equador (países mais afetados por esses grandes fluxos migratórios) sem possibilidade de 

integração local ou que continuaram a sofrer perseguições.  

A Declaração e o Plano de Ação do México é um dos primeiros documentos 

internacionais a mencionar o princípio da solidariedade pra garantir a implementação dos 

direitos humanos. Esse documento mostra que a América Latina está comprometida com a 

cooperação Sul-Sul para garantir a proteção dos refugiados na região, principalmente dos 

refugiados colombianos que são vítimas de um conflito armado interno que já dura mais de 50 

anos e já deslocou mais de 5 milhões de pessoas. Para Harley (2014) iniciativas regionais como 

essa auxiliam a fortalecer o regime internacional de proteção dos refugiados. Além disso, o 

princípio de solidariedade seria uma atitude humanitária única em relação a essa população, 

como uma maneira específica de perceber refugiados e solicitantes de refúgio, de compartilhar 

responsabilidades entre Estados e de proteger aqueles em necessidade (HARLEY, 2014). O 

autor acredita que a cooperação Sul-Sul entre os países da região teria dado certo porque muitos 

deles também foram países de origem de refugiados por conflitos armados internos ou por causa 

de regimes autoritários (p. 23).  

Jubilut e Carneiro (2011) defendem que o Plano de Ação do México possui tanto um 

componente de proteção quando um de solução duradoura que é constituído pelas cidades 

solidárias, fronteiras solidárias e reassentamento solidário. O reassentamento de refugiados 

como uma solução duradoura para essa população foi desenvolvido como uma maneira de 

dividir o peso com os países que recebem mais refugiados e solicitantes de asilo, como uma 

forma de receber segmentos mais vulneráveis dessa população para diminuir um pouco a 

pressão nas sociedades receptoras e nos campos.  

Depois de 2004, países como a Argentina aderiram ao Programa Regional de 

Reassentamento Solidário. O Chile (desde 1999) e o Brasil (desde 2002), que já tinham 

reassentado refugiados de outros continentes, passaram a reassentar colombianos dentro do 

escopo da Declaração e do Plano de Ação do México (HARLEY, 2014). O reassentamento 

intrarregional representa cerca de 20% de todos os colombianos refugiados e cada país da região 



 
 

 
 

pode adotar critérios específicos para seu programa de reassentamento. O Brasil, a Argentina e o 

Chile, por exemplo, decidiram não reassentar refugiados que residiam em áreas rurais (sem 

possibilidade de se adaptarem em ambientes urbanos) e grandes famílias com apenas um adulto 

responsável. Esses Estados defendem que esses critérios seriam uma atitude responsável para 

garantir o sucesso do programa e que isso não impacta na noção do reassentamento como um 

mecanismo de proteção (WHITE, 2012, p. 59-60).  

A Declaração e o Plano de Ação do México não definiram nenhuma obrigação legal para 

os Estados. Essa não possui caráter vinculante e apenas “encoraja uma abordagem humanitária 

positiva para a recepção dos refugiados”. O programa de reassentamento na América Latina 

recebe poucos refugiados por ano. Isso ocorre porque carecem aos países da região recursos e 

expertise para poder melhor receber essa população; há um baixo número de pessoas que 

querem ser reassentadas na região (visto que a grande maioria gostaria de ser reassentada em 

países desenvolvidos); os processos de reassentamento são demorados e burocráticos e há 

poucos indicadores para avaliar o reassentamento (WHITE, 2011, p. 60). Além disso, o 

programa ainda é recente, tendo acabado de completar 10 anos (HARLEY, 2014) e os 

programas nacionais são muito dependentes do ACNUR e nem sempre recebem recursos 

financeiros dos governos nacionais.   

Para Spindler (2005), para o que o Plano de Ação do México atinja suas metas 

ambiciosas, será necessário maior comprometimento de toda a comunidade internacional. Isso 

porque a solidariedade não é apenas um princípio latino-americano, mas sim um princípio 

universal. De modo que seria responsabilidade da comunidade internacional apoiar esses 

programas de reassentamento emergentes, mesmo que esses sejam pequenos, porque esses 

podem oferecer soluções duradouras para os refugiados colombianos, além de inspirar modelos 

parecidos em outras partes do mundo. Nessa mesma lógica, o fato de países emergentes como 

Brasil e Chile começarem a reassentar refugiados, seria reconhecido pelo ACNUR como uma 

“participação dinâmica da solidariedade internacional” e, assim, uma maneira de repartir o peso 

(burden sharing) que os países vizinhos às principais crises humanitárias sofrem com a chegada 

de pessoas vulneráveis com necessidade de proteção internacional (MULLER, 2013).  

Fora do âmbito das reuniões periódicas a cada 10 anos, é importante ressaltar a 

Declaração de Brasília Sobre a Proteção de Refugiados e Apátridas no Continente Americano 

adotada em 11 de novembro de 2010, por ocasião do aniversário de 60 anos da Convenção sobre 

o Estatuto dos Refugiados de 1951 e dos 50 anos da Convenção para a Redução dos Casos de 

Apatridia de 1961. Participaram dessa reunião Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, 

Cuba, Chile, Equador, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, 



 
 

 
 

República Dominicana, Uruguai, e a Venezuela. Esse documento reconhece os desafios dos 

fluxos migratórios mistos cada vez mais complexos incluindo os extracontinentais; a 

necessidade de buscar soluções duradouras com a participação ativa da população; reitera o 

direito de buscar e receber refúgio e o direito à nacionalidade. A Declaração ressalta a 

importância de “responder às necessidades específicas de proteção dos refugiados, das pessoas 

vítimas de tráfico, das crianças desacompanhadas ou separadas e dos migrantes [vítimas de] 

violência” (há um destaque especial para as necessidades das crianças separadas ou 

desacompanhadas); recomenda a aplicação do Plano de Ação do México e a promoção dos 

valores de solidariedade, respeito, tolerância e multiculturalismo. Por fim, reconhece a 

importância de desenvolver alternativas que promovam a migração regular e políticas 

migratórias que respeitem os direitos humanos de todos os imigrantes independentemente de sua 

condição migratória.  

 

3. Cartagena +30 e o Plano de Ação do Brasil: como a região entende a questão dos refugiados 

hoje 

 

Em preparação para a Conferência de Cartagena +30 que foi realizada em 2 e 3 de 

dezembro de 2014, foram organizadas quatro consultas regionais para abordar os desafios 

específicos de proteção em diferentes Sub-regiões da América Latina.  

A Consulta Regional dos países membros e associados do Mercado Comum do Sul 

(Mercosul) ocorreu em Buenos Aires nos dias 18 e 19 de março de 2014. Os temas abordados 

foram os movimentos migratórios mistos e a proteção internacional de refugiados e outras 

pessoas em necessidade de proteção; melhorias na determinação da condição de refugiado; 

fortalecimento e incorporação de abordagens diferenciadas com base na idade, gênero e 

diversidade; proteção de fronteiras; soluções duradouras. Uma questão interessante foi que os 

Estados mencionaram a promoção de maneira mais ativa da participação dos próprios refugiados 

e das comunidades locais, além de considerar os refugiados reassentados para avaliar os 

programas regionais de reassentamento. Os países também afirmaram que a América do Sul 

empregará esforços para erradicar a apatridia nos próximos 10 anos.  

A Consulta Sub-regional dos países Andinos foi realizada na Cidade de Quito (Equador) 

nos dias 9 e 10 de junho de 2014. Com o título “Protección internacional, soluciones duraderas y 

cooperación internacional”, participaram dessa reunião Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, 

Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Nicarágua, Uruguai, Costa Rica e México, como países 

observadores, Canadá, Suécia e União Europeia. Os países Andinos apresentaram números 



 
 

 
 

mostrando que houve um aumento no número de pessoas em necessidade de proteção na região. 

Se em 2004, havia 42.202 pessoas, em 2012, esse número era 8 vezes maior (somando 345.611 

pessoas), sendo que a maior parte delas se encontrava no Equador e na Venezuela. Além disso, 

houve um aumento nos fluxos migratórios intrarregionais e mistos, incluindo de pessoas 

vulneráveis, demandando assim alternativas que facilitem a migração regular para diminuir a 

pressão sobre os sistemas de asilo. Também foram discutidas possibilidade para melhorar a 

determinação da condição de refúgio e a necessidade de desenvolver um enfoque integral e 

diferencial de idade, gênero e proteção para garantir a proteção específica daqueles em maior 

necessidade (tais como sobreviventes de violência sexual e de gênero, indígenas, crianças e 

pessoas LGBTI). Outra questão envolvendo soluções duradouras foi a possibilidade de garantir 

a mobilidade intrarregional dos refugiados para lhes garantir maiores oportunidades de trabalho 

e formação (tendo sido reconhecida que a migração laboral é uma importante forma de 

solidariedade e cooperação). O Equador é o país que recebe o maior número de refugiados na 

região, dentre eles os que são reassentados em terceiros países. Apenas 15% dos 

reassentamentos oriundos de refugiados reconhecidos nesse país foram realizados no Programa 

Regional de Reassentamento Solidário, os outros 85% foram para países tradicionais. A situação 

de refúgio prolongado no Equador também foi um dos temas centrais da agenda de discussão. 

Os países também se comprometeram com a meta de erradicar a apatridia na região nos 

próximos 10 anos. Reconheceu-se ainda a importante contribuição dos jovens e da sociedade 

civil para a causa do refúgio. 

Na Consulta Regional da América Central, realizada em Manágua (Nicarágua) entre 10 e 

11 de julho de 2014 e denominada “Desafíos de la Protección Internacional y Oportunidades 

para um Nuevo Marco Estratégico de Cooperación Regional”, os Estados participantes foram 

Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua e Panamá, além de 

Brasil, Cuba, Espanha, Estados Unidos da América e União Europeia como observadores. O 

tema central esse documento foi o deslocamento forçado causado por violência dos grupos 

criminais transnacionais (especialmente nos países do chamado Triângulo Norte – El Salvador, 

Honduras e Guatemala). Além disso, foi considerada a questão do aumento no número de 

menores desacompanhados e a questão dos migrantes transfronteiriços por causa de mudanças 

climáticas. O crime organizado internacional tem maior impacto no deslocamento dos grupos 

mais vulneráveis o que demanda novas respostas baseadas nos princípios de responsabilidade 

compartilhada e solidariedade regional, tendo sempre presente a lógica tripartite de cooperação 

entre Estado, sociedade civil e organizações internacionais. Outro tema que apareceu na agenda 

foi a necessidade de balancear as necessidades humanitárias e as considerações legítimas de 



 
 

 
 

segurança para evitar abusos no sistema de refúgio. Isso também estaria ocorrendo por causa dos 

chamados “fluxos mistos”. Os países da região reconheceram que diferentes fatores impactam a 

migração regional tais como considerações econômicas, reunião familiar e principalmente a 

violência e a insegurança crescentes. Também foi mencionada a necessidade de buscar 

alternativas e eliminar a prática de detenção administrativa para solicitantes de refúgio e 

refugiados, principalmente para crianças e adolescentes. Sobre a crise humanitária regional da 

migração de menores, foi reconhecido que o princípio do melhor interesse da criança deve 

prevalecer, assim como o fato de que todas as crianças são sujeitos de direitos que merecem 

atenção e proteção. Outras questões presentes na agenda são avanços para prevenir e erradicar a 

apatridia no continente e o impacto das mudanças climáticas e dos desastres naturais no 

deslocamento forçado. Além disso, foram feitas considerações sobre como melhorar os 

procedimentos de determinação da condição de refugiado e as soluções duradouras para essa 

população.  

A Consulta regional do Caribe ocorreu em Gran Caimán entre 10 e 11 de setembro de 

2014 e contou com a presença de Bahamas, Belize, Cuba, Curaçao, Haiti, Ilhas Cayman, 

Jamaica, Santa Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Ilhas Turcas e Caicos, além de Brasil, 

União Europeia, México, Reino e EUA como observadores. Os países discutiram principalmente 

a questão dos fluxos migratórios mistos considerando as extensas e porosas fronteiras marítimas 

no Caribe e a limitação de recursos financeiros, humanos e materiais dos países da região. A 

questão central para esses países seria como garantir a integridade das fronteiras protegendo os 

direitos dos migrantes e fornecendo proteção internacional para aqueles que a necessitam. Foi 

considerada a necessidade de criar um mecanismo regional efetivo de responsabilidade 

compartilhada e de avançar as soluções duradouras em um espírito de inovação e 

aprofundamento da solidariedade. Também houve menção à meta do ACNUR de erradicar a 

apatridia nas Américas nos próximos 10 anos.  

Como parte do processo preparatório para a Reunião de Cartagena +30, diferentes 

organizações da sociedade civil dos Estados participantes da conferência em Brasília criaram um 

documento com propostas e recomendações para serem inseridos na Declaração e no Plano de 

Ação do Brasil. O documento intitulado “International protection and effective integration: 

recommendations of the civil society for the current dimension of asylum and statelessness in 

Latin America and the Caribbean” afirma que a América Latina é uma região pioneira na 

proteção dos refugiados. Os principais temas presentes nesse documento são: a questão da 

violência, do crime organizado e dos deslocados internos; os deslocamentos causados por 

megaprojetos e por desastres naturais; a questão do feminicídio e da violência baseada no gênero 



 
 

 
 

o que inclui a situação da população gay, lésbica, bissexual, transexual e indefinida (LGBTI); a 

realidade das crianças e adolescentes desacompanhados e dos defensores de direitos humanos e 

os fluxos migratórios mistos extracontinentais. Outros pontos centrais são o acesso à solicitação 

de refúgio e a qualidade dos procedimentos de determinação do status de refugiado; o 

agravamento da apatridia no continente, especialmente na República Dominicana; a integração e 

criação de oportunidades sem discriminação das pessoas por causa de sua necessidade de 

proteção internacional e garantindo todos os seus direitos humanos. A sociedade civil enfatizou 

que a discriminação contra refugiados e solicitantes está presente na maior parte dos países da 

região. Além disso, foi mencionada a necessidade de adotar políticas migratórias que respeitem 

os direitos humanos e o princípio de não-detenção por razões migratórias e de non-refoulement.  

A Declaração e o Plano de Ação do Brasil: “Um Marco de Cooperação e Solidariedade 

Regional para Fortalecer a Proteção Internacional das Pessoas Refugiadas, Deslocadas e 

Apátridas na América Latina e no Caribe” foi adotada em Brasília no dia 3 de dezembro de 2014 

por ocasião do 30º aniversário da Declaração de Cartagena. É interessante observar que essa 

declaração apresenta os principais pontos discutidos nas regiões sub-regionais. Neste 

documento, os Estados reconhecem a convergência das três vertentes de proteção da pessoa 

humana para garantir a dignidade para todas as pessoas. Afirmam que a responsabilidade 

primária por populações refugiadas, deslocadas e apátridas é dos Estados e reconhecem a 

cooperação e a solidariedade internacional como fundamentais para lidar com esse tema. 

Sublinham que há um aumento dos fluxos migratórios mistos que incluem pessoas em 

necessidade de proteção internacional. A questão da melhora dos procedimentos de 

determinação da condição de refúgio e a importância de equilibrar as preocupações de segurança 

dos Estados e as necessidades de proteção de refugiados e solicitantes também estão presentes 

no texto. A situação das crianças desacompanhadas foi colocada como desafio para os países do 

Triângulo Norte, considerando ainda a responsabilidade compartilhada, porém diferenciada dos 

países de origem, trânsito e destino desses menores. Respostas envolvendo governos, sociedade 

civil e organizações regionais e internacionais devem ser buscadas. Há uma visão interessante da 

contribuição dos refugiados para seus países de origem e para as comunidades de acolhida, onde 

eles podem agir como impulsores de desenvolvimento local.  

Os Estados reconheceram os desafios que a mudança climática e os desastres naturais 

apresentam e demandaram maiores estudos e atenção para esse tema, inclusive do ACNUR. As 

necessidade de proteção de vítimas de violência sexual e de gênero e de tráfico também 

receberam destaque na Declaração. Sobre o tema das crianças e adolescentes, foi enfatizado que 

o interesse superior da criança e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança 



 
 

 
 

devem guiar todo o trato dessa população. Assim, a privação de liberdade de crianças migrantes 

em situação irregular foi reconhecida como arbitrária e novas alternativas à detenção desses 

menores devem ser pensadas. Percebe-se que a Declaração do Brasil foi fortemente influenciada 

pela Opinião Consultiva 21/14 da Corte Interamericana de Direitos Humanas sobre crianças 

migrantes, visto que o próprio texto menciona tal opinião. Os países se comprometeram a 

promover políticas de hospitalidade e não discriminação, respeito à diversidade e à 

interculturalidade, enfatizando o aspecto positivo da população refugiada, deslocada e apátrida 

para as comunidades de acolhida. Por fim, a Declaração do Brasil reforça o compromisso de 

erradicar a apatridia nas Américas nos próximos 10 anos e apoia o Plano Global de Ação para 

Terminar com a Apatridia, impulsionados pelo ACNUR. 

O Plano de Ação do Brasil, “Um Roteiro Comum para Fortalecer a Proteção e Promover 

Soluções Duradouras para as Pessoas Refugiadas, Deslocadas e Apátridas na América Latina e 

no Caribe em um Marco de Cooperação e Solidariedade”, retoma e aprofunda alguns programas 

já presentes no Plano de Ação do México e inova ao criar outros, inclusive de caráter sub-

regional. Percebe-se claramente qual será a estratégia adotada pelos países da região para a 

situação o refúgio e da Apatridia nos próximos 10 anos. O primeiro programa proposto é o 

“Asilo de Qualidade” que, por meio de uma série de medidas que garantam o devido processo 

legal, a participação e a transparência, pretende melhor os “procedimentos de elegibilidade, 

fortalecer a capacidade e o conhecimento das autoridades de asilo, e introduzir conceitos 

eficientes de gestão e manejo dos procedimentos”. O segundo programa é o “Fronteiras 

Solidárias e Seguras” que será realizado em regiões de fronteira com o apoio do Estado, do 

ACNUR e de outros atores da sociedade civil e organizações internacionais. Seu objetivo é 

garantir proteção para as pessoas que tenham necessidade dela nas regiões fronteiriças, 

garantindo maior presença do CONARE, medidas alternativas à detenção por causas meramente 

migratórias, capacitação contínua de funcionários, melhorias da infraestrutura e execução de 

campanhas de difusão e informação. No âmbito das soluções duradouras, foram propostos os 

programas Repatriação Voluntária, Integração Local e “Reassentamento Solidário”. Esse último 

está mais voltado para o apoio ao Equador e para a cooperação com os países do Triângulo 

Norte que sofrem com o crime organizado transnacional. Para atingir o objetivo de erradicar a 

Apatridia na região, foi pensado o programa “Erradicação da Apatridia” que foca em prevenção 

de novos casos, proteção dos apátridas e resolução dos casos de apatridia. Frente ao tema da 

mudança climática e dos desastres naturais, foi solicitado ao ACNUR a realização de um estudo 

sobre essa temática para “apoiar a adoção de medidas, ferramentas e direcionamentos nacionais 

e regionais adequados, incluindo estratégias de resposta nos países da região, planos de 



 
 

 
 

contingência, respostas integradas de gestão do risco de desastres e programas de vistos 

humanitários”.  

Além desses, programas mais focados em desafios sub-regionais estão presentes no 

plano de ação. O Programa “Mobilidade Laboral” tem como objetivo facilitar o livre trânsito de 

refugiados a terceiros países. Esse seria um programa mais para sub-regiões como o Mercosul 

que já possuem sistemas de mobilidade entre nacionais mais avançados. No caso específico da 

América Central, foi sugerida a criação do “Observatório de Direitos Humanos para o 

Deslocamento” para estabelecer um sistema comum de captação e análise de informação com o 

intuito de auxiliar na formulação de políticas públicas e criar um sistema de alerta antecipado e 

de resposta de emergência em situações de alto risco de deslocamento (incluindo análise de 

vulnerabilidades e necessidades de proteção). Para o Triângulo Norte, foram apresentadas duas 

novas possibilidades: o programa “Prevenção” que objetiva fortalecer os mecanismos regionais 

de proteção e assistência para as populações vulneráveis e o programa “Trânsito Digno e 

Seguro” que pretende melhorar o acesso aos procedimentos de determinação da condição do 

refúgio por meio da consideração da Nota de Orientação do ACNUR para Solicitantes da 

Condição de Refugiado, Vítimas de Quadrilhas ou Maras. Para o Caribe, pensou-se o programa 

“Solidariedade regional com o Caribe” que pretende motivar um diálogo regional para 

estabelecer um Mecanismo Consultivo Regional (MCR) para gerir a migração mista.  

Dentre as inovações do processo da Cartagena+30, Jubilut e Madureira (2014) destacam 

a participação dos países do Caribe, a importante contribuição da sociedade civil e da Academia 

em todas as reuniões periódicas que por meio de declarações e da participação emitiram 

documentos com suas percepções e recomendações para a conclusão da Declaração e Plano de 

Ação do Brasil. Além disso, a presença de programas de ação mais específicos para cada sub-

região pode permitir que cada especificidade seja mais bem entendida e assim necessidades 

específicas de proteção sejam endereçadas. Por outro lado, como argumenta Harley (2014), 

ainda que o regionalismo tenha sido muito positivo no caso da América Latina, o fato de o 

regime está se tornando cada vez mais fragmentado pode enfraquecer o comprometimento dos 

Estados com os regimes universais. No caso particular do Plano de Ação do Brasil, países que 

não estão abarcados nos programas mais sub-regionais podem encontrar desculpas para não 

cooperarem de fato com os demais países ou para não evoluírem rumo a uma proteção mais 

integral da população deslocada de maneira forçada.  

Para Dermant (2013), novas situações causam deslocamento forçado na América Latina: 

tais como crescimento demográfico, urbanização, governança débil, insegurança alimentar e 

energética, escassez de água, mudanças climáticas e o impacto de crises econômicas e da 



 
 

 
 

recessão. Nenhum desses temas ou a questão dos megaprojetos presente no documento da 

sociedade civil aparecem na Declaração do Brasil. Mesmo as mudanças climáticas não são 

devidamente reconhecidas como fatores que justificariam a proteção internacional.   

A proteção para deslocados por razões ambientais também não evoluiu muito na 

Declaração do Brasil. Houve apenas uma menção muito superficial sobre a necessidade de 

estudos sem grandes comprometimentos ou avanços substantivos. Por outro lado, o tema das 

crianças desacompanhadas apareceu com força no documento por traduzir uma realidade e um 

desafio latente para a região latino americano. A grande questão que se observa é que nenhum 

país, nem os EUA, está preparado para lidar com um fluxo migratório infantil. Ao mesmo 

tempo, a capacidade e os esforços dos países de erradicarem as causas das migrações forçadas 

ainda deixam muito a desejar, principalmente quando se trata do crime organizado 

transnacional. O tema da erradicação da Apatridia também aparece como uma meta clara para a 

região nos próximos 10 anos. 

Jubilut e Madureira (2014) ainda recorda que há uma tentativa de consolidar formas 

alternativas de proteção que ainda dependem da vontade do Estado para proteger os migrantes 

forçados que não se enquadrem na categoria do refúgio, ou seja, há uma busca por “proteção 

humanitária complementar”. Contudo, essa opção, ainda que louvável, não assegura para os 

refugiados e migrantes forçados formas obrigatórias de proteção jurídica (p. 30).  

 

4. Considerações Finais 

 

O regime latino americano para refugiados alcançou importantes avanços. Há 15 países 

na região que reconhecem o direito de asilo em suas constituições. Todos os países da região 

contam com marcos normativos para a proteção internacional de refugiados, quase todos 

possuem comissões nacionais de refúgio e grande parte deles tem processos de determinação da 

condição de refugiado que respeitam o devido processo e incorporaram a participação da 

sociedade civil e do ACNUR. Treze Estados incluíram a perseguição por motivos de gênero 

como justificativa para reconhecimento do refúgio (DERMANT, 2013, p. 134-135).  

Uma análise das declarações permite concluir que a região latino americana foi se 

comprometendo cada vez mais com a causa do refúgio e adotando documentos (ainda que não 

vinculantes) que compreendessem as realidades regionais existentes em diferentes períodos. O 

mecanismo de revisão a cada 10 anos tem possibilitado que novos temas, programas e conceitos 

passem a ser adotados. Não se observam retrocessos em relação à causa do refúgio, pelo 

contrário, o entendimento da convergência de proteção da pessoa humana e a inserção de 



 
 

 
 

deslocados internos, crianças migrantes e apátridas são tentativas claras de expansão da proteção 

internacional (ainda que essa dependa da vontade dos Estados). Além disso, observa-se um 

cumprimento significativo do que está disposto nas Declarações e um número crescente de 

países que fazem parte do processo. 

Com relação à Cartagena+30, percebe-se que mais Estados como os do Caribe estão 

dispostos a discutir o tema do refúgio e da Apatridia. Nesse sentido, Cartagena+30 segue as 

evoluções e os entendimentos que já estão presentes nas outras declarações e adiciona com 

maior força temas mais latentes para a realidade atual tais como a crise humanitária dos menores 

desacompanhados no Triângulo Norte, a migração laboral e a necessidade de discutir fatores 

ambientais e deslocamento forçado ainda que de maneira muito sutil. O Plano de Ação do 

Brasil, além de aprofundar o que já estava presente no Plano de Ação do México, inova ao 

apresentar programas mais focados em questões específicas e desenhados para sub-regiões 

diferentes. Outro ponto digno de menção foi a adoção da meta de erradicar a Apatridia na região 

nos próximos 10 anos. Esse será de fato um tema que permeará a agenda desses países nos 

próximos 10 anos. Por fim, discussões sobre soluções duradouras e melhorias da qualidade dos 

procedimentos de determinação da condição de refúgio traduzem a realidade vivida pelos países 

da região que recebem um número cada vez maior de pessoas (muitas vezes em meio a fluxos 

mistos) que demandam proteção. Frente a isso, muitas vezes temos recursos financeiros, 

materiais e técnicos escassos. Esses temas são fundamentais e permearão a agenda desses países 

nos próximos anos. Por outro lado, algumas questões como megaprojetos, migrações 

econômicas e participação ativa dos refugiados ainda permanecem muito marginais na região e, 

agora, precisarão esperar mais 10 anos para talvez receberem maior atenção dos Estados latino 

americanos. 

Assim, é possível concluir que a América Latina está comprometida com a causa do 

refúgio e a realização da Conferência de Cartagena+30 apenas reforça esse compromisso e ainda 

acrescenta novos desafios e temas no arcabouço conceitual regional. É possível concordar com 

Harley (2014) que afirma que a América Latina implementou de maneira única o princípio de 

solidariedade regional na proteção dos refugiados e isso representa uma ruptura conceitual no 

modo de perceber o tema do refúgio e o compartilhamento de responsabilidade entre as nações. 

Ao contrário de outras regiões, o comprometimento latino americano com a causa está 

embasado na solidariedade regional e na tradição generosa da região juntamente com a 

importância da cooperação Sul-Sul. 
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RESUMO 

O crescente número de estudantes estrangeiros no Brasil na década de 1960 e a 

consequente questão de sua regulamentação gerou a necessidade de garantir igualdade de 

condições e tratamento para os estudantes pelas instituições de ensino. Assim, o protocolo 

inicial para o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) foi lançado em 1965. 

Voltado para estudantes de países em desenvolvimento que possuem acordos com o Brasil nas 

áreas de educação, cultura ou científico-tecnológico, que queiram realizar suas graduações no 

Brasil, o programa celebra em 2015 seus 50 anos de existência com mais de 6200 alunos 

atendidos somente na última década, sendo destes mais de 5000 oriundos do continente africano, 

com especial atenção aos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOPS), tendo Cabo 

Verde, Guiné Bissau e Angola enviado mais estudantes que América Latina e Ásia somadas. O 

campo da educação é uma das prioridades da Agência Brasileira de Cooperação na cooperação 

técnica sul-sul, correspondendo a 10,93% do número de atividades, tendo sido destinados, 

segundo dados da Agência Brasileira de Cooperação, no ano de 2010 para o PEC-G 17.624.483 

dólares para atender um total de 1.643 estudantes. Este artigo objetiva analisar o Programa de 

Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), entendendo-o como um programa de cooperação 

educacional consolidado, buscando compreender quais os impactos e desafios enfrentados ao 

longo dos seus 50 anos de existência. Para tanto, um questionário online foi elaborado e 

respondido por alunos e ex-alunos do programa, com o objetivo de avaliar o impacto e as 

impressões do programa para os beneficiários do mesmo. A pesquisa concluiu que, apesar de o 

idioma e da burocracia brasileira acarretarem certas dificuldades ao desenvolvimento dos 



 
 

 
 

estudantes, o programa é de alta relevância para os países beneficiados, uma vez que permite um 

valoroso intercâmbio de conhecimentos nos níveis social, cultural e educacional. 

Palavras-chave: PEC-G; Cooperação Educacional; CID Brasileira. 

 

ABSTRACT 

The growing number of foreign students in Brazil in the 1960s and the consequent issue 

of their regulation has generated the need to ensure equal conditions and treatment for students 

by educational institutions. Thus, the initial protocol for the Programa de Estudantes-Convênio 

de Graduação (PEC-G) was launched in 1965. Aimed at students from developing countries that 

have agreements with Brazil in the areas of education, culture or science and technology, who 

want to perform their graduations in Brazil, the program celebrates in 2015 its 50th anniversary 

with more than 6200 students attended only in the last decade, with more than 5,000 of these 

coming from the African continent, with particular attention to Portuguese-speaking African 

countries (PALOPS) and Cape Verde, Guinea Bissau and Angola sent more students than Latin 

America and Asia combined. The field of education is a priority of the Brazilian Agency for 

Cooperation in South-South technical cooperation, corresponding to 10,93% of the number of 

activities and was intended, according to the Brazilian Cooperation Agency, in 2010 were send 

for the PEC-G R$ 17,624,483 to receive a total of 1,643 students. This article aims to analyze 

the Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), understanding it as a 

consolidated educational cooperation program, trying to understand what are the impacts and 

challenges faced during its 50 years of existence. For this purpose, an online questionnaire was 

drawn up and answered by students and program alumni in order to evaluate the impact and the 

program image to the beneficiaries of it. The survey showed that although the language and 

Brazilian bureaucracy would cause certain difficulties to the development of the students, the 

program is highly relevant to the recipient countries, as it enables a valuable exchange of 

knowledge in the social, cultural and educational levels. 

KEY WORDS: PEC-G; Educational Cooperation; Brazilian IDC  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Introdução 

 

Lançado oficialmente em 1965, através do O decreto nº 55.613 que "torna obrigatório o 

registro de estudantes estrangeiros beneficiários de convênios culturais (estudantes-convênio) e 

dá outras providências", o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) atendeu 

nos últimos quinze anos mais de 8000 alunos oriundos de países em desenvolvimento que 

possuem acordos com o Brasil nas áreas de educação, cultura ou científico-tecnológico. 

(BRASIL, 2014). 

No seu quinquenário, o PEC-G mostra-se como um exemplo consolidado de 

cooperação educacional internacional relevante ao demonstrar o que Amorim (1994 apud 

Toscano, 2014) chama de complementaridade real de interesses dos atores envolvidos, no 

sentido em que há a promoção de bases educacionais, científicas e tecnológicas. (AMORIM 

apud TOSCANO, 2014). 

Compreendendo-se o PEC-G como uma cooperação educacional voltada para o sul 

global, ou seja, voltada as nações que ainda reconhecem seus status geográficos difíceis e seus 

problemas e objetivos comuns e que continuam a entender seus desafios e formular suas 

narrativas de maneiras distintas dos países desenvolvidos. (BRAVEBOY-WAGNER, 2009). O 

PEC-G encaixa-se também na categoria mais ampla de Cooperação Sul-Sul, uma vez que ele foi 

estabelecido com bases nos princípios de solidariedade, existência de objetivos comuns e 

benefícios mútuos, diversidade cultural e não condicionalidades, que são característicos da 

cooperação sul-sul. (CORRÊA, 2010). 

Enquanto cooperação, Carlos Milani (2015) aponta que o campo da educação é uma 

das prioridades da Agência Brasileira de Cooperação na cooperação técnica sul-sul, 

correspondendo a 10, 93% do número de atividades, de acordo com o gráfico: 

 

(MILANI, 2015: 13) 



 
 

 
 

 

Segundo dados da Agência Brasileira de Cooperação aferidos por Milani (2015), no 

ano de 2010 foram investidos no PEC-G 17.624.483 dólares para atender um total de 1.643 

estudantes, sendo o Ministério da educação responsável por 94,6% dos fundos e o Ministério das 

Relações Exteriores responsável pelos outros 5,4%. (MILANI, 2015). 

Este artigo, ainda que resultado de uma pesquisa em andamento, se propõe a analisar o 

Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) enquanto uma iniciativa de 

cooperação educacional consolidada, inserida dentro de um contexto de cooperação sul-sul, 

destacando os desafios e as conquistas do programa ao longo dos seus 50 anos de existência. 

 

CONQUISTAS E DESAFIOS 

 

O PEC-G já conseguiu cumprir alguns dos objetivos para os quais ele foi proposto, 

como o de cumprir as metas de política externa brasileira e os acordos previamente firmados, 

auxiliar no aumento do soft-power brasileiro e unificar e regulamentar os projetos de cooperação 

bilaterais pré-existentes na área da educação (ULLRICH & CARRION, 2013). Bem como o de 

ser uma das medidas em que atendem ao Plano de Ação para a Cooperação Educacional entre os 

Países Membros da CPLP, uma vez que atende aos termos firmados e promove uma maior 

interação entre os países. (II CONFERÊNCIA DE MINISTROS DE EDUCAÇÃO DA 

COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA, 1998). 

Ele também logrou êxito, de acordo com o questionário aplicado, em contribuir 

positivamente para o desenvolvimento dos países de origem dos estudantes formados e 

capacitados pelo mesmo, em promover a proximidade entre os países, sobretudo africanos, com 

o Brasil e de permitir aos alunos, que por muitas vezes são de culturas totalmente distintas, 

interajam com a diversidade cultural de um mundo globalizado. 

Quanto aos desafios que o programa ainda enfrenta destacam-se especialmente dois: a 

burocracia e o Celpe-Bras. A burocracia refere-se ao complexo processo de obtenção do visto 

para a vinda ao Brasil e à questão de que aqueles que desejam continuar seus estudos no país, 

seja com mestrado, doutorado ou mesmo outra graduação tem a obrigação de voltar aos seus 

países, podendo regressar ao Brasil para estudar somente após dois anos.  

Há ainda a questão que nem todos os alunos são atendidos por programas de bolsas e, 

mesmo que para a inscrição no programa exija prova de meios de subsistência (BRASIL, 2014), 

os custos de vida variam de região para região do país e de as bolsas ofertadas sofrem de atrasos 

relativamente frequentes, o que acaba por gerar certa instabilidade financeira aos estudantes. 



 
 

 
 

Quanto ao Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-

Bras), a questão é a falta de suporte para os estudantes de países não lusófonos que ao final do 

primeiro ano de estadia no Brasil são reprovados na obtenção do mesmo, sendo apontados, 

inclusive, casos de estudantes que foram reprovados e terminaram por ficar no país, mesmo 

contrariando as normas do programa, por falta de condições financeiras e de apoio da 

coordenação do programa de retornar aos seus países de origem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral o PEC-G é um programa efetivo tanto enquanto CSS, quanto enquanto 

Cooperação educacional, por cumprir os objetivos a que se propõe. Ele também foi 

positivamente avaliado por seus alunos e ex-alunos no que se refere aos recursos educacionais e 

ao ambiente ofertados, apesar de um consenso entre os estudantes quanto à necessidade de 

revisão e atualização do programa. 

A pesquisa concluiu, até o momento, que o programa é de alta relevância para os atores 

envolvidos por permitir ganhos mútuos, especialmente nos níveis social, cultural e educacional, 

apesar de não estar totalmente adaptado à realidade atual, o que ainda propõe desafios a serem 

superados. 
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RESUMO 

Este artigo analisa como a Ajuda Oficial para o Desenvolvimento (AOD) e a Cooperação 

Internacional são utilizados como instrumentos políticos no processo de integração da União 

Europeia (UE). A partir de uma percepção Neofuncionalista, que assume que algumas questões 

técnicas só poderiam ser resolvidas nos limites dos Estados através de instrumentos específicos, 

a AOD foi estudada no âmbito da atuação da EuropeAid e da Romênia na região do Mar Negro. 

O principal objetivo foi verificar o fluxo da Cooperação para o entorno geográfico da Romênia e 

da União Europeia, chegando à conclusão de que países que se encontram no entorno 

geográfico, e os são candidatos a aderir ao bloco, passam a ser receptores de AOD de uma forma 

visivelmente mais intensa. Outro levantamento relevante apontado com os resultados da 

pesquisa é a maneira como os países do Leste Europeu, em sua transição para um regime 

democrático, passam a buscar pelas instituições Ocidentais, especialmente as europeias, 

conforme visto no caso da Romênia. Este país apresentou um fenômeno denominado spillover, 

definido como o conceito que aponta como uma área de integração desencadeia 

“automaticamente” para outra área, e que um núcleo funcional pode estimular a incorporação de 

novos players, já que a Romênia passa a ser doadora na Cooperação Internacional após sua 

adesão à União Europeia em 2007. Por meio de uma análise documental, foi possível observar a 

atuação das instituições responsáveis pelo processo de Cooperação e também com aporte teórico 

e histórico, observou-se a AOD como uma valiosa e estratégica abordagem para a expansão 

regionalista na Europa.  

Palavras-chave: Ajuda Oficial para o Desenvolvimento, União Europeia, Romênia.  



 
 

 
 

1. Introdução 

 

A União Europeia (UE), sendo estabelecida como bloco regional e atuante no processo 

de integração no continente europeu, pratica uma construção política voluntária e interessada, 

não com visas a uma identidade dentre os povos que a compõem, mas sim para sanar sua 

estratégia expansionista e propagar seus valores no cenário internacional. Para tanto, atua e 

dialoga com diversos atores dentro do sistema, e especialmente em sua região, onde se 

encontram suas fronteiras político-geográficas. (SCHMITTER, 2010, p. 23) 

Esta condição faz com que a UE crie políticas regionais específicas, e passe a interagir de 

modo diferenciado com os Estados que se encontram ao seu entorno: surge aí o regionalismo do 

bloco, com iniciativas diversas que tangenciam uma série de instrumentos de inserção para 

consolidar sua presença regional e a lançam como ator político. Para além do regionalismo, que 

será apresentado neste artigo, devemos levar em conta também as iniciativas do alargamento do 

bloco. O processo de integração praticado pela UE conduziu, paulatina e estrategicamente, a um 

aumento considerável de Estados-membros, saltando de 6 para 28 em pouco mais de cinco 

décadas de existência. Estes alargamentos são resultado de uma busca voluntária e meritocrática 

no que se refere aos parâmetros para o processo de adesão, sendo que diversas ferramentas são 

utilizadas para sanar esta necessidade. (SEAE, 2014; MORELLI, 2013, p. 4) 

O fenômeno observado e apresentado ao longo do artigo, que acentua uma interação 

política regional, é a abordagem de aproximação com outros atores através da Cooperação 

Internacional, a Ajuda Oficial para o Desenvolvimento (AOD). A AOD está presente nas raízes 

da União Europeia (UE), e através de diversas frentes, mas principalmente da EuropeAid, e vêm 

sendo aplicada regionalmente como instrumento e acaba por promover valores do bloco em seu 

entorno geográfico. (NICOLESCU, 2009, p. 6) 

A partir da segunda metade do século XX, a Cooperação Internacional fortaleceu-se e 

demonstrou-se como um importante instrumento internacional de relacionamento entre os 

diversos atores da comunidade internacional. Não obstante, a proposta aqui apresentada é que há 

uma correlação com a utilização específica da Ajuda Oficial para o Desenvolvimento durante o 

processo de integração da União Europeia, sendo esta utilizada como instrumento do processo, e 

que a Romênia é tida como uma opção viável de análise já que foi receptora de AOD da União 

Europeia antes de aderir ao bloco em 2007 e passou, neste mesmo ano, a demonstrar esforços 

para estabelecer e atuar com sua própria Cooperação Internacional. (MACIEL, 2009, p. 1) 



 
 

 
 

Além disso, podemos absorver o pensamento de Iliescu (2003, p. 123), político romeno, 

que nos traz o pensamento de que o processo de democratização dos países do antigo bloco 

comunista, especialmente os situados no Leste Europeu, se dá juntamente com a consonância da 

busca pelas instituições Ocidentais europeias. Sendo observado isto, há a verificação de que a 

Romênia estabeleceu no mesmo ano de sua adesão à UE a sua própria iniciativa de ser doadora, 

atuando desde então fortemente na região do Mar Negro.  

2. Adesão Romena à União Europeia 

 

Localizada no Sudeste europeu, fronteirando a Hungria, a Ucrânia, a Moldávia, a Sérvia, 

a Bulgária e o Mar Negro, a Romênia é um Estado europeu com extensão de 238.391 km 

quadrados e possui atualmente 21.729.871 habitantes. Sua constituição como território deriva da 

unificação dos principados da Valáquia e da Moldávia, juntamente com a Transilvânia 

conquistada durante a Primeira Grande Guerra. Em 1941, aliada às potências do Eixo, a 

Romênia participou da invasão da Alemanha Nazista na União Soviética (URSS), e 

posteriormente com o Golpe de Estado da Romênia de 1944 passou a se submeter à ocupação 

militar soviética, até 1958. (CIA, 2015) 

Sob o regime comunista de Nicolae Ceaușescu, e enfrentando um período de zona de 

ocupação militar da URSS, a Romênia iniciou seu processo de democratização somente em 

1990, após a derrubada do regime e a morte do então líder político. Seu processo de 

democratização, entretanto, perdurou arduamente e paulatinamente até que a democracia e os 

principais pilares democrático-liberais fossem introduzidos na sociedade romena de forma 

considerável. Com a queda do regime Ceaușescu, a Romênia foi ovacionada por muitos Estados 

europeus, embora tenha sido custoso para o país estruturar sua política com base em uma 

democracia verídica neste período de transição. Muito disso se deve graças à ausência de uma 

oposição política organizada naquele contexto histórico e, também, por seus líderes políticos 

sucessores gerarem dúvida acerca da legitimidade democrática que se buscava no Estado. 

(PARAMIO, 2002, p. 7; ESI, 2010) 

Segundo Papakostas (2009, p. 6) o principal esforço dos chefes de Estado romenos Ion 

Iliescu (1992-1996) e Emil Constantinescu (1996-2000) foi de promover a Romênia para a 

aproximação com as instituições ocidentais, “abraçando uma agenda orientada para a adaptação 

aos requisitos da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) e da União Europeia”. 



 
 

 
 

Antes da adesão romena à OTAN, em 2004, a Romênia experimentou um alinhamento com os 

Estados Unidos
91

 e isto supostamente teria catalisado sua adesão ao bloco. 

A Romênia, para Paramio (2002, p. 14), demonstrou-se um dos Estados com a maior 

“herança comunista” do Leste Europeu, sendo que sua transição de regime foi considerada 

dificultosa e longa. A adesão à UE, considerada até mesmo precipitada segundo alguns autores, 

foi considerada por muito tempo como paradoxal, devido sua necessidade da incorporação de 

valores ditos Ocidentais de forma intensa e rápida, grande parte através de instrumentos 

específicos de Cooperação Internacional. Com a entrada no bloco estipulada em 2000, e os 

planos de ação para preparação iniciados em 2002, o tempo de preparo para a Romênia 

consumar sua entrada na União Europeia foi relativamente curto, se considerarmos o período de 

2002 a 2007 (ano de início dos projetos de adesão e entrada efetiva). 

A Declaração de Snavgov, firmada em 1995, sendo esta a Estratégia Nacional de 

Preparação da Romênia para Adesão ao Bloco, foi o marco oficial para o estabelecimento de 

políticas específicas que sanassem as exigências do bloco acerca da recepção do novo membro. 

O Estado deveria ser considerado apto a gerenciar situações que permeavam interesses comuns 

do bloco europeu, tais como a imigração em seus diversos âmbitos, concessão de asilo, combate 

ao terrorismo, cooperação aduaneira, gestão e cooperação com diversos instrumentos jurídicos, 

permeando também os relativos aos Direitos Humanos e diversos outros. (UNIÃO EUROPEIA, 

2006) 

Como receptora de Cooperação Internacional, a Romênia passou a integrar programas de 

cooperação técnica específicos da União Europeia, em consonância com seu status de candidato 

ao bloco. O programa de cooperação financeira e técnica, denominado PHARE, que 

originalmente
92

, se referia à ajuda externa para a Polônia e para a Hungria (Poland-Hungary: 

Aid for Restructuring of the Economies) foi um deles. Apesar de possuir uma sigla que 

remetesse especificamente a estes dois Estados, passou a ser designado a se referir ao programa 

destinado aos Estados da Europa Central e Oriental com visas a auxiliar no processo de 

transição para economia de mercado e na transição para instituições democráticas. (NIEMANN, 

1998, p. 433) 

Com renovações periódicas, o programa PHARE permitiu adaptações de acordo com a 

evolução de cada país receptor e, no caso da Romênia, foi crucial para o desenvolvimento de 
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 Foi, curiosamente, o primeiro Estado do Leste Europeu a apoiar a “Guerra ao Terror”, de George W. Bush, ex-

presidente estadunidense. Havia certo receio por parte da União Europeia e por parte da Rússia que Bucareste fosse 

um parceiro estratégico dos Estados Unidos na região. (PAPAKOSTAS, 2009, p. 11)  
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 Criado em 1989, inicialmente em caráter exclusivo para a Polônia e Hungria. 



 
 

 
 

pontos-chave que permitiram a adesão ao bloco. No documento nº RO 9803 to RO 9807, da 

Comissão Europeia, há pelo menos seis objetivos estabelecidos pelo programa para a transição 

de regime da Romênia, sendo: 

 Fortalecer a democracia, o Estado de direito e os Direitos Humanos; 

 Reforçar a capacidade institucional e administrativa; 

 Maior integração com o mercado interno e Coesão econômica e social; 

 Ajuda para cumprir as obrigações do terceiro pilar
93

; 

 Maior integração da Romênia através da participação em programas 

comunitários.  

Aplicado com um orçamento que chegou a € 1,6 bilhão por ano para os receptores 

(dados a partir de 2000), o PHARE atendeu os seguintes países: Albânia, Bósnia-Herzegovina, a 

antiga República Iugoslava da Macedónia, República Tcheca, Estônia, Hungria, Letônia, 

Lituânia, Polônia, Eslováquia, Eslovênia, Romênia
94

 e a Bulgária. (IACOVOIU, 2006, p. 66) 

O programa ISPA (Instrumento Estrutural de Pré-Adesão), também destinado à Romênia 

naquela ocasião, auxilia financeiramente os países candidatos a aderir a UE, mas este 

especificamente no que tange a infraestrutura, focando nas áreas de meio ambiente e de 

transportes. Seus objetivos principais são “familiarizar os países candidatos com as políticas, 

procedimentos e os princípios de financiamento da UE, ajudando-os a absorver as normas 

ambientais da UE e atualizar e expandir os laços com as redes europeias de transportes.” 

(COMISSÃO EUROPEIA, 2014) 

Para Iacovoiu (2006, p. 70), programas como o PHARE e o ISPA realizaram “progressos 

significativos no alinhamento da legislação romena com o quadro jurídico da União Europeia”, 

permitindo assim o processo de adesão ao bloco. O mais relevante apontado pela autora é que “o 

valor efetivo desta cooperação pré-adesão não está somente na ajuda financeira, mas também 

no reforço da capacidade institucional e administrativa”, promovendo assim avanços para as 

estratégias nacionais e regionais de desenvolvimento econômico.  

Com a adesão ao bloco, a Romênia trouxe novas áreas de interesse e preocupação para a 

UE, começando pelo fato de suas fronteiras com a Ucrânia, Mar Negro, República da Moldávia, 

Bulgária, Hungria e Sérvia ser uma zona de intensa preocupação geopolítica e que compartilha, 
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 O “terceiro pilar” da UE se refere à Justiça, institucionalizada e prezada como fundamento do bloco. 
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 Os valores do Programa PHARE designados à Romênia foram: € 100 milhões (1997); € 158 milhões (1998); € 

200,5 milhões (1999); € 255,02 milhões (2000); € 286,69 milhões (2001); € 278,5 milhões (2002); € 283 milhões  

(2003). (MAE apud IACOVOIU, 2006, p. 67) 



 
 

 
 

agora, influência tanto das hegemonias da UE quanto da Rússia. Embora existam evidências 

apontadas por alguns autores de que a Romênia seja pouco participante no que se refere às 

discussões que circundam a temática da política externa da UE, principalmente para com seus 

vizinhos-fronteiriços diretos, outros autores afirmam que ela será peça chave neste contexto 

geográfico e político, principalmente por estender os valores da União Europeia na região. 

(ANGELESCU, 2011, p. 1; NICOLESCU, 2009, p. 6) 

De acordo com a Lei que conclama o Ministério das Relações Exteriores da Romênia, o 

MAE (Ministerul Afacerilor Externe), publicada em 09 de janeiro de 2013, seu artigo 2º nos 

apresenta que esta instituição possui a tarefa de defender e promover os interesses romenos no 

exterior, participar de negociações e celebrar acordos internacionais e “analisar e emitir sinais 

sobre o desenvolvimento das relações internacionais e coordenar as atividades de cooperação 

bilateral e multilateral.” O MAE passou a atuar, então, como a instituição responsável pela 

inserção na Cooperação Internacional após o acesso da Romênia na UE em 2007. (MAE, 2013, 

p. 2) 

 

3. O Neofuncionalismo e o Processo de Integração da União Europeia 

  

A teoria Neofuncionalista, estabelecida principalmente após os anos 1960, combina 

elementos do Federalismo e do Funcionalismo clássico e defende que, com a concessão de 

“lealdade”, ou especificamente se um Estado conceder parcialmente sua soberania em prol de 

uma integração regional, os benefícios seriam superiores em detrimento dos custos e das 

concessões, criando-se um cenário propício para o estabelecimento de instituições 

supranacionais através de uma participativa e integracionista. Suas raízes derivam basicamente 

do Funcionalismo e das teorias de autores como David Mitrany e Ernst Haas, e assumem a 

racionalidade dos Estados como atores no sistema internacional. (apud DOUGHERTY & 

PFALTZGRAFF, 2001, p. 515; JESUS; MARQUES & RAMOS, 2009, p. 63) 

No caso da UE e seu estabelecimento inicial com as Comunidades Europeias, 

principalmente a CECA, podemos observar o início desta integração com caráter específico, 

como descreve-nos o Neofuncionalismo, e que teve como consequência a criação de novas 

autoridades políticas. (JESUS; MARQUES & RAMOS, 2009, p. 63) Há, dentro da teoria 

Neofuncionalista, o conceito denominado spillover, ou em uma adaptação livre para o 

português: “derramamento”. Este conceito sugere que um setor de integração desencadearia 



 
 

 
 

“automaticamente” para outro, e que um núcleo funcional pode estimular a incorporação de 

novos núcleos funcionais, acarretando na criação de novos players. 

O spillover pressupõe a existência de um núcleo funcional que dá origem à integração 

regional, porque ele contém uma capacidade autônoma de provocar estímulos 

integracionistas, incorporando ao longo de seu trajeto novos atores e setores relevantes. 

(CEDEC, 1995) 

Em outras palavras, o processo de integração pode desencadear, ao longo do tempo, 

novas forças motrizes capazes de ampliar a integração, ampliando e “transbordando” o processo 

para novas áreas de atuação. Segundo Jesus; Marques & Ramos (2009, p. 62-65), podemos 

inferir que o fenômeno spillover nos dá a hipótese de que os Estados tomem a iniciativa da 

integração a partir de certas áreas funcionais específicas, e isto desencadeia em novas áreas de 

integração por estes mesmos Estados, gerando um “spillover deliberado”. Para Obydenkova 

(2011, p. 89), a ideia principal do Neofuncionalismo é que a integração regional é resultado 

gradual de integração de áreas e setores específicos e, que o regionalismo está estritamente 

ligado a este processo. Para esta autora, podemos utilizar como exemplo o regionalismo dos 

Estados oriundos da dissolução da União Soviética, pois 

Os Estados pós-soviéticos compartilham uma série de problemas que só podem 

ser resolvidos no quadro de uma estreita cooperação, se não de integração. [...] 

Através da integração, eles [os Estados] podem superar seu isolamento 

geográfico no meio da Eurásia. A estreita cooperação ajudará a superar o legado 

de desintegração [...]
95

 (OBYDENKOVA, 2011, p. 88) 

 

Inferimos, então, com base na teoria Neofuncionalista, que a integração observada na 

Europa, “é um processo, e não um produto”. Partindo desta afirmação do teórico Schmitter 

(2010, p. 10-11), entendemos o processo como a iniciativa dos Estados participantes em 

estabelecer um “ambiente” comum e que, ao longo do tempo, os interesses podem se demonstrar 

variados e voláteis. Sua principal característica é a junção de interesses, em detrimento da ideia 

errônea do senso comum de que a integração tenha a finalidade de criar uma zona de identidade. 

(SCHMITTER, 2010, p. 20-21) 
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 Tradução própria: “The post-Soviet states share a number of problems which can be resolved only in the 

framework of close cooperation, if not integration. […]Through integration, they can overcome their geographic 

isolation in the middle of Eurasia. The close cooperation will help to overcome the legacy of disintegration […]” 

(OBYDENKOVA, 2011, p. 88) 



 
 

 
 

4. A Europeaid como ator no Processo de Integração da União Europeia 

 

O histórico de Ajuda Oficial para o Desenvolvimento, contido no portal eletrônico da 

EuropeAid (Commission's Directorate-General for Development and Cooperation), iniciou-se 

desde 1957, no contexto dos diversos acordos internacionais firmados entre a CEE e as colônias 

pertencentes aos Estados-Membros na época. Após anos de evolução e consideráveis mudanças 

na política de desenvolvimento da União Europeia, em 2001 foi estabelecida EuropeAid. É o 

organismo pelo qual a UE pratica sua busca pelo desenvolvimento em sua face de política 

externa. Neste contexto, após o estabelecimento da EuropeAid, foi assinada a Declaração de 

Paris de 2005, que basicamente assegurava “a apropriação das políticas de desenvolvimento por 

parte dos países beneficiários”. Esta prática é crucial para garantir a eficácia da AOD prestada 

para o país receptor. (DAEA; MANGRA & STANCIU, 2009, p.4; FREITAS, 2012, p. 820) 

Além disso, é preciso esclarecer que, como a UE é membro do Comitê de Assistência ao 

Desenvolvimento
96

 da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

EuropeAid adota a mesma definição estabelecida por este no ano de 1969 afirmando-nos que a 

AOD se refere a  

Subsídios ou empréstimos a países e territórios na lista do CAD dos beneficiários da 

AOD (países em desenvolvimento) e para as agências multilaterais, que são: (a) 

realizada por  setor oficial; (b) com a promoção do desenvolvimento econômico e bem-

estar como o principal objetivo; (c) consensuais em termos financeiros (em caso de 

empréstimo, possuir uma garantia elementar de pelo menos 25 por cento). Além dos 

fluxos financeiros, a cooperação técnica está incluída [...].
97

 (OCDE, 2014) 

 

Em acordo com a teoria Neofuncionalista, a AOD pode ser considerada spillover do 

processo de integração, e ao mesmo tempo também pode ser considerada uma questão técnica de 

interação política entre os países, no qual serve como ferramenta para o processo de integração. 

(DOUGHERTY & PFALTZGRAFF, 2001, p. 511) Há, portanto, uma dicotomia para a OAD 
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 Fórum que promove a discussão relacionada à ajuda internacional , o desenvolvimento e a redução de pobreza em 

países em desenvolvimento. Atualmente, 29 países compõem o DAC, sendo eles: Austrália, Áustria, Bélgica, 

Canadá, República Tcheca, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Coréia 

do Sul, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suíça, 

Suécia, Reino Unido, Estados Unidos e União Europeia. 
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 Tradução própria: “Grants or loans to countries and territories on the DAC List of ODA Recipients (developing 

countries) and to multilateral agencies which are: (a) undertaken by the official sector; (b) with promotion of 

economic development and welfare as the main objective; (c) at concessional financial terms (if a loan, having a 

grant element of at least 25 per cent). In addition to financial flows, technical co-operation is included in aid. 

Grants, loans and credits for military purposes are excluded. Transfer payments to private individuals (e.g. 

pensions, reparations or insurance payouts) are in general not counted.” (OCDE, 2014) 



 
 

 
 

dentro do processo de integração da UE, atuando esta ou como ferramenta promotora ou como 

consequência do processo, mas sempre atrelada a ele. 

 

5. A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL COMO FERRAMENTA PARA A 

INTEGRAÇÃO REGIONAL: A ROMÊNIA E O MAR NEGRO 

 

O portal eletrônico do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE)
98

 afirma que uma 

das regiões que a UE demonstra especial interesse é a região do Mar Negro. Para tanto, foi 

elaborada em 2007 uma proposta oficial para as políticas a serem aplicadas na região. Esta nova 

política regional, denominada Black Sea Synergy (BSS), é uma declaração conjunta sobre uma 

nova iniciativa de cooperação regional, no qual podemos citar os pontos de interesse para a 

cooperação entre o bloco e a região do Mar Negro. Este fato permite-nos analisar que o fluxo de 

Cooperação Internacional para a região do Mar Negro, partindo tanto do bloco UE através de 

AOD prestada, quanto da Romênia individualmente, dialoga com o processo de integração do 

bloco e age como uma resposta técnica em caso de iniciativas de alargamento, se tomarmos 

como premissa as afirmações de Schmitter (2010, p. 15) de que “o bloco sempre deve 

demonstrar abertura para adesões”. (SEAE, 2014) 

 Ao observarmos toda a AOD direcionada
99

 por doadores oficiais para os países do Mar 

Negro (vide gráfico 1), com exceção da Grécia
100

, podemos observar um crescimento deste tipo 

de cooperação internacional prestada na região, sendo a Turquia o ápice de 2007-2012. Na curva 

do gráfico, podemos observar que, ao passo que a Romênia e a Bulgária não foram mais 

consideradas nações receptoras de AOD, a Turquia passou a ser o principal alvo deste tipo de 

cooperação.  
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 Em inglês European External Action Service (EEAS). 
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 Segundo o Banco Mundial, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) não 

considera mais como integrante da lista de receptores denominada “Parte II - Auxílio aos países da Europa Oriental 

"mais avançados" em desenvolvimento” a Rússia, a Romênia e a Bulgária. Entretanto, isto não significa que estes 

Estados deixaram de receber ODA após 2005. (OCDE, 2014) 
100

 Este país não consta na análise do gráfico 2 pois não haviam fontes para os dados analisados. 



 
 

 
 

 

 

* Valores em dólar (USD) fornecido por agências de cooperação oficiais dos membros do DAC-OCDE, por instituições multilaterais e também por países não 

participantes do DAC-OCDE para promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar nos países e territórios na lista de beneficiários da AOD. **Estados que 

não foram mais listados como contemplados como beneficiários da OAD a partir de 2005. ***Dados da Grécia não disponíveis
 

 

Gráfico 1: AOD para BSS (2002-2012) 

FONTE: Elaboração própria. Dados do OCDE (2014) 

 

Observando que a região analisada foi alvo de AOD de uma maneira crescente em um 

recorte de 10 anos – contabilizando cinco anos antes da definição da política europeia BSS e 

cinco após – se aprofundarmos a análise e focarmos apenas na AOD provida pela EuropeAid 

para estes mesmos receptores (gráfico 2), podemos ver que o foco do período 2002-2007 foi a 

Romênia e o foco 2007-2012 tem sido a Turquia. Estes dados coincidem com o período de pré-

adesão desses países à UE, e indicam de forma subjetiva a relação entre a utilização da AOD e o 

processo de integração do bloco. Ao passo que a integração europeia caminha para os vizinhos 

da região do Mar Negro, a AOD caminha em conjunto. 
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Gráfico 2: AOD prestada pela EuropeAid para os Estados da BSS (2002-2012) 

* Valores em Euro 

Fonte: Elaboração própria, dados da EUROPEAID (2014) 

 

 A Romênia, tida nesta pesquisa como alvo de análise individual, passou a “replicar a 

AOD”
101

 para a região do Mar Negro após estabelecer e iniciar sua atuação como Estado doador 

na Cooperação Internacional. Observa-se que não houve uma mudança ou ruptura estrutural na 

política externa deste país após a entrada no bloco, já que (i) as áreas de prioridade para a 

política externa da Romênia sempre foram seu entorno geográfico - mesmo que o MAE tenha o 

discurso de buscar uma atuação global, a Romênia sempre termina por atuar regionalmente 

(ANGELESCU, 2011, p. 2); (ii) a política externa romena, que remodelou alguns objetivos após 

o final da Guerra Fria, indicando que passaria a buscar a cooperação e a estabilidade regionais, 

(PAPAKOSTAS, 2009, p. 6) apresentou após 2007 uma abordagem diferente, a AOD, mas 

manteve o fluxo de sua diplomacia para seu entorno geográfico. 

De acordo com último relatório oficial divulgado pelo MAE, com dados da Cooperação 

fornecida pela Romênia em 2012, é visivelmente claro que a prioridade deste país é voltada para 

a região do Mar Negro (especificamente Moldávia e Geórgia). Segundo o MAE (2014) 43% do 

budget destinado naquele ano para a cooperação – de um total de € 2.223.364,81 – cerca de € 

                                                           
101 A Romênia não consta como doador oficial de AOD na lista DAC-OCDE, entretanto ela se auto denomina 

como tal, principalmente em seus relatórios oficiais de Cooperação Internacional. 
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948.071,56 foi destinado a estes Estados. Se contabilizarmos, dentro de toda a Cooperação 

prestada para a região do Mar Negro, de 2007 a 2012, obteremos os seguintes dados: 

 

 

Tabela 1: AOD da Romênia para a Região do Mar Negro (2007-2012) 

Fonte: MAE (2007;2014) 

  

Contabilizando, dentre todos os projetos a AOD da Romênia até 2012, 66 destes se 

destinam para os países do Mar Negro, sendo uma quantidade significativa. Estes projetos, 

contabilizando um total de EUR (€) 9.154.974,00, foram destinados especialmente para a 

Moldávia e para a Geórgia (aproximadamente 81,65% do valor total), e o restante para a 

região
102

. Estes dados comprovam o direcionamento, quase que exclusivo, da Cooperação 

Internacional romena para o Mar Negro, e comprovam o efeito spillover do processo de 

integração juntamente com a cooperação internacional. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com preceitos Neofuncionalistas, podemos concluir que a Cooperação Internacional da 

Romênia pode ser encarada como um fenômeno spillover, resultante do processo de integração 

europeia e também do que Iliescu (2003, p. 123) denomina de “interferência” – a transição para 

regime democrático em consonância com a aproximação das instituições do Ocidente. Este foi 

um fator determinante, já que uma democracia mais consolidada traz consigo, por consequência, 

o fortalecimento das instituições, no caso da Romênia o MAE, permitindo um arranjo 

governamental estável para coordenar este novo tipo de política. Este spillover se caracteriza 

pelo fato de a Romênia se inserir como novo player para a Cooperação Internacional na região, 

assumindo a possibilidade desta ação consequentemente derivar de seu processo de transição 

democrática. 
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 Sem considerarmos os valores destinados a programas de Cooperação bilaterais ou multilaterais. 

Receptor Moldávia Geórgia Regional

Total 5.499.550,00€          1.976.181,00€          1.679.243,00€          

Subtotal 9.154.974,00€                                                                                    

AOD da Romênia para a Região do Mar Negro (2007-2012)

* Valores em euro



 
 

 
 

 Vale ressaltar que, de acordo com os levantamentos da pesquisa que originou este artigo, 

a Cooperação Internacional prestada pela Romênia é factível hoje, em grande parte, graças à 

cooperação recebida no momento pré-adesão e à sua transição democrática, e seu fluxo de 

Cooperação, como apresentado, provém de sua política exterior tradicional, uma vez que não 

houve uma ruptura de sua política externa após a adesão à UE, e também do seu novo 

posicionamento como membro da UE. O fluxo de cooperação, apresentado neste artigo, elucida 

o direcionamento tomado pela EuropeAid e pelo MAE em atuar regionalmente e, no caso da 

EuropeAid, a marcante disparidade de fornecimento de AOD para os estados em processo de 

negociação com o bloco, com visas à adesão. Assim, é possível inferir que a Cooperação 

Internacional e o modelo de Cooperação AOD vêm sido utilizados como um dos instrumentos 

que fomentam a integração regional da UE. Por fim, esperamos que análises futuras possam 

confirmar se há incidência ou permanência deste padrão identificado, ou seja, se os fluxos de 

cooperação e se os novos membros da UE convergem para o regionalismo e utilizam da 

Cooperação Internacional e a AOD como instrumento específico da integração regional. 
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Resumo 

 O artigo tem por objetivo relatar pesquisa em desenvolvimento no âmbito das atividades 

do GAPCon – Grupo de Análise e Prevenção de Conflitos Internacionais, no qual se investiga os 

processos de cooperação para exportação do modelo de políticas públicas brasileiras de combate 

à miséria. Atualmente, tal engajamento se concentra na implementação, em alguns países do 

continente africano, de programas que possuam os mesmos objetivos do Bolsa Família, 

idealizado como um amplo projeto de combate à pobreza extrema por meio da distribuição de 

renda e de outras ações sociais. A pesquisa busca mostrar de que maneira esse esforço de 

cooperação está vinculado à lógica de aproximação dos conceitos de ‘segurança’ e 

‘desenvolvimento’, amplamente debatida na década de 1990, e explicitada no documento Metas 

para o Desenvolvimento do Milênio, das Nações Unidas, emitido no ano 2000. Nesse sentido, 

problematiza-se a efetividade dessas ações na produção de uma nova agenda para a segurança 

internacional, e qual o alcance da participação brasileira nesse processo a partir da cooperação 

com Moçambique, país em que a exportação do modelo de políticas públicas para o 

desenvolvimento e combate à fome tem sido implementada. 

 

Palavras-chave: Cooperação para o desenvolvimento; Exportação de políticas públicas 

brasileiras; Segurança Internacional. 
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 O presente artigo resulta de pesquisa em desenvolvimento realizada pelo GT-II do GAPCon – Grupo de Análise 

e Prevenção de Conflitos Internacionais (IUPERJ), e contou com a colaboração de Carolina Yamada, Fernanda 

Bizzo, Juliana Bulsonaro e Tadeu Morato Maciel. 



 
 

 
 

Introdução 

 

 Desde os anos 2000 o engajamento brasileiro na política internacional se redimensionou. 

Valendo-se de condições de estabilidade política e econômica em âmbito interno, e a partir da 

adoção de uma nova postura em política externa, o Brasil passou a se envolver em questões 

importantes da nova agenda das relações internacionais. Uma agenda que aos poucos vem 

deixando para trás a pauta do militarismo e da política de equilíbrio de poder – como se viu até o 

período Guerra Fria –, para abrir espaço para questões relacionadas ao desenvolvimento social e à 

segurança da humanidade. 

 Nesse processo, entendendo a cooperação como um instrumento imprescindível para levar 

a cabo as ações necessárias para o alcance de tais objetivos, o governo brasileiro passou a 

encampar projetos de transferência dos modelos de políticas públicas desenvolvidas 

nacionalmente. Direcionadas sobretudo para países do continente africano, a exportação do 

ideário de programas como o Bolsa Família foi implementada como forma de incentivar novos 

mecanismos de desenvolvimento e segurança no cenário de governança global que se estabelece. 

Nesse contexto, Moçambique tem sido um parceiro importante do Brasil. O país da costa 

leste africana possui graves problemas sociais pela situação de fome e miséria de grande parte de 

sua população, o que significa, atualmente, um problema também de ordem securitária, pois 

atinge diretamente as condições de vida do povo moçambicano. Desse modo, as ações para o 

desenvolvimento, por meio da cooperação, tornaram-se instrumentos de segurança que buscam 

combater outras variáveis de compõem a violência contra a humanidade. 

 Estabelecendo uma argumentação a partir dos debates da chamada pesquisa da paz, o 

presente artigo busca demonstrar como essas ações de cooperação do governo brasileiro estão em 

consonância com a agenda contemporânea da política internacional, em que as questões de 

segurança e desenvolvimento passaram a serem vistas como fundamentais para o exercício de 

uma governança global centrada na humanidade. Para tanto, o artigo está dividido em três seções. 

A primeira discute o nexo entre segurança e desenvolvimento dentro dos Estudos de Segurança 

Internacional e da prática diplomática; a segunda aborda o engajamento do Brasil na cooperação 

para o desenvolvimento; e a terceira expõe a experiência da exportação dos programas sociais 

brasileiros para Moçambique, cujo objetivo está também vinculado à promoção da paz e 

segurança. 

 



 
 

 
 

O nexo entre segurança e desenvolvimento 

 Ainda na década de 1960, quando o debate em torno da segurança internacional era 

dominado por abordagens realistas, os estudos denominados como pesquisa da paz abriram 

caminho para novas possibilidades de análise nesse campo científico, que se encontrava em 

pleno desenvolvimento desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Resultado de um 

desdobramento dos estudos estratégicos das décadas de 1940 e 1950, os Estudos de Segurança 

Internacional (ESI) até então privilegiavam temas vinculados a agenda das grandes potências, 

refletindo o cenário de conflitos e concorrências do período Guerra Fria. No entanto, com a 

gradativa inclusão de abordagens e métodos de pesquisa provenientes das ciências sociais, 

pouco a pouco a exclusividade dos assuntos militares passava a ser questionada, e a temática da 

paz ganhava seus primeiros contornos. 

De acordo com Buzan & Hansen (2012, p. 115), naqueles anos em que a Guerra do 

Vietnã e a Crise dos Mísseis explicitavam o conflito bipolar entre Estados Unidos (EUA) e 

União Soviética (URSS), eram predominantes nas produções científicas e acadêmicas uma 

perspectiva restrita e centralizada nas disputas de poder, na defesa nacional, no aspecto militar e, 

consequentemente, no entendimento de que a guerra é um fenômeno irredutível. Porém, 

impulsionada pelo estímulo proveniente da ascensão de movimentos pacifistas que se opuseram 

à generalização e agravamento da violência, a abordagem da pesquisa da paz ganhou destaque, 

passando a rivalizar com os discursos hegemônicos da área. Ao propor um novo olhar para a 

segurança internacional, mais comprometido com a análise sociológica, estes estudos 

imprimiram a necessidade de se considerar o conceito de paz como central para as pesquisas, e, 

a partir disso, de estabelecer um vinculo entre o desenvolvimento social e as questões de 

segurança. 

Um dos primeiros autores a enfrentar a ortodoxia dos ESI e apontar a importância desse 

vínculo foi o sociólogo norueguês Johan Galtung. Em pleno período Guerra Fria, Galtung (1969, 

p. 167) propôs a experiência de alteração do conceito-chave do campo de estudo, ainda muito 

centrado na “guerra”, por influência dos estudos estratégicos, e na “segurança”, que até então 

refletia somente a preocupação com a defesa nacional. Segundo o autor, partindo da “paz” as 

pesquisas da área poderiam ampliar o conjunto de questões relativas ao seu escopo, incluindo o 

nexo que envolve segurança e desenvolvimento. 

Tal proposição, extremamente ousada considerando o momento histórico, resultou em 

algumas abordagens que passaram a se contrapor ao tradicionalismo, sendo o estudo sobre a 



 
 

 
 

violência estrutural uma das mais importantes referências que indicam o surgimento do debate 

em prol da inclusão de assuntos não militares nas questões de segurança internacional. 

Para Galtung (Idem), diante do cenário de um frágil equilíbrio de poder entre EUA e 

URSS, no qual a humanidade se encontrava em perigo em razão do arsenal nuclear disponível, 

era necessário pensar e desenvolver ações para a promoção de uma paz positiva, isto é, algo 

além da ausência de guerra. Então, rebatendo o argumento realista que indica os mecanismos de 

equilíbrio de poder como única forma de contenção da violência em âmbito internacional, 

apontou que o simples controle sobre a ocorrência de hostilidades bélicas não levaria a grandes 

conquistas. Em seu entendimento, a contenção sobre o exercício da violência não se restringe ao 

silêncio das armas, ou seja, à mera moderação das ofensivas militares que ocorrem entre 

Estados. 

Nessa percepção mais ampla que Galtung propõe, o ataque às necessidades humanas e 

contra a vida em geral também caracterizam um ato de violência
104

, dado que um novo objeto 

de referência da segurança passa a ser contemplado: a humanidade. Fica claro, portanto, que a 

pesquisa da paz delineou a compreensão de que o Estado não deveria ser o real, principal ou 

único objeto de referência da segurança internacional, dado que essa condição não garante o 

combate sobre todas as formas de violência. 

Desse modo, sem descartar a importância do controle da guerra, Galtung (Idem, p. 173) 

indicou a necessidade de se considerar outras variáveis nas ações de segurança, já que a 

violência não ocorre apenas de maneira direta, como nos ataques bélicos. Havendo componentes 

estruturais responsáveis por diversas manifestações de violência que atingem a humanidade – 

como, por exemplo, as desigualdades e injustiças sociais –, o combate a elas deveria alcançar o 

mesmo patamar. Significa dizer que a promoção da segurança tem de estar associada a 

programas de desenvolvimento para o controle dos mais diferentes tipos de conflitos e 

vulnerabilidades sociais. 

Com esse posicionamento no campo científico, que se desenvolveu com maior amplitude 

após a década de 1990, impulsionou-se uma gradativa legitimação do imperativo de se pensar a 

segurança a partir da centralidade do homem como objeto de referência também da política 

internacional (ROTHSCHILD, 1995, p. 53). Como efeito, além de se propagar a concepção dos 

direitos humanos, a pesquisa da paz fortaleceu o engajamento diplomático no sentido de 
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estabelecer um vínculo objetivo entre o ambicioso projeto de um desenvolvimento social global 

– tão requisitado após o fim da Guerra Fria –, e as ações de segurança. 

Nesse sentido, a partir do início dos anos 1990 surgiram diversos debates que buscaram 

repensar as concepções vigentes até aquele momento em relação ao desenvolvimento e à 

segurança. Ganhou força no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente a 

partir das ações empreendidas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), a adoção de medidas que atentassem para a melhoria das condições de vida e das 

liberdades dos seres humanos.  

Seguindo a procedência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o PNUD, com a 

publicação do relatório anual de 1994
105

, elaborou o conceito de segurança humana, no qual se 

estabeleceu, no campo diplomático, que o indivíduo deveria ocupar o primeiro plano das ações 

de segurança internacional, dando abertura, consequentemente, para a emergência da concepção 

de sociedade civil global. Sendo assim, a noção de segurança foi ampliada para além da defesa 

da soberania e do controle da expansão do aparato nuclear e militar, incluindo também 

problemas sociais, tais como a pobreza e o subdesenvolvimento, dado que o foco da segurança 

se centrou na proteção da vida e na defesa dessa sociedade civil globalizada. 

O relatório do PNUD, dentre muitos outros instrumentos diplomáticos que foram 

acordados posteriormente
106

, indica que esse vínculo entre segurança e desenvolvimento tem de 

ser promovido pela cooperação entre os diversos atores que compõem e participam das relações 

internacionais, sobretudo os Estados e as organizações internacionais. Desse modo, aponta 

também para a necessidade da criação de programas em prol do desenvolvimento humano, nos 

quais se objetiva implementar ações para a suplementação da segurança humana, combatendo a 

fome de populações miseráveis, o alastramento de epidemias, a escassez dos recursos naturais, e 

os conflitos e crises civis decorrentes destes e de outros fatores de vulnerabilidade social. 

Com o incentivo à cooperação, esse engajamento se tornou cada vez mais presente na 

chamada agenda global, e programas como o Bolsa Família, desenvolvido pelo governo 

brasileiro a partir dos anos 2000, passaram a ser exportados e enaltecidos como projetos que 
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possuem uma preocupação tanto com o desenvolvimento social, quanto com a segurança, já que 

os seres humanos passaram a ocupar a principal referência desse conceito (SEN, 2010, p. 27). 

Dessa maneira, um importante eixo entre cooperação, segurança e desenvolvimento foi 

estabelecido na política internacional, fazendo com que a percepção de que o ataque às 

necessidades humanas e contra a vida em geral – conforme Galtung havia indicado em pleno 

período Guerra Fria –, passasse a prevalecer nas ações que contemporaneamente buscam 

promover não um equilíbrio de poder entre as nações, mas um equilíbrio social global. 

 

Segurança e desenvolvimento: o Brasil e o papel da cooperação 

As discussões atuais acerca do desenvolvimento começaram a tomar forma, como visto 

acima, a partir da produção de uma agenda para a segurança humana, que foi proposta pelas 

Nações Unidas com maior amplitude no pós-Guerra Fria. Esse engajamento culminou na 

publicação, no ano 2000, dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM)
107

, um 

importante documento no qual se alinhavou oito metas projetando maior estabilidade e 

segurança social e humana para o novo século que se iniciava. 

Estes novos parâmetros situados no campo diplomático foram centrais para o 

estabelecimento de novas diretrizes para as políticas sociais dos países, assim como incentivou a 

expansão da cooperação internacional para o desenvolvimento. Para o campo doméstico foi 

estimulado a adoção, por parte dos governos nacionais, de programas para o combate aos 

problemas sociais que atingem os cidadãos classificados como em situação de vulnerabilidade. 

Para o campo internacional, a cooperação passou a ser vista como o maior instrumento para a 

promoção da segurança, sendo elencadas novas prioridades de ajuda, não mais vinculadas 

estritamente ao militarismo e ao comércio exterior, mas imbricadas com as questões 

relacionadas às novas ameaças à segurança internacional, tais como a migração de populações, a 

escassez alimentar, a propagação de epidemias, etc. 

Segundo Ayllón (2006), esse movimento se deu pela configuração de uma nova ordem 

mundial, na qual o desenvolvimento passou a ocupar um espaço prioritário na política 

internacional, trazendo consigo a necessidade de ampliar as ações de cooperação entre os 

diversos atores globais. De acordo com o autor, “a cooperação para o desenvolvimento tem de 
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dar respostas aos desafios colocados pelo novo cenário internacional do pós-Guerra Fria, 

dominado pelas forças da globalização e pela emergência de novos e complexos problemas 

transnacionais” (Idem, p. 9). 

Tentando se adequar a esse novo contexto global, o Brasil, sobretudo a partir dos anos 

2000, passou a implementar uma série de programas sociais visando responder às exigências dos 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. De acordo com Marques (2012, p. 86-87), com a 

chegada de Luis Inácio Lula da Silva à presidência (2003-2010), o governo brasileiro percebeu a 

importância que esse tema ganhava em âmbito internacional, e com isso acelerou, expandiu e 

criou as chamadas políticas públicas voltadas para o combate à fome, à miséria e ao 

analfabetismo, adequando-se à agenda internacional. 

O maior e mais conhecido programa lançado logo no início do primeiro mandato do ex-

presidente Lula foi o Fome Zero. O programa foi criado para combater a fome e as suas causas 

estruturais no Brasil, que geravam a miséria extrema e a exclusão social de cerca de 45 milhões 

de pessoas. O projeto incluía também outros programas complementares dedicados a combater a 

chamada insegurança alimentar. 

Pouco tempo depois o Fome Zero foi incorporado pelo programa Bolsa Família, que 

ampliou as capacidades do primeiro no combate à miséria através da transferência de renda e de 

mais uma série de ações visando o estabelecimento de uma assistência social sobre as 

populações vulneráveis. O Bolsa Família, desse modo, passou a atuar tanto de maneira direta no 

combate à fome ao transferir renda para famílias pobres, como de maneira indireta ao exigir 

dessas famílias a manutenção de seus filhos na escola, o acompanhamento médico delas no 

sistema de saúde público, ao promover a agricultura de base e familiar, etc. 

Paralelamente à promoção de políticas públicas voltadas para o cumprimento das metas 

estabelecidas nos ODM, o Brasil passou a se interessar pela expansão de modelos de cooperação 

também voltados para o desenvolvimento social. Segundo Valler Filho (2007, p. 87), ainda 

durante os governos de Fernando Henrique Cardoso (1994-2002) foram empreendidos alguns 

importantes esforços de cooperação trilateral [com Japão, Canadá e países da União Europeia], 

de cooperação multilateral [com organismos internacionais, tais como o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância – UNICEF e a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura – FAO], e de cooperação Sul-Sul [com destaque para os programas junto ao Timor 

Leste e as ações de combate ao HIV/AIDS no continente africano]. 



 
 

 
 

Tal postura foi ampliada no decorrer da década de 2000, quando se nota uma sinergia 

mais evidente entre as proposições que permeavam as atuais discussões sobre desenvolvimento, 

especialmente os ODM, e os princípios norteadores da Política Externa Brasileira, a qual passou 

a privilegiar as ações de cooperação para o desenvolvimento, com destaque especial para a 

modalidade de cooperação Sul-Sul junto a países africanos e latino-americanos (RODRIGUES; 

MACIEL, 2015, p. 33-34). 

Essa posição foi explicitada no discurso de posse do ex-presidente Lula, em 01 de janeiro 

de 2003, que destacou a necessidade do Brasil assumir um projeto de desenvolvimento que 

fosse, simultaneamente, nacional e universalista, conectado a uma perspectiva humanista de 

política externa, entendida como um instrumento do desenvolvimento tanto nacional quanto dos 

demais países em desenvolvimento
108

. Desta forma, a diplomacia brasileira passou a adensar os 

discursos que exortavam princípios como diplomacia da solidariedade, não indiferença, ganhos 

mútuos e não intervenção como elementos basilares para a cooperação oferecida pelo país 

(MACIEL, 2011, p. 61). 

Impulsionado por essa diretriz que congregou as políticas públicas e a política externa, e 

contando com o reconhecimento internacional do sucesso
109

 do programa Bolsa Família na 

elevação da renda e no combate a miséria extrema de milhares de cidadãos, o governo brasileiro 

passou a enxergar a possibilidade da transferência do modelo de políticas sociais adotados em 

âmbito nacional. Aproveitando a estabilidade político-econômica conquistada pelo país durante 

o mesmo período – fato que também deu suporte aos bons resultados alcançados pelo programa 

Bolsa Família –, por meio da promoção da cooperação Sul-Sul, desde meados da década de 

2000 o Brasil iniciou um forte engajamento buscando articular programas internacionais de 

combate ao flagelo da fome, sendo salientado que o planeta já produzia alimento suficiente para 

todos os habitantes da Terra. 

Na percepção do governo brasileiro era necessário levar aos países pobres do sistema 

internacional a mensagem da luta contra a miséria, entendida a um só tempo como um problema 
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de ordem humanitária, e que pode agravar questões sociais que levam aos conflitos e aos 

radicalismos dos mais diferentes gêneros, ambos causando insegurança internacional. 

De acordo com Rodrigues e Maciel (2015, p. 33-34), é importante destacar que essas 

redefinições de interesses da política externa não expressam uma posição meramente altruísta do 

governo brasileiro, e sim uma estratégia que visa explorar novas possibilidades de intercâmbios 

nas relações internacionais e a posicionar o país em um novo patamar no processo de 

governança global. 

De todo modo, esse aspecto não diminui a importância de tal engajamento em tempos 

nos quais o desenvolvimento e a segurança passaram a ser questões imbricadas e de primeira 

ordem na política internacional. Assim, tendo o Bolsa Família como maior símbolo de combate 

à miséria, e a sua experiência prática como um modelo de sucesso, o Brasil passou a ser um dos 

atores internacionais pioneiros na exportação das políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento social e para promoção da segurança humana. 

Nesse processo, a maior atenção fornecida aos chamados países do Sul foi um marco 

importante que reafirmou a cooperação entre países em desenvolvimento e que propiciou o 

aumento da articulação entre as políticas nacionais e a agenda internacional cada vez mais 

voltada para a implementação de ações em saúde pública, educação, combate à pobreza e à 

escassez alimentar (MACIEL et al., 2014, p. 83). 

Os países do continente africano, historicamente marcados pela exploração colonial e 

pela consequente situação de extrema miséria de suas populações, foram os principais parceiros 

do Brasil no que diz respeito à transferência de modelos de políticas públicas visando o 

desenvolvimento. Como veremos a seguir, o processo de cooperação entre o Brasil e 

Moçambique é um dos exemplos que confirmam as teses no campo científico e as preocupações 

diplomáticas contemporâneas com as questões que vinculam o desenvolvimento social de 

regiões pobres à necessidade de promover a segurança internacional por meio da segurança 

humana. 

 

A transferência de políticas públicas de combate a miséria para Moçambique 

 

Na segunda metade da década de 2000 o Brasil entrou em evidência no cenário mundial. 

A estabilidade política e o crescimento econômico, aliado a uma nova postura em política 

externa, transformou o país em um atuante player das relações internacionais. Dentre as 



 
 

 
 

conquistas que essa nova situação permitiu estão o aumento do espaço de participação em 

importantes Organizações Internacionais, a criação de blocos como o BRICS (Brasil, Rússia, 

Índia, China e África do Sul), e o incremento dos processos de cooperação com países em 

desenvolvimento. 

Segundo Marques (2012, p. 88), foi a partir dessa condição que o Brasil, aproveitando a 

competência no desenvolvimento de suas políticas públicas, buscou exportar o ideário do 

combate à fome para países em que essa questão é também um grave problema social. Inspirado 

no Bolsa Família, o governo brasileiro enxergou a possibilidade de transferência do modelo 

nacional de programas sociais para combater globalmente a miséria e suas causas estruturais. 

Por conseqüência, vislumbrava combater as implicações securitárias para a humanidade diante 

da exposição de bilhões de pessoas ao flagelo da fome. 

Com esse intuito, o governo brasileiro inicialmente buscou fomentar a exportação do 

exemplo de sucesso realizado nacionalmente, isto é, um programa de transferência de renda 

atrelado a outros componentes de assistência social que combatesse a miséria extrema e fizesse 

com que milhões de pessoas tivessem melhores oportunidades de vida num curto espaço de 

tempo. No entanto, logo se percebeu que a simples transferência do modelo do Bolsa Família 

não obteria o mesmo sucesso, pois a particularidade de cada país ou região deveria ser levada 

em conta nos processos de cooperação visando o desenvolvimento
110

. 

Seguindo essa diretriz, o Brasil empenhou-se na aproximação aos países com os quais 

partilha laços econômicos, sociais, culturais e históricos para oferecer os instrumentos de 

cooperação para o desenvolvimento. A partir de então, um dos países que estabeleceu grandes 

parcerias para instrumentalizar projetos sociais com o apoio do governo brasileiro foi 

Moçambique. O país da costa leste africana, fortemente marcado pela exploração colonial, 

tornou-se um parceiro importante nos processos de cooperação do Brasil que visam a 

transferência, de forma horizontal, do conhecimento e tecnologia para elaboração e 

aperfeiçoamento de programas sociais, sobretudo no que diz respeito a projetos de pesquisa e 

desenvolvimento agropecuário (BARBOSA, 2012, p. 122). 

 

Assim como boa parte dos países da África, Moçambique sofre com a pobreza de um 

alto percentual de sua população. Resulta desse fato a preocupação atual do governo 

moçambicano em combater a fome gerada pela condição de miséria, que por sua vez é 
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conseqüência direta de mais de quatro séculos da ocupação portuguesa em seu território. Dessa 

iniciativa e interesse é que foram requisitados os intercâmbios de cooperação que atualmente 

buscam implementar programas sociais, em parceria com o Brasil e outros países, para conter a 

insegurança alimentar de sua população e os demais problemas gerados por essa situação. 

Segundo Almeida (2015, p. 90), a estratégia brasileira em Moçambique, dentro dos 

marcos da cooperação Sul-Sul, seguiu o modelo da chamada cooperação horizontal, que consiste 

em promover o desenvolvimento a partir de relações de reciprocidade, respeitando a soberania 

do país receptor. A partir do discurso que aponta a existência de uma dívida histórica com os 

países mais pobres, a cooperação brasileira seria sedimentada pela solidariedade e desprovida de 

interesses estritamente econômicos. 

Como já situado, isso não significa que o Brasil não possua nenhum interesse estratégico 

na aproximação com os países africanos. No entanto, apesar da ambivalência de interesses do 

governo brasileiro, as particularidades e necessidades sociais, políticas e econômicas de 

Moçambique sempre foram colocadas como requisitos prioritários, e o processo de cooperação 

foi acordado sem termos de condicionalidades, como se observa em muitas ações de cooperação 

Norte-Sul. 

 Nesse sentido, buscando uma parceria que acarrete o compartilhamento de esforços e 

benefícios para ambos os lados, foram desenvolvidos dois principais projetos de cooperação 

com Moçambique. Um deles resultou na construção e instalação de uma fábrica de 

medicamentos antirretrovirais, ação cooperativa no campo da saúde cujo intuito está vinculado à 

promoção de políticas públicas para a contenção de doenças endêmicas, sobretudo o HIV/AIDS. 

Outra grande ação resultou no Programa de Cooperação Tripartida para o Desenvolvimento 

Agrícola da Savana Tropical em Moçambique (ProSavana), um amplo projeto que conta 

também com a participação do Japão
111

, e que está diretamente ligado às preocupações com o 

combate à fome e a promoção da segurança alimentar (ALMEIDA, 2015, p. 15). 

 Lançado em 2009, o ProSavana pode ser avaliado como um projeto de cooperação para o 

desenvolvimento comprometido com as novas diretrizes de segurança internacional, a qual, 

contemporaneamente, tornou-se indissociável do componente da segurança humana. Essa 

posição fica explícita quando se verifica os princípios e objetivos do programa, que possui a 

missão de “contribuir para o aumento da produção e produtividade, segurança e diversificação 

alimentar em Moçambique”, visando “melhorar as condições de vida da população, através de 
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um desenvolvimento agrícola regional sustentável e inclusivo (...), e promover o 

desenvolvimento humano no país à luz do que estabelece o Plano Estratégico para o 

Desenvolvimento do Setor Agrário do Governo de Moçambique”
112

. 

 

Segundo Schlesinger (2013, p. 16), fruto de um projeto semelhante desenvolvido no 

Brasil na década de 1970
113

, o ProSavana, de modo objetivo, têm buscado desenvolver a 

infraestrutura agropecuária de Moçambique, por meio da modernização da estrutura física e dos 

programas de capacitação e treinamento de pessoal; promover a avaliação periódica das 

condições socioeconômicas do Corredor de Nacala (região sob o foco do programa), e a 

avaliação do uso dos recursos naturais (solo, água, vegetação e clima) para a prática da 

agricultura; agenciar a difusão de tecnologias visando produzir alimentos suficientes para o 

consumo da população moçambicana, bem como excedentes exportáveis; e incentivar a 

agricultura familiar e a criação de empregos na zona rural. 

Nesse processo, a participação brasileira têm se concentrado, em grande medida, na 

transferência de tecnologia por meio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), que se dedica a realizar análises científicas voltadas para ao aumento da produção e 

da qualidade dos alimentos cultivados na região da savana africana. Apesar do programa ser 

coordenado, no Brasil, pela Agência Brasileira de Cooperação, também tem sido notável o 

acompanhamento realizado pelo Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(Consea), que em parceria com instituições moçambicanas, busca promover a participação e 

envolvimento ativo da sociedade civil para que o programa não se torne um instrumento 

cooperativo voltado apenas para os grandes produtores (SCHLESINGER, 2013, p. 34). 

Essa questão é um dos pontos sensíveis e de críticas ao ProSavana. Há alguns 

levantamentos que apontam que o programa tem beneficiado mais ao agronegócio do que a 

agricultura de base, inclusive com a participação e investimento de grandes produtores 

brasileiros no país. Desse modo, o ProSavana estaria exportando o modelo agrário brasileiro, de 

forte presença do latifúndio e monocultura, e, por consequência, não teria condições de 

desenvolver um projeto capaz de enfrentar as contradições sociais de Moçambique (ALMEIDA, 

2015, p. 178; SCHLESINGER, 2013, p. 44). 

 Por outro lado, apesar de tais questionamentos e críticas, o ProSavana tem de ser 

avaliado como um projeto ainda em desenvolvimento. Dessa maneira, está aberto a alterações de 
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 “O que é o ProSavana”. Disponível em: <http://prosavana.gov.mz/index.php>. Acesso em: 05 jul. 2015. 
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 O ProSavana está sendo desenvolvido a partir da experiência do PRODECER – Programa para o 

Desenvolvimento do Cerrado, coordenado em parceria com o Japão, na década de 1970, que buscou promover o 

crescimento do setor agropecuário na região do cerrado brasileiro (SCHLESINGER, 2013, p. 38). 



 
 

 
 

procedimentos na medida em que as avaliações socioeconômicas apontem outras demandas e 

necessidades suplementares. 

Do mesmo modo, como um projeto comprometido com as questões contemporâneas que 

envolvem o desenvolvimento humano, pode ser analisado com um exemplo de ação cooperativa 

que demonstra uma preocupação com as novas questões relacionadas à segurança. Dada a atual 

conjuntura das relações internacionais, na qual se nota o surgimento de novas forças emergentes 

e importantes alterações nos processos globais, o ProSavana igualmente explicita que arranjos 

políticos com prioridades humanitárias não só são viáveis, como também são questões 

prementes e cada vez mais inevitáveis. Fato que proporciona um vasto caminho para atuação do 

Brasil como um agente protagonista das ações de desenvolvimento, paz e segurança 

internacionais no século XXI (HIRST, 2014, p. 17). 

 

Considerações finais 

 

 O estudo da segurança internacional atrelado à dinâmica do desenvolvimento e da 

cooperação ainda é muito controverso nas Relações Internacionais. No entanto, desde o fim da 

Guerra Fria, são notáveis e cada vez mais recorrentes os engajamentos políticos e acadêmicos 

que seguem essa perspectiva, o que inevitavelmente proporciona alterações significativas na 

condução dos processos da chamada governança global. Adotando esse olhar interessado na 

abertura de novos e possíveis caminhos para a política internacional, o presente artigo, a partir 

do resgate do conceito de paz positiva, buscou demonstrar um exemplo do esforço atual do 

governo brasileiro em compor uma força global para combater a violência estrutural. Por meio 

da transferência de modelos de políticas públicas para conter a fome e a miséria em 

Moçambique, fica claro como o Brasil, ao estabelecer outras prioridades em política externa, 

pode ser um importante ator nesse concerto de agentes diplomáticos que buscam vincular ações 

cooperativas com a preocupação com a segurança humana; dessa maneira, ser também 

protagonista dos novos arranjos para a construção de uma paz mundial. 
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Resumo 

 

 Este artigo tem por objetivo discutir a ampliação da contribuição dos chamados países 

emergentes em relação à cooperação para o desenvolvimento, com destaque para a atuação do 

Brasil nesse processo. Diante de um cenário no qual houve a potencialização da participação de 

alguns representantes do Sul em processos de governança global a partir dos primeiros anos do 

século XXI, busca-se indicar como esses países ampliaram a utilização da Cooperação Sul-Sul 

(CSS) como importante forma de relacionamento internacional. O aumento das 

responsabilidades que os emergentes assumem na dinâmica recente das relações internacionais 

expandiu as possibilidades e oportunidades de se ampliar o leque das formas ‘tradicionais’ de 

cooperação para o desenvolvimento. Em meio ao desígnio de averiguar os avanços e desafios 

para que os países emergentes logrem êxito na construção de modelos de cooperação mais 

autóctones, vinculados às ricas experiências históricas, econômicas, políticas e sociais que os 

conformam, este texto apresentará alguns elementos que caracterizam a CSS brasileira a partir 

do início do século XXI. A partir da análise mais focada da experiência do Brasil é possível 

verificar o crescente vínculo entre as ações de CSS e a efetivação de uma agenda internacional 

para a promoção do desenvolvimento, associado com a realização de bens públicos globais. Não 

obstante as evidentes contribuições recentes de países como o Brasil em relação à cooperação 

para o desenvolvimento, foi possível verificar que ainda são destacáveis as limitações e desafios 

para que a CSS se consolide como uma política pública estruturada, menos sensível a cenários 

político-econômicos desfavoráveis, interna e externamente. 

 

Palavras-chave: Cooperação para o desenvolvimento; países emergentes; Cooperação Sul-Sul 

brasileira 

 

 

 



 
 

 
 

Introdução 

 

Desde meados da década de 2000 foram ampliados os debates que ressaltam as possíveis 

contribuições dos países do Sul (com destaque para os denominados países emergentes) no que 

tange as práticas de cooperação internacional para o desenvolvimento. Diante dos novos 

desafios que permeiam a governança global no século XXI, parte dos países do Sul teria maiores 

condições de contribuir com recursos financeiros, tecnológicos e humanos essenciais para a 

solução de diversos problemas em escala mundial. Em um cenário de restrição das contribuições 

dos países do Norte para essa modalidade de cooperação, ganha importância a ampliação da 

participação do Sul na arquitetura da cooperação voltada ao desenvolvimento, tendo em vista as 

importantes experiências desenvolvidas por esses países nos últimos anos. Aproximadamente 60 

anos após a Conferência Afro-Asiática de Bandung (realizada em 1955), crescem os debates, 

conferências e entendimentos sobre as contribuições da Cooperação Sul-Sul (CSS) para as ações 

voltadas à agenda para o desenvolvimento. 

O Brasil pode ser considerado como um dos grandes exemplos dentre os representantes 

do Sul que ampliaram a quantidade de projetos e o volume financeiro direcionados à cooperação 

para o desenvolvimento. A ampliação da atuação internacional do país, a partir de uma política 

externa mais ativa e altiva (conforme contribuição do ex-Ministro das Relações Exteriores do 

Brasil, Celso Amorim), teria possibilitado o aumento dos projetos de cooperação em nome da 

promoção do desenvolvimento de diversos países. Em consonância com esse processo, a 

experiência acumulada pela aplicação exitosa de diversas políticas públicas em âmbito nacional 

teria produzido uma articulação mais evidente entre os projetos de CSS oferecidos pelo país e a 

agenda internacional em saúde, educação, combate à pobreza, habitação, etc. Diante desse 

debate, este texto visa a apresentar algumas contribuições dos países emergentes em relação à 

cooperação para o desenvolvimento, com destaque para a experiência desenvolvida pelo Brasil 

nos últimos anos. Ao final, serão pontuados alguns limites e potencialidades em relação às 

contribuições brasileiras para esta modalidade de cooperação. 

 

 A atuação mais ativa dos países emergentes na governança global: campo fértil 

para a Cooperação Sul-Sul 

 

O início do século XXI foi marcado por algumas mudanças significativas nas relações 

internacionais, as quais afetaram as práticas relacionadas à Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (CID). Esta modalidade de cooperação encontra-se num processo de 



 
 

 
 

transformação, o que produz a revisão dos seus fundamentos, objetivos e instrumentos, como 

consequência das modificações atualmente em processo no sistema internacional: “a cooperação 

ao desenvolvimento tem de dar respostas aos desafios colocados pelo novo cenário internacional 

do pós-Guerra Fria, dominado pelas forças da globalização e pela emergência de novos e 

complexos problemas transnacionais” (AYLLÓN, 2006, p. 9). 

Os primeiros anos da década de 2000 demonstraram que a cooperação oferecida pelos 

países europeus, especialmente aquela vinculada à Organização para a Cooperação e o 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), tornou-se cada vez mais sensível a um cenário de crise 

financeira internacional. Nesse período, foi ampliado o número de países, agentes privados e 

organizações civis que ascenderam ao rol de protagonistas no campo da cooperação para o 

desenvolvimento, os quais passaram a compartilhar espaços antes ocupados pelos chamados 

“doadores tradicionais” (BESHARATI; ESTEVES, 2015).  

Em consonância com esse processo, é possível verificar o aumento da cooperação 

oferecida por países que compõem o chamado Sul Global,114 outrora denominados como 

Terceiro Mundo, Subdesenvolvidos, Em Desenvolvimento, Não Alinhados, Emergentes, 

Dependentes, Periféricos, etc. Diversos desses países adensaram o caráter duplo das suas 

agendas de cooperação para o desenvolvimento, equilibrando o papel de beneficiários e 

doadores. Em meio a este grupo bastante heterogêneo (por englobar realidades muito díspares, 

como o Uruguai e a China, o Equador e a Rússia),115 destacam-se os Estados que comumente são 

denominados como países emergentes, tais como aqueles que conformam os BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul). 

 A relevância adquirida pelos países emergentes no campo da cooperação para o 

desenvolvimento, especialmente por intermédio da Cooperação Sul-Sul (CSS), possui relação 

com a crescente influência dessas nações na dinâmica econômica mundial (WORLD BANK, 

2015), apesar das dificuldades e dependências que ainda marcam esses países (desigualdade 

social, fragilidades institucionais, sensibilidade econômica em relação a choques externos, etc.). 

Para além da influência das formas tradicionais de CSS (comércio, investimento e partilha de 

tecnologia) para a promoção do desenvolvimento, também é preciso destacar outras ações dos 

países emergentes, tais como swaps cambiais bilaterais, fundos fiduciários Sul-Sul e as novas 
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 Este conceito faz referência “aos países e sociedades em desenvolvimento do hemisfério Sul, e a outros 

localizados no hemisfério Norte, mas que possuem indicadores de desenvolvimento médios e baixos. Referimo-nos 

a maioria dos países africanos, latino-americanos e asiáticos, em um número próximo a 150 Estados independentes” 

(AYLLÓN, 2013, p. 15). 
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 Alguns autores ressaltam o desafio de eleger quem pode ou não ser inserido dentro desta denominação, pois 

“cada vez é mais difícil identificar quem pertence ao Sul Global, pois está em curso um processo de reformatação 

do mesmo, vinculado à localização e ao deslocamento do poder rumo a novas geografias” (LECHINI, 2012, p. 17; 

MILANI, 2012 apud AYLLÓN, 2013). 



 
 

 
 

instituições financeiras (tais como o Banco dos BRICS e o Asian Infrastructure Bank), as quais 

estariam ajudando a remodelar a paisagem do financiamento para o desenvolvimento (OECD, 

2014).  

Não obstante, é preciso destacar que embora a noção de países emergentes tenha surgido 

essencialmente em decorrência do desempenho econômico favorável e do aumento da 

interferência desses países na dinâmica financeira global, “em alguns casos ocorre 

simultaneamente sua aplicação para Estados que revelam haver subido vários degraus quanto a 

sua influência em temas de política e segurança global” (HIRST, 2012, p. 7). Neste sentido, para 

além de indicadores de desempenho econômico, é preciso verificar que o aumento da 

importância da cooperação oferecida pelos países emergentes é concomitante com a ampliação 

da participação desses Estados na manutenção da ordem internacional, tanto por meio de 

organizações de governança global (tais como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional 

- FMI, Organização Mundial do Comércio - OMC, G-20 financeiro) quanto através de alianças 

regionais e coalizões interregionais (Southern African Development Community - SADC, 

Shanghai Cooperation Organization, União das Nações Sul-americanas - UNASUL, Fórum 

IBAS - Índia, Brasil África do Sul, grupo BRICS) (MILANI, 2012). Os países emergentes (em 

conjunto com outros representantes do Sul Global) seriam, portanto, cada vez mais 

indispensáveis para o encaminhamento de agendas globais (tais como os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio – ODM e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS) e 

o estabelecimento de bens públicos globais e regionais: “todos os processos intergovernamentais 

ganhariam robustez com uma maior participação do Sul, que pode contribuir com recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos substanciais, bem como apresentar boas soluções para os 

problemas mundiais prementes” (PNUD, 2013, p. 7). 

A maior participação dos países emergentes em processos de governança global também 

está inserida no aumento da demanda por uma gestão globalmente articulada das ameaças 

internacionais, tais como os terrorismos, os tráficos transnacionais, os genocídios, as migrações 

forçadas, a pobreza extrema, as violações massivas dos direitos humanos e as questões 

climáticas e ambientais. Tais problemas não poderiam ser considerados como questões que 

afetam apenas Estados específicos, mas a estabilidade do sistema internacional e, 

consequentemente, a governança global como um todo. A maior inserção de alguns países do 

Sul nos processos de manutenção da ordem internacional os habilitaria a participarem, inclusive, 

em missões de resolução de conflitos e reconstrução social em prol da estabilização e no 

combate às vulnerabilidades de outros países do Sul, com a utilização de seu know-how 

específico em políticas públicas mais próximas do seu cotidiano. 



 
 

 
 

Em consequência, “à medida que muda a configuração internacional, com países em 

declive e em ascensão, são incrementadas as possibilidades e oportunidades de se ampliar o 

leque das formas ‘tradicionais’ de cooperação, derivadas das responsabilidades que os 

emergentes assumem” (AYLLÓN, 2012, p. 233). Para alguns representantes deste grupo, como 

o Brasil, esta nova realidade proporcionou um comportamento internacional mais ativo, 

explicável tanto pelos atributos adquiridos por esses países e a possibilidade de efetivar algumas 

ambições externas, especialmente no início do século XXI, quanto pelas novas prioridades das 

principais potências mundiais. 

Em geral, as pesquisas e reflexões sobre a contribuição do Sul Global no que tange a 

cooperação para o desenvolvimento, especialmente por meio da CSS, se concentram nas práticas 

de cooperação efetivadas pelos países emergentes e pelos representantes do Sul considerados 

Países de Renda Média (PRM), fazendo com que essas nações sejam vistas como os 

representantes mais destacáveis das propostas de CSS. Embora se deva ressaltar que a CSS se 

constitui como um conjunto de práticas extremamente plurais (sendo possível aplicar a ideia de 

“Cooperações”, no plural, devido à sua heterogeneidade), as quais não se resumem às ações 

idealizadas pelos países emergentes,116 é fato que a cooperação por eles realizada ganhou mais 

destaque nas reflexões que abordam esse tema. 

As distinções dos processos de desenvolvimento e das estruturas políticas, econômicas e 

sociais que conformam esse grupo denominado como “emergentes” acabam por dificultar 

qualquer exercício de classificação dos países que o conformam e da CSS por eles oferecida.117 

Não obstante a falta de consensos e critérios, além da variedade das estruturas organizacionais 

que operam a CSS em cada país, é possível destacar alguns elementos comuns e importantes que 

produziram a dinamização da CSS no século XXI. Dentre os fatores determinantes para o 

fortalecimento dessa modalidade de cooperação internacional é possível ressaltar: um cenário 

econômico favorável para os países emergentes menos sensíveis aos primeiros efeitos da crise 

econômica internacional do início do século XXI (especialmente entre meados da década de 

2000 e o início da década de 2010); o aumento do comércio e o incremento dos investimentos 

estrangeiros no âmbito Sul-Sul; o fortalecimento de políticas externas que buscam uma inserção 

internacional mais ativa (tanto por meio da ampliação da representatividade em instituições já 

tradicionais na governança global como através da criação de blocos como o BRICS e o IBAS); 
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 Embora este texto foque na experiência dos países emergentes, especificamente na atuação do Brasil, reconhece-

se que deve haver uma atenção mais efetiva em relação às experiências de cooperação de países menores que 

compõem o Sul Global, pois essas ações estariam, inclusive, mais distantes das práticas de Cooperação Sul-Sul que 

ainda recebem muitas das críticas direcionadas à Cooperação Norte-Sul.  
117

 Sobre as dificuldades e vulnerabilidades de categorizações como “economias emergentes” e “países 

emergentes”, verificar o texto “Os BRICS, a Cooperação Sul-Sul e o Campo da Cooperação para o 

Desenvolvimento Internacional”, de Neissan Besharati e Paulo Esteves (2015). 



 
 

 
 

os avanços das políticas públicas realizadas nesses mesmos países, em áreas como o combate à 

pobreza, o saneamento básico e a habitação; o impacto traumático da crise europeia 

(especialmente a partir de 2008) nas ações de cooperação idealizadas pela OCDE, gerando a 

necessidade de uma transformação estrutural nas práticas de cooperação para o desenvolvimento 

(com destaque para o reconhecimento da CSS como elemento essencial nesse processo de 

reformulação).  

O salto quantitativo e qualitativo dos projetos de cooperação oferecidos pelos países 

emergentes comprovaria a ampliação da capacidade desses atores de influenciar e colaborar com 

a reformulação da estrutura vigente da cooperação internacional para o desenvolvimento. 

Destaca-se, por exemplo, como as cooperações Sul-Sul e Triangular realizadas pelos países 

emergentes cresceram no início do século XXI, ultrapassando o papel tradicional de 

complementação da cooperação Norte-Sul, tornando-se “fonte indispensável de partilha de 

conhecimentos e inovação para numerosos países em desenvolvimento” (PNUD, 2013, p. 68). 

Foram realizados diversos programas de assistência técnica em países e setores de atuação 

negligenciados pelos doadores tradicionais, o que afetou a provisão de certos bens públicos 

globais. É possível citar as “iniciativas de desenvolvimento rural na América Latina e Caribe 

(Programa Pró-Horta da Argentina), ou na África (Programa Pró-Savana do Brasil e Programa e 

Projeto Pan-africano E-Network da Índia)” (AYLLÓN, 2012, p. 234), além de ações robustas 

em áreas como a saúde, o combate à fome, a agricultura, etc.  

Para que seja possível compreender a potencialidade da CSS realizada pelos países 

emergentes também é preciso atentar para algumas possíveis limitações comuns. Por exemplo, 

estariam alguns desses países oferecendo uma cooperação de caráter contraditório, visto que os 

diversos ministérios, instituições e atores sociais que participam do esforço de cooperação não 

possuem consenso ou um diálogo mais aberto e contundente sobre o que se entende e o que se 

pretende com a CSS? Como a cooperação oferecida por esses países se coaduna com as demais 

políticas desses Estados (de forma a evitar ações contraditórias)? Como evitar o caráter 

autolegitimador que por vezes permeia os discursos e práticas da CSS desses atores? Na 

cooperação no âmbito Norte-Sul há inúmeros exemplos que mostram a capacidade de técnicos 

estrangeiros em construir pontes, casas, sistemas de esgoto, apresentar palestras, etc. Porém, de 

forma geral, ainda há muitas dificuldades em relação às capacidades dos entes locais em 

absorverem e destinarem o conhecimento adquirido. Segundo Carlos Lopes (2005), a ajuda ao 

desenvolvimento (no âmbito Norte-Sul) provou ser efetiva na realização de tarefas, mas menos 

satisfatória no desenvolvimento ou fortalecimento de instituições e capacidades locais. No caso 

da CSS dos países emergentes, ela tem conseguido ser eficaz na criação de soluções mais 



 
 

 
 

efetivas para o desenvolvimento real da população, mesmo que aquém do que é exposto nos 

discursos oficiais? 

Não obstante a ampliação do alcance das ações de CSS, ressalta-se que a cooperação 

oferecida pelos países emergentes é comumente voltada aos seus vizinhos, sendo poucos aqueles 

que possuem capacidade e recursos para projetar sua cooperação para além do seu entorno mais 

próximo, exceto a China e, em menor escala, o Brasil e a Índia (AYLLÓN, 2012). Apesar do 

aumento dos fluxos financeiros118 e dos projetos relacionados à CSS implementada pelos países 

emergentes, Neissan Besharati e Paulo Esteves destacam que a análise do volume e dos 

paradigmas desta modalidade de cooperação possibilita verificar, “por um lado, a participação 

ainda tímida dos ‘novos provedores’, inclusive dos BRICS, no conjunto de fluxos financeiros 

que movimentam a chamada ‘indústria da ajuda’ e, por outro, os dilemas que encontram no 

momento em que buscam se reposicionar no campo da CID” (2015, p. 291). Diante da 

dificuldade em constatar o que haveria de singular nas ações de CSS dos países emergentes e 

“quais seriam os riscos de que suas práticas de CSS sejam menos solidárias do que as promessas 

anunciadas por seus dirigentes e representantes políticos” (MILANI, 2012, p. 211), surge o 

desafio de compreender se a assimetria de recursos que caracteriza a relação entre os países 

parceiros da CSS tende a desafiar os princípios que balizam esta modalidade de cooperação, tais 

como ganhos mútuos, horizontalidade, reciprocidade, orientação por demanda, não interferência 

e não indiferença. 

Arrighi e Lu (2010) consideram que apesar dos países emergentes (com destaque para os 

membros do BRICS) serem criticados por estabelecer com outros países do Sul relações 

similares às Norte-Sul, eles subvertem os fundamentos estruturais da hierarquia global de 

riqueza e poder, pois não apenas fornecem ao restante do Sul melhores condições de comércio, 

ajuda e investimento do que os países do Norte – incluindo cancelamentos substanciais de dívida 

– mas também intensificam as pressões competitivas sobre os países do Norte para que 

forneçam melhores condições nas relações com o Sul. Para Monica Hirst, “o engajamento 

crescente destes países aspira abrir espaço para o emprego de procedimentos e visões políticas 

alternativas à narrativa liberal” (2014, p. 16).119  
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 “Diferentes estimativas, que devem ser tomadas com precaução, dadas as dificuldades de quantificar a 

cooperação dos emergentes, devido a falhas na informação e à ausência de parâmetros homogêneos, situam seus 

aportes monetários em uma faixa que oscila entre 11.000 e os 41.700 milhões de dólares, isso é, entre 8 e 31% do 

total dos fluxos globais registrados em 2008, constituindo um recurso complementar ao da AOD” (Walz; 

Ramachandran, 2011 apud AYLLÓN, 2012, p. 234). 
119

 Ao refletir sobre o caso brasileiro, Mônica Hirst afirma que embora “a postura do Brasil – mais que de contestar 

a estrutura de poder da ordem internacional – tem sido a de defender a reforma de sua arquitetura institucional”, 

também se torna evidente que “as posições atualmente defendidas pela diplomacia brasileira frequentemente se 

diferenciam daquelas defendidas pelas potências ocidentais” (HIRST, 2014, p. 20). 



 
 

 
 

Diante das múltiplas determinações e das diferentes formas de entendimento do que se 

entende por CSS, entende-se que mais do que defini-la a partir de termos como solidariedade, 

horizontalidade, não indiferença ou ganhos mútuos, deve-se compreender esta possibilidade de 

relacionamento nas relações internacionais como fluxos que buscam não passar pelos países 

hegemônicos, mas que não estão imunes, pelo contrário, são frutos das relações de poder que 

conformam o cenário internacional. Em meio à tarefa de verificar o quanto os países emergentes 

se encontram em um processo de construção e busca de modelos de cooperação mais autóctones, 

próprio das ricas experiências históricas, econômicas, políticas e sociais que os conformam, este 

texto apresentará alguns elementos que caracterizam a Cooperação Sul-Sul brasileira a partir do 

início do século XXI. 

 

As contribuições da Cooperação Sul-Sul brasileira no Século XXI 

 

O Brasil pode ser considerado como um dos exemplos mais efetivos dentre os países do 

Sul que expandiram a quantidade e o volume financeiro dos projetos de cooperação voltados ao 

desenvolvimento no início do século XXI. Assim como a Cooperação Sul-Sul não é uma prática 

inédita (remonta a ações como a Conferência de Bandung, em 1955, e o Plano de Ação de 

Buenos Aires, em 1978), o interesse do Brasil em atuar como ofertante de cooperação 

internacional para o desenvolvimento também é antigo. Desde o início da década de 1970, 

principalmente a partir da política externa do Pragmatismo Responsável, o país tem oferecido 

projetos de cooperação como forma de proporcionar novos caminhos e relacionamentos para a 

sua inserção internacional. 

Todavia, diante de fatores políticos e econômicos favoráveis interna e externamente 

durante a maior parte da década de 2000, a política externa brasileira redefiniu e expandiu os 

interesses internacionais do país, retomando o tema do desenvolvimento como importante vetor 

de suas ações, o que propiciou a potencialização da cooperação internacional brasileira. A 

dinamização da CSS brasileira neste período também está relacionada, segundo a Agência 

Brasileira de Cooperação (ABC), com a ampliação da “diplomacia da solidariedade”, como 

forma de diminuir as assimetrias econômicas e sociais entre os países (BRASIL, 2013). O uso 

ativo da política da solidariedade e o crescimento da utilização do princípio de “não indiferença” 

alinhariam o país ao objetivo geral de estabelecimento de uma parceria mundial para o 

desenvolvimento, que é um princípio basilar tanto nos Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio quanto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Agenda Pós-2015). 



 
 

 
 

 A política externa brasileira desenvolveu, neste período, uma atuação que demonstrou, 

de forma simultânea e articulada, a aspiração do país por ampliar sua influência no 

redimensionamento da “arquitetura nas instituições de governança global, sua presença nas 

operações de paz sob responsabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU) e sua 

capacidade de oferta de cooperação para o desenvolvimento junto a países de renda baixa 

(PRB)”, especialmente na América Latina e na África (HIRST, 2012, p. 8). O grande esforço da 

política externa brasileira na primeira década do século XXI foi, portanto, “situar 

diplomaticamente o país nas situações emergentes e encontrar nichos de oportunidades para o 

exercício de papéis ativos no processo de construção ou aplicação de novas regras, dedicando-

se, paralelamente, à construção de novas realidades de convivência” (VALLER FILHO, 2007, p. 

47). 

A maior atenção dedicada pelo Brasil à CSS reflete o aumento da articulação entre as 

políticas públicas adotadas internamente e a agenda internacional em saúde, educação, combate 

à pobreza, etc. Dentre diversos exemplos, é possível destacar a experiência brasileira na 

exportação de políticas públicas de combate à fome, em extrema consonância com os ODM e 

com a Agenda Pós-2015 da ONU. No decorrer da década de 2000 houve uma sinergia mais 

efetiva entre as proposições que permeiam as recentes discussões sobre desenvolvimento na 

ONU, especialmente a partir dos ODM, e os princípios norteadores das ações de cooperação 

brasileira para o desenvolvimento.  

Os projetos de cooperação técnica bilateral oferecidos pelo Brasil no âmbito Sul-Sul 

concentram-se, principalmente, em áreas como a agricultura (incluindo produção agrícola, 

agricultura familiar e segurança alimentar), educação e formação profissional, justiça, sistema 

eleitoral, esporte, saúde pública, meio ambiente, tecnologia da informação, programas de 

combate à fome, desenvolvimento urbano, biocombustível e direitos humanos (BRASIL, 2013). 

É possível verificar que os projetos brasileiros nas áreas de erradicação da fome e da pobreza, 

além de ações de combate ao HIV/AIDS, por exemplo, não se limitaram a prioridades internas 

do governo, mas se constituíram em importantes ações de política externa, que em conjunto com 

atuações em outras áreas adensaram o quadro de programas de cooperação oferecidos pelo país 

(RODRIGUES; MACIEL, 2015). 

A cooperação oferecida pelo Brasil busca compartilhar êxitos, know-how e melhores 

práticas nas áreas demandadas pelos países parceiros, objetivando fornecer insumos para 

auxiliar em mudanças mais efetivas em relação ao país parceiro, evitando ações que possam ser 

caracterizadas como assistencialistas. A cooperação oferecida pelo país também estaria ancorada 

em critérios como equidade, solidariedade internacional, não indiferença e interesse mútuo, em 



 
 

 
 

prol da diluição da distinção tradicional entre doadores e beneficiários que ainda marca a 

cooperação internacional. O aumento da demanda pela CSS brasileira também esteve envolto 

pelo aumento da colaboração de outros atores nesse processo. A partir da solicitação do 

Ministério das Relações Exteriores, diversas agências vinculadas ao governo federal, instituições 

públicas, entidades paraestatais, empresas privadas e organizações da sociedade civil passaram a 

participar de forma mais ativa dos esforços brasileiros no campo da cooperação para o 

desenvolvimento. 

Durante os dois mandatos da presidente Dilma Rousseff a CSS brasileira não sofreu 

mudanças estruturais, embora tenha sido bastante afetada pelo cenário econômico e político 

menos favorável para o país nos últimos anos (especialmente no decorrer do segundo mandato 

do governo Dilma). Destaca-se que o orçamento para a cooperação internacional no Plano 

Plurianual 2012-2015 previu aportes anuais de R$ 50 milhões. Contudo, em nenhum momento 

no decorrer do referido período a Agência Brasileira de Cooperação obteve o total desses 

recursos (RODRIGUES; MACIEL, 2015). Apesar de tais dificuldades orçamentárias, o 

Embaixador Fernando Abreu, diretor-executivo da ABC entre 2012 e 2015, ressalta que foi 

possível expandir em 10 vezes o volume anual de desembolsos dos recursos orçamentários desta 

Agência, tendo em vista que no triênio 2006-2008 houve uma média de US$ 3 milhões em 

desembolsos, enquanto no triênio 2009-2011 esta média passou para US$ 28 milhões. Em 2012 

os desembolsos financeiros somaram US$ 16,5 milhões, alcançando cerca de US$ 122 milhões 

até setembro de 2013. No mesmo período também houve a ampliação do número de países 

beneficiados, pois em meados de 2002 foram atendidas as solicitações de 21 países, enquanto 

em 2013 este número foi de 98 países parceiros, dos quais 43% no continente africano, 31,5% 

na América Latina e Caribenha e 25,5% nas demais regiões (ABREU, 2013). 

Segundo o diplomata Daniel Roberto Pinto, a demanda mundial pela CSS brasileira 

permanece crescendo, em consonância com os bons resultados dos programas sociais do País. 

“O Brasil não se pode furtar ao atendimento dessa demanda. E, se começou a atendê-la, deve 

seguir até o fim, sob a pena de perder credibilidade como parceiro, e até mesmo como ator no 

cenário internacional” (PINTO, 2015, p. 137). Todavia, é preciso ressaltar que essa postura da 

política externa brasileira não representa uma atuação benevolente, pois o discurso e a prática da 

solidariedade fazem parte da estratégia e dos interesses de inserção internacional do país – 

afinal, não há política desinteressada. Nesse sentido, é possível se apropriar da afirmação do ex-

Ministro Celso Amorim (2015), o qual ressalta que não é possível criar (ou fortalecer) amizades 

entre países sem que haja a cooperação nos mais variados campos. Ao tratar da importância do 

corpo diplomático para a execução da política externa (o que inclui as ações de cooperação 



 
 

 
 

internacional), Celso Amorim (2015) destaca, entre outros elementos, que o custo envolvido 

com a cooperação é muito baixo quando comparado ao de outras atividades do Estado. Para 

além dos ganhos políticos, os quais são difíceis de mensurar, é preciso considerar que, na 

maioria das vezes, a cooperação acaba por gerar outros retornos importantes para o país, 

inclusive financeiros. 

É possível notar o avanço da cooperação oferecida pelo país em alguns cenários 

específicos, como é o caso das contribuições brasileiras para as missões de paz da ONU. 

Embora a experiência do Brasil em Estados considerados frágeis, falidos ou fracos,120 em 

situações pós-conflito, ainda seja limitada, se comparada com o total da sua CSS, o papel do 

país no Timor Leste, no Haiti e na Guiné-Bissau tem fornecido aos atores brasileiros estatais e 

não estatais uma voz importante nos debates mundiais relacionados aos temas de manutenção da 

paz (peacekeeping), proteção de civis e alívio em situações de desastres (ABDENUR; NETO, 

2014, p. 4). 

O exemplo mais sintomático da recente atuação brasileira em processos de estabilização 

é a presença brasileira na Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH), na qual o Brasil mantém o comando do componente militar desde o seu início, 

em 2004. Por meio da atuação da MINUSTAH é possível apresentar um exemplo de como as 

atuações brasileiras nas missões de paz contemporâneas assumem mandatos ampliados em prol 

da transformação pós-conflito. Desde o princípio do seu engajamento no Haiti o Brasil buscou 

apresentar um discurso e implementar ações que propusessem a concretização de uma paz mais 

sustentável, muito além de ações estritamente militares. 

Diante dos debates globais sobre o vínculo entre segurança e desenvolvimento, o 

governo brasileiro ressalta que, “no Haiti, segurança e desenvolvimento socioeconômico devem 

vir em conjunto, as dimensões da manutenção da paz e da construção da paz devem estar 

integradas, e as instituições governamentais devem ser consolidadas” (BRASIL, n.d. apud 

ABDENUR; NETO, 2014, p. 5). A busca por uma governança pós-conflito mais sustentável 

demonstra, por exemplo, como o Brasil (em conjunto com outros países do Sul, tais como Índia 

e África do Sul) fornece ênfase para a compreensão das questões ambientais e climáticas como 

tema de desenvolvimento, procurando evitar uma abordagem que encare a questão apenas como 

um problema à segurança internacional (RODRIGUES; MACIEL; et al., 2013). Esta postura 

evitaria que o país cometesse o erro de ignorar o vínculo entre dificuldades socioeconômicas e 
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 Vale destacar que o Brasil evita utilizar estes termos, pois entende que eles “reproduzem estigmas e visões 

preconcebidas, nas quais subjaz um questionamento à soberania dos países em questão. Considera-se que estas 

identificações prejudicam as nações cujas situações de pobreza extrema e carência de recursos institucionais muitas 

vezes é consequência das estruturas assimétricas de distribuição de recursos e poder, causadas pelos países nos 

quais são criadas tais rotulações” (HIRST, 2014, p. 15). 



 
 

 
 

questões de segurança. Uma abordagem mais ampla para o tema da segurança justifica, por 

exemplo, que o país defenda a maior presença de outras instâncias da ONU, como o Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC), nos debates sobre segurança (evitando manter este assunto 

concentrado no Conselho de Segurança). 

Em relação às dificuldades inerentes à cooperação oferecida pelo Brasil, há a 

necessidade de um marco legal que possibilite maior autonomia, agilidade e segurança jurídica 

às ações desenvolvidas pelo país. A presença de um marco legal que demonstre os reais 

interesses brasileiros em relação à cooperação internacional tende a transformar os projetos que 

a compõem em uma política de longo prazo, algo essencial para o fortalecimento dos processos 

de governança. Devido à ausência deste tipo de legislação, a Agência Brasileira de Cooperação 

(ABC) depende de organizações como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) para efetivar diversos dos seus projetos, incluindo a contratação de consultores, o que 

adensa algumas dificuldades, tais como a burocracia excessiva e as mudanças constantes nos 

parâmetros que balizam os projetos. 

Segundo seu ex-diretor Marco Farani, a Agência Brasileira de Cooperação ainda não se 

constitui como uma agência de fato, mas como um departamento do Ministério das Relações 

Exteriores (MRE), havendo a necessidade de uma reestruturação que permita, dentre outros 

elementos, um quadro de funcionários próprio e permanente. Seria aconselhável, inclusive, 

haver a criação da quarta carreira no Itamaraty (além de diplomata, oficial de chancelaria e 

assistente de chancelaria): a de técnico em cooperação internacional, tendo em vista a 

peculiaridade das funções exercidas pelos funcionários que atuam na ABC (RODRIGUES; 

MACIEL, 2015). Entretanto, para o diretor-executivo da Agência entre 2012 e 2015, Fernando 

José Marroni de Abreu, “atualmente, o principal desafio enfrentado pela ABC se deve 

fundamentalmente à insuficiência de recursos orçamentários e financeiros para atender a 

crescente demanda de novos projetos por parte de nossos parceiros” (ABREU, 2013, 15). Por 

fim, apesar dos progressos do MRE em ampliar os espaços de participação nos esforços de 

cooperação internacional do país, ainda há a necessidade de avanços no que tange a atuação de 

outros atores sociais na formulação de uma política de cooperação internacional.  

 Em um cenário no qual há menos ênfase em algumas agendas que eram consideradas 

essenciais, tais como o Mercosul e a UNASUL (PECEQUILO, 2015), é preciso fornecer mais 

atenção aos desafios enfrentados atualmente pela CSS brasileira, de forma a criar condições para 

que ela se materialize como uma política pública estruturada, menos fragmentada e suscetível a 

cenários desfavoráveis interna e externamente. Para que a alocação de recursos destinados à 

CSS brasileira seja menos sensível às dificuldades político-econômicas (tal como se vê no 



 
 

 
 

cenário atual) e o país não precise diminuir seu perfil na cooperação internacional para o 

desenvolvimento, é preciso torná-la mais transparente, coerente e participativa. Um olhar mais 

atento para os recentes sucessos e obstáculos da CSS brasileira pode auxiliar na elaboração de 

ações para que ela se efetive como importante ferramenta brasileira para uma inserção 

internacional diferenciada e para um relacionamento mais equânime com seus parceiros do Sul.  

 

Considerações Finais  

 

A década de 2000 apresentou um contexto mais favorável, em comparação com os anos 

1980 e 1990, para a participação dos países do Sul na governança global. Em plena transição 

para o século XXI, “moveram-se as placas tectônicas da ordem econômica e política mundial” 

(MILANI; DUARTE, 2015, p. 52), o que propiciou a atuação mais efetiva de novos atores 

(Estados e agentes não estatais) nos processos de governança global, com destaque para os 

chamados países emergentes. Amplia-se a importância de alguns representantes do Sul no 

enfrentamento de problemas classificados como globais, os quais não poderiam ser resolvidos 

sem uma ação coletiva conduzida a partir de critérios cooperativos. Concomitantemente, cresceu 

a influência das práticas de Cooperação Sul-Sul na estrutura que baliza a cooperação para o 

desenvolvimento. Diante das restrições e desafios recentes relacionados à Ajuda Oficial ao 

Desenvolvimento, realizada pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 

Econômico (OCDE), ganham importância as experiências desenvolvidas pelos países do Sul no 

que tange a arquitetura da cooperação voltada ao desenvolvimento. 

Em meio a essa dinâmica, é possível destacar a atuação do Brasil, o qual tem permeado 

seus discursos e ações com princípios de relacionamento como a solidariedade e a não 

indiferença, o que favoreceu a promoção do país e a constituição de alianças importantes com 

demais representantes do Sul, principalmente na América Latina e África. Por intermédio dos 

projetos de CSS, o Brasil objetiva colaborar com um know-how mais próximo das necessidades 

locais da população dos países parceiros, buscando a efetiva transferência e absorção dos 

conhecimentos e das técnicas ofertadas. As experiências brasileiras estão se tornando cada vez 

mais paradigmáticas no que tange às discussões internacionais sobre bens públicos globais. Por 

fim, destaca-se que para que não haja retrocessos em relação aos avanços no campo da CSS 

brasileira, é preciso superar alguns entraves para que essa modalidade de cooperação se efetive 

como uma política pública de médio e longo prazos (tais como as dificuldades de orçamento, a 

falta de um quadro permanente de pessoal na Agência Brasileira de Cooperação e a ausência de 

um marco jurídico e regulatório). Um olhar mais atento para os atuais obstáculos da CSS 



 
 

 
 

brasileira a deixariam menos sensível a cenários desfavoráveis interna e externamente. Construir 

uma cooperação de qualidade, transparente e promotora do desenvolvimento mais equitativo não 

é uma tarefa fácil, mas extremamente urgente para que os países do Sul possam quebrar algumas 

amarras hierarquizantes que compõem as relações internacionais contemporâneas. 
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Resumo 

Este trabalho apresenta a institucionalização da cooperação brasileira para o 

desenvolvimento internacional desde a criação da Comissão Nacional de Assistência Técnica, 

em 1950, até a criação da Agência Brasileira de Cooperação, em 1987. Demonstra também os 

principais problemas que esta agência enfrentou durante o período de governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010), período de crescimento da cooperação brasileira para o 

desenvolvimento internacional, e que está relacionada ao seu processo histórico de 

institucionalização e desenho organizacional. Para este trabalho foi realizada uma revisão 

bibliográfica e realizadas entrevistas com agentes de cooperação internacional do setor público e 

privado que ofereceram a visão do dia-a-dia daqueles que lidam com estes temas e enfrentam os 

problemas em sua execução. A pesquisa permite verificar alguns dos principais problemas da 

cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, em particular na Agência Brasileira 

de Cooperação, como a falta de quadros técnicos capacitados, a falta de recursos, problemas 

metodológicos, de planejamento e estratégia, além de discussões sobre a democratização dos 

processos de decisão em política externa e cooperação internacional. 

 

Palavras-Chave: Cooperação Internacional, Desenvolvimento Internacional, Instituições. 

 

Introdução 

Ao avaliar a atuação brasileira na cooperação internacional para o desenvolvimento é 

possível verificar que ao longo do tempo o país passou de receptor para doador de recursos de 

cooperação internacional. Esta mudança se deu em contextos políticos e econômicos específicos 

e através da criação de instituições que possuíam como função a captação e posteriormente a 

doação de recursos para esta forma de cooperação. A seguir será apresentada uma breve 

exposição sobre o contexto da cooperação internacional para o desenvolvimento no país e a 

criação destas instituições. 

É possível identificar duas fases na evolução da cooperação brasileira até 2005. A 

primeira, que corresponde ao período de 1950 até aproximadamente 1980, pode ser enquadrado 



 
 

 
 

no modelo tradicional de cooperação Norte-Sul, com programas e projetos que tinham como 

objetivo principal a estruturação de instituições ligadas ao crescimento econômico, a partir da 

crença de que com o crescimento outros avanços seriam alcançados e levariam a melhora das 

condições de vida da população. Na primeira fase prevaleceu a reprodução dos métodos 

operacionais praticados em outros países em desenvolvimento, ou seja, financiamento externo 

dos projetos com a gestão feita diretamente pelos países ou organizações doadoras e, por possuir 

um conteúdo tangível (formação de profissionais, aparelhamento de instalações), acabou sendo 

percebida como mais eficaz e benéfica do que a fase posterior. Nesta primeira fase o governo 

não teve sucesso em obter experiências para lidar com problemas como a miséria, as assimetrias 

e para obter um nível adequado de educação para a população, sendo que a opção do regime 

militar em focar-se na infraestrutura econômica acabou por minar a possibilidade de 

desenvolvimento de iniciativas de modernização no país (CORRÊA, 2010). 

A segunda fase corresponde ao período entre 1985 e 2005, dentro do contexto da 

redemocratização do país, do reposicionamento do papel do Estado e da internalização de temas 

da agenda global à agenda nacional
121

. Nesta fase a cooperação com organizações internacionais 

teve grande crescimento em termos de projetos, porém as atividades das agências especializadas 

da ONU foram reduzidas. O PNUD se tornou o principal parceiro multilateral do país, com 

enfoque na modernização do setor público, no meio ambiente e no desenvolvimento social. Os 

projetos ligados à infraestrutura perderam gradativamente o espaço, em um cenário de abertura 

comercial e de uma agenda de privatizações
122

. Aliado a isso, o Brasil se tornava um país 

graduado, de acordo com os critérios do CAD/OCDE, o que colocava limite ao recebimento de 

ajuda oficial, forçando a expansão da utilização de recursos nacionais nos projetos 

desenvolvidos. 

Quanto à cooperação bilateral, Corrêa (2010) indica a alteração do foco temático, com o 

combate à pobreza e o meio ambiente sendo privilegiados. Esta alteração teve como 

consequência negativa a descontinuação dos ganhos obtidos através de projetos ligados à área 

tecnológica
123

, faltando proatividade do governo brasileiro no estabelecimento de uma pauta de 

intercâmbio que pudesse contribuir para a modernização da economia nacional. Assim, a falta de 

um planejamento de médio e longo prazo para utilização da cooperação internacional e a 
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 Corrêa (2010) cita a promoção dos bens públicos globais, políticas de desenvolvimento sustentável e preservação do meio 
ambiente como exemplos. 
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 Vale recordar que o período citado pelo autor corresponde aos governos Collor (1990-1992), Itamar Franco (1992-1994) e 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) que possuíam uma visão neoliberal (CERVO, 2008; CERVO e BUENO, 2008; VIZENTINI, 
2008). 
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 Porém, Corrêa (2010) também aponta que as transferências de conhecimento e tecnologia não correspondiam aos recursos 
de última geração. 



 
 

 
 

necessidade de resolução de problemas considerados essenciais faz com que o autor identifique 

o imediatismo e a ausência de foco como os principais pontos fracos deste período. 

Também é possível, como demonstra Valler Filho (2007), verificar que esta forma de 

cooperação no país se inicia antes mesmo da criação de instituições com competências para geri-

la. Após a revolução de 1930, a diplomacia brasileira foi posta a serviço do desenvolvimento 

nacional, sendo possível identificar isto, em particular, na política externa pendular de Getúlio 

Vargas, cujas negociações levaram a construção da Usina de Volta Redonda e outras 

negociações resultaram na vinda de missões norte-americanas para discutir e formular as 

diretrizes para ao desenvolvimento econômico (CERVO, 1994, 2008; CERVO e BUENO, 2008; 

VIZENTINI, 2008). Na década de 1940, os EUA permaneciam oferecendo assistência técnica e 

empréstimos ao Brasil, além das missões que tinham como objetivo discutir o desenvolvimento 

econômico e que configurariam algumas das primeiras tentativas de elaboração de um plano 

nacional de desenvolvimento. Já na década de 1950 foi criada a Comissão Mista Brasil-EUA 

(CMBEU), cujo objetivo era analisar possíveis financiamentos de projetos e que levaria a 

criação do Banco Nacional de Desenvolvimento – BNDES, em 1952, e do Conselho de 

Desenvolvimento da Coordenação Econômica e Financeira, em 1956 (VALLER FILHO, 2007). 

 

A institucionalização da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional 

(1950-2010) 

Quanto à criação de instituições relacionadas à cooperação internacional para o 

desenvolvimento no país, é possível verificar claramente suas ligações com a questão do 

recebimento e, posteriormente, oferecimento de cooperação técnica internacional. Neste sentido, 

em 1950 foi criada a Comissão Nacional de Assistência Técnica (CNAT) que tinha como 

principais competências: a) estudar os problemas relativos à participação do Brasil em 

programas de assistência técnica da ONU e, eventualmente, OEA; e b) fazer levantamentos das 

necessidades brasileiras de assistência técnica e preparar planos e programas para sua obtenção, 

como uma primeira iniciativa de coordenação do recebimento da assistência técnica (VALLER 

FILHO, 2007; PUENTE, 2010). Em 1959 foi criado o Escritório Técnico de Coordenação dos 

Projetos e Ajustes Administrativos do Ponto IV
124

, criado para administrar as relações de 

assistência técnica entre Brasil e Estados Unidos, tendo foco nas áreas de saúde, educação, 

agricultura e administração geral e em 1965 foi criado o Conselho de Cooperação Técnica da 

Aliança para o Progresso (CONTAP), ao qual competia à obtenção e gestão de recursos para 

financiamentos de programas de cooperação técnica no âmbito da Aliança para o Progresso. A 

partir de 1965 havia três diferentes instituições que coordenavam a cooperação técnica recebida 
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 O Ponto IV se refere ao quarto objetivo da política externa do Presidente Harry S. Truman (1945-1953), que consistia em um 
programa de assistência técnica a países em desenvolvimento, exposto em seu discurso inaugural. 



 
 

 
 

pelo país: 1) a CNAT, sob o Itamaraty; 2) a CONTAP, sob o Ministério do Planejamento e 3) o 

Escritório do Ponto IV, que reunia diferentes ministérios e órgãos em sua composição 

(VALLER FILHO, 2007; PUENTE, 2010). Porém, estas diferentes instituições pareciam não 

satisfazer de forma adequada as demandas e necessidades da área, em particular dado o 

crescimento de programas e projetos de cooperação técnica internacional tendo o Brasil como 

receptor, tornando-se necessário fortalecer este sistema, adequando-o às diretrizes e prioridades 

dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PUENTE, 2010). 

Assim, o sistema de cooperação internacional brasileiro começa a ser fortalecido a partir 

do Decreto nº 65.476/69, onde estavam dispostas as competências do Ministério do 

Planejamento e Coordenação Geral (MPCG) e do Ministério das Relações Exteriores (MRE) no 

tocante a cooperação técnica, também criando a Divisão de Cooperação Técnica 

(DCT/DCOPT), dentro do MRE e a Subsecretaria de Cooperação Econômica e Técnica 

Internacional (SUBIN), dentro do MPCG. extinguindo a CNAT, o CONAP e o Escritório do IV 

Ponto (CERVO, 1994; VALLER FILHO, 2007; PUENTE, 2010). 

De acordo com o Decreto, cabia ao MPCG estabelecer a política interna de cooperação 

técnica, coordenar sua execução e estabelecer prioridades de acordo com os planos do governo. 

Ao MRE cabia a formulação da política externa desta forma de cooperação, sua negociação e 

encaminhamentos às agências estrangeiras e organismos internacionais. Vale salientar que havia 

um comando duplo para a política de cooperação técnica, uma vez que de acordo com o Decreto 

– em especial seu artigo 2º - os encaminhamentos de solicitações e pedidos seriam apenas feitos 

após a análise de cada um dos Ministérios, respeitando suas competências. Por meio do artigo 5º 

o Decreto garantiu a criação de divisões nos outros Ministérios que tratassem da cooperação 

setorial, que posteriormente se tornaram as secretarias, divisões e coordenações de cooperação 

internacional (CERVO, 1994; VALLER FILHO, 2007). 

Porém, a organização do sistema de cooperação técnica internacional brasileira não 

representava um sistema autônomo, uma vez que os órgãos que tratavam da questão também 

estavam envolvidos com demais formas de cooperação (financeira, econômica, empresarial e 

acadêmica) e possuíam diferentes estruturas internas (CERVO, 1994). No mesmo sentido, e de 

acordo com documentos do Itamaraty, surge a necessidade de uma nova reforma que veio com a 

publicação do Decreto nº 94.973/87 dando luz à Agência Brasileira de Cooperação (ABC), 

dentro da estrutura da Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) (VALLER FILHO, 2007). A 

ABC teria autonomia financeira e como competências a geração ou coleta de recursos líquidos 

para o Fundo Especial de Cooperação Técnica (FUNEC), assumir obrigações de co-

financiamento e fornecer apoio financeiro direto a programas e atividades de cooperação. Com a 



 
 

 
 

instituição da ABC ficavam extintas a SUBIN e o DCOPT e assim o MRE centralizaria a 

cooperação técnica brasileira, cabendo a Secretaria de Assuntos Internacionais (SEAIN) do 

Ministério do Planejamento e do Ministério da Fazenda a cooperação financeira internacional. 

Em 1996, com o Decreto nº 2.070/96, a ABC passa a integrar a Secretaria Geral (SG) do 

MRE. Posteriormente, com o Decreto nº 5.032/04 continua a integrar a SG, porém sob a 

Subsecretaria-Geral de Cooperação e Comunidades Brasileiras no Exterior. Em seguida, o 

Decreto nº 5.979/06 insere a ABC dentro da Subsecretária Geral de Cooperação, Cultura e 

Promoção Comercial, permanecendo assim após a edição do Decreto nº 7.304/10. Cabe salientar 

que os decretos discorriam sobre a estrutura regimental do MRE, no entanto, as principais 

competências da ABC não foram modificadas por estes decretos, sendo que: 

 

Art. 41.  À Agência Brasileira de Cooperação compete planejar, coordenar, negociar, 

aprovar, executar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, programas, projetos e 

atividades de cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, 

recebida de outros países e organismos internacionais e aquela prestada pelo Brasil a 

países em desenvolvimento, incluindo ações correlatas no campo da capacitação para a 

gestão da cooperação técnica e disseminação de informações. (BRASIL, 2010: n.p) 

 

É importante ressaltar que, de acordo com informações prestadas pelo Serviço de 

Informação ao Cidadão (SIC) do MRE, apesar do Decreto nº 5.979/06 ter sido revogado através 

do Decreto nº 7.304/10, o Regimento Interno do MRE (definido pela Portaria 212/08) 

permanece válido, sendo que o regimento disposto pelo decreto mais recente está sob análise da 

Coordenação-Geral de Modernização (CMOR), não sendo ainda editado por portaria inteira do 

ministério. 

Quanto à estrutura interna da ABC, é possível verificar a divisão da Agência em quatro 

principais coordenações: 1) Coordenação Geral de Cooperação Técnica entre Países em 

Desenvolvimento (CGPD), a qual cabe tratar da cooperação técnica internacional implementada 

entre o Brasil e outros países e organismos internacionais, em especial, com países em 

desenvolvimento; 2) Coordenação Geral de Cooperação Técnica Bilateral (CGCB), a qual cabe 

coordenar os programas, projetos e atividades bilaterais de cooperação técnica recebida; 3) 

Coordenação Geral de Cooperação Técnica Multilateral (CGCM), a qual cabe coordenar os 

programas, projetos e atividades de cooperação técnica implementados junto a organismos e 

organizações internacionais de escopo regional ou multilateral e 4) Coordenação Geral de 

Administração e Orçamento Geral (CGAO), a qual cabe coordenar as atividades administrativas 

e orçamentárias, organizar e manter a documentação da agência (BRASIL, 2008). Considerando 



 
 

 
 

o escopo deste trabalho, cabe verificar melhor o funcionamento da CGPD, responsável pelo 

desenvolvimento da cooperação técnica horizontal, também conhecida como cooperação Sul-

Sul. Esta Coordenação está subdividida em três gerências, a Gerência de África, Ásia, Oceania, 

Leste Europeu e Oriente Médio, a Gerência de América Latina e Caribe e a Gerência de 

Programas e Projetos Especiais, tendo como principais diretrizes o desenvolvimento de projetos 

ligados a planos nacionais de desenvolvimento dos países beneficiários, que possuam maior 

alcance de resultados, que tenham a participação efetiva das instituições parceiras e, 

preferencialmente, que sejam instituições nacionais do país beneficiário (ABC, 2015). Em 

resumo, buscam implementar projetos que permitam o adensamento das relações do Brasil com 

outros países, em particular aqueles que possuam interesse estratégico na política externa 

brasileira. Nota-se que a cooperação prestada possui claramente a busca pelo desenvolvimento 

internacional como uma de suas prioridades chave. 

 

Figura 1 - Organograma da Agência Brasileira de Cooperação 
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Fonte: Elaborado a partir de modelo e informações disponíveis em ABC (2015). Acesso em: 15 de julho de 2015. 

 

Por fim, é possível perceber que não há grandes alterações na estrutura e funções da 

ABC desde sua criação em 1987, sendo os principais problemas e dificuldades enfrentados pela 

agência um resultado de sua estrutura e organização, como será posteriormente discutido. A 

seguir são apresentados os principais dados sobre a cooperação técnica brasileira no período em 

questão. 

principais dados sobre a cooperação técnica brasileira (2003-2010) 



 
 

 
 

Os dados abaixo representam, resumidamente, os recursos relacionados à cooperação 

técnica brasileira e o orçamento da Agência Brasileira de Cooperação
125

. Como é possível 

verificar no quadro 1, os recursos para a cooperação técnica teve um expressivo crescimento 

dentro do período analisado, saindo de R$ 27.755 milhões em 2005 para R$ 101.676 em 2010, 

representando aproximadamente 14,4%
126

 do total de investimentos em cooperação 

internacional. 

 

Quadro 1 - Cooperação Brasileira para o Desenvolvimento Internacional 2005-2010 

(em R$ milhões) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Técnica 27.755.711 32.801.149 35.599.272 58.738.113 97.744.760 101.676.174 354.315.179 

Educacional 56.104.205 56.454.858 56.376.649 70.666.567 44.473.907 62.557.615 346.633.801 

Científica e 

Tecnológica 

- - - - - 42.255.987 42.255.987 

Humanitária 1.185.827 5.524.359 31.804.809 29.744.779 87.042.331 285.225.985 440.528.090 

Manutenção de 

Paz 

147.793.000 80.709.000 131.773.000 127.919.000 125.409.000 585.063.470 1.198.666.470 

 

Organismos 

Internacionais 

299.145.649 509.533.964 445.421.638 457.249.201 495.159.128 548.361.950 2.754.871.530 

Total 531.984.392 685.023.330 700.975.368 744.317.660 849.829.126 1.625.141.181 5.137.271.057 

Fonte: Elaborado a partir de ABC/IPEA, 2010: p.20 e ABC/IPEA, 2013: p. 18. 

 

Entretanto, como é possível verificar no quadro 2, os recursos totais destinados a 

cooperação técnica são muito superiores aos recursos orçamentários da ABC e isto se deve ao 

fato de que outros órgãos do governo federal, como ministérios e outras agências, também 

aportam recursos para projetos de cooperação (FRANÇA e BADIN, 2010; ABC/IPEA, 2013). 

Percebe-se que este orçamento também experimentou um crescimento ao longo do período, 

porém, parte dele ora não foi executado, ora ficou contingenciado. 

 

Quadro 2 – Orçamento da Agência Brasileira de Cooperação 

(em R$ milhões) 

 

Lei Inicial Lei + Créditos Executado Contingenciado 
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 É importante ressaltar que a escassez de documentos e dados anteriores ao período de 2005 inviabilizou uma análise de um 
período maior de tempo, o que indica problemas com o registro e documentação destas ações (ABC/IPEA, 2010). 
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 Incluído os recursos de cooperação científica, contabilizados a partir de 2010. 



 
 

 
 

2003 4.500.000 4.500.000 4.478.527 - 

2004 8.000.000 8.000.000 7.962.814 - 

2005 37.729.900 32.729.900 30.488.502 2.000.000 

2006 28.022.187 18.661.993 12.728.664 5.000.000 

2007 28.000.000 20.000.000 17.802.523 2.190.000 

2008 25.610.000 17.000.000 13.705.484 3.000.000 

2009 17.050.000 32.050.000 29.221.574 2.800.000 

2010 52.562.628 52.562.628 27.517.285 22.141.000 

     Fonte: Lei de Acesso a Informação: Protocolo 09200.000253/2015-96, 2015. 

as dificuldades e problemas da agência brasileira de cooperação 

Ao publicar um estudo com o objetivo de medir os impactos da cooperação técnica 

internacional no desenvolvimento nacional durante o período de 1930-1990, Cervo (1994) expõe 

que 694 projetos de cooperação foram implementados em países em desenvolvimento tendo o 

Brasil como prestador. Destes projetos verificou-se que quase sua totalidade foi requerida na 

década de 1980, período no qual a cooperação técnica internacional recebida pelo Brasil caia 

consideravelmente, sendo que as solicitações de projetos provinham, em ordem decrescente, da 

América Hispânica e Caribe, África, Ásia e Europa. Estas demandas feitas ao país indicavam 

que a capacidade da prestação de cooperação era percebida como ilimitada, pois mais de uma 

centena de áreas e subáreas foram solicitadas. A percepção destes países era de que o Brasil 

havia captado e assimilado a cooperação técnica proveniente do Norte, as adaptado a sua 

realidade e estivesse disposto a as repassar para o Sul (CERVO, 1994). 

Porém, a ABC não recebia toda a documentação necessária ao controle destas ações. 

Assim, quanto à cooperação prestada pelo Brasil, Cervo (1994) afirma que a documentação 

disponível na ABC sobre os projetos desenvolvidos no período é muito precária, faltando 

documentos como projetos iniciais e relatórios, não sendo possível - em diversos casos - 

identificar a fonte de recursos. Esta precariedade da documentação não permitiu que conclusões 

acerca dos resultados desta forma de cooperação fossem feitas, porém, foi possível verificar em 

correspondências as dificuldades burocráticas e a falta de disposição de agentes brasileiros para 

aceitar missões. O autor conclui que o controle do órgão central de cooperação - SUBIN e, 

posteriormente, ABC - não foi suficiente nas diversas modalidades de cooperação técnica, em 

particular na cooperação prestada a países em desenvolvimento. Apesar de ter os requisitos para 

tal, de possuir alta demanda e de possuir o "terceiro-mundismo" como parte de sua política 

externa, o Brasil não formulou - durante o período analisado - uma política de cooperação 

técnica internacional em favor dos países de menor desenvolvimento, a atuação brasileira foi 

qualificada como decepcionante (CERVO, 1994: p. 62). Desta forma, nota-se claramente que 

desde a década de 1980 e 1990 a ABC já enfrenta dificuldades de documentação, análise e 

avaliação de seus programas, dificuldade encontrada também pelos pesquisadores que se 



 
 

 
 

propõem a avaliar a cooperação técnica internacional brasileira e que se aprofundaram com o 

crescimento dos recursos e programas experimentados durante o período de governo Lula 

(2003-2010). 

A Agência Brasileira de Cooperação é considerada formalmente o ponto focal da 

cooperação técnica brasileira, no papel de interlocutora das diferentes instituições da 

administração pública, direta e indireta. A agência atua como financiadora dos projetos, em 

particular no pagamento de passagens, diárias e equipamentos, também sendo considerada a 

responsável pela coordenação das diferentes ações de cooperação técnica. Portanto, a agência é 

essencial para a atuação dos diferentes ministérios e de suas assessorias internacionais (AIs) nos 

projetos de cooperação, sendo que muitos destes não poderiam oferecê-la sem este suporte. Na 

prática, seus interlocutores percebem a ABC muito mais como um agente financiador da 

cooperação do que um ponto de discussão, reflexão e planejamento da cooperação técnica 

brasileira.  

A partir de entrevistas realizadas com técnicos de cooperação internacional da esfera 

pública e privada, somada a análise já realizada por Puente (2010), foram identificados um 

conjunto de fragilidades a serem enfrentadas para garantir a consolidação e expansão da 

cooperação técnica brasileira, sendo estes: a) insuficiência de recursos financeiros e 

orçamentários; b) dependência operacional e metodológica; c) deficiências metodológicas e de 

planejamento em geral; d) dificuldades em possuir quadros técnicos capacitados para a 

cooperação técnica (em particular a horizontal); e) problemas de coordenação e f) a estrutura da 

ABC. 

Os entrevistados consideram, assim como os dados apresentam, que houve uma grande 

expansão dos recursos e das ações articuladas pela ABC durante o período de governo em 

análise, o que permitiu que diversas frentes de cooperação técnica fossem abertas pelo país. 

Entretanto, este perfil expansionista tem sido modificado em particular após a troca da direção 

da agência, com um perfil mais discreto, que busca a racionalização das ações executadas. Esta 

mudança é percebida pelos técnicos das AIs e pelo representante da ABC, em particular através 

de critérios mais rigorosos para a assinatura de projetos de cooperação e da dificuldade de 

acesso a recursos para financiamento de missões e procedimentos burocráticos que necessitam 

de um tempo maior de tramitação. 

Os recursos mencionados, de acordo com o representante da ABC, possuem três fontes: 

1) orçamento próprio da agência, 2) a transferência de recursos de outros ministérios e 3) a 

cooperação triangular, onde a agência gerencia os recursos envolvidos. Não obstante, o 

crescimento da demanda por cooperação ultrapassou o crescimento de recursos, o que faz com 



 
 

 
 

que estes não sejam considerados adequados. Além disto, Puente (2010) indica a necessidade de 

seguir as leis de licitação e contratação, que dificulta a implementação de ações pela ABC, em 

particular no exterior, somado a isto, o valor e duração dos projetos também não são previstos 

pela lei, o que dificulta ainda mais sua execução de forma apropriada. Para que tais dificuldades 

fossem contornadas utilizou-se a intermediação do PNUD, assim os recursos são reservados e 

executados, por transferências ao programa, que por sua vez aloca estes recursos no projeto 

"guarda-chuva" Brasil-PNUD de execução da cooperação técnica entre países em 

desenvolvimento brasileira.  

Esta intermediação gera custos aos projetos, cujos principais são as taxas de serviço de 

intermediação e a dependência operacional e metodológica em relação ao PNUD. Quanto ao 

último ponto, Puente (2010) relembra a contribuição essencial do programa para o 

estabelecimento da cooperação técnica entre países em desenvolvimento no país. O 

representante da ABC confirma que esta parceria com o PNUD permanece relevante, mas 

estaria perdendo a importância. De qualquer forma, alega-se que este apoio não oferece 

nenhuma ingerência quanto à negociação, à escolha de prioridades e parceiros, sendo que o 

apoio dado pelo programa é apenas operacional. Como uma forma de solucionar estes 

problemas metodológicos, o representante da ABC indica a criação de um manual de operação 

da cooperação Sul-Sul, que estava em fase de finalização e foi publicado em 2013. Este manual 

tem como objetivo apresentar uma base conceitual e as principais orientações metodológicas 

para sua execução. Cabe ressaltar que já existe um manual para a elaboração de projetos de 

cooperação técnica recebida, feito neste mesmo sentido. 

Também foram identificados problemas metodológicos e de planejamento em geral nas 

ações de cooperação técnica entre países em desenvolvimento praticadas pelo Brasil. Tanto 

Puente (2010) como os técnicos das AIs e do IPEA alegam a falta de um planejamento 

estratégico de médio e longo prazo para estas ações, o que também é percebido pelo 

representante da ABC. Não existem grandes programas temáticos ou por área geográfica, pois 

grande parte das ações da agência se dão como resposta as demandas feitas pelos países 

parceiros, atendidas em relação à capacidade disponível para atendê-las. Além destas demandas, 

as visitas presidenciais e do chanceler criam a necessidade de responder a oferta da cooperação 

brasileira feita nestas ocasiões.  

Outro ponto levantado nas entrevistas, em particular pelos técnicos do IPEA, pelo 

representante da ABC e também indicado por Puente (2010), é a falta de um banco de dados que 

apresente as ações anteriores da agência, suas avaliações, mensurações, resultados. Isto está 

relacionado aos problemas de documentação, que na opinião dos entrevistados tem sido 



 
 

 
 

equacionado nos últimos anos, em grande parte dada as exigências dos órgãos de controle. A 

falta de uma sistematização das ações de cooperação técnica brasileira leva a impossibilidade de 

uma análise e reflexão sobre o perfil e a forma pela qual estas ações são desenvolvidas, sendo 

que tanto o representante de ABC como os técnicos do IPEA indicam que a falta deste tipo de 

reflexão é prejudicial, pois não oferece às instituições cooperantes informações que podem 

qualificar os projetos e auxiliar em seu planejamento, esta crítica também foi verificada nas 

entrevistas com os técnicos das AIs. 

Quanto à questão dos recursos humanos, Puente (2010) e os entrevistados, em particular 

o representante da ABC e os técnicos do IPEA, ressaltam uma série de questões importantes, 

inicialmente relembrando que a ABC nasce sem um corpo de funcionários próprios, herdando 

alguns técnicos da extinta SUBIN, porém não sendo estes suficientes para as demandas que a 

agência possuía. Durante os primeiros anos da agência, de forma emergencial e temporária, 

foram contratados quadros através do PNUD ou utilizando técnicos do IPEA, porém esta forma 

foi criticada nos anos 1990 e questionando pela justiça em 2001. Houve também a contratação 

de consultores, contratação por prazos temporários e, mais recentemente, a alocação de pessoal 

através de trâmites internos do ministério.  

Os problemas na gestão de recursos humanos e as diferentes formas de contratação 

causaram problemas aos projetos em andamento, uma vez que os profissionais que deixavam a 

agência eram substituídos por profissionais que não tinham experiência na área e nos projetos. 

Um segundo ponto sobre este problema é a própria estrutura do serviço exterior brasileiro que 

indica a possibilidade de exercer funções no exterior após um estágio inicial na secretaria geral. 

Como as atividades de cooperação técnica entre países em desenvolvimento exigem um período 

de aprendizagem razoável, o servidor acaba partindo de suas funções na ABC após parte deste 

aprendizado, não sendo automaticamente substituído. Outro fato que prejudica a continuidade da 

formação de recursos humanos para este tipo de cooperação é que, geralmente, os servidores não 

permanecem na área de cooperação internacional em suas novas alocações. Assim, é geral a 

posição de que é necessária a manutenção de um pequeno grupo de servidores especializados na 

agência, o que daria a segurança ao desempenho de suas atividades e garantia a ABC como um 

ponto focal da cooperação técnica internacional brasileira, além da possível estruturação de uma 

carreira própria para esta área. 

No que tange à coordenação feita pela ABC, os técnicos do IPEA, e em especial os 

técnicos das AIs, identificam problemas sérios da coordenação da cooperação técnica brasileira. 

Não parece haver uma coordenação em casos como, por exemplo, projetos que são 

desenvolvidos por ministérios ou instituições diferentes em um mesmo país parceiro, possuindo 



 
 

 
 

temáticas ou objetivos similares e que não são coordenados entre si, o que não permite que as 

ações sejam desenvolvidas em conjunto e de forma eficiente. Isto, além de provocar o 

sombreamento das ações, também leva a alocação ineficiente de recursos, a dispersão do foco 

das instituições cooperantes e, pelo lado do país parceiro, obriga-o a dispersar seus recursos 

escassos em projetos e equipes diferentes. Seria o papel da ABC fazer este tipo de coordenação, 

de forma que os projetos de cooperação técnica envolvam diferentes ministérios e instituições, 

permitindo um esforço conjunto e a alocação adequada dos recursos para que o país parceiro 

receba uma cooperação técnica de qualidade, isto também é importante para que as instituições 

cooperantes brasileiras possam se planejar de forma adequada, conhecerem e reconhecerem suas 

capacidades e como as utilizar de forma adequada no projeto a ser desenvolvido. Para isso se 

tornaria necessário montar uma estrutura descentralizada, com a presença da estrutura da ABC 

nos países receptores a exemplo do que começou a ser feito em Moçambique no segundo 

mandato do Presidente Lula diante das dificuldades encontradas na execução dos acordos 

assinados. 

Uma última questão apontada pelos técnicos do IPEA, pelos representantes da ABC, da 

CGFOME e pelos membros da sociedade civil é a própria estrutura da Agência Brasileira de 

Cooperação. Apesar de seu nome, a ABC não é propriamente uma agência, não possuindo a 

independência e autonomia que os entrevistados acreditam ser necessária para a execução dos 

projetos que se propõe. Estes também acreditam que a agência deveria ter um mandato 

expandido de sua atuação, não ficando apenas a cargo da cooperação técnica brasileira, mas ser 

um ponto focal de toda a cooperação, uma agência que coordenasse todos os esforços de 

cooperação do país, o sistematizasse e fizesse reflexões sobre estes processos e suas ações. É 

importante salientar que alguns dos problemas acima como, por exemplo, a questão dos quadros 

técnicos, dos problemas metodológicos e do planejamento poderia ser equacionados caso a 

agência se tornasse uma estrutura independente e autônoma, com uma carreira própria, com 

quadros técnicos específicos para atuar com cooperação internacional e que fizessem, em 

conjunto com as diferentes instituições e ministérios, a reflexão do que se pretende com a 

cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional. Assim, os entrevistados 

compreendem que é necessário discutir uma reestruturação da ABC, que dê a ela esta 

independência e autonomia e a defina como a instituição de liderança nos processos de 

cooperação do país. 

 

Considerações Finais 

O crescimento expressivo da cooperação brasileira para o desenvolvimento internacional, 

e em particular da cooperação técnica oferecida pelo país, levou a um aumento dos problemas e 



 
 

 
 

fragilidades que esta área apresenta. Os principais autores que analisaram a história da 

cooperação brasileira já os identificaram e as entrevistas realizadas permitiram verificar que tais 

problemas ainda persistem e em alguns casos vem se aprofundando em consequência da 

expansão destas ações. As principais fragilidades apresentadas, como a falta de recursos, a falta 

de quadros técnicos, problemas metodológicos, de planejamento e estratégia devem ser 

equacionados para que esta forma de cooperação possa ser desenvolvida de forma adequada e 

oferecendo aos países parceiros a troca de conhecimentos e experiências com qualidade. Outra 

questão relevante é a democratização das discussões e das decisões de política externa e, por 

consequência, de cooperação internacional, essencial para que estas políticas possam representar 

os anseios dos mais diferentes segmentos sociais. 

Como foi demonstrada, grande parte dos problemas enfrentados na cooperação brasileira 

recente está relacionado à sua organização e estruturas. Isto diz respeito em particular a própria 

ABC. Uma alteração na sua estrutura se torna essencial para consolidar-se como uma instituição 

independente e autônoma, com um mandato expandido que deve permitir uma maior capacidade 

de coordenação. Cabe mencionar que em 2013, a Presidenta Dilma Rousseff, em visita a Adis 

Abeba, Etiópia, para a comemoração dos cinquenta anos da União Africana mencionou em 

entrevista sua disposição em criar uma agência internacional de cooperação e comércio entre 

América Latina e África
127

, sendo que notícias divulgadas após esta viagem indicam que a 

intenção da Presidenta seria em reestruturar a ABC de forma que ela também cuide de questões 

relacionadas ao comércio exterior. Estas mudanças passariam desde a desvinculação da agência 

do Ministério das Relações Exteriores, a criação de uma carreira própria e a possibilidade de 

temas de comércio e financiamento de exportações também serem tratados por esta nova 

agência
128

. Entretanto, até o início de seu segundo mandato não houve mudança expressiva na 

estrutura da ABC. 

Por fim, é importante ressaltar que os problemas econômicos e ajustes fiscais 

experimentados no início do segundo mandato da Presidenta Dilma devem levar a uma alteração 

do perfil da cooperação brasileira, com diminuição dos recursos e ações, colocando em risco os 

projetos e ganhos alcançados durante o período de governo do Presidente Lula.  
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Resumo 

 O artigo pretende analisar uma das principais características do planejamento de política 

externa russa, que é sua determinação em blocos de vinte em vinte anos. Para isso os analistas 

precisam entender a base da segurança externa de Moscou e suas decisões políticas, como os 

objetivos da política externa russa podem evoluir, e como as decisões são feitas. Este 

conhecimento pode ajudar a explicar em que a cooperação é ou não é possível e onde as posturas 

mais contestadoras podem ou não ser de valor. Dessa forma, é pretendido observar as tendências 

da política externa e de segurança russa na segunda década do século XXI, assim como os 

interesses da política de segurança, objetivos e abordagens. Conclui-se com uma avaliação de 

como a política externa da Rússia e as políticas de segurança e recursos podem afetar os Estados 

Unidos e os demais Estados no Sistema Internacional, sem esquecer-se da atual posição russa 

nos BRICS, com uma análise prospectiva. Esse artigo objetiva desenvolver uma pesquisa 

classificada como qualitativa, pelos métodos utilizados para efetuá-la que se diferem daqueles 

usados em pesquisas quantitativas, as informações serão coletadas em sua maioria a partir de 

fontes secundárias (livros, artigos). Sendo assim, uma pesquisa em sua essência do tipo de 

observação indireta. A pesquisa a ser desenvolvida também possuirá o caráter explicativo, pois 

pretende demonstrar através de ferramentas metodológicas específicas, como a análise 

prospectiva, como a política externa russa irá se moldar nas próximas décadas. O tipo de 

pesquisa proposto é hipotético-dedutivo, pois é proposta uma hipótese, baseada em dados e 

variantes históricas, e a partir da dedução poderá se ter a comprovação da hipótese apresentada.  

Palavras-Chave: Rússia, Política Externa, Balança de Poder.  



 
 

 
 

Introdução 

 

 Para qualquer estudante que se propõe a observar a União Soviética e qualquer analista 

da Rússia da década de 1990, veria como as duas se mostram irreconhecíveis uma da outra. A 

Rússia que ressurgiu como um desafio de política externa para o Sistema Internacional como um 

todo, e para os Estados Unidos em particular, é mais rica, mais estável, cada vez menos 

democrática e mais assertiva globalmente. Se os políticos dos EUA esperam trabalhar com a 

Rússia em objetivos fundamentais da política externa e de segurança, eles devem estar cientes de 

como essas metas se fazem ou não alinhar com os interesses próprios da Rússia 

(MACFARLANE, 2009). 

 

O planejamento russo 

 Uma das principais características do planejamento de política externa russa é sua 

determinação em blocos de vinte em vinte anos (FRIEDMAN, 2009), para isso os analistas 

precisam entender a base da segurança externa de Moscou e suas decisões políticas, como os 

objetivos da política externa russa podem evoluir, e como as decisões são feitas. Este 

conhecimento pode ajudar a explicar em que a cooperação é ou não é possível e onde as posturas 

mais contestadoras podem ou não ser de valor. 

 Este artigo pretende analisar as tendências da política externa e de segurança russa na 

segunda década do século XXI, assim como os interesses da política de segurança, objetivos e 

abordagens. Conclui-se com uma avaliação de como a política externa da Rússia e as políticas 

de segurança e recursos podem afetar os Estados Unidos e os demais Estados no Sistema 

Internacional, sem esquecer-se da atual posição russa nos BRICS.  

 Medidas políticas internas postas em prática durante a presidência de Putin
129

 mudaram a 

forma das funções do governo russo e como ele governa. Quando Putin ascendeu ao poder no 

final da década de 1990, uma das principais mudanças internas do país se deu, o fim da tentativa 

de se tornar uma potência industrial (prioridade desde a Revolução Russa de 1917) e focar-se 

economicamente em sua vantagem: suas fontes energéticas, como a abundância em gás natural. 
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 Atual presidente da Rússia. Putin exerceu a presidência entre 2000 e 2008, além de ter sido primeiro-ministro em 

duas oportunidades, a primeira entre 1999 e 2000, e a segunda entre 2008 e 2012. 



 
 

 
 

Putin levou a sério a teoria econômica das vantagens comparativas
130

. No âmbito político, a 

eliminação de eleições para governadores regionais e do Senado do parlamento e intervenção do 

governo aumentando nas eleições nacionais para o parlamento e a Presidência ter reduzido a 

prestação de contas do governo para os cidadãos russos. Se a concentração do Kremlin
131

 sob 

Putin vai amadurecer como a Rússia se mostra no Sistema Internacional ainda é um mistério. 

Atualmente, Putin, agora presidente, continua muito responsável. Além disso, no entanto a 

distribuição de energia evoluiu, e é improvável que o governo russo divirja muito da atual 

trajetória da política doméstica (OLIKER, et. al., 2009). 

 A tomada de decisões será moldada, em grande parte, pela concorrência entre os diversos 

grupos de interesse no poder. A oposição popular ao novo governo permanecerá fraca. A grande 

maioria dos russos vê o atual governo como uma melhora substancial sobre a Rússia dos anos 

1990, e se orgulham do Estado russo para restaurar a Rússia como um poder independente no 

Sistema Internacional (OLIKER, et. al., 2009). 

 A variação numérica da população (que vem decaindo nas últimas décadas) e os 

conflitos étnicos são fontes potenciais de instabilidade interna para o país. Com a diminuição da 

população, a Rússia poderá ser forçada a considerar os trade-offs em gastos com cuidados de 

saúde, pensões, educação, infraestrutura e segurança. A imigração poderá compensar o declínio 

na força de trabalho, mas a maioria dos migrantes não são etnicamente russos, aumentando as 

tensões internas. Em vez disso, eles vêm da periferia sul da Rússia em um momento em que a 

parte dos muçulmanos na população total está a aumentando globalmente. O fracasso do 

Kremlin para reprimir atividades xenofóbicas exacerbou as tensões étnicas internas. Na verdade, 

uma das maiores ameaças à segurança nacional é o aumento das tensões internas e dos 

movimentos separatistas, principalmente em regiões menos desenvolvidas economicamente, 

como no norte do Cáucaso (MACFARLANE, 2009). 

 Após o colapso do rublo em 1998, a economia russa cresceu a uma taxa anual média de 

6,7 por cento até 2007. A capacidade de absorção pelos russos para a compra de bens de 

consumo importados cresceu ainda mais rapidamente: o produto interno bruto anual (PIB) em 

termos de dólares cresceu em média 26 por cento ao longo deste período, com o rublo 

valorizado em relação ao dólar. Debaixo do brilho da economia do petróleo e gás, o 

desenvolvimento econômico tem seguido os padrões observados em outras economias 
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  A teoria das vantagens comparativas explica por que o comércio entre dois países, regiões ou pessoas pode ser 
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custo absoluto de produção, mas a razão de produtividade que cada país possui. O conceito é muito importante para 

a teoria do comércio internacional moderno. Ver também Modelo Ricardiano das Vantagens Comparativas.  
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emergentes. Telecomunicações, restaurantes, varejo, atacado e turismo cresceram rapidamente. 

Estes setores, fora o energético, que têm impulsionado o crescimento. Desde 1998, aumentou o 

valor em dólares das exportações de petróleo e gás, fator que contribuiu no aumento percentual 

da taxa de crescimento média anual do PIB da Rússia (OLIKER, et. al., 2009).  

 No entanto, as altas taxas de crescimento têm reduzido nos últimos anos. Mesmo na 

ausência da crise econômica que atingiu a Rússia e grande parte do mundo no terceiro trimestre 

de 2008, o crescimento diminuiu. O modelo que conseguiu tirar o país das profundezas da 

recessão de 1990 se esgotou. O rublo desvalorizou no outono de 2008, e é pouco provável que 

volte a se apreciar rapidamente nos próximos anos. A extensão para a qual o crescimento retarda 

vai depender se o governo russo se torna mais eficiente, eficaz e responsável e menos corrupto. 

Mesmo com o crescimento moderado, no entanto, o país está pronto para se tornar uma das 

quatro maiores economias da Europa até 2025. A renda vai continuar a crescer em todo do país, 

e a classe média vai se expandir. Um crescimento mais lento poderia, no entanto, ter 

repercussões políticas, incluindo um declínio na popularidade do governo de Putin, menos (ou 

mais) da Rússia nas relações com o Ocidente (Ibidem). 

 Enquanto isso, o boom econômico tornou possível para o país gastar mais externamente, 

inclusive na área de defesa. No geral os gastos de defesa russos eram de 32 bilhões de dólares 

em 2007, um montante equivalente a 2,6 por cento do PIB. Na verdade, os gastos com segurança 

interna têm crescido muito rapidamente, mais rapidamente do que os gastos de defesa (que não 

tem acompanhado o ritmo econômico crescimento). Grande parte do orçamento de defesa tem 

sido dedicada aos custos de pessoal, programas de abate e transformação militar (Ibidem). 

 A substituição do equipamento militar continua lenta (OLIKER, et. al., 2009). Embora os 

contratos públicos (uma pequena porção do orçamento da defesa) estejam crescendo, a indústria 

de defesa depende de exportações de armas para permanecer no negócio. A Rússia é um dos 

maiores exportadores de armas do mundo, embora à sombra dos Estados Unidos. É importante 

destacar que a China e a Índia são os seus clientes mais importantes.  

 O país pode gastar muito mais em defesa do que faz atualmente. Formuladores de 

políticas russas parecem ter feito uma decisão consciente de crescimento moderado nos gastos 

de defesa por causa de dúvidas sobre se um orçamento maior seria gasto com sabedoria. E 

enquanto o governo manifestou a intenção de gastar mais com a defesa, no futuro, não está claro 

como isso será possível em função das limitações econômicas atuais. 



 
 

 
 

 A atual política externa da Rússia está focada em reforçar seu prestígio no cenário 

internacional, apoiar a recuperação econômica e crescimento, e de forma mais eficaz 

demonstrando poder para manter o país seguro e capaz de prosseguir com a sua política e 

objetivos. Apesar de não ter inimigos declarados, estão prontos para atacar ou ameaçar 

militarmente, os líderes russos continuam preocupados com a segurança no longo prazo. Eles 

acreditam que a Rússia deve construir e manter a seu prestígio agora para garantir que ela possa 

defender os seus interesses no futuro (MACFARLANE, 2009). 

 À medida que o governo pretende ampliar a sua influência a nível internacional, ele vê 

nas ações e políticas de outros estados como limitadoras e, em certo ponto, ameaçadoras a 

influência russa. Isto é particularmente verdade, principalmente quando se refere às ações e 

políticas dos países de sua periferia (FRIEDMAN, 2009), onde quer manter e aumentar sua 

influência, embora não tão extensa como Moscou poderia desejar, mas ainda é mais forte e onde 

o país vê algumas das ameaças mais imediatas para sua segurança. Preocupações de Moscou há 

muito se concentram na possibilidade de que instabilidade política em um país vizinho que 

possa envolve-los. A Rússia também teme que a mudança política nesses países seja um 

prenúncio de instabilidade para vir dentro de suas próprias fronteiras. A disposição de Moscou a 

tomar medidas para defender a sua influência na região, tendo em conta estas preocupações foi 

claramente demonstrada no conflito entre a Rússia e Geórgia, em agosto de 2008 (OLIKER, et. 

al., 2009).  

 As prioridades da política externa também estão ligadas aos seus laços comerciais. Neste 

contexto, o "estrangeiro próximo" é importante, a Europa Ocidental é crucial. Embora o governo 

russo tenha rejeitado muitos aspectos do modelo democrático europeu, os líderes russos e a 

população são, em grande medida como a população Europeia. As relações com a União 

Europeia (UE) têm sido muitas vezes tensas nos últimos anos, mas a antiga União Soviética 

concentrou seus esforços na construção de laços bilaterais com os principais países, talvez mais 

bem sucedidos com a Alemanha, e, fora da UE, com a Turquia (Ibidem). 

 

A Balança de Poder 

 Os esforços do país para se transformar em uma potência e contrapor poder aos Estados 

Unidos foi mais bem sucedido em alguns casos do que os outros. As tentativas de usar fontes de 

gás natural e petróleo como uma alavanca da política externa em determinados países, mesmo 

quando esses países dependem quase exclusivamente da Rússia, tendem a sair pela culatra, 



 
 

 
 

como exemplificado por relações com a Geórgia e com a Ucrânia. Além disso, a retórica 

invocando a alavanca de energia e de corte de gás natural tem preocupado os principais clientes 

europeus do país. 

 O foco da Rússia no reforço do seu prestígio internacional e da construção de relações 

econômicas a levou a se envolver mais na Ásia e no Oriente Médio. A China é um parceiro 

fundamental, apesar da desconfiança residual em ambos os lados, mas outros aspectos da 

política russa na Ásia continuam pouco explorados (OLIKER, et. al., 2009). 

 No Oriente Médio, tem desempenhado um papel importante em relação à esforços no 

sentido de reduzir o programa de armas nucleares do Irã, e Moscou busca influência em outras 

questões fundamentais. Isto é, claro, em conformidade com as suas ambições globais totais 

(Ibidem).  

 Suas relações com os Estados Unidos tornaram-se mais tensas nos últimos anos, em 

grande parte porque o governo russo sente que as políticas dos EUA minam o prestígio e poder 

da Rússia. Críticas dos EUA às políticas internas da ex-União Soviética, planos norte-

americanos para a defesa contra mísseis, e os esforços dos americanos para espalhar a 

democracia aos países da fronteira com a Rússia levaram os líderes russos a conclusão que os 

Estados Unidos têm agido de forma contrária ao país. 

 Para efeitos desta análise, acadêmicos da linha de argumentação da balança de poder 

podem interpretar a dinâmica do sistema internacional a ser mais centrada no Estado, com foco 

em interesses nacionais no contexto do equilíbrio de poder. Poderíamos também chamar este 

grupo de neorrealistas em um quadro de teoria das relações internacionais, mas porque sua 

crença no status do país como grande potência é tal força motriz primordial dessa identidade. A 

principal diferença entre liberais e realistas é que, para os primeiros, para a Rússia a atingir o seu 

legítimo papel como uma grande potência não significa necessariamente uma diminuição de 

Estado do ocidente. Os dois podem coexistir em paridade. Para os realistas, isso é impossível, 

pois para que se coloquem como superpotência, os russos necessariamente deveriam 

contrabalancear poder com as potências ocidentais (KUCHINS; ZEVELEV, 2012).  

 Os realistas estão bem representados politicamente e têm significativa influência no 

governo. Estes podem ser combinados em um novo framework de concerto global que faria 

refletir com mais precisão o novo equilíbrio de poder em que a Rússia poderia prosseguir seu 

caminho, mas a sua autoimagem nacional independente não seria drasticamente diferente de 

seus rivais ocidentais. Eles gostariam de importar a tecnologia ocidental, atrair o investimento 



 
 

 
 

estrangeiro direto, e competir com o sucesso com o ocidente. A existência da unipolaridade na 

arena global é tomada por certa, mas não é percebida como simplesmente uma possível lente 

analítica. Eles se esforçam para jogar o grande jogo de poder não apenas no cenário regional, 

como a maioria dos nacionalistas fazem, mas no palco global (por exemplo, no G-8, G-20, no 

Conselho de Segurança da ONU e no BRICS). No entanto, ao contrário da atual política chinesa, 

a política russa baseia-se, principalmente na visão dos balancers, de se aproximar da economia 

globalizada com receio (KUCHINS; ZEVELEV, 2012). 

 As percepções com relação aos Estados Unidos e o seu papel no mundo, fornecem uma 

lente poderosa para moldar não só como a Rússia concebe sua política externa e sua política de 

relações bilaterais de forma mais ampla do que apenas EUA e Rússia, mas também para 

compreender noções profundamente enraizadas de identidade russa. A política interna do país 

para a maior parte da segunda metade do século XX se viu com os Estados Unidos e a União 

Soviética trancados em uma competitiva luta pelo poder global e hegemonia, e cada país viu seu 

adversário como o principal ''outro'' em torno da qual grande parte da sua identidade e da 

política externa girava. O colapso da União Soviética foi um evento escaldante para os cidadãos 

da Rússia, bem como os demais estados recém-criados da região (KUCHINS; ZEVELEV, 

2012).  

 

Conclusão 

Como é sabido, a Rússia é um país de proporções continentais. Esse fato traz uma 

dificuldade ainda maior no controle das fronteiras, de modo a manter seu território 

integralmente. A não existência de uma fronteira física, que seria um obstáculo à possíveis 

conquistadores, apenas agrava essa ameaça de desintegração. Por ser uma potência global que 

está se recuperando, as previsões são que seus governantes deem cada vez mais uma maior 

atenção à seu hard power (FRIEDMAN, 2009). 

É um país signatário do Tratado de Não Proliferação, mas também é reconhecida como 

potência nuclear, possuindo a bomba atômica
132

. No entanto, a postura defendida, juntamente 

com os outros países pertencentes ao grupo BRICS, normalmente é de não intervenção, 

respeitando a soberania dos países. Também defendem uma mudança na ordem mundial para 

um sistema multipolar, e a Rússia possui poder econômico e militar para ser uma dessas 

potências mundiais (HERZ e LAGE, 2011). 
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Ainda, vendem gás natural para diversos países europeus que necessitam dessa fonte de 

energia, por isso melhoraram consideravelmente sua situação econômica. Essa melhora 

possibilitou inclusive um maior investimento na área militar, observando que trata-se de um país 

muito preocupado com sua segurança nacional (FRIEDMAN, 2009). 

No entanto, como Stephen Black (2012) diz, esses ganhos advindos da venda de recursos 

naturais como o gás, não foram direcionados à investimentos estruturais no país. Muitos 

cidadãos russos ganharam uma quantia considerável com esse boom de venda energética, 

principalmente a elite. O problema é que o foco nessa atividade dispersou a concentração que 

devia ter sido posta no desenvolvimento de seu setor industrial. 

Voltando à questão de segurança, as perspectivas são que a Rússia tente expandir sua 

zona de influência nas suas fronteiras, de modo a criar ‘zonas tampão’. Essas fariam com que a 

distância da capital, Moscou, aumentasse em relação à fronteira, dificultando o ataque de 

possíveis invasores. Na fronteira oeste, é vizinha de países pertencentes ao bloco da OTAN 

(Organização para o Tratado do Atlântico Norte). Por esse motivo, as relações russas com os 

países bálticos torna-se um pouco mais delicada, devido à presença – ainda que não física – dos 

Estados Unidos, um importante rival da antiga União Soviética. Por isso a importância do 

aumento da zona de influência da Rússia, através das zonas tampão. 

Nos próximos anos, segundo Friedman (2009), é provável que o país faça alianças para 

garantir a sua segurança, com a Bielorrússia e a Ucrânia. No entanto a forte influência norte 

americana observada nos países pertencentes à Aliança do Atlântico Norte preocupa a Rússia. 

Paralelamente, os Estados Unidos não deixarão que a antiga União Soviética aumente sua zona 

de influência cada vez mais, e consequentemente seu poder perante o Sistema Internacional. Nos 

próximos anos, o país estará novamente à frente da grande maioria, levando em consideração a 

capacidade militar, graças também aos investimentos que estão sendo feitos nesse setor. 

Apesar da melhora econômica atual através da venda de recursos minerais para a Europa, 

o país passou por uma forte crise econômica e política na década de 80, tendo em vista que não 

investiam em sua indústria nacional. Com o fim da Guerra Fria nos anos 90, ocorre uma abertura 

econômica no país, o que acaba prejudicando ainda mais o desenvolvimento interno. Um 

problema recente da Rússia é a queda na taxa de natalidade. Isso acaba afetando o 

desenvolvimento econômico, tendo em vista um menor mercado consumidor. Além disso, as 

consequências se estendem para uma questão de muita importância, a parte da segurança. Com 

uma menor população, o poder militar (em questão de números) é menor. Devido à grande 

dimensão de seu território, menos russos significa menos pessoas para ocupar as terras, 



 
 

 
 

deixando muitas fronteiras desabitadas e facilitando uma possível invasão. Por esse motivo, o 

país passou a investir consideravelmente no poderio militar. 

Já em relação à fronteira sul do país, no Cáucaso a tendência é que a Rússia também 

busque aumentar seu poder de influência, tendo em vista a preocupação de que a Geórgia possa 

ser influenciada pelos Estados Unidos. Na fronteira da Ásia Central, desde o 11 de setembro, os 

Estados Unidos está presente na região, no Afeganistão. A tendência, novamente, é que a Rússia 

tente aumentar sua zona de influência para esses países com quem faz fronteira, sempre 

buscando criar essas zonas tampão, preocupada em fortalecer sua segurança nacional 

(FRIEDMAN, 2009). 

Com relação à um outro país pertencente do grupo dos BRICS, a China, a propensão é 

que os russos busquem boas relações, tendo em vista o notável crescimento que esse país 

asiático vem apresentando. Os chineses possuem boas relações comerciais com os Estados 

Unidos, e uma aliança mais forte poderia inclusive significar no futuro o surgimento de um 

duopólio econômico poderoso, se não inclusive um sistema bipolar. Por esse motivo os russos 

não podem desenvolver relações de inimizade com a China, mas devem buscar se sobressair 

regionalmente (BLANK, 2012). 

No Conselho de Segurança das Nações Unidas, a Rússia assim como os outros países dos 

BRICS defendem a não intervenção, e apesar de concordarem com a reforma do conselho, os 

termos da mesma ainda são motivo de grande discussão. O poder de veto nesse órgão traz, sem 

sombra de dúvidas, um status ao país, o que pode ser definidor no caso da ocorrência de algum 

conflito
133

.   

As posições desse país nos faz crer que o mesmo não utilizará de seu poderio militar para 

realizar ataques à outros países, no entanto se sua segurança estiver comprometida, não medirá 

esforços para defender seu território. A presença dos Estados Unidos na região resulta numa 

grande preocupação para a Rússia, por isso a tendência de buscar criar zonas tampão ao redor de 

seu território, de modo a garantir uma maior segurança à sua integridade territorial.  

A atual situação na Ucrânia reflete o que foi apresentado nesse artigo, ou seja, a 

tendência russa a aumentar sua zona de influência nas suas fronteiras, de modo a garantir seu 

poderio e buscar novamente uma posição de destaque no sistema internacional. 
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 Informações podem ser encontradas no site oficial da ONU. Disponível em 

<http://www.un.org/press/en/2013/ga11450.doc.htm>. Acesso em 30/11/2014. 
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RESUMO 

O acrônimo BRIC criado em 2001 tornou-se um agrupamento político através de encontros cada 

vez mais frequentes e de temas diversificados entre os representantes dos países, passando a se 

chamar BRICS após convidarem a África do Sul para o grupo. Esta coalizão começa, assim, a 

agir dentro de uma lógica de coalizões de geometria variável de potências emergentes que 

permitem a estes países vocalizar e demandar mudanças numa ordem internacional cujas 

instituições principais refletem a bipolaridade do período pós-Segunda Guerra, que não é mais 

uma realidade. Neste contexto, este artigo busca entender de que maneira o BRICS tornou-se 

uma coalizão entre potências emergentes. O objetivo geral é compreender o processo de 

articulações entre os BRICS de modo a identificar os limites e potencialidades do grupo através 

da estratégia de soft-balancing usada por tais países conjuntamente. Assim, executa-se pesquisa 

qualitativa através de três etapas. Na primeira, busca-se um conceito dentro da literatura de 

Relações Internacionais para caracterizar os países BRICS dentro do sistema internacional 

contemporâneo. Na segunda, busca-se entender o BRICS enquanto coalizão através do 

desenvolvimento histórico da cooperação entre os países membros. Na terceira, apresentam-se 

os temas trabalhados pelos BRICS, principalmente nas agendas de segurança e economia. Estas 

etapas viabilizaram realização de análise sobre o papel do BRICS no sistema internacional, 

assim como de suas demandas por maior poder dentro da ordem liderada pelos Estados Unidos. 

Espera-se que este trabalho possa colaborar no entendimento da ação e do papel das potências 

emergentes em um contexto internacional de mudanças na configuração de poder.  

 

PALAVRAS-CHAVE: BRICS, ordem multipolar, coalizões de potências emergentes. 

 



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta é a mais curta resposta à pergunta “O 

que é o BRICS? ”. Mas, para entender este objeto para além de suas partes, é necessário 

entender de onde surgiu a ideia de agrupar justamente estes países e não outros. De fato, Jim 

O’Neill, não cogitava a ideia de ação conjunta de tais Estados ao criar o acrônimo BRIC, mas 

somente os colocava juntos por serem potenciais destaques econômicos na primeira década do 

século XXI. Entretanto, o grupo político foi criado e cresce tanto em quantidade de reuniões 

quanto em abrangência e profundidades de temas, não obstante as grandes diferenças existentes 

entre os países envolvidos. Deste contexto surge a pergunta: por que o BRICS se tornou um 

agrupamento político-diplomático?  

O objetivo geral é compreender o processo de articulações entre os BRICS de modo a 

identificar os limites e potencialidades do grupo através da estratégia de soft-balancing usada 

por tais países conjuntamente. Três objetivos específicos auxiliam a atingir este objetivo geral: 

analisar como classificar os países componentes dos BRICS em relação à posição dos mesmos 

no sistema internacional, analisar o processo de formação dos BRICS enquanto agrupamento 

político e buscar um conceito na literatura que ajude a compreender este processo e, finalmente, 

analisar as agendas trabalhadas pelos BRICS e apresentadas nas declarações conjuntas de 

reuniões e cúpulas. Para isso, executaremos pesquisa qualitativa através de três etapas. Na 

primeira, buscaremos um conceito dentro da literatura de Relações Internacionais para 

caracterizar os países BRICS dentro do sistema internacional contemporâneo. Na segunda, 

buscaremos entender o BRICS enquanto coalizão através do desenvolvimento histórico da 

cooperação entre os países membros. Na terceira, apresentaremos os temas trabalhados pelos 

BRICS, principalmente nas agendas de segurança e economia. Estas etapas viabilizarão 

realização de análise sobre o papel do BRICS no sistema internacional, assim como de suas 

demandas por maior poder dentro da ordem liderada pelos Estados Unidos.  

 

2. CLASIFICAÇÃO CONCEITUAL DOS PAÍSES BRICS 

Apesar de se tratar de um acrônimo recente, os países dos BRICS fazem parte de um 

grupo maior de países de difícil classificação conceitual. Esta dificuldade decorre do fato que 

diferentes critérios levam a agrupar países de maneira muito diferente. Por exemplo, Brasil, 

Rússia, Índia e China nunca poderiam ser chamados de países médios se considerarmos como 

parâmetro a população ou a extensão geográfica. O termo potência emergente, também muito 

encontrado na literatura, pode parecer inadequado quando se toma em consideração que a Rússia 



 
 

 
 

era considerada uma superpotência no tempo soviético, rivalizando com os Estados Unidos. 

Falar de lideranças regionais também é delicado, uma vez que liderar implica em ser 

reconhecido como tal, o que não é algo presente entre Paquistão e Índia, ou Argentina e Brasil.  

Esta dificuldade, entretanto, não impede de perceber que estes países possuem 

características compartilhadas. Eles são muito mais relevantes do que pequenos países e nem se 

confundem com as potências tradicionais. Assim, buscaremos apresentar algumas tentativas de 

se estabelecer um conceito para tais países que se encontram “no meio” da hierarquia. 

Keohane (1969) é um dos primeiros trabalhos relevantes desta discussão após a Segunda 

Guerra Mundial. Segundo ele, potências médias não conseguem agir sozinhas de maneira 

efetiva, mas através de grupos ou de instituições internacionais podem conseguir um maior 

impacto sistêmico (KEOHANE, 1969, p. 296). Ele escreveu em um contexto de Guerra Fria, 

onde era clara a bipolaridade do sistema. Um sistema unipolar sem uma potência imperial era 

uma novidade, o que leva a novas perspectivas para se pensar o sistema internacional. Entre 

estas, destacam-se Buzan e Wæver (2003) que propõem um entendimento da polaridade pós-

guerra Fria baseado em um esquema formado por “super power”, “great power” e “regional 

powers”. China e Rússia seriam, assim, superpotências. Após estes atores de nível sistêmico, 

Brasil, Índia e África do Sul se encaixariam enquanto potências regionais, que são aquelas que 

definem a polaridade do respectivo complexo de segurança regional. Neste sentido, teríamos 

complexos de segurança regionais unipolares (Sul da África), bipolares (Sul da Ásia) e 

multipolares (América do Sul).  

Vale destacar o trabalho de Nolte (2006) que buscou sintetizar algumas definições que 

também enfatizavam a dimensão regional, assim como Buzan e Wæver. O primeiro conceito 

que sobressai no seu trabalho é o trabalhado pelo National Council of Intelligence (NIC apud 

NOLTE, 2006) de rising power (potência emergente), que teria como critérios determinantes 

para classificação a) Crescimento econômico; b) Número de habitantes; c) Acesso a tecnologias 

avançadas e d) Recursos militares (NOLTE, 2006, p. 7). Desta maneira, Nolte considera como 

potências emergentes China, Índia, Brasil, Indonésia, Rússia e África do Sul. A presença da 

Indonésia é interessante já que também O’Neill (2001) quase a considerou parte dos BRIC e é 

um país constantemente cogitado como potencial membro dos BRICS, o que seria interessante 

na medida em que poderia ser o representante do mundo islâmico na coalizão. Nolte (2006) 

discute também a diferença entre os conceitos de traditional middle powers, emerging regional 

powers e emerging middle powers. Por potências médias tradicionais Nolte sugere Canadá, 

Austrália, Nova Zelândia, Países Baixos e países escandinavos e como potências emergentes 



 
 

 
 

regionais e/ou médias África do Sul, Índia e Brasil (SCHOEMAN apud NOLTE, 2006, p. 14). 

Nolte afirma que enquanto as potências tradicionais se definem pelo papel executado na política 

internacional, as novas potências médias se definem pelo papel de potência regional e potência 

média a nível global (NOLTE, 2006, p. 14).  

Huelsz (2009), ao discutir a aplicação de teorias de middle powers para estes novos 

atores (em oposição aos atores tradicionais), busca sintetizar a definição de emerging power em 

cinco hipóteses: A primeira é que potências emergentes possuem uma forte identidade 

internacional, baseada em uma clara visão da ordem mundial e em um entendimento da posição 

atual e potencial do país nesta ordem. A segunda é que potências emergentes são aqueles países 

que estão tradicionalmente situados em diferentes contextos estruturais em relação às economias 

industrializadas, mas cujas capabilities materiais foram desenvolvidas de modo a viabilizar um 

grau de influência na economia global. A terceira hipótese é que o comportamento das potências 

emergentes tende a ser influenciado por uma agenda global diferente daquela das potências 

médias tradicionais, o que significa que potências emergentes não necessariamente enfatizam o 

envolvimento em questões que requerem um senso de responsabilidade infundido moral ou 

eticamente pela comunidade internacional. A quarta hipótese é que potências emergentes são 

aqueles estados cujas estratégias possuem um caráter reformista. Por fim, Huelsz escreve que 

potências emergentes são também potências regionais (HUELSZ, 2009, p. 67-70). Estas 

características nos levam a concluir que Brasil, Índia, China e África do Sul são potências 

emergentes, mas Rússia não (MACFARLANE, 2006). 

A proposição que consideraremos para nortear este trabalho é aquela de Hurrell (2006). 

Ao contrário dos autores anteriores, em que buscavam conceitos para explicar o ordenamento 

internacional, Hurrell se foca especificamente nos países BRIC para entender o papel deles no 

sistema internacional unipolar. Os BRIC, segundo o autor, mereceriam uma atenção particular 

por quatro razões: seus recursos políticos, militares e econômicos, a aspiração por um papel de 

maior influência internacional, as coalizões formadas entre eles e pela diferença em relação a 

outras potências médias. Hurrell explica que os BRIC são países que se encontraram à margem 

da formação política liberal tecida pelos Estados Unidos no pós-Segunda Guerra, ao contrário de 

países como Japão, Coreia do Sul, Canadá, Austrália e os principais países europeus. Não 

bastasse a exclusão, Hurrell aponta ainda que os BRIC ainda desafiavam o Ocidente liberal com 

concepções próprias, como o revolucionismo soviético e chinês, o revisionismo terceiro-

mundista extremado da Índia e o revisionismo terceiro-mundista moderado brasileiro entre o 

início da década de 1970 e o final da década de 1980 (HURRELL, 2006).  



 
 

 
 

Apesar de possuir um discurso sobre superação da ordem unipolar, os BRICS não 

resistem à ordem liberal, mas se inserem na mesma através de reformas que aumentam o poder 

relativo de seus membros. Hurrell, neste sentido, destaca três dimensões pelas quais podem ser 

analisados estes países: a dimensão regional, que pode tanto evidenciar a preponderância de um 

país quanto pode expor uma fraqueza; as instituições internacionais, que são espaços de poder e 

negociação, importantes para potências secundárias e médias como lembrou Keohane (1969); e 

as relações com os Estados Unidos. No último caso, Hurrell apresenta duas possibilidades de 

práticas pelos países dos BRIC: bandwagoning e soft balancing. É evidente que tais países 

buscam evitar um conflito, ou gerar inimizades, com os Estados Unidos, mas enquanto no 

bandwagoning eles buscam se aliar ao Estado mais forte, no soft balancing há uma tentativa 

sutil de restringir o poder hegemônico por meios não militares.  

É justamente esta questão deixada por Hurrell que guiará este trabalho: buscaremos 

entender qual é a estratégia usada pelos países BRICS para atingirem seus objetivos sempre 

repetidos nas declarações conjuntas (ordem global multipolar, instituições com maior 

representatividade, dentre outros). Hurrell cita como middle power Canadá e Austrália e usa 

mais constantemente o termo emerging power para designar países como Brasil, Índia e China. 

O termo would-be great power não é usado ao longo do texto, servindo mais como uma 

provocação inicial. Esta provocação de Hurrell exprima melhor o que nos permite colocar os 

países BRICS juntos: o desejo de vir a ser grandes potências, não como algo distante, mas que 

pode ser viabilizado através de pressão por reformas que garantam maior poder aos mesmos e 

gere uma ordem multipolar, através de criação de novos mecanismos na impossibilidade de 

reformas e através de capabilities que não podem ser desconsideradas. Assim, a ideia de 

“aspirantes a grandes potências” vai ser simplificada por “potências emergentes” da maneira 

como Hurrell também faz em seu texto, mais no sentido de aspiração do que de expressar com 

precisão um movimento dentro da ordem internacional que pode ser momentâneo.  

 

3. A COALZIÃO BRICS: definição e formação 

Após tentar entender conceitualmente os países do BRICS dentro da ordem 

internacional, busca-se agora entender a estratégia dos mesmos de agir através de um 

agrupamento. O BRICS enquanto arranjo cooperativo entre potências emergentes é importante 

na estratégia dos mesmos, uma vez que não são países fortes o suficiente para tomarem decisões 

de grande impacto a nível sistêmico, nem fracos a ponto de poder desconsiderar o impacto das 

decisões tomadas. Portanto a atuação conjunta destes países é relevante na medida em que 



 
 

 
 

potencializa a influência de tais países sobre o sistema internacional. Neste sentido temos, como 

apresenta Flemes (2010), uma série de arranjos cooperativos ou coalizões entre países 

emergentes no contexto atual, como o IBAS, OCX, BASIC, G20 agrícola e, claro, o BRICS. 

Estes grupos se diferenciam de casos como o G77 e o Movimento dos Não-Alinhados (MNA), 

já que o contexto, a forma e a quantidade de membros nestes grupos diferem dos exemplos 

atuais. Tanto no G77 quando no Movimento dos Não-Alinhados, se tratava de países fracos e 

economicamente pobres, em um sistema bipolar, que buscavam ganhar importância pela 

quantidade de membros ao recusar tanto o bloco dos Estados Unidos quanto o da União 

Soviética. No caso do BRICS, temos menos países, que estão entre as maiores economias 

globais, mas que não são potências econômicas estabilizadas como os países do G7. 

O BRICS funciona como um fórum de cooperação multilateral, mas não pode ser 

chamado de instituição. Instituições são um conjunto de regras que orientam o comportamento 

dos atores que compõem este grupo, constrangendo-os a tomar decisões que sejam benéficas a 

todos os outros membros e que aumentem o nível de segurança no sistema internacional, além 

de aumentar o fluxo de informações e reduzir os custos de transação entre eles, de maneira 

formal ou informal (KEOHANE, 1988). O BRICS não se encaixa nesta ideia, dado que não 

possui documento constitutivo, não funciona com um secretariado fixo nem tem fundos 

destinados a financiar qualquer uma de suas atividades, ou seja, se sustenta somente pela 

vontade política de seus membros. Entretanto, a criação do Novo Banco de Desenvolvimento 

(NBD) e do Arranjo Contingente de Reservas (ACR) são sinais positivos de que o grupo está 

conseguindo, não obstante a crise global, aprofundar seus vínculos cooperativos.  

Lima (2010) apresenta, como alternativa à ideia de instituição, o conceito de coalizão, 

que “implica na articulação de posições comuns em arenas de negociação no plano global ou 

regional”. Especificamente no caso de coalizões entre potências emergentes, Lima (2010) 

destaca que as mesmas tendem a ter geometria variável, de acordo com o tema e regime 

internacional em questão. Oliveira, Onuki e Oliveira (2009) destacam duas características deste 

tipo de coalizão: a primeira é a heterogeneidade entre os membros e a segunda é a baixa 

interdependência econômica. Para a segunda característica, porém, Lima (2010) faz uma 

exceção: a relação de todos os países em questão com a China. Não obstante, ela escreve que 

estas duas características principais geram duas consequências: a primeira é que fatores políticos 

se tornam mais relevantes na explicação da formação da coalizão e a própria heterogeneidade, 

que num primeiro momento pode ser visto como algo que dificulta a cooperação, cria incentivos 

para que países com maiores capacidades relativas desenvolvam um papel de empreendedores 

políticos na coordenação da ação coletiva, de acordo com a lógica Olsoniana da superação de 



 
 

 
 

problemas da ação coletiva em contextos de diferentes interesses. Olson (1965) escreve que a 

motivação da ação coletiva poderia ser baseada no cálculo utilitário de custo e benefício, no qual 

a propensão do agente em cooperar pela ação coletiva pressupõe a percepção de que haverá um 

ganho líquido marginal derivado da ação. Neste sentido, Oliveira, Onuki e Oliveira (2009) 

destacam duas dimensões chave: o tamanho do grupo e a distinção entre benefícios coletivos e 

benefícios seletivos (ou privados). Em relação ao tamanho, Olson defende uma relação 

inversamente proporcional entre a propensão a cooperar através do grupo e o tamanho do grupo. 

O BRICS, assim, por ser um grupo pequeno, pode ser entendido como uma coalizão na qual os 

países possuem forte propensão a cooperar. O risco do free rider é reduzido, já que a 

possibilidade deste comportamento surgir é maior em grupos grandes. 

Uma vez que o BRICS pode ser entendido enquanto coalizão entre potências emergentes 

(no sentido de aspirantes a grandes potências), a estratégia de soft balancing parece ser a mais 

adequada para pensar a atitude de tais atores em relação à potência hegemônica, como defendem 

alguns autores como Flemes (2010), Lima (2010) e Hurrell (2006). Segundo Pape (2005), 

medidas de soft balancing são “ações que não desafiam diretamente a preponderância militar 

dos Estados Unidos, mas que usam de ferramentas não-militares para atrasar, frustrar e debilitar 

as políticas militares agressivas unilaterais dos Estados Unidos” (PAPE, 2005, p. 10, tradução 

nossa). Sobre as pré-condições para considerar a possibilidade de soft balancing, Paul aponta 

três principais: a posição da potência hegemônica e o comportamento militar são de crescente 

preocupação, mas ainda não representam uma séria ameaça à soberania dos poderes secundários; 

o Estado dominante é uma importante fonte de bens públicos nas áreas de economia e 

segurança, que não podem ser simplesmente substituídas; o Estado dominante não pode 

simplesmente retaliar, porque os esforços de equilíbrio dos outros não são evidentes ou porque 

não desafiam diretamente a sua posição de poder por meios militares. 

O contexto no qual Pape e Paul escrevem é de um governo Bush agressivo e unilateral, o 

que acabar por forçar outras potências a tentar mitigar este comportamento. Apesar de o discurso 

de Guerra ao Terror já não ser tão preponderante no governo Obama, a estratégia continua 

válida para os BRICS quando se deparam com a inatividade dos Estados Unidos para promover 

mudanças que redistribuam o poder. Exemplo disso é o caso da reforma na proporção dos votos 

no FMI, que não foi aprovado pelos Estados Unidos, uma vez que o governo democrata não 

conseguiu convencer a bancada republicana no Congresso.  

 



 
 

 
 

4. A EVOLUÇÃO DAS AGENDAS TRABALHADAS PELOS 

BRICS 

Enquanto ideia, o BRIC foi criado em 2001 para juntar países que possuíam mercados 

que prometiam forte crescimento econômico. Entretanto, somente em 2006 as primeiras 

iniciativas diplomáticas aconteceram. Brasil, Rússia, Índia e China se encontram em Cúpulas 

anuais desde 2009 e a África do Sul, desde 2011. Nestes encontros os países discutem novos 

temas e aprofundam as conversas de temas trabalhados em reuniões anteriores. Entre os temas 

principais está o apoio ao G20 enquanto o principal local de negociações relacionadas à crise 

econômica global, várias demandas por reformas de organizações internacionais (FMI, Banco 

Mundial, OMS, Conselho de Segurança da ONU) e a busca por um mundo mais multipolar 

(SOUTO, LOPES, 2013). Além destes temas, os países BRICS também discutem temas caros 

aos países mais pobres, como os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, as negociações da 

Rodada de Doha, desenvolvimento sustentável, saúde global e segurança alimentar. 

Em cada declaração dos BRICS o desenvolvimento dos países mais pobres é destacado. 

Cronologicamente, na reunião ministerial de 20008 eles sublinharam o compromisso para acabar 

com a pobreza, com a fome e com doenças em países pobres (BRIC, 2008). Em 2009, a primeira 

Cúpula denunciou que os países mais pobres eram os mais afetados pela crise financeira e os 

BRIC demandaram maior compromisso dos países desenvolvidos para minimizar os impactos 

no mundo em desenvolvimento (BRIC, 2009). Eles também sublinharam o compromisso dos 

países desenvolvidos de destinar pelo menos 0,7% do PIB para assistência oficial para o 

desenvolvimento além de outras maneiras para aumentar a cooperação, como perdão de dívidas, 

acesso a mercados e transferência de tecnologia
134

. É interessante notar que os BRICS não se 

colocam como competidores dos países desenvolvidos, mas pedem mais ajuda tradicional, já 

que a Cooperação Sul-Sul funcionaria como um complemento. 

A cúpula dos BRIC de 2010 traz a responsabilidade de diminuir a desigualdade no 

desenvolvimento econômico global e de promover inclusão social através de um papel maior e 

mais ativo dos países emergentes e em desenvolvimento nas organizações internacionais (BRIC, 

2010). Eles destacaram a importância da cooperação técnica e financeira para promoção do 

desenvolvimento social e sustentável, proteção social, emprego pleno e políticas para os grupos 
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mais vulneráveis como os pobres, as mulheres, os jovens, os migrantes e as pessoas com 

deficiência. Nenhuma referência à democracia é feita como requisito para o desenvolvimento. 

Em 2011 a terceira cúpula destacou a necessidade de acelerar o crescimento sustentável 

dos países em desenvolvimento para enfrentar a pobreza e atingir os Objetivos do Milênio 

(BRIC, 2011). Mais do que nas ocasiões anteriores, eles declararam que a erradicação da 

pobreza e da fome extremas é um imperativo moral, social, político e econômico. Eles também 

reafirmaram o compromisso em cooperar em temas como proteção social, trabalho decente, 

igualdade de gênero, juventude, saúde pública e combate ao HIV-AIDS. Além desta declaração, 

os ministros da saúde dos BRICS (agora já com a África do Sul) declararam ajudar os países 

mais pobres na promoção de um sistema de saúde acessível e sustentável, em particular no 

combate a doenças como a tuberculose, hepatite viral e malária (BRICS, 2011). Os 

representantes dos Bancos Centrais dos BRICS pediram por mais recursos dos bancos de 

desenvolvimento multilaterais para não negligenciar o desenvolvimento financeiro dos países 

mais vulneráveis (BRIC DEVELOPMENT BANKS, 2010). Finalmente, os ministros da 

Agricultura dos BRICS reiteraram a cooperação internacional para reduzir a pobreza. 

A quarta cúpula em 2012 trouxe alguns importantes elementos para promoção do 

desenvolvimento como a aceleração do crescimento, segurança alimentar e energética, criação 

de novos trabalhos e desenvolvimento sustentável (BRICS, 2012). A quinta cúpula de 2013, na 

África do Sul, deu uma importância especial para a cooperação com os países africanos, numa 

tentativa sul-africana de liderar a região ao trazer mais ajuda e comércio com propósito de 

promover desenvolvimento (BRICS, 2013). Com este foco particular regional, os BRICS 

apoiaram processos de integração regional, especialmente com o NEPAD. Além disso, os 

BRICS mais uma vez destacaram a necessidade de um acesso contínuo, adequado e previsível a 

financiamentos de longo prazo em infraestrutura e investimentos. Por fim, os BRICS chamaram 

a atenção para os Objetivos do Milênio que não serão alcançados pelos países pobres sozinhos. 

Nesse contexto, os BRICS chamam os países desenvolvidos a não diminuir a Ajuda Oficial para 

o Desenvolvimento e pedem para que pensem na agenda pós-2015, em particular na erradicação 

da pobreza e no desenvolvimento humano. 

A Declaração de Fortaleza em 2014 abriu o segundo ciclo da história dos BRICS. 

Afirmam eles que, enquanto o primeiro ciclo se caracterizou pela consolidação das economias 

emergentes a nível internacional como principais responsáveis pela recuperação da crise 

econômica e financeira global, este segundo se caracteriza pelo papel significativo na promoção 

do desenvolvimento social através das experiências que tiveram ao enfrentar os desafios da 



 
 

 
 

pobreza e desigualdade (BRICS, 2014). A reunião também foi importante para avançar na 

discussão sobre a criação do banco de desenvolvimento e do fundo. Decidiu-se que a sede do 

banco seria em Xangai, com insistência chinesa, o que evidencia a força do país no grupo, o que, 

porém, pode ser um risco para a legitimidade enquanto esforço anti-hegemônico multilateral 

(ABDENUR, FOLLY, 2015). 

Por fim, o sétimo encontro em julho de 2015 na cidade de Ufa, na Rússia, marcou o mais 

importante passo de institucionalização dos BRICS ao lançar as instituições financeiras dos 

BRICS: o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e o Arranjo Contingente de Reservas 

(CRA). A criação destes mecanismos é uma resposta decepção destes países com a demora dos 

Estados Unidos em ratificar o pacote de reformas do FMI de 2010 (BRICS, 2015). Também é 

interessante destacar o interesse que os cinco países expressam em continuar as conversas para 

uso das próprias moedas para transações entre eles, o que diminuiria a sensibilidade dos BRICS 

em relação às variações do dólar. Ao final da declaração, os BRICS demonstram interesse em 

institucionalizar mais a coalizão através de um site que informaria princípios, objetivos e 

práticas dos BRICS e que funcionaria como um secretariado virtual. 

Como principais características relacionadas à agenda política dos BRICS, destaca-se a 

busca por maior poder relativo dentro da ordem atual, de modo que ela passe a se tornar 

multipolar, mas mantendo os Estados Unidos enquanto ator responsável pelos custos da 

liderança e segurança do sistema. Além disso, os BRICS desejam resoluções pacíficas de 

conflitos na África e Ásia e demandam reformas das organizações internacionais do regime de 

segurança internacional, em particular o Conselho de Segurança, ainda que não consigam chegar 

em uma proposta comum. 

 

5. ANÁLISE DO PAPEL E DAS DEMANDAS DO BRICS 

Após entender quem são os membros, o tipo de agrupamento e os posicionamentos nas 

principais agendas, é possível entender melhor de que maneira o BRICS está presente no 

sistema internacional, viabilizando a presença das cinco potências emergentes da coalizão. Ao 

buscar um conceito capaz de incorporar adequadamente os BRICS, temos que eles estão 

insatisfeitos com a ordem unipolar, mas não exigem ou buscam mudanças radicais na ordem. A 

estratégia de soft-balancing no relacionamento com os Estados Unidos permite uma oposição 

suave à potência hegemônica, de modo a diminuir o poder estadunidense e aumentar em termos 

relativos o poder dos BRICS. Esta dinâmica se dá através de instituições internacionais e 

coalizões, mecanismos que viabilizam e potencializam a participação e peso de países que não 



 
 

 
 

são capazes de pressionaram de maneira eficiente sozinhos, como defendeu Keohane (1969) e 

Hurrell (2006). Em relação às instituições internacionais, comprova-se este comprometimento 

quando se observa a preocupação que o BRICS tem em trazer reformas que promovam maior 

representação dos países emergentes e em desenvolvimento, assim como quando defendem o 

direito internacional e o multilateralismo. As declarações analisadas mostram que isso acontece 

com o Conselho de Segurança da ONU, com o FMI, com o Banco Mundial, com a OMC e com 

a OMS, o que comprova a tese acima, que países emergentes buscam atuar através de 

instituições internacionais. A atuação em grupos de pressão e coalizões também destacada por 

Hurrell (2006) é também forte quando o autor enumera algumas destas iniciativas, como o G20 

financeiro, o G20 da OMC, o IBAS, Organização da Cooperação de Xangai e, claro, o BRICS. 

A ausência de demandas radicais, mas este intenso trabalho de coordenar posições políticas, 

evidencia a ideia de que os países BRICS não buscam mudar a ordem liberal vigente, mas 

buscam maior presença e poder na mesma, se opondo à preponderância dos Estados Unidos. É 

interessante notar a delicadeza desta oposição: por um lado, como ressalta Pape (2005), os 

BRICS se beneficiam dos custos da liderança que são assumidos pelos Estados Unidos, em 

especial ao fornecer bens públicos nas áreas de segurança e economia. Por outro lado, eles se 

opõem de maneira cuidadosa à concentração de poder desta ordem liberal e demandam reformas 

que dê a eles poder de decisão em instituições internacionais. 

Ainda sobre as demandas por mudanças dentro da ordem, é interessante notar o constante 

apelo dos BRICS pela paz e a repulsa por intervenções militares. Como elementos relevantes 

que ajudam a formar esta posição é possível apontar, em primeiro lugar, uma preocupação 

geopolítica dos países asiáticos dos BRICS (Rússia, Índia e China) que se encontram muito 

próximos de países que os Estados Unidos invadiram ou ameaçam invadir, como Afeganistão, 

Iraque e Irã. Entretanto, é relevante notar que a preocupação está mais em limitar a presença 

militar dos Estados Unidos na região do que, de fato, evitar ações militarizadas, uma vez que 

todos os três países possuem histórico bélico conturbado.  

A possibilidade de institucionalização dos BRICS é uma questão que emerge desta 

análise de coalizão. Pelas agendas analisadas, é possível afirmar que eles são muito diferentes 

entre si, uma vez que concordam com pontos demasiado genéricos, sem apresentar propostas 

concretas, como temos na discussão de reforma do Conselho de Segurança e na Rodada de 

Doha. Dado que maior institucionalização significa maior comprometimento e menor 

flexibilidade, pode não ser tão interessante para os países a institucionalização, pelo menos não 

enquanto tamanhas diferenças permanecerem. O formato atual, de coalizão, é interessante na 

medida em que permite que os países cooperem nos temas que julgarem adequados e que os 



 
 

 
 

permita discutir e negociar temas mais delicados sem implicar em um compromisso formal. É 

interessante notar como que o surgimento do Banco de Desenvolvimento dos BRICS se 

institucionaliza enquanto o BRICS continua como fórum: de outra maneira, o Banco de 

Desenvolvimento teria maiores dificuldades em ser criado, dada a ausência de espaços de 

negociação com baixo comprometimento institucional.  

Neste sentido, vale notar a importância de um comportamento pragmático entre os 

BRICS, voltado à cooperação entre eles, ainda que haja pouca convergência de valores comuns 

e grandes diferenças em termos políticos, econômicos e culturais. Se os cinco países tivessem 

um comportamento restritivo em relação a tais diferenças, o potencial de cooperação do BRICS 

seria fortemente reduzido. O diálogo pragmático permite que várias questões pontuais de 

comum acordo sejam levadas adiante, ainda que defendidas por motivações diferentes. Um bom 

exemplo que demonstra este fato é na agenda de meio-ambiente, na qual foi formada uma outra 

coalizão chamada BASIC, que agrupa praticamente os mesmos países, mas exclui a Rússia. Isso 

não significa que o BRICS não tem na sua agenda a questão ambiental, mas as diferenças de 

posicionamento político levam a declarações genéricas, o que passa a ser contornado pela lógica 

das coalizões de geometria variável, ou seja, o BASIC para este exemplo.  

O convite feito à África do Sul para participar da coalizão é relevante para entender 

como os BRICS se inserem no contexto global: não foi algo que se deu por semelhanças 

políticas e econômicas, mas sim pela legitimidade que traz à presença chinesa, indiana, 

brasileira e russa na África Subsaariana. De fato, além do escritório em Xangai, somente a 

África do Sul terá um escritório regional do NDB.  

Ao considerar o Sul Global, ou os países em desenvolvimento localizados principalmente 

na América Latina, África Subsaariana e Sul da Ásia, é interessante notar como os BRICS se 

posicionam como líderes, dada a força econômica deles e o potencial para ajuda e cooperação 

para o desenvolvimento diferenciada destes países. Em declarações conjuntas, eles se colocam 

como defensores dos países em desenvolvimento e fazem demandas em prol do 

desenvolvimento destes países e pela maior cooperação Norte-Sul e Sul-Sul. Já entre os países 

desenvolvidos, os BRICS se posicionam demandando recursos também para eles porque ainda 

estão se desenvolvendo. Ou seja, entre os mais pobres eles se colocam como líderes e entre os 

ricos eles se colocam como pobres, criando assim uma presença intermediária que encontra no 

conceito de Hurrell de potência emergente uma explicação adequada.  

A agenda de desenvolvimento está no centro da preocupação dos BRICS ao lado das 

demandas por maior participação na ordem internacional. Mas esta preocupação não é colocada 



 
 

 
 

de maneira altruísta. Na verdade, a lógica defendida pelos países BRICS de cooperação win-win 

se baseia em uma noção de cooperação de benefício mútuo, no qual os BRICS também ganham 

ao serem solidários (por exemplo, com investimento externo direto). Ou seja, os BRICS 

colocam ajuda internacional e investimento externo direto como inciativas de cooperação. Os 

BRICS apresentam esta noção nova de cooperação, mas não parecem propor uma noção 

alternativa de desenvolvimento, uma vez que apoiam sem restrições os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio, atuam comercialmente dentro da lógica capitalista do sistema e se 

mostram dispostos a cooperar para a agenda de desenvolvimento pós-2015 das Nações Unidas. 

Isto é mais uma evidência de que os BRICS não almejam uma nova ordem, mas sim uma 

mudança na distribuição de poder dentro da ordem vigente. 

Dada a centralidade do tema do desenvolvimento, para os BRICS é muito importante que 

FMI e Banco Mundial se reformem. Eles conseguiram mudanças pequenas (no percentual dos 

votos), mas seguem exigindo mudanças efetivas na distribuição de poder nas instituições 

financeiras. E, dentro da perspectiva da Cooperação Sul-Sul que complementa a Cooperação 

Norte-Sul, é importante notar a criação do Arranjo Contingente de Reservas entre os BRICS que 

pode servir como um complemento do FMI e o Novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS 

que pode complementar o trabalho feito pelo Banco Mundial. A criação destas instituições 

BRICS não significa que eles vão abandonar as instituições de Bretton Woods, já que nas 

próprias declarações eles se comprometem a colocar mais recursos e sempre pedem por 

mudanças nestas organizações. Entretanto, criar mecanismos alternativos é um meio de os cinco 

países conseguirem mais poder sem sair da ordem unipolar vigente. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, é possível dizer que o papel da coalizão BRICS é viabilizar e potencializar a 

ação política das cinco potências emergentes envolvidas, que se posicionam no sistema 

internacional de maneira a se opor à concentração hegemônica de poder, mas sem se opor à 

ordem liberal, dado o alto custo que esta oposição implicaria. Assim, este soft balancing se 

manifesta em duas questões principais: a primeira são as reformas de instituições internacionais 

de modo que se tornem mais multilaterais e deem mais poder e voz aos países emergentes e em 

desenvolvimento e a segunda é a defesa da promoção do desenvolvimento principalmente nos 

países e regiões mais necessitados, através de cooperação tradicional, com recursos vindos dos 

países desenvolvidos e complementada pela cooperação de ganhos mútuos, entre países em 

desenvolvimento, cooperação esta que pode ocorrer tanto através de ajuda internacional quanto 



 
 

 
 

através de investimento externo direto. Nestes dois grandes temas (reformas de instituições e 

cooperação para o desenvolvimento), os países BRICS mantém as características de atores 

racionais, orientados aos ganhos relativos, através da redução de custos e maximização de 

ganhos. Estas dinâmicas, em um contexto de crise nos Estados Unidos, levam a um cenário no 

qual a potência hegemônica mantém os custos da liderança, mas divide o poder com outros 

polos de poder, tanto com os tradicionais quanto com as potências aspirantes do BRICS. 

É possível questionar, neste contexto de mudança da distribuição de poder da ordem 

internacional, se o sistema vai continuar unipolar. Quando o BRICS demanda em suas 

declarações um sistema multipolar não está, necessariamente, desafiando a ordem internacional 

surgida com o final da Guerra Fria que permanece até hoje, mas busca corrigir o anacronismo 

institucional, decorrente da falta de reformas que ajustassem as organizações a novos contextos. 

O interesse dos BRICS por tais reformas é movido pelo fato de que são justamente eles os países 

que mais se beneficiariam de eventuais reformas, por serem as novas potências políticas e 

econômicas. A  criação do Novo Banco de Desenvolvimento representa o início de uma nova 

fase da coalizão, na qual os esforços deixam de ser individuais, mas passam a representar um 

esforço institucionalizado para agir multilateralmente na promoção do desenvolvimento (em 

particular na industrialização dos países africanos), em especial em ocasiões nas quais o Banco 

Mundial ou outros bancos multilaterais não estejam presentes. O Arranjo Contingente de 

Reservas também é um importante resultado destes anos de reuniões para permitir maior 

liquidez dos países em um cenário de crise financeira global que alcança mercados emergentes 

que, num primeiro momento, conseguiram se beneficiar dos cenários negativos no Norte.  
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Resumo 

Esta apresentação demonstra a tendência de declínio relativo das potências do G7 e a 

emergência do BRICS, em um movimento que se configura nas últimas décadas, mas que foi 

intensificado após a crise de 2008/2009. Como metodologia, o estudo baseou-se no mapeamento 

dos agrupamentos, alianças e blocos internacionais aos quais os países do G7 e do BRICS 

pertenceram do pós-guerra aos tempos atuais e foram analisadas as estatísticas da evolução do 

PIB (nominal e por Paridade do Poder de Compra), sua participação no quantum global, as 

respostas à crise, bem como o percentual dos grupos no orçamento militar global. O resultado 

foi a tabulação e organização de gráficos que demonstraram que as taxas médias de crescimento 

do PIB dos países BRICS segue uma tendência histórica de crescimento acima da média dos do 

G7 e que isto significou aumento da participação dos primeiros no quantum global. O trabalho 

conclui que apesar de o BRICS possuir diversos indicadores econômicos mais favoráveis, o G7, 

em especial os Estados Unidos, ainda mantêm a hegemonia econômica e militar do planeta e age 

a fim de assegurar seus interesses mundo afora. 

 

Palavras-chave: BRICS, G7, Poder Global. 

 

Os anos que sucederam à crise mundial do capitalismo de 2008 estão caracterizando-se 

pela recomposição de forças. Desde o fim da Guerra Fria que não se observa tão significativos 

movimentos de reordenamento econômico e geopolítico. A marca desta nova configuração do 

poder global é o declínio relativo de antigas potências e a emergência de novas, que 

compartilham distintas visões acerca das relações internacionais. 

Nesta nova conjuntura, apresentam-se dois agrupamentos de forças. De um lado estão os 

países do G7 (Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá), que já 

foram as maiores economias do mundo capitalista, mas que hoje vivenciam um declínio relativo. 



 
 

 
 

Do outro, os países emergentes do BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 

desenvolvem suas economias num movimento de ascensão. 

A economia dos países do G7 vem de um extenso período de estagnação, intensificada 

pelos efeitos da crise de 2008. Já os do BRICS, mesmo atingidos pela crise, obtiveram melhor 

recuperação, o que reforçou a tendência de ocuparem parte do espaço econômico outrora 

dominado pelo G7. 

O G7 e o BRICS possuem diferentes graus de institucionalização e compartilham visões 

distintas acerca das relações internacionais. Isto reflete as alianças históricas de cada um, bem 

como seus objetivos estratégicos. Enquanto o G7 caracteriza-se pela defesa de uma ordem 

mundial unipolar, o BRICS propõe à construção de um mundo multipolar. À medida que novas 

forças emergem econômica e politicamente no cenário mundial, o BRICS e os outros países 

emergentes buscam reformar as instituições internacionais que ainda reproduzem o contexto 

anacrônico do imediato pós II Guerra Mundial. 

 

As articulações do G7 e do BRICS 

Durante a Guerra Fria (1945-1991), o poder mundial concentrava-se em duas 

superpotências: os Estados Unidos da América (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS). Cada um destes países possuía seu bloco, sendo o primeiro capitalista e o 

segundo socialista. Este contexto era descrito como bipolar, pois havia dois grandes polos de 

poder que determinavam a conjuntura e o sistema de alianças internacionais. 

O fim da Guerra Fria, marcado pela vitória do bloco capitalista sob a liderança dos 

Estados Unidos e de seus aliados do G7, redesenhou a correlação de forças internacionais. A 

União Soviética fragmentou-se e os Estados Unidos tornaram-se a única superpotência a partir 

da década de 1990, consolidando uma Nova Ordem Mundial unipolar. Com o surgimento do 

BRICS na década de 2000, a unipolaridade estadunidense foi contestada mais enfaticamente e 

ganhou força a proposta de construção de um mundo multipolar nas relações internacionais. 

O G7 surgiu na década de 1970, no contexto da Guerra Fria, como agrupamento do bloco 

capitalista que reunia suas 7 potências dominantes. Com o fim da Guerra Fria, o G7 expandiu 

sua influência e consolidou sua hegemonia planetária, sob a liderança dos Estados Unidos, então 

a única superpotência do mundo. Contudo, enquanto a economia dos países do G7 avançava 

lentamente, os países emergentes cresciam em ritmo mais acelerado. Na década de 2000, ficou 



 
 

 
 

claro que os países do BRICS lideravam este processo. Progressivamente, o BRICS passou a 

criar articulações, como fizera o G7 ao longo das últimas décadas. 

O G7 teve três formações. A inicial foi como G6 (Estados Unidos, Japão, Reino Unido, 

Alemanha Ocidental, França, Itália) com a primeira reunião em 1975. A segunda, que contou 

com a incorporação do Canadá desde 1976, foi formação clássica do G7 com 7 países. Com a 

reunificação da Alemanha e o fim da União Soviética, a Rússia capitalista foi convidada a ser 

observadora das reuniões do G7, quando em 1998 passou a integrar oficialmente o grupo, então 

renomeado para G8. Finalmente, em 2014, em função do conflito na Ucrânia, a Rússia foi 

“expulsa” do G8, que voltou a ser G7. Ao não pertencer mais ao antigo G8, a Rússia passou a 

ser exclusivamente BRICS, o que consolida a separação entre os dois agrupamentos e possibilita 

metodologicamente uma comparação direta entre BRICS e G7. 

Em sua origem, os países do G7 eram as 7 maiores economias do mundo capitalista. 

Com o fim da Guerra Fria, o G7 passou a arrogar uma condição de reunião das potências 

dominantes globais, na qual discutiam o destino do mundo em temas como associações 

econômicas e operações militares conjuntas. Entretanto, a emergência de novas forças 

econômicas resultou que alguns dos países do G7 não mais estão entre as 7 maiores economias 

do mundo, posição hoje ocupada por certos membros do BRICS. 

Apesar do baixo crescimento nas últimas décadas, o G7 manteve a hegemonia militar 

global, em especial pelos gastos estadunidenses. A OTAN (Organização do Tratado Atlântico 

Norte), uma aliança fundada em 1949 com o objetivo de combater a União Soviética e o avanço 

do socialismo, é o que assegura a hegemonia militar do G7 sobre todos os continentes. O 

domínio militar dos Estados Unidos e da União Europeia via OTAN sustenta a defesa de uma 

ordem mundial unipolar, na qual possam introduzir o conceito de Responsabilidade de Proteger 

(R2P, ou Responsability to Protect) que, sob o pretexto de “proteger” povos ameaçados, autoriza 

as potências a intervirem militarmente em qualquer país do mundo. 

Diferente do G7, o BRICS surgiu como referência no mercado financeiro em 2001, 

proposta pelo consultor da Goldman Sachs, Jim O’Neill em um artigo analítico. 

Os países do BRICS possuem diversas características comus que justificam o 

agrupamento. Todos são países com grandes territórios, populações e economias, espalhados por 

4 continentes. Constituem-se de mercados emergentes, em estágio similar de desenvolvimento 

econômico, tecnológico e social, cada qual exercendo uma significativa liderança regional e 

também global. Os BRICS são nações caracterizadas pela diversidade racial, étnica e cultural. 



 
 

 
 

Seus desafios comuns são vencer a pobreza, desenvolver suas economias e democratizar as 

relações internacionais em um ambiente de paz. 

Apesar de o conceito de BRICS ter se limitado inicialmente à análises financeiras e 

acadêmicas, somente após a crise de 2008 que o agrupamento realizou uma cúpula de chefes de 

Estado, pela primeira vez em Ecaterimburgo na Rússia, 2009. Formado inicialmente por Brasil, 

Rússia, Índia e China, o BRICS incorporou em 2011 a África do Sul. Desde então, cada um do 

BRICS sediou uma reunião e a 6ª Cúpula ocorreu em Fortaleza/CE, Brasil, em julho de 2014, 

uma das mais significativas. A 7ª Cúpula foi em Ufá na Rússia em 2015. 

O BRICS foi a culminância de várias articulações anteriores, algumas das quais que 

surgiram ainda no contexto da Guerra Fria e outras que se deram especialmente na década de 

2000. 

Das articulações mais antigas que envolveram alguns países dos BRICS, merecem 

destaque o Movimento dos Países Não-Alinhados (NAM) de 1961, o Grupo dos 77 (G77) de 

1964 e o Grupo dos 24 (G24) de 1971. Tais movimentações ocorreram no contexto da Guerra 

Fria, quando alguns países hoje do BRICS procuravam um caminho autônomo frente às duas 

grandes potências, Estados Unidos e União Soviética (hoje Rússia).  

O fim da Guerra Fria aproximou inicialmente a Rússia do G7, conforme mencionado. 

Contudo, na década de 2000, tanto a Rússia quanto os outros BRICS foram percebendo que 

compartilhavam visões de mundo e desafios em comum. Deste modo, três iniciativas 

contribuíram para a formação dos BRICS. 

O BRICS emerge como uma força que foi gestada remotamente em movimentos mais 

amplos como o NAM, o G77 e o G24, que são as vozes dos países emergentes contra a 

imposição de uma ordem mundial que favorece os países desenvolvidos. A OCX (Organização 

da Cooperação de Xangai), o IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), o BASIC (Brasil, África do 

Sul, Índia e China) e o G20 Comercial foram iniciativas da década de 2000 nas quais os países 

do BRICS se encontravam parcialmente. 

A defesa de um mundo multipolar, a meta do desenvolvimento e o crescente 

protagonismo internacional, levaram Brasil, Rússia, Índia e China à realizarem a 1ª reunião dos 

chanceleres do BRICS em 2006. Com o estouro da crise mundial do capitalismo no final de 

2008, ganhou força a proposta de se realizar a primeira cúpula de chefes de Estado do BRICS, 

que ocorreu no ano seguinte na Rússia. A incorporação da África do Sul deu-se em 2011, em 



 
 

 
 

função da coordenação deste com outros do BRICS no IBAS e no G20, além de somar um novo 

continente ao agrupamento. 

Como o BRICS são uma iniciativa nova, ainda não se configuram numa aliança 

consolidada. A busca de uma identidade mais concreta dos BRICS tem levado seus países a 

discutirem se haverá algum movimento de expansão e qual seria o sentido do mesmo. Contudo, 

os atuais membros do BRICS aparentam estarem um pouco cautelosos sobre a possibilidade de 

expansão e não há nada oficial até a 7ª Cúpula sugerindo isto. O que ocorre, é convidar parceiros 

regionais para as reuniões de cúpulas, como ocorreu na de Fortaleza, que contou com a presença 

de países latino-americanos da Unasul e na de Ufá, com países da OCX. 

Há que mencionar que os interesses distintos de cada país fazem com que haja constantes 

trânsitos entre BRICS e G7, bem como entre os outros países do mundo, a depender do tema ao 

qual concordam ou discordam em política internacional. Um exemplo de convergência e 

divergência ocorre com relação ao G4, que reúne (Brasil, Índia, Japão e Alemanha) que possuem 

como reivindicação a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Alguns países do G7 e do 

BRICS se encontram na APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation), especificamente Estados 

Unidos e Canadá, Rússia e China.  

Ocorre ainda um encontro comum entre os países do G7 e do BRICS no G20 Financeiro, 

em que todos os países de ambos os agrupamentos o compõem, com a adição outras economias. 

Surgido em 1999, após uma série de crises econômicas, o G20 Financeiro compreende uma 

combinação das economias mais avançadas com as de países emergentes, as quais somadas 

representam cerca de 2/3 da população mundial, 85% do PIB global e mais de 75% do comércio 

mundial (G20, 2015). Após a crise de 2008, o G20 Financeiro vem tornando-se mais relevante, 

pois ele é o único fórum no qual as maiores economias de fato se reúnem. 

Por um lado, os países do G7 baseiam-se na lógica criada pela Conferência de Bretton 

Woods em 1944, que instituiu o dólar como moeda internacional e criou o Banco Mundial e o 

FMI, sob o controle dos Estados Unidos e da Europa. Por outro, a 6ª Cúpula do BRICS, ocorrida 

em 2014, criou o Arranjo de Contingência de Reserva (ACR) como alternativa ao FMI e o Novo 

Banco de Desenvolvimento para se ocupar do papel que cabe ao Banco Mundial, sob controle 

dos próprios países do agrupamento. As cúpulas têm debatido introduzir as moedas dos países 

dos BRICS em operações financeiras, de modo a estimular que as reservas internacionais se 

constituam de cestas de moedas. 



 
 

 
 

Apesar de o G7 original ter originado-se no contexto da Guerra Fria, o “novo” G7 que 

ressurgiu após a “expulsão” da Rússia do G8 em 2014, o consolidou como um agrupamento das 

antigas potências capitalistas que defendem uma ordem mundial unipolar e as políticas 

macroeconômicas ortodoxas. O BRICS, que se originou de movimentos dos países emergentes, 

trabalha pela multipolaridade nas relações internacionais e por políticas macroeconômicas 

desenvolvimentistas. 

Enquanto o BRICS busca harmonia em suas convergências e divergências intra e extra-

BRICS, afim de estabelecer-se uma relação construtiva e horizontal, é da natureza do G7, 

formado por potências imperialistas e com passado colonialista, a verticalidade e a imposição de 

seus valores e visões de mundo em nome do que chamam “comunidade internacional”. 

Em suma, muito mais do que uma disputa econômica entre potências, o que diferencia o 

G7 do BRICS é que enquanto o primeiro trabalha para conservar a ordem mundial atual, de 

modo a evitar a ascensão dos países emergentes, o segundo se propõe construir novos alicerces 

que reflitam o poder real das nações em desenvolvimento, para contempladas em suas 

necessidades. Há que se ressalvar que nem o BRICS nem o G7 são alianças estanques como 

foram os blocos capitalista e socialista na Guerra Fria, nem disputam diferentes ideologias: 

ambos são resultantes de um mundo globalizado, porém desigual e em disputa. 

 

O declínio relativo do G7 e a ascensão do BRICS 

O que torna o BRICS e o G7 agrupamentos poderosos é uma combinação de seus 

territórios, populações, economias e poderio militar, de seu hard e softpower. Uma análise 

integrada de tais dados, apresenta um declínio relativo do G7 e uma ascensão do BRICS. 

O G7 está localizado na América do Norte (EUA e Canadá), Europa Ocidental (Reino 

Unido, França, Alemanha e Itália) e Leste Asiático (Japão). O BRICS localiza-se na América do 

Sul (Brasil), Leste Europeu (Rússia), numa grande porção da Ásia (Rússia, China e Índia) e no 

Sul da África (África do Sul). O BRICS espraia-se por 4 continentes ante 3 do G7,  e a porção 

territorial do BRICS é quase o dobro da do G7 (40 e 22 milhões de m
2
, respectivamente). Essas 

gigantescas porções territoriais possuem enormes reservas de matérias-primas, em especial 

hidrocarbonetos (petróleo e gás), commodities-chave na economia contemporânea. 



 
 

 
 

 

Com relação à população, o G7 possui 750 milhões de habitantes, enquanto o BRICS 

tem quase 3 bilhões. A desvantagem do BRICS com relação ao G7 aparece no IDH, no qual o 

primeiro possui uma média de 0,680 e o segundo de 0,904, o que revela que o desafio do BRICS 

é elevar seu padrão de vida até patamares similares aos do G7 (ver Tabela 1). 

Isto vem acontecendo à medida que o BRICS apresenta no médio prazo (30 anos) uma 

tendência de ascensão e o G7 mostra uma de declínio, conforme observado no Gráfico 1, que 

mostra um crescimento maior do PIB dos BRICS em comparação com os percentuais de 

crescimento do G7. Note-se que a crise afetou tanto o G7 quanto o BRICS, mas o impacto foi 

muito maior para o G7, que experimentou crescimento negativo no período: 

 



 
 

 
 

Se na década de 1970, os países do G7 representavam as 7 maiores economias do mundo 

capitalista, no começo da década de 1980, essa hegemonia começou a ser quebrada. O Brasil foi 

o primeiro BRICS a entrar para o “G7 verdadeiro” e em 1983 era a 7a economia do mundo. Em 

1988, a China ultrapassou o Brasil e passou a ocupar a posição de 7a economia mundial. A 

antiga URSS ocupava alguma posição entre as 3 maiores economias do mundo, mas por ter sido 

um país socialista, os termos de comparações eram diferentes. 

Com a volta do capitalismo na Rússia, sua economia passou a ser contabilizada como a 

5ª maior do mundo em 1992. A economia russa entrou em decadência na década de 1990, 

recuperando-se na de 2000. Em 1997, a Índia alcançou a 7a posição e em 2008, a Rússia 

retornou ao grupo das 7 maiores economias reais. Finalmente, em 2011, o Brasil voltou à 7a 

posição. Desde então, 4 países do BRICS e apenas 3 do G7 (Estados Unidos, Japão e Alemanha) 

permanecem entre as 7 maiores economias do mundo. 

 

Pode-se observar no Gráfico 2 que, sob uma perspectiva de médio prazo, à medida que 

cai a participação do G7 no PIB mundial, a do BRICS aumenta, e se continuar a tendência das 

últimas 3 décadas, o BRICS ultrapassará em breve o G7 em termos de influência econômica. 

Com a crise de 2008, iniciada nos Estados Unidos e logo espraiada pela Europa, a 

tendência do declínio relativo do G7 em termos econômicos se acentuou. Enquanto as 

economias estadunidense, japonesa e europeia (que já vinham de um longo período de baixo 

crescimento) entraram em recessão, os países do BRICS (e grande parte dos outros emergentes) 

mantiveram índices elevados de crescimento, com destaque para China e Índia. Dessa forma, os 

países do G7, que outrora foram os polos dinâmicos da economia mundial, cada vez mais 

seguem perdendo dinamismo se comparados com os países do BRICS. 



 
 

 
 

 

O Gráfico 3 demonstra que, além das médias históricas de 30, 10 e 5 anos dos países do 

BRICS somados ser maior que ao total do G7 no mesmo período, nota-se que a economia do G7 

além de não se recuperar, reduziu ainda mais a sua média agregada. 

 

Analisando individualmente os países de ambos os agrupamentos, conforme o Gráfico 4 

(nos mesmos períodos em questão do Gráfico 3), nota-se que o único país do G7 que recuperou 

um pouco do dinamismo foi a Alemanha, enquanto todos os outros tiveram redução da média, 

com destaque para a Itália que apresenta crescimento negativo. Já os BRICS, também afetados 

pela crise, apresentaram desempenhos elevados, em especial a Índia e a China que os possuem 

os índices maiores. 



 
 

 
 

 

Outra revelação está expressa no Gráfico 5, que mostra que, ao dividir o mundo entre 

G7, BRICS e os outros países, aparecem 3 blocos, nos quais os outros países praticamente 

mantém sua participação no período enquanto o BRICS avança sobre o percentual que outrora 

era ocupado pelo G7, o que na prática significa uma nova proporção da geração de riquezas 

mundiais. É importante destacar que em 1983, a Rússia não contabilizava por ser socialista. Em 

2003, quando o BRICS e o os outros países somados já haviam ultrapassado o G7, ficara claro 

que uma nova correlação de forças se desenhava. Por fim, após a crise de 2008, o BRICS 

aumentou sua participação relativa, chegando perto de 1/3 do total mundial. 

 

Ao analisar as dimensões do G7 e do BRICS (Gráfico 6), nota-se que a diferença do PIB 

de ambos os agrupamentos ainda é maior para o G7, com um PIB de cerca de US$ 33 trilhões, 

enquanto do BRICS é US$ 24 trilhões. O destaque é que ambos os agrupamentos possuem um 

país que “lidera” o agrupamento, com os Estados Unidos com um PIB de US$ 17 trilhões e a 

China, de US$ 14 trilhões (ver Tabela 1). Portanto, o PIB do BRICS junto é maior que dos 

Estados Unidos e a China avança para superar individualmente os estadunidenses. 



 
 

 
 

 

Segundo as projeções de estimativa de crescimento econômico do FMI, em 2019 

(Gráfico 7), os mesmos BRICS se manterão entre as 7 maiores economias do mundo (China, 

Índia, Rússia e Brasil), com uma diferença: a China ultrapassará os Estados Unidos. 

Há que se fazer uma ressalva com relação a essas estatísticas. Como os dados oficiais 

chegam até 2013 (além disto, é projeção), eles não mostram o resultado das sanções aplicadas 

pelos Estados Unidos e países europeus à Rússia em 2014, nem os impactos da crise política no 

Brasil em 2015 e o leve desaceleramento da economia chinesa neste ano. Tais dados ainda não 

foram disponibilizados, mas deve-se considerar a também a estagnação e a recessão que 

permanece no G7, que como se pode observar, é um fenômeno duradouro de médio prazo. 

Outro dado que mostra uma situação econômica muito mais vantajosa ao BRICS do que 

ao G7 é a sua quantidade de reservas internacionais acumuladas. Enquanto os países do BRICS 

possuem US$ 5 trilhões em reservas, com destaque para a China que detém cerca de US$ 3,8 

trilhões deste total, o G7 possui no total apenas US$ 2 trilhões, dos quais cerca de US$ 1,3 

trilhões são reservas japonesas. 

Vale ressaltar que, apesar da força econômica dos BRICS em ascensão, comparada à do 

G7 em declínio, no aspecto militar o G7, em particular os Estados Unidos, mantém sua 

hegemonia mundial. Os gastos militares estadunidenses são desproporcionais a qualquer outro 

país ou mesmo blocos de países. Em 2013, os Estados Unidos despenderam US$ 619 bilhões, 

36% do total mundial. O segundo país foi a China, com US$ 171 bilhões, em 10% no mundo. O 

dispêndio estadunidense sozinho é pouco menos que o dobro do BRICS agregado (US$ 346,4 

bilhões). Nota-se que, excetuando os Estados Unidos, o resultado somado de todos os outros 6 

países do G7 (US$ 279 bilhões) é menor que o total do BRICS (ver Gráfico 8). 



 
 

 
 

 

Nota-se que o BRICS e os outros países seguem uma tendência de crescimento que se 

manteve após a crise, sendo que o G7 diminui seus dispêndios militares após a mesma. Apesar 

disto, o G7 somado possui 53% dos gastos militares globais, enquanto o BRICS participa com 

20% e os outros países com 23% (ver Tabela 1). 

 

Neste quadro internacional, portanto, confere-se que o BRICS está apresentando uma 

tendência de médio prazo (30 anos) de crescer a uma proporção maior que a do G7. A crise de 

2008 apenas acentuou tais tendências, afetando mais o G7 do que o BRICS. O G7, apesar do 

declínio econômico relativo, mantém a hegemonia nos gastos militares mundiais, com amplo 

destaque aos Estados Unidos, que possuem disparadamente o maior dispêndio do planeta. 

Como os Estados Unidos e a União Europeia não desejam perder sua hegemonia, sua 

reação sai da arena econômica para partir para uma disputa geopolítica com a Rússia e a China. 

 



 
 

 
 

Conclusão 

Enquanto o G7 reúne as potências que nos séculos XIX e XX foram imperialistas e 

colonialistas, o BRICS agrupa nações que lutaram por independência e descolonização, alguns 

dos quais passaram por revoluções socialistas. Quando o G7 originou-se no contexto da Guerra 

Fria, os 7 países que o compõe eram as maiores economias do mundo capitalista. Ao longo das 

décadas seguintes, os países do BRICS avançaram e após a crise de 2008, 4 deles já 

prefiguravam entre as 7 maiores economias do mundo. 

O declínio relativo do G7 e a ascensão do BRICS representam, portanto, uma tendência 

de médio prazo (30 anos) que se acentuou com a crise de 2008. Apesar de o BRICS possuir 

diversos indicadores econômicos mais favoráveis com respeito ao crescimento econômico, o G7 

possuí melhores índices sociais expressos, por exemplo, no IDH. O G7, em especial os Estados 

Unidos, ainda mantêm a hegemonia militar do planeta a fim de assegurar a manutenção de suas 

atividades belicosas e seus interesses geopolíticos e econômicos mundo afora, mas pode-se 

observar uma ascensão crescente da Rússia e China. 

As tendências econômicas analisadas apontam que o BRICS poderá nos próximos anos 

superar o G7 e a China ultrapassar os Estados Unidos como maior economia do mundo. 

Contudo, a economia não pode ser analisada sem se considerar os desdobramentos geopolíticos 

dos conflitos em andamento, que em alguns casos opõem países do G7 a países do BRICS. O 

resultado de tais conflitos pode vir a reverter ou a acelerar as tendências econômicas 

demonstradas. Este, no entanto, é tema para outra ocasião. 
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RESUMO: 

O objetivo do presente artigo é mapear a crítica do Terceiro Mundo ao conceito de justiça como 

punição estabelecido pelo Direito Penal Internacional, que tem seu ápice na criação do Tribunal 

Penal Internacional (TPI). Para embasar essa visão, utilizamos a perspectiva TWAIL (Third 

World Approaches to International Law), apresentada por autores como Okafor (2015) , 

Rajagopal (2003) e Murithi (2013). De forma a ilustrar essa crítica, bem como a contraposição 

entre os exponentes da TWAIL e a concepção de justiça punitiva, é apresentada a posição da 

União Africana a respeito da atuação do TPI em seu território. Além disso, autores como 

Nouwen (2014) e Koskenniemi (2002) são apresentados para demonstrar a fragilidade desse 

embasamento teórico de justiça para o Direito Internacional. A visão de justiça punitiva, por sua 

vez, foi embasada nos estudos de autores como Hunter (2014) e em fontes primárias, como os 

Princípios Joinet e o Estatuto de Roma, tratado constitutivo do TPI. A constante 

incompatibilidade entre a compreensão de justiça do TPI e a compreensão de justiça com base 

em contexto social e político engendrada pela União Africana são claros no decorrer do artigo. 

Apesar de declarações de Procuradores do TPI, que afirmam que as decisões do órgão não são 

politizadas, suas ações contam uma história distinta: de discriminação e tentativa de imposição 

de uma lei que não traz benefícios às sociedades afetadas e que é, muitas vezes, classificada 

como neocolonial.  

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal Penal Internacional; TWAIL; Neocolonialismo 

 

1. Introdução 

O único continente no qual o Tribunal Penal Internacional (TPI) já se fez presente até o 

momento é o africano
135

. Apesar de nações europeias, latino-americanas e asiáticas já terem 
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Segundo o vocabulário utilizado pelo TPI, desde o início de seu funcionamento, 9 situações nacionais 

relacionadas ao cometimento de crimes internacionais foram levadas ao tribunal para investigação. Trata-se das 



 
 

 
 

assinado e até mesmo ratificado seu tratado constitutivo,
136

 o Estatuto de Roma, o tribunal tende 

a intervir em situações de alegado cometimento de crimes internacionais de forma restrita à 

África.  

Como será discutido nesta contribuição, o aspecto pouco maleável e ocidentalizado da 

concepção de justiça do TPI, em sua análise de conflitos e processos transicionais verificados 

em sociedades do Terceiro-Mundo, tem sido continuamente alvo de críticas por parte de líderes 

locais, estudiosos e de organismos intergovernamentais como a União Africana. Essa noção de 

justiça assenta-se em bases punitivas, ou seja, vale-se da culpabilidade daqueles que cometeram 

os chamados “crimes graves” contra a comunidade internacional (genocídio, crime de guerra, 

crime contra a humanidade ou agressão)
137

. Utilizando essa perspectiva, após a persecução 

criminal dos violadores de direitos humanos em qualquer região do globo, as sociedades 

afetadas devem alcançar a paz:  

While this orthodoxy does not rule out the use of other transitional justice mechanisms 

in the African context, it consciously or unconsciously advocates the use of the ICC far 

more robustly in Africa than has ever been done on any other continent. Thus, the ICC 

looms excessively large in the repertoire of instruments on the African conflict 

resolution and peace-making table. This orthodoxy is shared and espoused by many 

scholarly commentators and human rights activists. (OKAFOR, 2014, p. 91) 

Essa noção de justiça punitiva como instrumento para a paz não é a única existente no sistema 

internacional, entretanto, é considerada “universal” por seus defensores e o próprio TPI acabou 

por tornar esse entendimento o parâmetro máximo no Direito Penal Internacional. Com o 

monopólio da definição de injusto, essa noção de justiça internacional deixa de criminalizar 

algumas ações que não fazem parte de seu escopo (NOUWEN, 2012). Particularidades culturais, 

econômicas e sociais de diferentes povos não são analisadas em primeiro plano, de forma que 

conjunturas como a da extrema pobreza, por exemplo, não são levadas em consideração quando 

o TPI inicia suas investigações casos individuais.  

                                                                                                                                                                                          
situações de Uganda, República do Congo, Sudão, República Centro-Africana, Quênia, Líbia, Costa do Marfim, 

Mali e novamente República Centro-Africana. Essas 9 situações envolvem o processamento de 22 casos perante o 

TPI até julho de 2015. Informações apresentadas na página eletrônica do tribunal, disponível em: <http://www.icc-

cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx>, último acesso em 27 de 

julho de 2015. 
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Para um quadro geral dos 123 Estados-partes do Estatuto de Roma, ver o mapa interativo disponibilizado na 

página eletrônica do TPI. Disponível em: <http://www.icc-

cpi.int/en_menus/asp/states%20parties/Pages/the%20states%20parties%20to%20the%20rome%20statute.aspx>, 

último acesso em 27 de julho de 2015. 
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Conforme artigo 5o do Estatuto de Roma. No Brasil, o Decreto n. 4.388, de 25 de setembro de 2002, promulgou 

o referido estatuto em nosso país. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm>, último acesso em 27 de julho de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4388.htm


 
 

 
 

A proposição deste trabalho não é defender a ideia de que cada pequeno aspecto interpretativo 

de diferentes sociedades deveria ser levado em conta durante a transposição do direito penal ao 

ambiente internacional, mas demonstrar que a concepção de justiça global tal como foi 

elaborada pelo TPI marginaliza quaisquer outras interpretações a esse respeito. O Direito Penal 

Internacional não pode, portanto, ser encarado como algo transcendental e universal, é preciso 

refletir acerca dos parâmetros básicos que se relacionam ao tratado constitutivo, o Estatuto de 

Roma, para compreender a que ele veio e de onde seus valores basilares provêm. A partir dessa 

reflexão e um breve estudo das comunidades afetadas pelo tribunal, é possível identificar que a 

concepção de justiça punitiva como equivalente à paz é extremamente ocidentalizada e, por 

vezes, não condiz com as reais necessidades de sociedades em situação de vulnerabilidade. 

 

2. A ideia de justiça como punição 

A expressão de justiça como punição é anterior ao estabelecimento do Estatuto de Roma, que 

deu origem ao TPI. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Organização das Nações 

Unidas (ONU) elaborou, em 1997, um documento no qual são compiladas as origens da 

“Campanha contra a Impunidade” (Fight against impunity) desde a década de 1970. Com a 

problematização de leis de Anistia, com foco especial na região latino-americana, o documento 

considera a utilização desse mecanismo de justiça de transição em diferentes países como uma 

tática para atribuir impunidade a violadores de direitos humanos. A Comissão faz 

recomendações à própria ONU de uma série de mecanismos para o combate à impunidade 

mundial, chamados de Princípios de Joinet (após a revisão de 2005, Orentlincher). Tais 

princípios são direcionados exclusivamente aos direitos das vítimas e, posteriormente, 

sumarizados em: o direito à verdade; direito de acesso à justiça; direito a reparações e garantias 

de não-repetição.  

O presente artigo não procura questionar a importância da manutenção de uma memória forte 

nas sociedades que passaram por grandes guerras ou ditaduras, nem tampouco do 

esclarecimento do destino das vítimas de determinado regime, mas sim problematizar a ideia de 

que necessariamente a punição dos responsáveis ou perpetradores dessa realidade seja preceito 

para o alcance da paz. A Comissão afirma, por exemplo, que um “remédio justo e efetivo” para 

a vítima é o encarceramento dos perpetradores responsáveis direta ou indiretamente por suas 

injúrias e que o perdão verdadeiro só pode vir após o julgamento.  

This implies that any victim can assert his rights and receive a fair and effective 

remedy, including seeing that his oppressor stands trial and obtaining reparations. 



 
 

 
 

There can be no just and lasting reconciliation without an effective response to the need 

for justice; as a factor in reconciliation, forgiveness, a private act, implies that the 

victim must know the perpetrator of the violations and that the latter has been able to 

show repentance. If forgiveness is to be granted, it must first have been sought. 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, p. 255, 1997).  

A justiça como punição não pode ser considerada um fim em si mesma, ou seja, não pode operar 

de forma seletiva apenas para satisfazer a sociedade civil. Nesse sentido, a pessoa alvo de 

inquérito passa a representar todo o mal de uma realidade, ou seja, toma-se um ou alguns 

indivíduos como todo o idealismo de um regime. Esse mecanismo de apaziguamento dos 

anseios sociais por justiça, por meio da “demonização” de um indivíduo, deu origem a tribunais 

destinados apenas a essa função representativa, os chamados Show Trials. Traçando um paralelo 

entre a justiça como punição e o processo de “demonização” do indivíduo alvo de inquérito, 

Koskenniemi (2002) afirma: 

Sometimes a tragedy may be so great, a series of events of such political or even 

metaphysical significance, that punishing an individual does not come close to 

measuring up to it. Internally all the criminal prosecutions concerned with crimes 

against humanity committed during or after World War II, some observers have 

doubted the ability of the criminal law to deal with the events precisely in view of their 

enormous moral, historical, or political significance. (KOSKENNIEMI, 2002, p.4).  

Esses Show Trials, ainda segundo o autor, são mais voltados para o esclarecimento da verdade 

dos fatos do que efetivamente na punição do indivíduo e, portanto, são considerados necessários 

pela “comunidade internacional”. Em termos de Justiça de Transição, as críticas aos tribunais 

penais internacionais são respondidas com a afirmação de que eles são instrumentos 

insubstituíveis para a memória e para a verdade. Ao tornar pública a culpa do indivíduo, a teoria 

da justiça como punição afirma que só a partir de então a vítima terá condições de se recuperar 

de seus traumas e restaurar verdadeiramente a sua dignidade. Nesse sentido, Koskenniemi ainda 

termina sua crítica afirmando que tal visão confere um caráter puramente didático a essas 

instituições.  

É interessante notar um outro ponto levantado pelo autor acerca da relação entre Show Trials, 

Justiça de Transição e a concepção punitiva de Justiça e Paz: “(...)no uniform jurisprudence has 

emerged on the use of criminal trials of former political leaders in transitional situations” 

(KOSKENNIEMI, 2002, p. 10). Várias hipóteses podem ser traçadas com base nessa 

observação, pois esses tribunais ocorreram de forma extremamente localizada, seletiva e 

estratégica, enquanto anistias, ao contrário, são amplamente utilizadas em diversas realidades 

(MALLINDER, 2008). Uma consideração que pode ser feita quanto a essa questão é da aparente 



 
 

 
 

subordinação desses tribunais a objetivos políticos ou individuais aparentemente embasados em 

mecanismos jurídicos. A paz social e o “direito à verdade” da vítima, nesse caso, estariam 

subordinados a elementos como vingança política e parâmetros culturais específicos.  

Um Show Trial serve para punir o que é considerado “moralmente errado” em relação ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Alguns autores, como Hunter (2014) chegam a afirmar que 

ignorância em relação ao que é legal ou moral “não é desculpa” para um crime grave contra a 

comunidade internacional. Koskenniemi afirma que em relação aos propósitos simbólicos de dar 

uma lição de moral para a sociedade, tais tribunais operam melhor “especially if they are 

supplemented with other measures such as compensations, disqualifications, administrative 

measures, truth commissions, opening of archives etc” (KOSKENNIEMI, 2002, p.11). Para 

além do sentido pouco concreto da noção de “comunidade internacional, os tribunais 

internacionais não possuem relação com uma comunidade moral específica: 

And here is the problem with the analogy between international courts and transitional 

justice. The reasons that make “show trials” – that is to say, trials of only few political 

leaders – acceptable, even beneficial, at the national level, while others are granted 

amnesty, are not present when criminal justice is conducted at the international plane. 

When trials are conducted by a foreign prosecutors, and before foreign, no moral 

community is being affirmed beyond the elusive and self-congratulatory “international 

community.” Every failure to prosecute is a scandal, every judgement too little to 

restore the dignity of the victims, and no symbolism persuasive enough to justify the 

drawing of the thick line between the past and the future. (KOSKENNIEMI, 2002, 

p.11) 

 

A justiça como punição é fruto da interpretação do passado como algo inaceitável. Muitas vezes 

a “verdade” apontada por um juiz não é equivalente à verdade histórica. Para o direito penal, o 

banco dos réus não é lugar para uma nação, com todo seu panorama político ou contexto de 

crise, mas uma única pessoa que deve ser julgada pelos crimes cometidos. A ação individual 

muitas vezes é condicionada por seu contexto social e as estruturas econômicas e políticas que 

exercem influência sobre cada pessoa. Koskenniemi (2002) ainda afirma que a individualização 

não é neutra em seus efeitos, pois palavras como “hitlerismo” ou “stalinismo” são carregadas de 

impacto moral e organizacional. Para ele, o foco no líder político serve até mesmo como álibi 

para um povo se isentar de responsabilidade por seus atos.  

Os grandes tribunais internacionais, portanto, pregam a justiça como punição em caráter 

universal. Sem perceber as particularidades de cada nação acerca do que se configura como 



 
 

 
 

justiça ou como paz, a aplicação de instrumentos punitivos muitas vezes possui um efeito 

reverso, como no caso de Uganda, no qual com a condenação de membros do grupo extremista 

LRA (Lord’s Resistance Army), todo o processo de negociação de paz anteriores foram desfeitos 

(NOUWEN, 2012). Por meio de um estudo de campo não apenas em Uganda, mas também no 

Sudão, Sarah Nouwen (2012) procura compreender os efeitos de uma concepção de iustiça 

como condição para a paz em sociedades que, por exemplo, priorizam uma “paz positiva” (na 

qual as condições para a violência já foram identificadas) ao invés de uma “paz negativa” 

(ausência de violência). 

Nessas regiões, líderes locais afirmam que o TPI falha porque não aplica a justiça distributiva, 

ou seja, ignora problemas econômicos e políticos entre os grupos armados, certas empresas e 

setores do governo. Esse aspecto de justiça seletiva é considerado, para esses povos, como 

injustiça. O TPI pouco se foca em crimes cometidos por atores ligados ao Estado, considerando 

o próprio governo como criminoso. Muitos povos também possuem um aspecto religioso muito 

enraizado em sua cultura e no modo de perceber justiça e paz. Nouwen (2012), por exemplo, 

entrevistou um bispo da região de Uganda que desafia a ideia de justiça por meio da punição, 

pois seu povo acredita que a justiça penal não traz equilíbrio entre os ofensores e os espíritos dos 

oprimidos. 

A proposição aqui não é de reforma total ou relativização do Direito Penal Internacional, mas 

demonstrar que outras formas de interpretar a ideia de justiça não são incompatíveis ou 

mutuamente exclusivas em relação à legislação internacional vigente e seu respectivo 

entendimento de justiça. 

 

3. Entendimentos alternativos de justiça 

Autores como a própria Nouwen (2014) já propuseram a utilização de “concepções alternativas 

de justiça” de forma a complementar o Direito Internacional. Entretanto, a complementariedade 

já é um princípio estabelecido por tribunais como o próprio TPI, que garante prioridade à 

jurisdição interna do Estado desde que ele esteja disposto a conduzir a investigação. O princípio 

da complementariedade não será tratado de forma extensiva neste trabalho, entretanto, é 

importante ressaltar que por meio dessa lente, os Estados cujos próprios representantes sejam 

violadores de Direitos Humanos dificilmente colaboram com o tribunal quando há o risco de 

serem detidos.  



 
 

 
 

Quando ocorre algum “crime grave” em alguma parte do globo, concepções alternativas à 

Jjustiça internacional só são aceitas para dar fim às tensões locais quando consideradas 

“modernas” ou compatíveis de alguma forma com o mais alto padrão de penalização 

internacional, o TPI. Apesar das já mencionadas limitações do Direito Penal Internacional, os 

grandes organismos internacionais pregam cada vez mais a aplicação da ideia de justiça como 

punição. Relativamente ao TPI, tem-se a impressão de um tribunal atemporal e universal.  

Nouwen (2014) levanta várias dessas problematizações e, por meio de seu estudo de campo, 

apresenta algumas concepções alternativas de justiça encontrada em diferentes povos. Nem 

todas elas serão apresentadas no presente artigo, entretanto, a proposta é de mapear algumas 

concepções alternativas para tentar compreender até que ponto a ideia de justiça como punição é 

discrepante da realidade. 

Em algumas sociedades, a justiça é vista como um processo contínuo (ongoing) e não apenas um 

conjunto de eventos tais quais as persecuções criminais. Esse processo teria como finalidade o 

encerramento das tensões ou conflitos que causam as violações de Direitos Humanos que afetam 

um povo. Em outras palavras, a justiça não é considerada um fim em si mesma e, muito menos, 

é equivalente ao alcance da paz. Para tais sociedades, somente a aplicação de uma pena não 

impede que novos crimes venham a ocorrer, pois não há combate à conjuntura que os catalisa. 

Na realidade, muitas vezes a persecução criminal é considerada como oposta à paz em 

determinadas conjunturas, pois torna impraticável qualquer debate entre as partes (como ocorreu 

no já citado exemplo do LRA em Uganda).  

To the extent that the idea ‘no peace without criminal justice’ underpins international 

criminal law, it does so as a principled idea (an idea about right and wrong which cannot 

be easily resolved with reference to evidence) rather than as a causal idea (an idea about 

cause and effect, supported by evidence). When international arrest warrants in fact make 

the conclusion of a peace agreement more difficult and therefore in effect lead to a 

continuation of the conflict and crimes, the pursuit of one type of justice (the 

enforcement of international criminal law) may thus prevent the realization of another 

type (the end of a conflict and the crimes committed in the context of that conflict).  

(NOUWEN, 2014, p.14) 

A real divergência nesse caso é se a paz se encontra antes ou depois da justiça. Para a concepção 

imposta pelo TPI, a paz é decorrência da aplicação da punição, já para essa noção de justiça 

como processo, apenas com o estabelecimento de um ambiente pacífico pode-se alcançar uma 

realidade mais justa e igualitária.  



 
 

 
 

Outra concepção de justiça identificada por Nouwen (2014) opera em termos de redistribuição. 

Os conflitos que levam a violações de Direitos Humanos muitas vezes se originam de má 

distribuição de riquezas e oportunidades, ou seja, a injustiça é considerada como estrutural em 

formações de sociedades conflituosas. Por meio dessa lógica, ao pensarmos em um processo de 

justiça de transição, a compensação das vítimas passa a ser muito mais relevante do que a 

persecução criminal daqueles que deram origem a sua situação.  

The remedying of distributional injustices can thus be experienced as a genuine 

improvement in the lives of those who have suffered from such injustices, and therefore 

as justice (…) International criminal justice, by contrast, describes complex political 

struggles in terms of the criminal guilt of a few individuals and dismisses structural 

distributional issues as irrelevant or reduces these to ‘context’. (NOUWEN, 2014, 

pp.16-17). 

Outra noção bastante diferente da empregada pelo TPI é a de justiça como a restauração de 

relacionamentos. Nesse caso específico, o próprio conceito de justo passa a ser problematizado e 

a punição passa a representar mais um mecanismo de segregação entre vítima e violador. A 

autora ainda revela concepções de justiça como igualdade ou como prestação de contas 

(podendo até mesmo sendo por meio da punição criminal) e afirma que, em uma intervenção do 

TPI, ao menos as comunidades deveriam ser consultadas para que as ideias prevalentes e 

compartilhadas de justiça e paz fossem devidamente compreendidas. 

A space must be protected that secures our awareness of the gap between our 

institutions and our ideal. In assertions that international criminal law does justice 

(instead of strives for it) or that it represents justice (rather than imperfectly mirrors an 

ideal) sows the seeds of intolerance, no matter how liberal the origins of international 

criminal law. (NOUWEN, 2014, p.22). 

O reconhecimento da existência e legitimidade de concepções alternativas de justiça e paz são 

absolutamente fundamentais para que o Direito Penal Internacional passe a ser mais efetivo. 

Exaltar a existência de uma “comunidade internacional” em meio a tanta discrepância interna, 

ainda mais em um contexto cada vez mais fortalecido por organismos que se dizem globais, 

passa a ser contraditório e ainda mais excludente. Esse ramo do direito passa, nesse sentido, a 

fechar os olhos para uma grande parte do mundo e tende a permanecer estático em suas 

concepções que, na prática, têm causado mais prejuízos do que acertos rumo à paz nas 

sociedades diretamente afetadas por tensões - basta verificar a continuidade dos conflitos em em 

muitas das situações referidas ao TPI, como ilustra o caso da República Centro-Africana. 



 
 

 
 

Não apenas reconhecer, é necessário que se compreendam diferentes noções de justiça para que 

o próprio funcionamento de instituições como o TPI seja legitimado. A jurisdição do Direito 

Penal Internacional, como já afirmado, é complementar às dos Estados e, portanto, não pode ser 

imposta e, muito menos, seletiva em relação a quais setores sociais serão julgados. A persecução 

não pode ser vista como “um remédio justo e efetivo” que traz a paz em si mesmo. A concepção 

de justiça como punição engessa a de paz negativa e vice-versa, fixando todo o Direito Penal 

Internacional em um espiral de intolerância e cegueira.  

 

4. Third World Approaches to International Law (TWAIL) e a crítica ao Direito Penal 

Internacional 

Toda essa crítica ao modus operandi do Direito Penal Internacional pode ser conectada à 

experiência que começou a ser desenhada após a Conferência de Bandung de 1955, vista 

simbolicamente como o local de nascimento da Abordagem de Terceiro Mundo para o Direito 

Internacional, TWAIL, na sigla em inglês. O professor nigeriano Obiora Chinedu Okafor define 

esse movimento social e político em seu texto The International Criminal Court as a 

‘Transitional Justice’ Mechanism in Africa: Some Critical Reflections: 

TWAIL is a (not so new) tradition of ‘critical internationalism’ with intellectual roots 

stretching back to the Afro-Asian anticolonial struggles of the 1940s–1960s, and even 

further back to the Latin American decolonization movements. In its renaissance, 

contemporary TWAIL scholarship has engaged strongly with other critical schools of 

international legal scholarship. TWAIL scholars deploy a wide range of ‘analytic 

techniques/sensibilities’ in providing alternative approaches that ‘assail the creation and 

perpetuation of international law’ that subordinates the third world in the global order. 

(OKAFOR, 2014, pp. 91-92) 

A perspectiva TWAIL preza pela igualdade dos povos do terceiro mundo e isso envolve encarar 

diferentes percepções de justiça e paz como válidas. Essa vertente tenta expor as maneiras com 

as quais o terceiro mundo resiste aos organismos apresentados como universais que muitas 

vezes são acompanhados de imposições ocidentalizadas. Okafor (2014, p.92) afirma, entretanto, 

que a influência da TWAIL é mais implícita do que explícita, ou seja, os parâmetros dessa 

perspectiva aparecem como pano de fundo em críticas ao caráter universal e à respectiva 

efetividade das instituições internacionais. 

Essa realidade é bem ilustrada com o caso da União Africana (UA), que manifestou apoio ao 

TPI desde o início de seu funcionamento. As relações entre as duas instituições, entretanto, 



 
 

 
 

começaram a se desgastar com a denúncia, em 2005, do caso do Sudão ao TPI pelo Conselho de 

Segurança e em 2009, com a emissão de mandado de prisão ao presidente Omar Al Bashir, do 

Sudão (TLADI, 2009, p. 59). Desde então, a UA adota uma posição mais hostil em relação à 

corte, pois Bashir se mostrava crucial para o processo de paz em sua região, uma figura que 

conseguia negociar com os extremistas da LRA em seus próprios termos. Como já afirmado, a 

ação do TPI no Sudão causou um grande retrocesso no encaminhamento para a paz, anulando os 

acordos de paz em andamento (MURITHI, 2013). 

Therefore, rallying behind Al Bashir, who was re-elected as the President of Sudan in 

April 2010, could be construed not only as a facesaving exercise but also as one that 

seeks to prevent the ICC from having such a remit in the administration of international 

justice on the continent. Nevertheless, the AU made the point that Sudan finds itself at 

a critical juncture of its peace-making process in Darfur, and Al Bashir is the key 

interlocutor with the armed militia and political parties. This argument clearly cannot 

be wished away or ignored. (MURITHI, 2013, p.3) 

A partir daí, diversos governos africanos passaram a problematizar o caráter “internacional” do 

TPI
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. Além disso, parte das críticas da UA se dirigem ao fato de que várias nações não 

signatárias do TPI atuam em território africano, muitas vezes agravando as tensões regionais, e 

nem o TPI nem a ONU teriam jurisdição para criminalizar essas nações. A análise a partir de 

uma perspectiva TWAIL possibilita reconhecer que, nesse contexto, as nações mais poderosas 

ou suas zonas de influência não são de forma alguma afetados pela corte. A resposta do antigo 

Procurador do TPI, Luiz Moreno Ocampo, é que ele não “joga com a política”, entretanto, a 

posição da UA é de que ele se mostra extremamente enfático em sua ação na África, não 

fazendo questão de entrar em outros continentes. Essas desavenças criaram entraves para o 

funcionamento do TPI até mesmo nessa região. A suspeita quanto a Ocampo baseavam-se na 

“…discrepancy in Ocampo’s behaviour and attitude towards African and non-African war 

crime situations (…) In fact it was key in fuelling allegations that the ICC Prosecutor was 

implementing a thinly veiled pro-Western agenda, despite his emphatic denials.” (MURITHI, 

2013, p.5) 

As posições controversas de Ocampo foram continuadas por sua sucessora, Fatou Bensouda. Até 

o presente momento, Bensouda não se distanciou da interpretação do Estatuto de Roma feita 

pelo antigo Procurador e tampouco tem adotado como foco conflitos fora da região africana. 

Mesmo na África, a capacidade de atuação da atual procuradora tem sido limitada pelo já 
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Ilustrativamente, ver “African Union chief Mugabe says ICC unwelcome in Africa. Some African leaders say the 

International Criminal Court has unfairly targeted African heads of state”. 16 de junho de 2015, Aljazeera America. 

Disponível em: <http://america.aljazeera.com/articles/2015/6/16/mugabe-says-icc-unwelcome-in-africa.html>, 

último acesso em 27 de julho de 2015. 



 
 

 
 

referido empasse entre UA e TPI, já que os Estados africanos não têm mais referido casos à 

corte.
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 Apesar da representatividade da União Africana englobar todos os Estados africanos, 

algumas nações como Botswana não concordam com a posição expressa da UA sobre o TPI 

(MURITHI, 2013).  

Apesar das declarações dos procuradores afirmando que as decisões do TPI não são politizadas, 

em sessão extraordinária a UA já afirmou que: “Reiterates AU’s concern on the politicization 

and misuse of indictments against African leaders by ICC as well as at the unprecedented 

indictments of and proceedings…” (UNIÃO AFRICANA, 2013, p. 1). A falta de respeito à 

soberania das nações africanas é constantemente problematizada pelo bloco, bem como a falta 

de reciprocidade no processo de cooperação entre os dois organismos.  

The moral integrity of the ICC has therefore been called into question by a number of 

commentators and observers in Africa, with the accusation being that cases are not 

being pursued on the basis of the universal demands of justice, but according to the 

political expediency of pursuing cases that will not cause the Court and its main 

financial supporters any concerns. Against this charge the ICC system and the Office of 

the Prosecutor have failed to make a strong case, which ultimately can only be 

reinforced by actions to demonstrate that this Court is for all and not for the select and 

marginalised few. This is the perception that the ICC has to address across the African 

continent. (MURITHI, 2013, p. 3) 

A convergência entre a TWAIL e a posição da UA está na “influência implícita” que a 

perspectiva crítica do terceiro mundo possui na resistência a uma instituição possivelmente 

neocolonial. A força do Terceiro Mundo está sendo evidenciada pela UA por meio do entrave às 

ações do TPI, o maior expoente do Direito Penal Internacional. Em outras palavras, a África tem 

colocado a sua própria cultura e padrão de vida em primeiro lugar, sem se submeter à concepção 

de justiça universal e estática imposta pelo TPI. As particularidades e o que faz sentido aos 

povos africanos, segundo a UA, são os mecanismos locais que poderão proporcionar a paz 

efetiva e duradoura, e não uma concepção exógena que vem se mostrando ocidentalizada e 

politizada em suas ações.  

A justiça da UA tem muito mais a ver com uma análise das situações locais, dos atores chaves 

para as negociações de paz e das demandas dos lados do conflito, do que efetivamente com a 

punição de perpetradores. Por vezes, as sociedades precisam ter contato com sua história, seu 

passado e com as condições que levaram ao desenvolvimento das tensões em primeiro lugar. 
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A última situação referida ao TPI por um país africano foi a feita pelo Mali em 2012. Informação disponível em: 

<http://www.icc-cpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/Pages/situations%20and%20cases.aspx>, último 

acesso em 27 de julho de 2015. 



 
 

 
 

Entretanto, algumas realidades não pedem por esse recuo mas, ao contrário, preferem esquecer e 

perdoar para se reconstruírem a partir de uma base sem violência. A afirmação de que a punição 

é um remédio “justo e efetivo” para a obtenção da paz é, em si mesma, limitada pelo mundo real 

e pela diversidade existente no globo. Balakrishnan Rajagopal (2003), expoente da TWAIL, 

tenta construir uma visão do Direito Internacional baseada nos movimentos sociais e suas 

nuances, que representariam justamente esse “outro lado” da justiça.  

Essa forma de reescrever o Direito Internacional, segundo Rajagopal (2003), é uma das mais 

efetivas formas de se combater a exclusão e a discriminação no sistema internacional. O autor 

considera que essa resistência ao mainstream do campo é enriquecida na medida em que 

adiciona uma narrativa, um contexto ao local de atuação do direito, pois a justiça não poderia 

atuar em um vácuo. Por consequência, pode-se concluir que o TPI, apesar de possuir profundo 

embasamento teórico, atua em um vazio político, histórico e social.   

Rajagopal (2003) também questiona a ideia de que os Direitos Humanos se enquadrariam como 

um grande discurso de emancipação e libertação. Ele demonstra que muitos teóricos ocidentais 

compreendem esse campo como algo proveniente da resistência e da emancipação do Terceiro 

Mundo, entretanto, Rajagopal afirma que esse discurso possui sua origem em uma situação 

colonial e é, portanto, limitado, devendo valer-se de constante revisão. Para Rajagopal, a própria 

TWAIL depende desse processo de identificação de contextos e movimentos sociais de 

resistência para poder operar com efetividade.  

The call for a theory of resistance that addresses a need to understand social movement 

action should not be misunderstood as a call for a rejection of international legal order. 

Rather, interhational law and institutions provide important arenas for transformative 

politics. For international lawyers, the ability to engage with social movement literature 

and to develop the sensibility as concerned activists who are motivates by the best 

cosmopolitan ideals of the discipline awaits. (RAJAGOPAL, 2003, p.23) 

Entretanto, essa não é uma fórmula fixa para a maior democratização do Direito Internacional. 

Ativistas, advogados e juízes provavelmente, durante esse processo de sensibilização, se 

deparam com questões éticas e culturais muito diferentes das suas. Rajagopal (2003) resolve 

essa questão propondo a criação de uma teoria da resistência, de forma a melhor compreender os 

processos sociais. Essa questão não será abordada neste trabalho, entretanto, é importante notar 

que, para o autor, essa é a única forma de quebrar o estigma “ocidentalizado, elitista, machista e 

imperial” (p.23) do Direito Internacional e transformá-lo de forma basilar. 

As diferentes noções de justiça são extremamente sensíveis para os Estados que as conceberam e 

para processos transacionais que buscam o fim do conflito e da violência. Nesse sentido, faz-se 



 
 

 
 

necessário, em primeiro lugar, desvencilhar-se de conceitos que de tão estáticosvazios. Em 

segundo lugar, certas concepções de justiça, como a justiça como punição, não deveriam ser 

transportadas ao ambiente internacional como se fossem universais.  

The AU, by its very nature, will gravitate first to a political solution and approach to 

dealing with the past; such an approach will place more of an emphasis on peace-

making and political reconciliation. The ICC, on the other hand, will pursue 

international prosecutions, because this is written into its DNA, the Rome Statute. On 

paper it would appear that the two approaches may never converge. (MURITHI, 2013, 

p.6) 

 

5. Considerações Finais 

O presente artigo teve como objetivo discutir o conceito de justiça como punição articulado pelo 

Tribunal Penal Internacional em sua atuação recente. A partir de um mapeamento de críticas 

marcadas pela abordagem TWAIL, foi possível ilustrar a desconexão entre a concepção de 

justiça do TPI, apresentada como universal, e as concepções de justiça relacionadas à contextos 

locais, em especial aos contextos africanos que têm sido objeto de investigação por esse tribunal. 

Sem pretender uma total desconstrução do Direito Penal Internacional e de sua instituição mais 

relevante na atualidade, o TPI, essa contribuição buscou abordar diferentes concepções de 

justiça, as quais foram exploradas em estudos de caso e, assim, estão conectadas a contextos 

locais e específicos; além de abordar o atual conflito institucional estabelecido entre a União 

Africana e o Tribunal Penal Internacional. A análise desses estudos de caso e do contexto de 

embate institucional entre UE e TPI buscaram embasar o principal argumento deste artigo: a 

distância que se estabelece entre uma ideia de justiça apresentada como universal, tal como 

explorado pelo TPI, e as ideias de justiça que se verificam em contextos locais, uma crítica que 

se torna possível a partir de uma análise que estabelece suas bases em uma perspectiva de 

terceiro mundo.  

 

Buscou-se, assim, lançar luz no que está em jogo em concepções universalistas. Apesar de 

declarações de Procuradores do TPI, que afirmam que as decisões do órgão não são politizadas, 

suas ações contam uma história distinta: de discriminação e tentativa de imposição de uma lei 

que não traz benefícios às sociedades afetadas e que é, muitas vezes, classificada como 

neocolonial. 
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 Resumo 

Este trabalho busca abordar os conceitos de violência estrutural, direta e, sobretudo, a 

cultural, expressos nas relações internacionais (mais propriamente entre sociedades, do que 

Estados), baseando-se na compreensão do sociólogo norueguês Johan Galtung acerca dos 

conflitos sociais e a violência organizada. Tem-se por proposta aplicar aos temas transnacionais: 

A) Terrorismo como forma de ação de combate nos conflitos contemporâneos, tendo uma 

concepção da sociedade errônea daquilo que são os islâmicos, e quem é o terrorista; B) o 

problema da xenofobia aos imigrantes, a qual por vezes é tratada como problema de segurança 

nacional, num contexto cuja questão deveria ser levada como políticas de inclusão social, 

medidas trabalhistas, etc. O raciocínio disposto indica que medidas de violência direta extrema 

por parte das comunidades políticas fracas (como as praticadas no terrorismo, por 

exemplo) seria um reflexo da sua falta de recursos em comparação a potências militares 

tradicionais, por efeito tem-se globalmente uma concepção errada sobre a figura do terrorista, 

caracterizado por estereótipos culturais. No tema de xenofobia aos imigrantes, quando cidadãos 

de determinado país não recebem bem os imigrantes que buscam uma vida melhor se sentem 

ameaçados em termos trabalhistas e segurança doméstica. O objetivo é evidenciar a infeliz 

realidade das relações sociais contemporâneas, expressa pela compreensão do conceito de 

violência cultural, o qual compõe um dos grandes males da contemporaneidade e está evidente 

no cotidiano da sociedade civil, que por muitas vezes não se da conta, mas que manifestam este 

tipo de violência. Apesar de ambos os temas corresponderem a esferas internacionais de ordem 

distinta, é importante destacar que os dois retratam efeitos sociais semelhantes, a saber, o 

preconceito e o racismo com determinadas comunidades sociais internacionais. 
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INTRODUÇÃO 

 As relações sociais são estabelecidas no interior de um grupo social por indivíduos e é 

a base de todo estudo desenvolvido pelas ciências sociais, como objeto. A teoria da ação social 

weberiana esclarece o significado das relações sociais “Por ação ‘social’ se entende uma ação na 

qual o significado pretendido pelo agente, ou agentes envolve uma relação com o 

comportamento de outra pessoa e em que essa relação determina a maneira em que a ação 

prossegue” 
140

 (WEBER, 1978, p.7). Como Weber deixa claro, nessas relações existem níveis 

analíticos que permitem melhor compreensão destas mesmas. Nas Relações Internacionais 

(como disciplina e área acadêmica de estudo e pesquisa), preocupamo-nos em conhecer tais 

níveis, seja individual, nacional, internacional, regional, transnacional, ou global. 

 Ainda nestas relações sociais existem temas que compõem o convívio entre os 

indivíduos: economia, política, sociologia, geografia, comércio, religião, dentre outros vários. 

Dentre estes diversos temas existem ramificações diversas que se entrecruzam compondo a rede 

complexa que constroi as relações humanas. Aqui, olhar-se-á dentro da sociologia uma dessas 

ramificações, cuja ação prosseguida por conseqüência da relação entre agentes é a violência. 

Basicamente, a violência é uma característica das relações humanas que está presente desde o 

princípio da existência do ser humano.  

“As análises tendem a pensar a violência apenas como o efeito de causas objetivas, 

atribuídas quase sempre a razões econômicas e sociais. É isso, mas é mais do que isso, 

pois se sabe que a violência é parte do humano; isso que alguns teóricos chamam de 

dialética da criação e da destruição, virtualmente presente nas convenções sociais (que 

procuram esconder) e na política (que procuram racionalizar)” (NOVAES, 2013) 

 Seres humanos utilizam da violência para a sobrevivência mesmo antes de se tornarem 

seres racionais. Um homo neanderthalensis recorre à violência como um recurso para 

sobreviver, caça e se alimenta, luta contra outros da mesma espécie para subsistir. O mesmo 

ocorre em animais que por instinto lutam e recorrem à violência para se imporem, também 

caçam e se alimentam. A história da evolução da espécie humana indica que houve um momento 

em que a manifestação de certos poderes e capacidades da mente humana caracterizava o 

                                                           
140

 Tradução nossa 



 
 

 
 

conhecimento das regularidades naturais (MATOS, 2007). É importante fazer uma distinção 

daquilo que Hume compreende por instinto, que descreve como hábito, versus aquilo que 

conhecemos como razão, ou seja, “todos os nossos raciocínios acerca de questões de fato 

fundam-se em uma espécie de analogia que nos leva a esperar de uma causa qualquer os 

mesmos acontecimentos que observamos resultarem de causas semelhantes” (HUME, 1948, 

Sessão 9, § 1)
141

. Mesmo sob a base da razão, a violência se mantém como inerente as relações 

humanas, tem uma utilidade e é um recurso para impor sua vontade ao outro. 

Desta forma, neste artigo será explorado justamente um aspecto específico da violência 

como parte das relações humanas. Sob uma ótica das Relações Internacionais, aqui se terá uma 

visão mais analítica das relações transnacionais, envolvendo desta maneira atores não estatais 

(ou seja, não o Estado como um ator unitário), sobretudo membros da sociedade civil de uma 

nação com membros de outra sociedade civil (relações entre membros de sociedades que não 

propriamente compartilham dos mesmos valores, religião e costumes), portanto com ethos 

distintos. O objetivo é caracterizar as variantes que determinam as diferentes sociedades e aquilo 

que constitui a identificação do outro como diferente de si mesmo, tratando-se de coletividades, 

assim sociedades distintas. 

 Na composição do raciocínio lógico proposto, utilizar-se-á da xenofobia, sobretudo na 

Europa, e a falsa compreensão da figura do terrorista, ambos como exemplos para demonstrar a 

maneira como se expressa a violência cultural, conforme as acepções conceituais de Johan 

Galtung
142

 (1969; 1990). De maneira que as relações sociais, não propriamente entre Estados, 

mas entre comunidades cujos valores e costumes são diferentes, caracterizam um tipo de relação 

transnacional (assumindo aqui uma noção social de relação transnacional dentro de uma esfera 

de conhecimento que compreenda o conceito para além dos limites estatais e para além do 

âmbito institucional, referenciar-se-á às relações entre comunidades e suas identidades) cujo 

conceito de violência cultural define uma forma de correspondência que ascende a intolerância 

entre tais agentes. 

                                                           
141

 Citação de David Hume está contida no artigo de MATOS, José Claudio Morelli. Instinto e razão na natureza 

humana, segundo Hume e Darwin. Sci. stud.,  São Paulo ,  v. 5, n. 3, p. 263-286, Sept.  2007.  
142

 Descrição do autor referido no artigo: Johan Galtung (nasceu em 1930) é norueguês, academicamente é 

sociólogo, matemático e um dos principais fundadores da área de estudos de paz e conflitos nas Relações 

Internacionais. Ele desenvolveu e influenciou diversas teorias, tais quais a distinção entre paz positiva e negativa, 

violência estrutural, teorias de conflitos e resoluções de conflitos, o conceito de peacebuilding, a teoria estrutural do 

imperialismo e a teoria dos EUA simultaneamente como uma república e um império. 



 
 

 
 

 Ainda, há de se mencionar que este artigo é fruto de uma pesquisa já iniciada pelo 

mesmo autor deste artigo, desde o início deste ano (2015). Portanto, este trabalho é um 

desenvolvimento mais aprimorado e profundo do artigo anterior.
143

 

SOBRE O CONCEITO DE VIOLÊNCIA CULTURAL DE GALTUNG 

 Antes de adentrar na acepção conceitual de Galtung sobre violência cultural, é relevante 

indicar a trajetória do acadêmico e o porquê da escolha da interpretação de Galtung para 

desenvolver o objetivo proposto neste artigo. Desde a década de 1950, quando publicou seu 

primeiro livro (Gandhi’s Political Ethics, em co-autoria com o Professor Arne Naess em 1955), 

Galtung dedica sua vida acadêmica para os estudos de paz, sendo que foi o fundador do Journal 

of Peace Research (1964), projeto fruto do Instituto Internacional de Pesquisas de Paz Oslo (ou 

International Peace Research Institute Oslo, o PRIO). Tendo como base seu primeiro livro, o 

norueguês tem se dedicado ao estudo e identificação das causas necessárias e suficientes para a 

paz e equidade. Por isso, não à toa, Galtung é reconhecido internacionalmente como “pai dos 

estudos de paz”.
144

 

 No final da década de 1960, que Galtung iniciou do desenvolvimento de uma abordagem 

acerca da violência para compreender melhor a ideia de paz, tendo como premissa a afirmação 

de que a paz é a ausência de violência (GALTUNG, 1969). Portanto, se a não existência de 

violência é uma determinante para haver a paz, e o norueguês tem por preocupação desenvolver 

estudos de paz, deve-se conceber que Galtung deve, por necessidade, ter bem claro o conceito de 

violência. 

 Primeiramente, deve-se entender a violência como a causa da diferença entre o que é 

potencial e o que é ato, portanto o que poderia ser e o que é. Talvez uma definição mais 

esclarecedora consista na noção de violência como parte de uma ação que poderia ser evitada. 

Por exemplo: “A expectativa de vida só 30 anos, durante o período neolítico, não era uma 

expressão de violência, mas a mesma expectativa de vida hoje (quer devido a guerras ou a 

injustiça social, ou ambos) seria visto como violência”
145

 (GALTUNG, 1969, p 169). A 

violência está presente quando seres humanos estão sendo influenciados de tal forma que suas 
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realizações mentais e somáticas, em termos de ação, estão  abaixo de suas realizações potenciais, 

ou seja, Galtung se refere a inibição da capacidade de ação dos seres humanos. Esta definição 

dele é bastante abrangente, ele próprio reconhece isso, porém em sua defesa, afirma-se que esta 

conceitualização extendida se faz necessária para poder alcançar todos os aspectos e expressões 

de violência, não apenas aqueles visíveis. 

 Dentre as dimensões que a violencia se expressa, Galtung aponta uma permanência 

que caracteriza a violência como um ato social. Nela estão sempre inseridos (ao menos) um 

sujeito, um objeto e uma ação, portanto o ato de violência é composto destas determinantes. 

Galtung entende a violência conforme as seguintes dimensões
146

: 1) Deve-se ter uma distinção 

entre violência física e psicológica; 2) Deve-se haver uma distinção entre abordagens de 

influência positiva e negativa; 3) Na determinante do objeto, deve-se definir se houve, ou não, 

um objeto que foi machucado; 4) Esta definida como a mais importante para Galtung - 

corresponde a esfera do sujeito – se houve, ou não, um sujeito (indivíduo) que agiu (ou seja, 

praticou a violência); 5) Deve-se ter a distinção se a violência foi um ato intencional, ou não 

intencioal; 6) Distinção tradicional entre violência manifesta (observável) e latente (algo que não 

está visível, mas mesmo assim pode acontecer). (GALTUNG, 1969) 

 Inserido a estas dimensões, o sociólogo norueguês afirma que a concepção de violência 

deve ser entendida dividindo-a em duas esferas, a violência direta e a indireta. Normalmente, a 

primeira ideia que vêm à cabeça sobre violência seria sob a forma da violência direta, nela está 

contida a violência física, visível, fácil de ser percebida. Ela é identificada por meio de atos 

violentos de pessoas concretas, de modo que há um sujeito que praticou explicitamente a 

violência. Na segunda estão outras duas variantes: a violência estrutural e a cultural. No texto de 

1969, Galtung se preocupa com a estrutural como a soma total dos choques embutidos nas 

estruturas sociais e mundiais, assim faz referência a situações de exploração, discriminação, 

marginalização ínsito na estrutura social, no sistema. A violência cultural (GALTUNG, 1990) 

estaria inserida na base da violência indireta, em conjunto com a estrutural, como justificativa 

que fomenta as formas de violência, ou seja, a partir de argumentações, atitudes, idéias que 

normalizam a existência da violência estrutural como algo natural, inevitável. Estas três formas 

de violência constituem o “triangulo da violência” de Galtung, que metaforicamente pode ser 

assimilado como um iceberg, no qual na sua ponta está expressa a violência direta que é visível, 

                                                           
146

 Serão citados aqui as dimensões galtungianas de violência, entretanto como não é o foco desta pesquisa se 

debrussar no conhecimento de violência em si, elas serão aludidas sem muito aprofundamento para não nos 

alongarmos com um tema que não é o aqui proposto. 



 
 

 
 

porém na sua base está contida as determinantes mais assíduas, mas menos analisadas, ou 

perceptíveis, que são manifestas pela estrutura e cultura. 

Figura 1 - O “Triângulo da Violência” de Galtung: 

 

Fonte: Elaborado pelo autor
147

 

 Especificamente, da concepção de Violência Cutural, Galtung (1990) concebe que são: 

“os aspectos da cultura, da esfera simbólica da nossa existência - exemplificada pela 

religião e ideologia , linguagem e arte, a ciência empírica e ciência formal (lógica, 

matemática) - que pode ser usado para justificar ou legitimar a violência direta ou 

estrutural” (GALTUNG, 1990, p.291) 

Desta forma, por meio das expressões sociais que de determinadas comunidades que 

compartilham os mesmos valores. Ainda, o sociólogo deixa claro que não é possível precisar 

determinadas culturas como violentas
148

 e outras como não violentas, assim são aspectos de uma 

cultura em específico que podem designar a violência cultural. Ela permite que as formas de 

violência sejam assimiladas como algo imutável, normal, isto é, faz com que a violência direta e 

estrutural pareça algo certo, ou ao menos como não errado. Um problema encarado pelos 

estudos sobre violência está no uso da violência e a legitimação deste uso. Este problema molda 

diversos questionamentos sobre porque algumas práticas de violência são aceitas e outras não? 

O que difere a violência como algo positivo, ou negativo? O estudo da violência cultural destaca 

o modo em que o ato da violência direta e o fato da violência estrutural são legítimos e, portanto 
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aceitáveis na sociedade. Uma das formas em que a violência cultural se expressa é determinando 

a moralidade de um ato como errado, certo e aceitável, em níveis de compreensão rígidos. Outra 

forma é construindo a realidade como algo opaco, unidimensional, de maneira tal que não se 

possa enxergar a violência como um ato, ou um fato, também a concebendo como algo dado que 

constroi estereótipos (GALTUNG, 1990).  

 Os exemplos de domínios cuja presença da violência cultural se faz existente, listados 

pelo sociólogo, são: 1) Religião; 2) Ideologia; 3) Linguagem; 4) Arte; 5) Ciência empírica; 6) 

Ciência formal (GALTUNG, 1990). É importante compreender que a lógica apresentada para 

construção desta listagem implicou na identificação de elementos culturais que podem, 

potencialmente ou empiricamente, serem utilizados para legitimar ações violentas, ou fatos 

violentos. Além disso, há de se notar que estes domínios não estão isolados, de forma que as 

expressões de violência cultural podem constituir elementos destes domínios 

concomitantemente. Ainda é fundamental compreender que existe outro aspecto relevante de 

análise da violência cultural, em que estabelecer que determinadas culturas sejam violentas é um 

ato de violência cultural. Por exemplo, dizer que islâmicos (sobre o aspecto religioso) são 

violentos é reduzir que todos os praticantes desta religião são hostis, além de 

demonstrativamente impossível de tentar comprovar tal enunciado, é este tipo de afirmação que 

fomenta discursos intolerantes os quais caracterizam as relações entre algumas diferentes 

sociedades nas relações transnacionais hodiernas. 

XENOFOBIA E A (IN) COMPREENSÃO DA FIGURA DO TERRORISTA COMO 

EXPRESSÕES SOCIAIS DA VIOLÊNCIA CULTURAL 

A violência cultural talvez seja a maior produtora de agressividade no contexto 

contemporâneo. Existem algumas comunidades em específico que sofrem com esta realidade de 

maneira mais expressiva, abaixo constam duas situações, que apesar de ordens distintas 

enfrentam efeitos sociais semelhantes: Xenofobia e a (in) compreensão da figura do terrorista. 

Para além da acepção teórica de Galtung, nota-se que a violência cultural se expressa muitas 

vezes como elemento que compõe as características de determinados membros de certas 

comunidades, que está contido subjetivamente nas ações e percepções que indivíduos têm de 

uma cultura diferente da sua própria.  

1- Xenofobia 

O fenômeno da xenofobia pode ser traduzido literalmente como o medo dos estrangeiros, 

assim os xenófobos seriam aqueles que praticam atitudes negativas contra estrangeiros, devido 

este medo (TARAS, 2008). Os estrangeiros são vistos como portadores de uma cultura diferente 



 
 

 
 

com o potencial de ameaçar a integridade da própria nação. A suposição de que a nação 

representa a cultura advém da compreensão a qual a nação é a arena cujos valores críticos e 

crenças são transmitidos aos membros em desenvolvimento. Uma vez que cada cultura é 

composta por uma combinação única de orientações, os estrangeiros inevitavelmente ameaçam 

alterar a cultura nacional através da introdução de novas orientações. Assim, pertencer a uma 

nação é muitas vezes sinônimo de uma herança étnica, as culturas podem aparecer relativamente 

fixas e/ou distintas no caráter um do outro. Esta identidade cultural nacional contribui para a 

percepção xenófobo de austero, diferenças irreconciliáveis entre grupos culturais.
149

 

 A xenofobia pode ser identificada como uma manifestação do domínio da Ideologia, 

contida na listagem feita por Galtung, em 1990, sobre as formas de violência cultural. Nela, 

constroi-se uma valoração exaltada do próprio (referindo-se a uma comunidade social de valores 

comuns) e uma deflação desvalorada e aviltante do outro (de cultura distinta), existe um 

processo de “desumanização” do outro, convertendo-o a um nível de uma “coisa”, desprovido de 

humanidade, montando-se então o palco para violência direta. Conforme afirma Galtung, a 

cultura ocidental ainda se baseia em paradigmas como “homem melhor que mulher”; “alguns 

Estados são mais importantes que outros”; “brancos melhores que não brancos”; “em uma 

sociedade de ‘oportunidades iguais’, são os melhores que estão no topo e assim com mais poder 

e privilégio” (meritocracia), mesmo que algumas dessas questões, nos últimos anos, tem sido 

tratado com uma importância social maior, como a questão do gênero, por exemplo. Esta 

sociedade seria orientada para a conquista baseada nas distinções atribuídas em termos de 

gênero, raça e nação. (GALTUNG, 1990) 

 O nacionalismo muitas vezes é o que fomenta a xenofobia. Quando Nicolas Sarcozy 

(ex-presidente da França e provável candidato do partido republicano à presidência em 2017), 

como uma expressão cada vez mais latente do conservadorismo francês, compara ironicamente a 

imigração a “um grande vazamento de água”
150

, demonstra-se um expoente dicotômico de uma 

realidade europeia bastante conturbada. O tema da imigração divide europeus em duas alas, na 

França a direita (partidos: União por um Movimento Popular e Frente Nacional) que apóia 

medidas de contenção à imigração no país e a esquerda (composta por partidos de ala 

progressista) que apóia o recebimento de refugiados e imigrantes. Entretanto, este não é um 

tema exclusivo da França, na Alemanha (caso de islamofobia que será tratado no próximo 
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tópico), na Inglaterra (crescimento da xenofobia na Inglaterra com a eleição de David Camaron 

organização Movement against Xenophobia [MAX]
151

), etc.  

 A nova ameaça na Europa é do populismo da direita conservadora, em resposta as 

crescentes crises econômicas e sociais, movimentos sociais radicais de extrema direita estão 

experienciando um alto índice de apoio popular. Em diferentes contextos europeus , os cidadãos 

votaram por partidos com raízes, retórica e políticas xenófobas. Isto é evidente em países como a 

França, Hungria , Reino Unido e Suécia, onde a direita radical forma a base fundamental dos 

processos renacionalização dirigidas às forças vistas como uma ameaça a sua "cultura e os 

valores nacionais” (THORLEIFSSON, 2015). Novamente o nacionalismo sendo a forma na qual 

se expressa à violência cultural. 

 O caso europeu exemplifica essa abordagem acerca da xenofobia como expressão de 

violência cultural. Talvez o mais curioso do caso europeu consiste no fato de ser a região com o 

caso mais próspero de integração regional no mundo (com a União Europeia), mesmo assim, o 

transnacionalismo é uma barreira dependendo de que comunidade compõe a aclamada 

“comunidade européia”. Assim, existem certos grupos de indivíduos mal-vistos, que sofrem 

discriminação em comparação aos “nativos europeus”. Na Europa existem grupos como 

ciganos, islâmicos, africanos, europeus do leste, que sofrem discriminação por parte das 

potências tradicionais do velho continente. O extremismo e a xenofobia são sintomas de 

sociedades em crise, a Europa nesta última década teve uma intensificação dessa onda de 

expressão social xenófoba, muito devido às condições econômicas deterioradas no continente 

desde a crise de 2008, por efeito, as vítimas da austeridade frustradas e com raiva fornecem um 

fomento de um campo fértil para o discurso de ódio, xenofobia e extremismo (SOROS, 2012). 

 Desta forma, deve-se ressaltar que a crise econômica seria um elemento que 

potencializa a xenofobia como expressão da violência cultural, servindo para compor o discurso 

que justifica o repúdio aos estrangeiros em determinadas nações. 

2- A figura do Terrorista 

 Outra forma de expressão da violência cultural está na interpretação de quem é a figura 

do terrorista, ou seja, como se compreende, ou se estereotipa o perfil do terrorista conforme 

traços culturais. Bem como no caso da xenofobia, existe um repúdio à figura daquele que 

corresponde aos moldes de um terrorista, resultado do medo, da insegurança. Aqui se trata muito 

próximo de um tipo específico de xenofobia, que seria a islamofobia. Em grande medida, a 

islamofobia intensificou-se no cenário global como resultado direto do projeto de guerra global 

contra o terrorismo, iniciativa que surgiu após os ataques terroristas aos EUA do dia 11 de 
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setembro de 2001. Diante deste contexto, alguns grupos de pessoas, mais especificamente, 

árabes, judeus e mulçumanos, sobretudo refugiados e imigrantes, certas minorias visíveis e 

pessoas percebidas como pertencentes a esses grupos, tornaram-se particularmente vulneráveis 

ao racismo e/ou discriminação racial em muitos domínios da vida pública, incluindo a educação, 

o emprego, a habitação, o acesso a bens e serviços, o acesso aos locais públicos e liberdade de 

circulação.
152

  

O efeito direto da islamofobia advém dos seguintes termos que a caracterizam como 

forma de violência cultural, o Islã
153

 visto como: um bloco monolítico, estático e incapaz de 

mudanças; Separado, como “outro”, sem valores em comum com outras culturas, incapaz de 

afetá-las ou mesmo influenciá-las; Inferior ao Ocidente, bárbaro, irracional, primitivo e sexista; 

Violento, agressivo, ameaçador, que dá suporte ao terrorismo e engajado num projeto de choque 

de civilizações; Ideologia política, usado para vantagens militares e políticas; As críticas 

advindas do “Islã” para o Ocidente são rejeitadas e impertinentes; Hostilidades feitas aos 

islâmicos são utilizadas para justificar práticas discriminatórias aos mulçumanos e a exclusão 

deles do mainstream; Hostilidades aos mulçumanos são vistas como normais e naturais
154

. 

Nesta confusa compreensão que caracteriza a Islamofobia como violência cultural, a 

incompreensão da figura do terrorista aparece como parte deste movimento. Um estudo bastante 

avançado acerca dos perfis dos terroristas (mais especificamente terroristas suicidas) liderado 

pelo professor da Universidade de Chicago Robert Pape
155

, monitora dados estatísticos acerca 

do terrorismo suicida identificando quais são os grupos, quantidade de ataques, mortes, feridos, 

ferramentas, entre outras informações, porém para este artigo é relevante salientar sua pesquisa 

sobre os terroristas em si. A impressão “ocidental” comum (e preconceituosa) do perfil do 

terrorista seria de um homem (não mulher), barbado (mais especificamente de aparência 

árabe/islâmico), sem educação e emprego, de religião mulçumana, vestido de turbante e túnica, 

parte de um grupo não-estatal. Entretanto, este mito pode ser facilmente quebrado com os dados 

do grupo de Chicago. Primeiramente, é característico da ação terrorista ser difusa, portanto 

muitos dos ataques terroristas são perpetrados por mulheres, homens e até crianças 

“disfarçadas”, para não prevenção de seu ataque. Segundo, nota-se que a maioria dos ataques 

suicidas são efetuados por pessoas com um nível de educação elevado (1° grau completo), a 

maioria deles (conforme a classificação do estudo de Chicago) um nível de ocupação 
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majoritariamente definido como profissionais, técnicos ou estudantes, sendo a maioria 

profissionais (excluindo dos dados aqueles que não se foi possível recolher tais informações, no 

caso deste projeto definiram estes como desconhecidos). 

O terrorismo em si, já é um conceito que gera muita polêmica acerca de sua definição, 

objetivos, agentes, etc. Antes de tudo, deve-se assumir que o terrorismo é uma forma de 

combate irregular, portanto é uma ferramenta para se entrar em embate com o inimigo cujos 

fundamentos são táticas efêmeras, alta mobilidade, forte caráter telúrico, o compromisso do 

terrorista é político, assemelhando-se com o compromisso do guerrilheiro (BOOT, 2013). Aqui 

foi definido terrorismo conforme uma acepção de caráter não estatal, porém existem definições 

que extrapolam este senso não estatal e compreendem uma forma de terrorismo estatal, ou seja, 

quando o Estado pratica o terror contra sua sociedade civil (violência política perpetrada pelo 

Estado) (MOGHADAM, 2006). Numa definição mais direta, o terrorismo seria o uso da 

violência, ou ameaça, contra pessoas, ou propriedades, para criar medo e obter publicidade 

imediata para suas causas, que são políticas (MOGHADAM, 2006). Caracteriza-se que as ações 

terroristas, costumam ser pontuais e buscam mais uma repercussão relevante do ato do que 

propriamente sua letalidade. Ainda, é compreensível que comunidades políticas que se utilizam 

fundamentalmente de métodos terroristas para combate, o fazem por algumas razões tais quais: a 

falta de recursos de combates, enquanto potências internacionais contêm um arcabouço material 

de guerra (Helicópteros; Caças; Tanques; Recursos médicos; Drones); e por ser assim que 

atraem recrutas em favor de sua causa política e disseminam sua causa pelo mundo (AMARAL, 

2015). 

Sobre o terrorismo como uma ferramenta política (aqui abrangendo o conceito do 

político conforme a acepção clausewitziana da guerra como a continuação da política por meio 

da violência com o intuito de constranger o adversário as suas vontades)
156

 que consiste em atos 

de violência, cabe aqui fazer uma analogia àquilo que Johan Galtung (1969) definiu como 

primeiro aspecto da violência que se aplica a distinção entre violência física e psicológica. Se o 

objetivo fundamental do terrorismo é atingir alvos indiretos, não aqueles que eventualmente 

morrem nos ataques terroristas, mas aqueles que sobrevivem para temer uma nova ação do 

grupo que efetuou a hostilidade. Desta maneira, a violência psicológica tem um valor essencial 

para o funcionamento da estratégia de combate que o terrorismo implica. Advogando aqui a 
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adversário a submeter à nossa vontade” (p.73). Ainda diz que “a guerra é uma simples continuação da política por 

outros meios” (p.87). 



 
 

 
 

necessidade de se compreender o terrorismo como uma prática racional e objetiva, não como 

irracional, como frequentemente é apresentado por meio dos veículos de imprensa populares. 

O ADVENTO DA INTOLERÂNCIA NAS RELAÇÕES TRANSNACIONAIS  

 Na Alemanha, houve em janeiro deste ano (2015) manifestações em diversas cidades do 

país contra suposta islamização da Alemanha. Liderado pelo grupo Patriotic Europeans Against 

the Islamization of the West (PEGIDA)
157

, cujos ideais se assemelham ao discurso anti-semita 

presente na Alemanha nazista, mas agora contra imigrantes mulçumanos, a direita radical alemã 

se põe visível e ganha mais adeptos.
158

  

Na França, o atentado terrorista em Paris, contra o jornal Charlie Hebdo, no início de 

2015 exacerbou o movimento xenófobo no país que já era grande. É curioso perceber que no 

fervor após os ataques jornalistas intrigados para saberem as informações sobre os terroristas 

perguntavam sobre sua nacionalidade e religião, os irmãos Said e Chérif Kouachi eram 

mulçumanos e franceses, portanto quebrando o estereótipo de que a questão do terrorismo não 

era algo dos árabes, daí surgem vários apontamentos sobre qual o limite do desejo de contenção 

da vinda de imigrantes, por nacionalistas conservadores, a questão seria sobre uma “fronteira 

ideológica”, para além de uma contenção física (entrada de imigrantes no país)? Essas 

especulações já caracterizam a violência cultural, pois pressupõe que toda uma cultura seja de 

determinada característica, como numa cartilha. Porém conforme Galtung a expressão que 

define melhor a violência cultural é: “‘Aspectos A de uma cultura C é um exemplo de violência 

cultural’, do que estereótipos ‘a cultura C é violenta’” (1990, p. 291).    

 Na Grã-Bretanha, uma sociedade multicultural, resultado de seu passado imperial 

marinheiro, a intolerância principalmente na esfera xenofóbica se dá pela convivência frequente 

entre nativos e migrantes. O século passado viu um afluxo maciço de migrantes econômicos do 

Caribe, sul da Ásia, bem como os refugiados da Alemanha nazista e, décadas adiante de Uganda 

de Idi Amin. O crescimento de mais de três milhões de migrantes na última década levou a um 

forte aumento no número de residentes no Reino Unido nascidos no exterior em todo o país . 

Eles agora número 7,5 milhões, 13% da população global (2013)
159

. Recentemente na África do 
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Sul, ataques xenófobos, mais especificamente caracterizados como “afrofobia”, realizados por 

sul africanos contra estrangeiros (de outros países da África - Congoleses, Etíopes, Malawianos, 

Moçambicanos Nigerianos, Somalis, Zimbabuanos) comprovou o crescimento da intolerância 

no país. Lá o caso mais evidente é a prática xenófoba contra refugiados de países em conflito, 

uma vez que não existe intolerância com estrangeiros de países como britânicos e australianos 

(nacionalidades também comuns de estrangeiros no país).
160

 

Apesar dos exemplos intolerantes demonstrados representarem minorias em alguns 

casos, a preocupação da expansão evidente destes movimentos é devido a outros casos na 

história que exemplificam tragédias, genocídios, etc (como o Nazismo na Alemanha, Fascismo 

na Itália, Portugal e Espanha, Apartheid na África do Sul, entre outros exemplos), cujo início se 

dá por meio de narrativas intolerantes que fomentam a violência cultural, levando-a (conforme 

os casos que foram citados) a um patamar de intolerância extrema, absoluta. Tais exemplos 

justificam o raciocínio proposto até aqui, o problema global da intolerância entre algumas 

comunidades de culturas diferentes. Essa palavra “algumas” se refere a algumas comunidades 

que seriam “aceitáveis” em contraponto a outras que nós “duvidamos”, ou ”julgamos”, 

referindo-se aqui a noção de ameaça (aqueles que não nos ameaçam vs aqueles que nos 

ameaçam) e risco (tememos aqueles que podem ser um risco a nossa segurança) (BECK, 2008). 

É fundamental para se compreender a forma como se expressa a violência cultural 

individualmente por meio de uma construção de expectativas e estigmas. O raciocínio lógico é o 

seguinte: a difusão de uma ideia, ou percepção em comum, constroi pré-concepções, tais pré-

concepções se traduzem em expectativas normativas (GOFFMAN, 1963)  

 A razão pela qual este movimento global de intolerância existe, pode ser justificado por 

meio da análise de Goffman (1963) sobre as relações sociais: 

As rotinas de relação social em ambientes estabelecidos nos permitem um 

relacionamento com "outras pessoas" previstas sem atenção ou reflexão particular. 

Então, quando um estranho nos é apresentado, os primeiros aspectos nos permitem 

prever a sua categoria e os seus atributos, a sua "identidade social" - para usar um 

termo melhor do que "status social", já que nele se incluem atributos como 

"honestidade", da mesma forma que atributos estruturais, como "ocupação". 

Baseando-nos nessas pré-concepções, nós as transformamos em expectativas 

normativas, em exigências apresentadas de modo rigoroso. (GOFFMAN, 1963) 
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O sociólogo e antropólogo canadense indica uma associação entre as relações sociais e os 

ambientes, que permite ao indivíd.uo fazer uma previsão sobre a “identidade social” do outro, 

estas são expectativas normativas. Esse julgamento sobre o outro, criação de expectativas, são 

frutos muitas vezes involuntários de como se espera que determinada comunidade, ou indivíduo 

seja, é nela que se é estabelecido o que é concebido como “normal” em contraponto ao 

“anormal”. A ideia da intolerância trazida por Goffman, por meio do conceito de estigma, indica 

que um “indivíduo que poderia ter sido facilmente recebido na relação social quotidiana, possui 

um traço que se pode impor a atenção e afastar aqueles que ele encontra, destruindo a 

possibilidade de atenção para outros atributos seus” (1963, p.7).  

Portanto, devido a uma acepção de julgamento sobre alguma característica de 

determinado indivíduo (que tem seus costumes e valores que moldam sua cultura), uma imagem 

construída (DÉBORD, 1967) sobre determinada comunidade. Para todas as sociedades cujas 

condições modernas de produção imperam, é característico existir uma acumulação imensa de 

espetáculos, ou seja, representações que traduzem a realidade por meio de lentes específicas 

(DÉBORD, 1967). Tais lentes inibem nossa capacidade crítica e “viciam” nossa função 

interpretativa, resultando assim nos julgamentos, pré-concepções, os quais se forem 

intensificados acarretam no advento da intolerância cultural.  

Desta forma, o espetáculo é fruto da fraqueza do projeto filosófico ocidental, derrotado 

pela predominância das atividades dominadas pela categoria do “ver”, unido com a prevalência 

da racionalidade técnica precisa em detrimento da capacidade filosófica de análise dos 

indivíduos dessa sociedade. O que é visto é o crescimento do especulativo em sentido oposto às 

capacidades críticas pessoais, ou seja, a intolerância fruto da incompreensão e acomodamento, 

devido o modelo sistêmico (ocidental) caracteriza a incapacidade de se analisar, perceber, 

aceitar o outro. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De uma maneira geral, Galtung demonstra que a violência indireta abrange um escopo 

largo na acepção de violência no mundo, concebida por duas formas que se complementam: a 

violência estrutural e cultural. A segunda se insere na sociedade ocidental contemporânea de 

forma subjetiva, por meio de julgamentos e concepções pré-concebidas, disseminados pela ideia 

de ameaça, risco mundial (BECK, 2008) e a construção social de percepções sobre identidades 

particulares de comunidades “de fora”, que se transformam em expectativas normativas 

rigorosas (GOFFMAN, 1963). Desta maneira, julga-se que a consequência dessas práticas de 



 
 

 
 

violência direta extrema é a disseminação de um sentimento de intolerância por parte da 

sociedade civil (por medo, incompreensão), que constrói os discursos de intolerância, 

evidenciando-se assim, a existência da violência cultural. 

 A institucionalização da violência estrutural e a internalização da violência cultural, por 

consequência, também tendem a institucionalizar práticas de violência direta, tornando-a 

repetitiva, ritualística, no limite como uma expressão de vingança (GALTUNG, 1990). Como 

solução a este problema, Galtung sugere que em resposta ao “triângulo da violência”, deve-se 

constituir um “triângulo da paz”, em que a paz cultural (compreensão e aceitação do outro como 

seu semelhante e não inimigo) levaria a uma estrutura de paz (de relações simbióticas e 

equitativas) e por conseqüência a uma paz direta com atos de cooperação, amizade e amor. Esta 

proposição tem forte caráter liberal e idealista, uma crítica realista a esta forma de pensamento 

seria a de que existe toda uma base de poder e interesses que inibem este tipo de desejo, ou 

projeto, seja concretizado. 

 As bases da sociologia da inclusão social seriam mais qualificadas para contribuir com 

soluções a este problema transnacional que assola de maneira negativa as relações sociais. Seus 

estudos argumentam que a ação e os esforços para incluir ou excluir indivíduos e grupos sociais 

são fundamentais para a sociedade como forças que governam por meio dos efeitos opressores, 

ou libertadores, das tais ações de inclusivas ou de exclusão (ALLMAN, 2013). Em ambos os 

casos apresentados, demonstrou-se que existe um movimento de exclusão social, incompreensão 

e intolerância, sobretudo por parte da sociedade que compartilham os valores ocidentais.  

 Muitas outras esferas da violência cultural poderiam ter sido exploradas mais afundo 

(Homofobia e outras expressões de intolerância de gênero, intolerância contra negros, 

caribenhos, asiáticos, africanos, intolerância religiosa, etc), conforme foi listado no primeiro 

tópico após a introdução, acerca da conceituação de violência cultural nos molde de Johan 

Galtung. Porém, tendo como exemplo a xenofobia e a incompreensão da figura do terrorismo, 

fora limitado o recorte demonstrativo das expressões atuais que contribuem para a afirmação de 

a violência cultural ser um fato social, parte das relações sociais (mais especificamente 

transnacionais) contemporâneas. 
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Resumo. Este trabalho analisou a aplicabilidade dos Princípios Orientadores de Direitos 

Humanos e Empresas, na empresa transnacional brasileira Vale Moçambique. Verificou-se que a 

aplicabilidade de muitos Princípios não foram conferidas e que a empresa viola os Direitos 

Humanos, entretanto, possui um Guia de Direitos Humanos e faz esforços para remediar suas 

ações. Ressalta-se também a importância da cobrança por parte da comunidade afetada no 

sentido de suscitar o debate e ações para o cumprimento dos Princípios Orientadores. 

 

Palavras-chave. Direitos Humanos, Empresas Transnacionais, Vale Moçambique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Direitos Humanos e Empresas  

Surge no século XXI um debate muito forte acerca dos Direitos Humanos no âmbito das 

empresas, e em 2008 o Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas sobre 

Empresas e Direitos Humanos, John Ruggie desenvolveu uma Política de “Proteção, Respeito e 

Reparação”, para trazer à tona a discussão sobre a responsabilidade do Estado e das empresas 

em relação às violações dos Direitos Humanos pelas empresas.  

Segundo a Organização das Nações Unidas (UN, 2008), esses parâmetros consistem em:  

“(a) A obrigação dos Estados de respeitar, proteger e cumprir os 

Direitos Humanos e as liberdades fundamentais;  

(b) O papel das empresas como órgãos especializados da sociedade 

realizando funções especializadas e requerida a cumprir com todas 

as leis aplicáveis e respeitar os Direitos Humanos.  

(c) A necessidade de que os direitos e as obrigações encontrem 

meios efetivos e apropriados de remediação quando houver 

descumprimento destes direitos pelas empresas. (TRADUÇÃO 

NOSSA.) 
161

 

A Política de “Proteção, Respeito e Reparação” apresentada por John Ruggie deu origem aos 

Princípios Orientadores de Direitos Humanos e Empresas, aprovado em junho de 2011, por 

consenso, pelo Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).  

Os Princípios Orientadores das Nações Unidas estabelecem que, no mínimo, as empresas devem 

respeitar os direitos humanos contidos na Carta Internacional de Direitos Humanos e nas 

convenções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (RIO TINTO, 2013) 

.  

Esses Princípios Orientadores pretendem contribuir para uma ”globalização socialmente 

sustentável” (CONECTAS, 2012, p. 03), e se aplica à todos os Estados, independente de seu 

tamanho, estrutura, entre outros, e às empresas também. Esses Princípios não são novas leis, eles 

seguem as normas internacionais de Direitos Humanos e as particularidades nacionais, mas 

podem ser considerado um novo modus operandi. 

Dentro do contexto de Direitos Humanos nas empresas brasileiras, a Vale S/A destaca-se como 

uma empresa que possui um Guia de Direitos Humanos, com Políticas de Direitos Humanos 

baseadas nos Princípios Orientadores de Direitos Humanos e Empresas, e também na POL-
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 “(a) States’ existing obligations to respect, protect and fulfil human rights and fundamental freedoms;  

(b) The role of business enterprises as specialized organs of society performing specialized functions, required to comply with 

all applicable laws and to respect human rights;  

(c) The need for rights and obligations to be matched to appropriate and effective remedies when breached”. 



 
 

 
 

0001-G Código de Conduta Ética, na POL-0003-G Política de Desenvolvimento Sustentável e 

no Código de Conduta dos Fornecedores (VALE, 2009). Segundo a Vale S/A, o seu Guia de 

Direitos Humanos estabelece, ”[...] diretrizes e princípios para atuação da Vale no que se refere 

ao respeito aos direitos humanos em seus projetos e operações, ao longo do ciclo de vida das 

suas atividades e em sua cadeia produtiva, nas regiões onde está presente.” (VALE, 2012, p.3)  

Vale S/A na África - Vale Moçambique 

 No contexto de internacionalização da Companhia, a Vale encontrou em Moçambique, mais 

especificamente em Moatize, Tete, identificada como “a maior província carbonífera não 

explorada do mundo, com um depósito de classe mundial estimado em 2,4 bilhões de toneladas 

de carvão térmico e metalúrgico” (VALE, 2012, p. 279), a oportunidade de aumentar sua 

produção de aço, e venceu, em 2004, o leilão para explorá-la. Os contatos da Companhia com o 

governo moçambicano haviam se iniciado em 1987 (VALE, 2012, p.281), que projetou um 

complexo mina-ferrovia-porto. “Em Junho de 2007 recebeu concessão mineira para dois tipos 

de carvão: carvão metalúrgico e carvão técnico.” (DOSSIÊ, 2010).  

Apesar de a construção já estar acontecendo há alguns anos, só em 2011 o primeiro produto da 

mina deixou Moçambique com destino ao Líbano, no navio Orion Express. Segundo dados da 

empresa,  

”Foram 35 mil toneladas de carvão térmico, que percorreram os 

575 quilômetros de extensão da linha Sena-Beira, que liga Moatize 

ao Porto da Beira, em Sofala, região central de Moçambique. A 

linha estava interrompida havia 28 anos devido à guerra civil. As 

atividades na mina começaram em maio de 2011 e sua implantação 

contribuiu para dinamizar a economia moçambicana, gerando 

emprego e renda.” (VALE, 2012 p. 341)  

Direitos Humanos na Vale Moçambique  

A empresa Vale S/A foi acusada de violar os Direitos Humanos das comunidades Chipanga e 

Nhamabalualo que viviam no local aonde a empresa implantaria sua base de exploração mineral 

e assumiu o compromisso de reassentá-las, no entanto, muitos problemas decorreram destes 

reassentamentos. A empresa também violou direitos dos trabalhadores da empresa, cobrando 

descontos injustos.  

Muita propaganda foi feita e divulgada sobre a instalação da Vale Moçambique, o que gerou 

altas expectaivas no povo moçambicano, pois haveriam empregos, oportunidades de melhoria de 

qualidade de vida no país. Entretanto, não foi isso o que se concretizou. Segundo PINTO (2012, 

p.195)  



 
 

 
 

“este projeto tem suscitado críticas e discussões envolvendo 

governo, ambientalistas, acadêmicos e organizações da sociedade 

civil, devido ao total e recorrente desrespeito aos mais elementares 

direitos humanos e liberdades básicas consagradas na Constituição 

da República de Moçambique e demais legislação em vigor no 

país”.  

Nos itens abaixo serão detalhadas as violações da Vale, principalmente no item II da 

aplicabilidade dos Princípios Orientadores de Direitos Humanos.  

Violações de Direitos Humanos  

Durante e após a construção da estrutura para extração de carvão da mina de Moatize, muitas 

denúncias de violações aos Direitos Humanos e descumprimento das promessas feitas 

anteriormente pela Vale foram realizadas, e a população se mostrou bastante insatisfeita com os 

resultados das propagandas feitas pela empresa.  

Essas denúncias estão inclusas no principal meio de denúncia das violações de Direitos 

Humanos cometidas pela Vale, o Relatório de Insustentabilidade promovido pela Articulação 

dos Atingidos pela Vale. Neste relatório estão contidos inúmeras violações cometidas no mundo 

inteiro e Moçambique tem bastante destaque, por envolver violações de diversos Direitos 

Humanos, relacionados ao trabalho, comunidades, moradia, entre outros. Segundo o Relatório 

de Insustentabilidade:  

“Em Moçambique, por exemplo, os mega-projetos de mineração 

de Moma e Moatize resultaram na remoção de cerca de 760 

famílias camponesas das suas comunidades, como forma de 

possibilitar a abertura de minas de carvão, entre 2009 e 2010. A 

empresa dividiu as famílias entre rurais e semi-urbanas, usando 

critérios diferenciados para os reassentamentos. As famílias 

consideradas ‘rurais’ foram realocadas a cerca de 45 km da sua 

comunidade de origem e a 75 km da cidade de Tete.” 

(ATINGIDOS PELA VALE, 2012)  

Esse relatório também critica bastante a Vale no âmbito mais geral e demonstra a insatisfação 

dos atingidos por meio dos valores da Vale segundo a visão deles:  

“Os lucros em primeiro lugar, extrair o máximo de recursos 

naturais, com os menores custos possíveis, derrotar a qualquer 

custo os entraves às operações, meio ambiente, legislações 

trabalhistas e direitos humanos, privatizar os ganhos, socializar os 



 
 

 
 

prejuízos, expandir mercados, sua principal arma: o poder 

econômico e político.” (ATINGIDOS PELA VALE, 2012)  

 

Aplicabilidade dos Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas na Vale 

Moçambique.  

Os Princípios Orientadores sobre Direitos Humanos e Empresas são parâmetros internacionais 

que além reafirmarem as obrigações dos Estados, discorrem sobre as responsabilidades das 

empresas em relação aos direitos humanos. Segundo o Escritório do Alto Comissariado da ONU 

para Direitos Humanos (2011), “Ainda que não constituam por si mesmos um instrumento 

juridicamente vinculante, os Princípios Orientadores analisam as implicações que os parâmetros 

e práticas atuais têm para os Estados e as empresas e incluem alguns aspectos que são 

contemplados de diversas formas na legislação nacional e internacional”. Pautando-se nesses 

Princípios Orientadores, foram analisadas as ações da Vale Moçambique, e as denúncias de 

violações aos Direitos Humanos de seus funcionários e das comunidades próximas. Foram 

levados em consideração somente os Princípios que cabiam à Vale Moçambique, dessa maneira, 

não serão todos os 31 Princípios retratados nesta pesquisa.  

Em relação à parte I- O dever do Estado de proteger os Direitos Humanos do documento, pode-

se afirmar que o Estado deve cumprir seu papel e obrigação de defensor dos Direitos Humanos e 

não pode ficar inerte ao tomar conhecimento das irregularidades, e nesse caso inclui-se o Estado 

Brasileiro, devido ao fato de a Vale ser uma empresa com sede no Brasil, e principalmente por 

ter sido uma empresa estatal brasileira, pois é perceptível a interpretação que há da empresa 

como um símbolo brasileiro, um referencial. Essa atitude pode ser observada no Princípio 2 dos 

Princípios Orientadores de Direitos Humanos e Empresas (2011)  ”Os Estados devem 

estabelecer claramente a expectativa de que todas as empresas domiciliadas em seu território 

e/ou jurisdição respeitem os direitos humanos em todas suas operações.”  

Também inclue-se o Estado Moçambicano, pois é o país aonde a Vale Moçambique atua, e tem 

sido denunciada e segundo o Princípio 1 dos Princípios Orientadores de Direitos Humanos e 

Empresas (2011),  ”Os Estados devem proteger contra violações dos direitos humanos 

cometidas em seu território e/ou sua jurisdição por terceiros, inclusive empresas. Para tanto, 

devem adotar as medidas apropriadas para prevenir, investigar, punir e reparar tais abusos por 

meio de políticas adequadas, legis- lação, regulação e submissão à justiça.”  

Em relação à parte II- Responsabilidade das Empresas de Respeitar os Direitos Humanos, do 

documento, alcançou-se as seguintes conclusões:  

 



 
 

 
 

Pontos positivos sobre a Aplicabilidade  

1.1 - O Guia de Direitos Humanos compreende a Política de Direitos Humanos da empresa, 

criado em 2009 é baseada no “Código de Conduta Ética, nos Valores da Vale” (VALE, 2012). O 

Guia “apresenta a abordagem e as devidas orientações para a gestão dos direitos humanos 

perante cada um dos grupos” (VALE, 2012), à partir das esferas de influência da empresa. Esse 

Guia confere a aplicabilidade dos Princípios 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, que se refere ao respeito 

dos Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos, às propostas de mitigação, ao próprio 

fato de possuir uma Política de Direitos Humanos, e ao processo de auditoria (due diligence).  

1.2 No Guia – Empregados  

É expresso no Guia de Direitos Humanos da Vale sua relação com os empregados e o que fazem 

para respeitar os Direitos Humanos nesse sentido. Segundo a própria Vale:  

“proporcionamos condições dignas de trabalho e buscamos 

promover ações educacionais que viabilizem o crescimento 

profissional e pessoal, procurando sempre manter um ambiente de 

trabalho saudável. Não toleramos discriminação ou assédio de 

qualquer natureza, inclusive moral ou sexual. Respeitamos a 

liberdade de associação e a negociação coletiva e a diversidade.” 

(VALE, 2012, p.6)  

Confere a aplicabilidade dos Princípios 11, pois referencia-se ao respeito aos Direitos Humanos 

de uma forma geral, como uma norma de conduta mundial; o Princípio 12, pois faz referência ao 

respeito dos Direitos Humanos internacionalmente conhecidos, como os da Carta Internacional 

de Direitos Humanos e da Oragnização Internacional do Trabalho, como por exemplo combate 

ao assédio sexual e moral.  

1.3 No Guia – Equipe de segurança empresarial  

É também expresso no Guia de Direitos Humanos da Vale a existência de uma equipe de 

segurança empresarial e suas ações. Segundo a Vale:  

“selecionamos e acompanhamos, de forma rigorosa, considerando 

a experiência anterior, a capacidade técnica e a estabilidade 

emocional. Treinamos esses profissionais constantemente a fim de 

que desempenhem as suas atividades com observância aos 

princípios dos direitos humanos, repudiando: o abuso de poder, a 

discriminação, a interferência na privacidade dos cidadãos e o 

tratamento degradante ou desumano. Coibimos o uso da força e 

buscamos soluções pacíficas, que assegurem a integridade física 



 
 

 
 

das pessoas, a preservação do patrimônio e das informações e a 

manutenção do processo produtivo” (VALE, 2012, p. 6)  

Confere a aplicabilidade dos Princípios 11, 12, pelos motivos acima citados, e do Princípio 18, 

pois possui uma equipe interna de especialistas que observa e avalia o cumprimento ou 

descumprimento dos Direitos Humanos.  

1.4 No Guia – Fornecedores, parceiros e clientes  

No Guia de Direitos Humanos da Vale é expresso sua relação com parceiros, fornecedores e 

clientes. Segundo a Vale:  

“procuramos estabelecer relações com entidades que compartilhem 

dos mesmos princípios e valores que a Vale. Promovemos o 

respeito aos direitos humanos em nossa cadeia de valor, incluindo 

a adoção de cláusulas contratuais e documentação comprobatória 

de conformidade legal. Em caso de desrespeito aos direitos 

humanos, devidamente comprovado por autoridades 

governamentais e por instrumentos previstos na legislação, 

notificamos o fornecedor/parceiro ou cliente para a adoção de 

medidas corretivas, e, caso não adotadas tais medidas, podemos 

rescindir a respectiva relação comercial.” (VALE, 2012, p. 6)  

Confere a aplicabilidade dos Princípios 13, pois discorre sobre o compromisso que a Vale tem 

com os Direitos Humanos, no que diz respeito aos fornecedores, parceiros e clientes e suas 

ações e impactos possivelmente negativos sobre os Direitos Humanos; também do Princípio 16, 

pois a Vale possui uma Política de Direitos Humanos que é “difundida interna e externamente a 

todo o pessoal, aos parceiros comerciais e outras partes interessadas” (VALE, 2012, p.).  

1.5 No Guia –Comunidades locais e tradicionais  

É expresso no Guia de Direitos Humanos da Vale sua relação com as comunidades que, por 

ventura, tenha contato quando inicia um novo empreendimento. Segundo a Vale:  

“procuramos conhecer detalhadamente os territórios onde atuamos 

ou pretendemos atuar. Buscamos estabelecer um processo contínuo 

de engajamento com as comunidades, de gestão de impactos 

socioculturais, econômicos e ambientais, e contribuir para o 

desenvolvimento local sustentável. Promovemos ações de 

conscientização dos direitos humanos, com especial atenção à 

erradicação do trabalho forçado e infantil e à promoção dos 

direitos das crianças e adolescentes” (VALE, 2012, p. 6).  



 
 

 
 

Confere a aplicabilidade dos Princípios 11, pois refere-se ao respeito aos Direitos Humanos, 

neste caso, principalmente respeito à liberdades de expressão, de crença, cultura, entre outras 

que se refiram às comunidades tradicionais ou não; e o Princípio 12, principalmente no que se 

refere à atenção especial à grupos ou populações específicas.  

1.6 No Guia – Governo e Sociedade  

No Guia de Direitos Humanos é expresso a relação da Vale com o Governo e a Sociedade. 

Segundo a Vale:  

“observamos a legislação e a regulamentação das localidades onde 

atuamos e cooperamos com as autoridades na promoção dos 

Direitos Humanos internacionalmente reconhecidos. Também 

cooperamos com a apuração de quaisquer incidentes envolvendo 

desrespeito a esses direitos ao longo da nossa cadeia produtiva.” 

(VALE, 2012, p. 7)  

Esse ponto confere a aplicabilidade do Princípio 11, pois discorre sobre o respeito aos Direitos 

Humanos, e a cooperação da Vale nesse sentido, o Princípio 12, pois diz respeito aos Direitos 

Humanos internacionalmente reconhecidos, o Princípio 13, pois discorre sobre o processo de 

prevenção ou mitigação dos impactos negativos; o Princípio 22, pois refere-se à contribuição 

para a reparação dos impactos negativos geradas pela Vale, por meios legítimos; e o Princípio 

23, pois pontua questões como cumrpimento de leis aplicáveis aos Direitos Humanos e a 

consideração de que podem cometer violações de Direitos Humanos, mas que estão dispostos a 

cumprir a lei.  

1.7 No Guia – Análise de risco e impacto dos direitos humanos  

No Guia é descrita a análise de risco e impacto dos direitos humanos promovida pela empresa. 

São analisados os seguintes pontos:   

“Riscos de violação de Direitos Humanos relativos ao país e região 

onde está sendo implantado um empreendimento; Riscos de 

violação de Direitos Humanos relativos ao setor (mineração, 

energia, logística, etc.); Riscos de violação de Direitos Humanos 

relativos à fase do ciclo de vida do empreendimento (implantação, 

operação ou fechamento de mina);  Riscos de violação de direitos 

humanos relacionados a pessoas e/ou grupos mais vulneráveis que 

podem ser afetados pelas atividades realizadas, em especial as 

comunidades tradicionais, indígenas e locais.” (VALE, 2012, p. 

25).  



 
 

 
 

E também, “os Planos de Ação devem conter estratégias e propostas de ação para evitar e 

mitigar os riscos de impacto aos direitos humanos que tenham sido identificados na análise de 

risco.” (VALE, 2012, p. 25) Esse ponto confere a aplicabilidade do Princípio 11 e 12, que 

discorrem sobre o respeito aos Direitos Humanos pelas empresas, o Princípio 22, que se refere à 

reparação do dano causado por parte da empresa e o Princípio 23, que trata do cumprimento das 

leis aplicáveis aos Direitos Humanos e do risco que correm de violarem esses Direitos, e 

cumprirem pena por isso.  

1.8 No Guia – Temas críticos no setor de mineração  

Também é expresso no Guia de Direitos Humanos como a Vale se relaciona com as questões 

mais críticas no setor minerador. Segundo a Vale:  

“apoiamos iniciativas reconhecidas que busquem melhorar as condições sociais, econômicas e 

ambientais relacionadas às atividades de mineração, dentre elas aquelas referentes à saúde e 

segurança, reassentamento involuntário e mineração artesanal e de pequena escala. Procuramos 

participar e contribuir com o debate internacional dessas questões, e buscamos adotar e 

promover melhores práticas.” (VALE, 2012, p. 7)  

Esse ponto do Guia confere a aplicabilidade do Princípio 11, pois refere-se à responsabilidade 

da empresa de respeitar os Direitos Humanos, e ela o faz promovendo iniciativas que melhoram 

condições socioeconômicas e ambientais; e o Princípio 12 que diz respeito às normas 

internacionais de Direitos Humanos e como a empresa tentar contribuir para com esse debate.  

III- Acesso à mecanismo de reparação  

1.9 No Guia de Direitos Humanos – Comunicação e Prevenção (Canal de denúncias)  

 

No Guia de Direitos Humanos há a descrição dos meios de denúnicas promovidos pela empresa. 

Segundo a Vale:  

“disponibilizamos a descrição do Canal de Denúncia em nosso 

endereço eletrônico (www.vale.com) para recebimento de 

denúncias e informações sobre, inclusive, possíveis violações aos 

Direitos Humanos. Oferecemos também em nosso website um 

canal de comunicação, o Fale Conosco, que contempla a categoria 

Sustentabilidade, para encaminhamento de informações e 

esclarecimento de dúvidas sobre, entre outros assuntos, questões 

referentes a direitos humanos.” (VALE, 2012, p. 7)  

Confere a aplicabilidade do Princípio 29, pois discorre sobre a necessidade de as empresas 

possuirem mecanismos não estatais de denúncias que tratam das violações de Direitos Humanos.  



 
 

 
 

Pontos negativos sobre a Aplicabilidade  

2.1 Denúncias de violações de Direitos Humanos, principalmente o Relatório de 

Insustentabilidade da Vale 2012, redigido pela Articulação Internacional dos Atingidos pela 

Vale, no qual Moçambique é bastante citada, principalmente nas referências ao relacionamento 

com empregados e os impactos nas comunidades.  

Não confere o Princípio 11, que refere-se à responsabilidade empresarial de respeitar os Direitos 

Humanos, o Princípio 12 que discorre sobre o respeito aos Direitos Humanos 

internacionalmente reconhecidos, o Princípio 13, que discorre sobre a exigência de que as 

empresas evitem que suas atividades gerem impactos negativos sobre os Direitos Humanos e 

que busquem prevenir ou mitigar esses impactos e o Princípio 14, que discorre sobre não ser 

dependente de tamanho, estrutura, setor, contexto operacional e proprietário.  

2.2.1- No Relatório- Impactos negativos na gestão de talentos  

A empresa Vale S/A trata suas relações trabalhistas como gestão de talentos, no entanto, há 

muitas reclamações e denúncias sobre como trata seus funcionários, no sentido de direitos, de 

enganos, e de contratos.  Seguem alguns casos: “Moçambique – ela [a Vale] convenceu 

enganosamente trabalhadores inexperientes a aceitarem um contrato de longo prazo com frágeis 

proteções.” (ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE, 2012, p. 

13).  

Não confere o Princípio 11 e 12, que fazem referência ao respeito aos Direitos Humanos e o 

Princípio 13, que trata da busca por mitigação dos danos causados.  Além disso,  

“Moatize, Moçambique - um jovem operador de equipamentos 

pesados morreu após seu compactador sacudir bruscamente, 

deixando-o a girar por mais de duas horas sem resgate. O relatório 

da Vale culpa o trabalhador por supostamente não ter prendido 

bem o cinto de segurança, e alega que houve resposta ao acidente 

em sete minutos.” (ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS 

ATINGIDOS PELA VALE, 2012, p. 13)  

Não confere o Princípio 11 e 12, que trata do respeito aos Direitos Humanos internacionalmente 

reconhecidos, o Princípio 18, que trata de identificar a natureza dos imapctos negativos, antes de 

iniciar uma auditoria (due diligence), o Princípio 19, o Princípio 21, que trata de não colocar em 

risco as partes afetadas ou seus funcionários, o Princípio 22, que refere-se aos meios de 

reparação da empresa, quando constata que violou os Direitos Humanos e o Princípio 23 que 

trata do respeito aos Direitos Humanos e do cumprimento da lei, quando constatado que violou 

os Direitos Humanos. E também, “Tete, Moçambique - a Vale leva promessas de criação de 



 
 

 
 

emprego no país, porém suas empresas terceirizadas construíram as minas utilizando 

trabalhadores das Filipinas e do Brasil, que ganharam menos que os trabalhadores 

moçambicanos.” (ARTICULAÇÃO INTERNACIONAL DOS ATINGIDOS PELA VALE, 

2012, p. 13)  

Não confere o Princípio 11 e 12, que tratam do respeitos oas Direitos Humanos 

internacionalmente reconhecidos, o Princípio 13, que trata sobre a responsabilidade de respeitar 

os Direitos Humanos para que assim evitem que suas ações gerem impactos e ques busquem 

prevenir/mitigar seus impactos.  

2.3 – Outros casos de violações de Direitos Humanos  

A falta de diálogo entre os atingidos e a Vale e a falta de transparência são fatos constantemente 

destacados  

“Há grandes dificuldades de acesso à informação e falta de 

transparência na gestão do projeto de Moatize, numa continuada 

atitude de arrogância, falta de diálogo e da inobservância dos 

direitos dos trabalhadores por parte dos responsáveis pelo projeto 

com a conivência de setores importantes do governo de 

Moçambique.” (PINTO, 2012, p. 197)  

Não confere o Princípio 11 e 12, que tratam sobre o respeito aos Direitos Humanos, o Princípio 

18, que trata de aferir os riscos de seus impactos e incluir consultas das partes interessadas, e o 

Princípio 20, que discorre sobre a necessidade de haver um monitoramento a fim de prevenir 

impactos adversos, e que deve ser levado em consideração informações de fontes internas e 

externas.  

2.4- Descontos indevidos nos salários do funcionários  

“Várias são as denúncias feitas por trabalhadores e populares sobre 

a violação da lei do trabalho moçambicana, a exemplo das 

demissões em massa sem justa causa e sem justa indenização. Os 

trabalhadores queixam-se de serem forçados a refeições que lhes 

provocam alergias e dores no estômago e denunciam os descontos 

injustos a que são submetidos para o pagamento das refeições.” 

(PINTO, 2012, p. 197) 

 Não confere o Princípio 11 e 12, que discorrem sobre o dever das empresas de respeitar os 

Direitos Humanos internacionalment reconhecidos.  

2.5- Problemas no reassentamento involuntário (comunidades).  



 
 

 
 

A empresa Vale reassentou inúmeras famílias, no entanto houve muitas reclamações de casas 

precárias, sem solo adequado para produção de alimentos, com estrutura ruim, sem contar . 

Segundo entrevista com Jeremias Vunjanhe da ONG Justiça Ambiental (JÁ!).  

“O processo de reassentamento da população não obedeceu 

princípios transparentes de consulta e consequente indenizações; O 

processo de reassentamento está em curso, e das populações 

reassentadas na sua maioria não está satisfeita com o tipo de casas 

construídas por serem muito pequenas e sem conforto; Não foram 

observados vários aspectos morais e culturais das populações 

residentes (exumação de corpos- Campas e as machambas- roças), 

deixando as populações que viviam maioritariamente da 

agricultura sem terra para o cultivo.” (DOSSIÊ, 2010 p. 127)  

Também Segundo denúncia do jornalista Jeremias Vunjanhe:  

“o reassentamento feito pela empresa apresenta infraestrutura de 

má qualidade comprometendo, desde o início, as condições 

mínimas de habitação. Não há transporte nem acesso à água e 

energia. A terra é imprópria para a agricultura, o que resulta na 

fome aguda e subnutrição. Esta situação é ainda agravada pelo 

descumprimento, por parte da empresa, dos compromissos 

assumidos de indenização e da “provisão trimestral de produtos 

alimentares durante os primeiros cinco anos de reassentamento”. 

(PINTO, 2012, p. 28)  

Além disso, há a “restrição à circulação de pessoas através da instalação de uma vedação em 

volta da Vila de Moatize e das vias de acesso aos recursos minerais”. O “permanente abandono e 

desamparo a que as comunidades reassentadas foram sujeitas pelas instituições de Justiça, do 

Estado, do governo, às quais organizações sociais têm recorrido, nos últimos dois anos, com 

vistas à reposição dos direitos violados, através de petições, queixas e reclamações que, 

infelizmente, continuam sem respostas” (PINTO, 2012, p. 28). “A remoção forçada representa, 

assim, uma ruptura na sociabilidade, a perda de referências e um sofrimento social que se 

estabelece pela involuntariedade, pelo constrangimento e por se tratar de uma transição para 

condições de vida invariavelmente mais precárias que as anteriores.” (PINTO, 2012, p. 28)  

Não confere os Princípios 11 e 12, que discorrem sobre o dever de respeitar os Direitos 

Humanos internacionalmente reconhecidos, por parte das empresas, o Princípio 13, que trata 

sobre a exigência de que as empresas evitem que suas atividades causem impactos negativos e o 



 
 

 
 

Princípio 14, que discorre sobre responsabilidade das empresas respeitarem os Direitos Humaos 

independente de seu tamanho, mas que a gravidade dos seus impactos devem ser avaliados em 

funçao do seu caráter irremediável.  

Um ponto bastante comum é a violação do Princípio 17, pois há a falta e falha na auditoria (due 

dilligence) após as denúncias de violações feitas pelos funcionários e pelas comunidades, com 

visto acima.  

E referente à parte do documento, III- Acesso à mecanismos de reparação, tanto o Estado 

brasileiro, quanto o Estado moçambicano deveriam promover meios mais eficazes de e melhor 

acesso aos mecanismos de reparação, como diz o Princípio 25. Já a empresa Vale, possui um 

canal de denúncias, como já mencionado nesta pesquisa, entretanto tem se mostrado bastante 

falha no cumprimento das reparações e mesmo nas investigações, e auditorias à respeito das 

violações dos Direitos Humanos. 
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo a investigação da criação de dois instrumentos da Organização 

das Nações Unidas para a garantia dos Direitos Humanos, o Conselho de Segurança e a 

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. Além disso, a principal linha 

de estudo é que os dois instrumentos supracitados não conseguiram evitar que casos de genocídio 

voltassem a ocorrer após o Holocausto, como nos casos do Camboja, Sudão do Sul, Antiga 

Iugoslávia e Ruanda, este último o foco deste trabalho. Para atingir o objetivo proposto foi feito 

um estudo cronológico dos eventos, começando pela criação da ONU e o Conselho de Segurança, 

passando pela Convenção do Genocídio até chegar ao caso do país africano. Esta metodologia nos 

permite entender que mesmo com os esforços das Nações Unidas para garantir a paz e a 

segurança internacional, os resultados mostram que as medidas não foram suficientes, cabendo 

então à reflexão dos porquês. O principal objetivo que levou ao estudo deste tema é a busca de 

entender os porquês da ineficiência da Convenção do Genocídio, buscando informações sobre os 

casos confirmados pela ONU, bem como os não definidos como tal. Entender também quais 

interesses por parte dos países com direito a veto no Conselho de Segurança da ONU, buscando 

um padrão de atuação desses países. Sendo assim, a crítica à postura tanto dos membros 

permanentes, como também de todos os países signatários da Convenção para Prevenção e 

Repressão ao Crime de Genocídio é importante, pois todos falharam diversas vezes com suas 

responsabilidades, no caso específico de Ruanda ainda mais. 
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INTRODUÇÃO: 

Tendo fracassado em estabelecer uma organização internacional com razão universal, ou seja, que 

se trataria de todas as questões globais que poderiam afligir aos Estados, e principalmente a paz e 

o desenvolvimento internacional, a queda a Liga das Nações deixou o sistema internacional em 

um ambiente de difícil diálogo e cooperação internacional. Após a Segunda Guerra Mundial, os 

Estados estavam convencidos de que deveriam se organizar com o objetivo de evitar uma nova 

guerra de proporções semelhantes. Nesse sentido, em 26 de junho de 1945, em São Francisco nos 

Estados Unidos da América, durante a Conferência das Nações Unidas, foi assinada por cinquenta 

países a Carta das Nações Unidas, documento que proclamava a segurança internacional e a paz e 

que originou a ONU.  

Para evitar os mesmo problemas na Liga das Nações, a ONU nasce com uma estrutura mais 

diversificada, tendo no Conselho de Segurança, não na Assembleia Geral, seu órgão mais 

importante. Além desses dois órgãos, a ONU ainda com uma Secretaria Permanente e numerosos 

órgãos que tratam do âmbito econômico e social (Conselho Económico e Sociocultural), 

científico, padronização, além da Corte Internacional de Justiça. 

A proposta de manutenção da paz e da segurança internacional pautaria as discussões da nova 

organização, o seu documento constitutivo instrumentalizaria a tentativa de amparar uma nova 

ordem mundial. A Carta da ONU, ou Carta de São Francisco, serviu como ponto de origem para 

grande parte dos temas relacionado ao Direito Internacional e o emprego da força. Para Byers 

(2007), além de retificar a proibição do uso de força, a Carta afirma explicitamente a precedência 

sobre outros tratados, fazendo com que nenhum Estado possa isentar-se de suas cláusulas e, por 

conseguinte, da autoridade do órgão competente nessa matéria: o Conselho de Segurança. 

Entender o que vem a ser o genocídio é também entender a historia de civilização no século XX, 

entender como os acontecimentos levaram a tipificação deste crime, quais fatos geraram tal 

necessidade. Também é de fundamental importância o entendimento da importância da tipificação 

do crime, bem como seriam feitas as atividades de prevenção e repressão do crime. 

As principais respostas às essas inquietações estão contidas na Convenção para a Prevenção e 

Repressão do Crime de Genocídio, adotada na cidade de Paris, França, em 11 de dezembro de 

1948. Para o entendimento deste trabalho, buscaremos mostrar qual a importância dada aos 



 
 

 
 

Membros Permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas
162

 nos casos de genocídio, 

analisando quais suas principais atribuições, deveres e responsabilidades. Para contribuir com a 

didática do trabalho, damos início como o processo de surgimento da Organização das Nações 

Unidas, reflexo dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, passando por sua contribuição 

com os direitos humanos, responsabilidades, e por fim o papel do conselho de segurança nos 

casos de genocídio. 

Ruanda, um pequeno país localizado no centro do continente africano, enfrentou um período de 

grande brutalidade e violência, mas precisamente entre os dias seis de abril e 12 de julho de 1994. 

A velocidade dos crimes em Ruanda foi três vezes mais brutal do que no Holocausto, mesmo com 

a falta de tecnologia nos armamentos. Este período de pouco mais de três meses foi marcado pelo 

assassinato de cerca de oitocentos mil a um milhão de pessoas. O que torna esse crime mais 

chocante é o fato de que durante o genocídio, Ruanda ocupava um posto como membro não 

permanente do Conselho de Segurança da ONU
163

, além de ser membro da Convenção do 

Genocídio desde 1975. 

A segunda parte do trabalho busca uma relação entre as atribuições e responsabilidades do 

Conselho de Segurança e a suas aplicações no caso de Ruanda. Aqui o objetivo é entender se a 

postura no caso contribuiu para o grande número de mortes, se houve respeito à Convenção do 

Genocídio.  

 

O CONSELHO DE SEGURANÇA DA ONU 

A Organização das Nações Unidas foi criada com o objetivo de organizar as relações 

internacionais, tendo como parâmetro um sistema genuíno de segurança coletiva, onde o principal 

objetivo seria a busca pela manutenção da paz e segurança internacional.
164

 Dentro deste 
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 Os Membros Permanentes do Conselho de Segurança da ONU, aqueles que possuem direito ao veto, foram 

definidos já na criação da ONU, é composto pelos vencedores da Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos da 

América, Rússia, França e Inglaterra, além do país com a maior população na época, a China. 
163

 Além de Ruanda, também eram membros rotativos do Conselho de Segurança da ONU no período os seguintes 

países: Argentina, Brasil, Djibuti, Espanha, Nigéria, Nova Zelândia, Omã, Paquistão e República Tcheca.  
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 O preâmbulo da Cara da ONU deixa claro esse objetivo: “NÓS, OS POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 

RESOLVIDOS a preservar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que por duas vezes, no espaço da nossa 

vida, trouxe sofrimentos indizíveis à humanidade, e a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do homem, na 

dignidade e no valor do ser humano, na igualdade de direito dos homens e das mulheres, assim como das nações 

grandes e pequenas, e a estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito às obrigações decorrentes de 

tratados e de outras fontes do direito internacional possam ser mantidos, e a promover o progresso social e melhores 

condições de vida dentro de uma liberdade ampla. E PARA TAIS FINS, praticar a tolerância e viver em paz, uns 

com os outros, como bons vizinhos, e unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais, e a 

garantir, pela aceitação de princípios e a instituição dos métodos, que a força armada não será usada a não ser no 



 
 

 
 

contexto, o artigo 23 da Carta das Nações Unidas trata da composição do Conselho de Segurança, 

definindo que França, Rússia, Reino Unido, República da China e Estados Unidos da América são 

os membros permanentes com direito a veto. Além deles, outros dez membros não permanentes 

serão eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de dois anos. (CENTRO DE 

INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2015). 

Devido à falta de clareza e coesão da Carta, o Conselho de Segurança ganha maior importância, 

uma vez que, em casos de conflitos de interpretação, cabe ao conselho determinar qual posição a 

ser seguida, ficando a cargo deste órgão definir as ameaças a paz e as atitudes a serem tomadas. 

Esse maior poder conferido aos membros do Conselho de Segurança, principalmente os com 

direito ao veto, geraram diversas criticas a organização em si por dar a possibilidade dos membros 

permanentes agirem com maior flexibilidade. A simples ameaça de veto pode ser suficiente para 

impedir que uma resolução seja levada à votação. (BYERS, 2007, p. 28). 

Para Trindade (2004), o direito ao veto torna indispensável à existência de unanimidade entre os 

países permanentes do Conselho de Segurança. Este modelo serviu como marco para a altivez da 

adesão e do prestígio das potências vencedoras da Segunda Grande Guerra em conjunto com a 

China na tomada de decisões. Contudo, ao mesmo tempo em que a definição dos membros 

permanentes tenha sido por questões de poder, a definição as funções, além do limite da atuação 

foram alvos de criticas, dentre elas a de Distein (2004, p. 386): 

No exercício da segurança coletiva, o Conselho de Segurança não é somente 

livre para decidir quando e como utilizar a força, como também tem a liberdade 

de fazê-lo e contra quem fazê-lo. Como a Carta parece dar liberdade para a 

avaliação de uma determinada situação, o Conselho pode iniciar uma guerra 

preventiva antecipadamente a uma violação futura da paz (figurando apenas 

como ameaça à paz no momento da ação), um privilégio que a carta nega a 

qualquer Estado individual ou grupo de Estados agindo sozinhos. 

 

Passada a definição dos membros permanentes, bem como da discussão da significância do direito 

ao veto dentro do Conselho de Segurança, se faz necessário o entendimento das principais 

funções deste órgão, tendo como enfoque a influência na temática do genocídio, principalmente 

em relação as obrigação na prevenção do crime.  

As principais funções do Conselho de Segurança da ONU são: manter a paz e a segurança 

internacionais de acordo com os princípios e propósitos das Nações Unidas; investigar qualquer 

disputa ou situação que possa vir a se transformar em um conflito internacional; recomendar 

métodos de diálogo entre os países; elaborar planos de regulamentação de armamentos; 

                                                                                                                                                                                          
interesse comum, a empregar um mecanismo internacional para promover o progresso econômico e social de todos 

os povos (...)”. (UN, 1945). 



 
 

 
 

determinar se existe uma ameaça para a paz ou ato de agressão e recomendar quais medidas 

devem ser tomadas; solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas que 

não envolvam o uso da força para impedir ou deter alguma agressão; e decidir sobre ações 

militares contra agressores.  

Quando se é discutida a autonomia do Conselho de Segurança da ONU, deve-se ressaltar que “a 

competência do Conselho independe da vontade das partes; ainda que uma destas se recuse a 

comparecer perante o Conselho, poderá este examinar a questão a pedido de um Estado-Membro, 

da Assembleia Geral ou do Secretário-Geral.” (TRINDADE, 2002, p. 60).  

A Guerra-Fria e o antagonismo entre União Soviética e Estados Unidos contribuíram para que os 

propósitos do Conselho de Segurança não fossem plenamente cumpridos, uma vez que as 

animosidades entre as duas potências da época foram transferidas para dentro do CSNU.  

Por mais que o século XX tenha sido repleto de conflitos, a década de 1990 apresentou um 

número acima da média, o que levou o Conselho a determinar que violações “sérias, sistemáticas, 

abrangentes e flagrantes” das leis humanitárias internacionais poderiam levar a ruína dos preceitos 

básicos da organização, a garantia à paz e à segurança internacional. Nesse sentido, a Resolução 

808 de 1993, legitimou a tomada de decisões que levassem a intervenção em Estados promotores 

de tais violências, demonstrando um claro receio de que um novo holocausto pudesse vir a 

ocorrer. (REZEK, 2008).  

 

A CONVENÇÃO PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME DO GENOCÍDIO  

O século XX é marcado na história pelos grandes conflitos nele ocorrido, além das duas guerras 

mundiais, conflitos entre países, até mesmo dentro do mesmo país ocorreram no de decorrer do 

período, considerado por Bruneteau (2004) como século dos genocídios. Por mais que crimes de 

genocídio fossem cometidos, não existia uma tipificação deste em específico, não sabiam então o 

que, ou porque julgar. Dessa falta de uma definição sobre o crime em questão é que surgem as 

primeiras propostas de definições, dentre elas a mais aceita, usada até hoje, é a do jurista e 

filólogo polonês Raphael Lemkin.
165

 O novo termo vem da união entre a palavra grega genos – 

indicando tribo ou raça - como o sufixo latino cide – ato ou efeito de matar. Este neologismo fora 
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 Raphael Lemkin nasceu em 24 de junho de 1901, na Polônia. Seu primeiro emprego foi como secretário do 

Tribunal de Apelações, em Varsóvia. Rapidamente se tornou procurador a cidade em 1925. Em 1929 atuou como 

Secretário da Comissão das Leis da República da Polônia. E foi exercendo essa função, que representou a Polônia 

na Quinta Conferência Internacional para a Unificação do Direito Penal, realizada em Madrid em 1933. Em abril de 

1941, se muda para os Estado Unidos da América, onde começou a lecionar na Universidade de Duke. (UNHCR, 

2015) 



 
 

 
 

apresentado pela primeira vez em 1944, no livro Axis Rule in Occupied Europe: Laws of 

Occupation – Analysis of Government – Proposal for Redress. 

A criação de um termo inédito gerou enorme repercussão, uma vez que Lemkin conseguira em 

uma única palavra sintetizar os crimes existentes e ainda sem definição, principalmente os de 

destruição de uma nação ou grupo étnico. Segundo Segesser e Gessler (2005, p. 461) “Lemkin 

introduziu um novo conceito, que influenciaria não apenas no debate dos anos seguintes sobre 

direito internacional, mas também nas ciências política e social bem como na história.”. 

Embora o genocídio seja um crime anterior à definição criada por Lemkin, o que o levou a criação 

do novo termo foi o fato de que os anteriormente utilizados eram genéricos e inadequados por não 

serem capaz de dar à devida conotação a destruição da estrutura dos grupos, além do foco ser na 

retirada de cidadania. Nesse sentido Lemkin considera: 

De modo geral, genocídio não significa necessariamente a destruição imediata 

de uma nação, exceto quando acompanhada do assassinato em massa dos 

membros de uma nação. Pretende-se antes significar um plano coordenado de 

diferentes ações visando à destruição dos fundamentos essenciais da vida de 

grupos nacionais, com o objetivo de aniquilar os mesmos. Os objetivos deste 

plano seriam a destruição das instituições politicas e sociais, da cultura, da 

língua, do sentimento nacional, da religião e a existência econômica dos grupos 

nacionais e a destruição da segurança pessoal, liberdade, saúde, dignidade e até 

mesmo da vida dos indivíduos pertencentes a esses grupos. (LEMKIN, 1944, 

s/p, tradução nossa).
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Apesar de haver um consenso acerca da definição do termo, existia o temor de o passo seguinte 

no combate ao crime não iria acontecer, existiria a falta das políticas de prevenção ao crime do 

genocídio. O principal objetivo de Lemkin era que a criação de uma lei internacional para 

prevenção e repressão do crime do genocídio fosse desvinculada desrespeito a invasão ou de 

fronteiras, e principalmente que houvesse diferenciação entre genocídio e guerra. Em outubro de 

1945, no Tribunal de Nuremberg, há a primeira menção oficial do termo criado por Lemkin em 

um contexto jurídico internacional.  

Já no âmbito da Organização das Nações Unidas, em 11 de julho de 1948 foi aprovada a 

Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. A partir desta convenção, o 

conceito de Lemkin tomou mais força, uma vez que agora estava amparada juridicamente. Esta 
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 Generally speaking, genocide does not necessarily mean the immediate destruction of a nation, except when 

accomplished by mass killings of all members of a nation. It is intended rather to signify a coordinated plan of 

different actions aiming at the destruction of essential foundations of the life of national groups, with the aim of 

annihilating the groups themselves. The objectives of such a plan would be disintegration of the political and social 

institutions, of culture, language, national feelings, religion, and the economic existence of national groups, and the 

destruction of the personal security, liberty, health, dignity, and even the lives of the individuals belonging to such 

groups. 



 
 

 
 

convenção entra em vigor em 12 de janeiro de 1951, após a ratificação de 20 membros. 

(BRASIL,1952). 

O primeiro artigo da convenção define que os Estados se comprometem a prevenir e punir o crime 

do genocídio, havendo assim a necessidade de empenho por parte dos contratantes. O artigo 

segundo define que os atos considerados como genocídio são aqueles cometidos com a intenção 

de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, racial, étnico ou religioso. Alguns exemplos 

dos atos descritos como genocídio são: assassinatos de membros do grupo; medidas destinadas a 

impedir os nascimentos no seio do grupo; atentado grave à integridade física e mental de 

membros do grupo.  

Uma das principais críticas ao texto da Convenção do Genocídio foi o fato da exclusão de grupos 

políticos. Para Canêdo (1999) a exclusão desses grupos pode levar o Estado a usar a “desculpa” 

de que ataques contra grupos religiosos ou étnicos ocorram por motivos políticos, apontando que: 

Na verdade, o que se buscou, ao se excluir o genocídio de grupos 

políticos da Convenção, foi um consenso internacional que 

necessariamente envolvesse as duas novas superpotências surgidas 

como consequência da guerra, e que contasse com apoio das potencias 

europeias, países com peso relativo no cenário internacional. Essa 

necessidade constituiu fator determinante para que a Convenção viesse 

a lume com imperfeições, já que os fatores políticos e as relações de 

poder não raro se fizeram prevalecer. (CANÊDO, 1999, p. 97). 

 

O artigo terceiro da convenção prevê que são passíveis de punição o genocídio em si, o acordo 

com vista a cometê-lo, a tentativa e cumplicidade no genocídio, o incitamento direto e público do 

citado crime. O artigo quarto assinala que qualquer pessoa pode ser punida pelo crime. Com a 

definição deste último artigo, “os Estados não teriam mais o direito legal de ser deixados em paz”. 

(POWER, 2004, p. 84).  

O quinto artigo determina que as partes contratantes devam adotar as medidas legislativas 

necessárias para assegurar a aplicação das disposições da convenção e a prever sanções penais 

eficazes para os responsabilizados pelo crime de genocídio. O sexto artigo define que os 

julgamentos de genocídio devem ocorrer em tribunais competentes do Estado que sofrera a 

agressão, ou pelo tribunal internacional que tiver competência quanto às partes contratantes. O 

sétimo artigo desconsidera o genocídio como crime político, como o objetivo de negar a 

possibilidade de extradição. A Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime do Genocídio 

foi considerada como uma norma cogente, ou seja, de observância geral e obrigatória a todos os 

Estados.  



 
 

 
 

A Convenção do Genocídio não se viu longe de críticas:  

 

A fraqueza da Convenção de 1948 reside, justamente, no fato de ela haver 

atribuído competência para julgamento dos atos de genocídio aos tribunais do 

Estado em cujo território foi o ato cometido, ou ao tribunal internacional cuja 

jurisdição tenha sido reconhecida pelas partes contratantes (art. VII). Ora, o 

genocídio é tipicamente um crime coletivo, sob a égide de governos ou Estados 

criminosos. Os tribunais do Estado em que esse crime é perpetrado não são 

livres para julgá-lo enquanto não houver mudança, geralmente violenta de 

governo ou Estado. (COMPARATO, 2007, p. 247). 
 

Por mais que a convenção tenha gerado críticas, e até mesmo receio dos países para a ratificação 

da mesma, devemos considerar o momento histórico da redação da mesma, o ineditismo das 

questões discutidas, e principalmente, na importância que a mesma teve para os direitos humanos. 

Porém, mesmo com todas as medidas tomadas para a prevenção do genocídio, casos não deixaram 

de acontecer. Além do Holocausto, que deu origem a convenção, genocídios aconteceram no 

Camboja na década de 70, em Ruanda nos anos 90, da antiga Iugoslávia também nos anos 90, 

além do caso de Darfur no Sudão, o primeiro no século XXI. 

 

GENOCÍDIO EM RUANDA 

Para a melhor compreensão do caso ruandês é preciso entender os antecedentes, principalmente 

entender o papel da colonização belga neste país. No final do século XIX Ruanda se tornou uma 

colônia alemã, passando a ser um protetorado dos belgas após a derrota da Alemanha na Primeira 

Guerra Mundial.  

A colonização por parte dos países europeus afetou a estabilidade do país, habitado pelas etnias 

Tutsi e Hutu, que até o início das colonizações viviam em harmonia. A paz perdurou até o 

momento em que os alemães adotaram o modelo de colonialismo dual, que nada mais é do que 

estabelecer que parte dos colonos como dominadores dos demais, facilitando assim o domínio da 

metrópole. Os hutus seriam colonizados pelos tutsis, estes colonizados pelos alemães, não 

respeitando a divisão populacional, de maioria hutu. A defesa dessa divisão se dava no fato de que 

para os alemães os tutsis tinham origem mais nobre, descendentes do Rei David, já os hutus eram 

de origem bantu, sendo condenados à servidão. Este modelo criado pelos alemães serviu como 

consolidador das elites tutsis, garantindo a hegemonia sobre os hutus. Com o inicio do protetorado 

belga houve uma intensificação da segregação, limitando o acesso a educação e aos cargos 

administrativos à etnia tutsi. 



 
 

 
 

 Passada a Segunda Guerra Mundial, ainda sob domínio belga, a maioria hutu deu início a luta 

pela revolução, “mas a luta política em Ruanda nunca foi de fato uma busca pela igualdade, a 

questão era simplesmente quem iria dominar o Estado etnicamente bipolar.” (GOUREVITCH, 

2006, p. 56). Em 1961, como o apoio belga, houve a abolição da monarquia e declaração de uma 

república, tendo a independência concedida em 1962. Porém o estabelecimento de uma 

democracia independente não significou o fim dos conflitos, visto que os hutus agora iniciavam 

um regime de vingança aos tutsis.    

  

Com efeito, aquilo que assistimos durante o decênio de 1960 foi uma simples 

inversão do estigma sócio racial, tornando-se o hutu autóctone, o único e 

verdadeiro “indígena”, o camponês pioneiro e fundador da organização social, 

ao passo que o tutsi, por seu lado, passa a ser visto como um invasor estrangeiro, 

um “colono” rapidamente identificado como um parasita no trabalho hutu. 

(BRUNETEU, 2004, p. 251). 

 

Com a chegada de Juvenal Habyarimana à presidência, em 1973, houve um apelo para que 

houvesse o fim dos massacres aos tutsis, mesmo o presidente sendo um hutu que proibia 

casamentos mistos. Já em 1986, uma crise nos preços internacionais do chá e café, fundamentais 

produtos de exportação do país, deu o pano de fundo para um futuro genocídio, dado que dinheiro 

que deveria ser destinado à ajuda humanitária foi desviado, contribuindo para o colapso 

econômico e social do país.  

Neste contexto dois grupos se destacavam, a Frente Patriótica de Ruanda (FPR) e as Forças 

Armadas de Ruanda (FAR), este último recebia apoio francês. Já a FPR era formado por tutsis 

originários de Uganda, que tinha por objetivo combater os hutus e repatriar tutsis refugiados. Em 

1990, inicia-se uma guerra civil opondo estes dois grupos, gerando uma generalização de que todo 

tutsis eram membros da FPR, sendo então ameaça aos hutus. Após quase três anos de conflito são 

iniciadas tratativas de por fim a guerra, gerando o Acordo de Arusha, que deveria levar a paz. 

Neste contexto, o Conselho de Segurança da ONU aprova a criação da Missão de Assistência da 

ONU para Ruanda (UNAMIR), que tinha como objetivo a observação da implementação do 

Acordo de Arusha. “Assim que chegou à capital, o comandante da Missão, o general canadense 

Romeo Dallaire, chegou à conclusão de que, apesar de ter sido designada como ‘zona livre de 

armas’ por Arusha, Kigali era um depósito de armas do Poder Hutu”. (SILVA, 2003, p. 80). 

No dia 6 de abril de 1994, o avião que levava o presidente de Ruanda, transportando também 

o presidente do Burundi, Cyprien Ntaryamira, foi acertado por um par de mísseis, tendo a culpa 

pelo ato colocada nas mãos dos tutsis, que sofreram durante a gestão de Habyarimana. 



 
 

 
 

 

A tensão étnica finalmente explodiu. Durante a madrugada, logo depois 

dos primeiros anúncios das mortes dos dois presidentes, as ruas da 

capital foram tomadas pelos soldados da interhamwe e da guarda 

presidencial de elite, que, com listas nas mãos, invadiam as casas 

daqueles que deverias “ser mortos antes do amanhecer”. (SILVA, 2003, 

p. 82). 

 

Para alguns pesquisadores, houve uma premeditação do genocídio por parte dos hutus, visto que 

imediatamente após a notícia da morte de Habyarimana um golpe de Estado foi articulado. Além 

disso, as rádios defendiam o aniquilamento dos tutsis, e listas dos líderes oposicionistas, que 

deveriam ser os primeiros a morrer, já circulavam pela cidade.  

Percebendo a gravidade da ação, bem como a não disposição de meios para evitar que algo maior 

acontecesse, o general Dallaire entra em contato com a ONU via fax. Com o título de “Peux ce 

que veux. Allons’y” (“Quem quer consegue. Vamos”), ele pedia autorização para elaborar uma 

operação que visava impedir o massacre, tentativa fracassada. Ele buscava organizar uma 

operação com cinco mil homens, que segundo seus cálculos seria suficiente para impedir o crime 

de genocídio. Grande parte do fracasso do intento de Dallaire se deve a recusa das grandes 

potências de atuar no conflito, principalmente dos EUA, que retiraram grande parte de seu 

contingente na UNAMIR. “No dia Seguinte, o Conselho de Segurança aprovou a resolução 912 

na qual reduzia o contingente da UNAMIR em 90%, ordenando a total retirada e deixando apenas 

270 observadores em Ruanda.” (SILVA, 2003, p. 84). Com a saída dos representantes da ONU, 

todos os hutus foram convocados a matar ou seria considerado traidor.  

Em suma, uma maioria de “pessoas vulgares” mata em massa os seus vizinhos, 

convencida de que os mesmo são um inimigo escondido e mortal, por ser 

etnicamente diferente e essencialmente “outro”. É este caráter de genocídio de 

proximidade que os três grandes paradigmas explicativos para a tragédia 

ruandesa pretendem descrever: a tese econômica de escassez de recursos, a tese 

cultural de predisposição psicológica e, por último, a tese política da 

manipulação das elites. (BRUNETEAU, 2004, p. 247). 

  

Por inciativa da França, o Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução 929, de 15 de 

junho de 1994, que define o envio de uma missão humanitária para Ruanda. 

 

A autorização para a intervenção da França não poderia ser mais equivocada já 

que o conflito caminhava para o seu final, como a FPR próxima de conquistar o 

controle do território ruandês e de capturar os integrantes do governo provisório 

Hutu e integrantes das milícias responsáveis pelo extermínio da população. O 

envolvimento francês, fora de hora, apenas estendeu desnecessariamente o 

conflito entre a milícia Tutsi e os grupos Hutus. (SILVA, 2003, p. 90). 



 
 

 
 

 

Com o fim do genocídio, a FPR assumiu o governo, contando com a colaboração de 

sobreviventes da oposição aos hutus. Os governantes hutus se refugiaram no Congo, levando com 

eles a parcela de sua etnia que acreditavam ser alvo de vingança da FPR. 

 

No final da guerra, em julho de 1994, até mesmo muitos agentes humanitários 

internacionais olhavam para a FPR com reverência e falavam com muita 

convicção sobre a retidão de sua causa e de sua conduta. Seria difícil dizer que 

FPR foi à guerra por motivos humanitários, mas ela foi a única força militar no 

mundo a responder às exigências da Convenção do Genocídio de 1948. 

(GOUREVITCH, 2006, p. 213). 

 

O Conselho de Segurança, através da resolução 935, aprova a nomeação de uma comissão para 

averiguar as violações cometidas durante os conflitos em Ruanda. Já a resolução 955 determinava 

a criação o Tribunal Internacional Penal para Ruanda, uma subdivisão do atarefado tribunal que 

havia sido criado para julgar a guerra nos Balcãs. O novo governo de Ruanda, membro rotativo do 

Conselho de Segurança no período, se posicionou contra o tribunal, visto que não concordava 

com a jurisdição temporal do mesmo, além de entender que a estrutura inapropriada e a falta de 

recursos atrapalhariam o julgamento dos crimes.  

Para Mutua (2000, p. 78, tradução nossa) “[...] o tribunal serve para desviar responsabilidades, 

para amenizar as consciências dos Estados que não estavam dispostos a parar o genocídio, ou para 

legitimar o regime tutsi de Paul Kagame [...]”.
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 Além disso, Gourevitch (2006, p. 248) defende 

que: 

[...] logo ficou claro que os promotores não tinham intenção de submeter a 

julgamento mais do que meia dúzia de casos, isso só serviu para agravar o 

sentimento em Kigali [capital de Ruanda] de que o tribunal da ONU não tinha o 

objetivo de servir ao interesse nacional de Ruanda, uma vez que a mensagem 

para a maioria dos genocidaires fugitivos era de que eles não tinham nada a 

temer: a comunidade internacional não ajudaria Ruanda a pegá-los, nem os 

perseguiria por conta própria.  

 

Apesar de todas as críticas, o tribunal foi revolucionário por ter julgado crimes cometidos em um 

território nacional, sendo um tribunal internacional designado para julgar atos de um conflito 

doméstico. Esse fato reforça a tese de responsabilidade penal individual de crimes universais 

como o genocídio. Além disso, o Tribunal Criminal Internacional para Ruanda foi responsável 
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 [...] the tribunal serves to deflect responsability, to assuage the consciences of states which were unwilling to 

stop the genocide, or to legitimize the Tutsi regime os Paul Kagame [...]. 



 
 

 
 

pela primeira condenação pelo crime de genocídio em uma corte internacional, sendo Jean-Paul 

Akayesu o primeiro condenado.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O mundo está bem consciente de que a promessa de “nunca mais” depois do 

Holocausto era vazia. Ou talvez a promessa em si não fosse vazia, ela foi 

provavelmente feita com a verdadeira convicção de nunca mais falhar em 

responder às atrocidades em massa. Mas o fato é que a promessa foi quebrada 

várias vezes ao longo dos últimos sessenta anos. (ASKIN, 2006, p. 1723, 

tradução nossa).
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Muito se tem dito sobre a obsolescência das Nações Unidas, visto que estas estruturas estão 

desatualizadas e que seus papéis têm sido ultrapassados pelas relações de poder dinâmicos que 

prevalecem hoje. E é claro que as relações de poder de agora não são as mesmas das existentes a 

época da criação da organização.  

Deve-se atentar para o modo como o interesse motiva a atuação dos Estados no Sistema 

Internacional. Para Chomsky (2000) o interesse estatal pode ser apontado como um dos principais 

motivos o fracasso da Convenção do Genocídio, uma vez que, os Estados têm demonstrado um 

maior interesse em atuar na prevenção do genocídio quando podem ser afetados pelo crime. 

Sendo assim, no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, a Convenção só adquire vigor 

quando serve aos propósitos dos membros permanentes.  

No caso de Ruanda o Conselho de Segurança e, principalmente, seus membros com direito ao 

veto que evitaram atuar efetivamente falharam em impedir o genocídio. Portanto, os membros 

permanentes do Conselho não atuaram de acordo com o artigo 24 da Carta da ONU, que 

determina que serão obrigados a agir imediatamente e com eficácia, devendo ser os principais 

responsáveis pela manutenção da paz. Um dos fatores que levaram os membros permanentes a 

não intervenção foi o temor de que ações nesse sentido pudessem significar risco à sua soberania, 

sendo assim, uma barreira à prevenção e repressão ao crime do genocídio.  

 

O que distingue o genocídio de Ruanda de todos os outros genocídios é que a 

comunidade internacional poderia ter intervindo a um custo relativamente baixo 

antes de seus efeitos fossem plenamente realizados. E é este hiato extraordinário 
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 The world is now well aware that the promise of “never again” after the Holocaust was an empty one. Or 

perhaps the promise itself was not empty, as it was likely made with true conviction to never again fail to respond 

to mass atrocity. But the fact is that the pledge has been repeatedly broken over the past sixty years. 



 
 

 
 

entre a violência demoníaca em Ruanda e a resposta glacial das Nações Unidas, 

que levou muitos analistas a concluir que apenas uma indiferente Nações 

Unidas, composta de Estados egoístas, poderia ter ignorado tal inequívoco 

imperativo moral e dever de ajudar. (BARNETT, 2003, p. 175, tradução 

nossa).
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A falha da comunidade internacional em intervir de uma forma eficaz que evitasse os genocídios 

no fim do século XX, ou que minimizasse seus efeitos, pode ser diretamente vinculada à atuação 

da ONU em relação aos conflitos. Afinal, a vontade coletiva de promover a paz e a segurança 

internacionais incide apenas no dever dessa organização de assegurar que esses objetivos sejam 

cumpridos do melhor modo possível. (COCKAYNE; MIKULASCHEK; PERRY, 2010). 

Não se podem ignorar os avanços que a Convenção para Prevenção e Repressão do Crime do 

Genocídio gerou, principalmente na repressão ao crime, porém as falhas estão claras devido aos 

casos de genocídio acontecidos após a convenção. O caso específico ruandês mostra que para 

evitar novos fracassos, é necessário uma reavaliação das prioridades dos Estados, principalmente 

dos membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas.  

A reforma do Conselho de Segurança versa principalmente sobre a falta de representatividade e a 

exclusão que isso gera, fazendo com que não haja representantes da África de América Latina 

com direito a veto, ao mesmo tempo em que são três os europeus, dando prosseguimento à ordem 

mundial do pós-guerra. A ampliação do Conselho de Segurança, e de seus membros permanente, 

tendo como parâmetro a conjuntura atual, contribuiria para evitar que novos crimes de genocídio 

viessem a ocorrer, pois os interesses internacionais estariam mais representados. Contudo, por 

mais que seja um grande avanço, a ampliação do conselho de segurança não seria suficiente, dado 

que resolveria problemas de forma superficial. Além da ampliação, é necessário rediscutir a 

dinâmica de poder dentro da organização, tornando-a mais igualitária, com representações não só 

de maior quantidade, mas também de melhor qualidade.  
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 What sets the Rwandan genocide apart from all other genocides is that the international community could have 

intervened at relatively low cost before the effects were fully realized. It is this extraordinary gap between the 

demonic violence in Rwanda and the glacial response at the United Nations that has led many analysts to conclude 

that only na indiferente United Nations, comprisin self-absorbed states, could have ignored such an unambiguous 

moral imperative and duty to aid. 



 
 

 
 

REFERÊNCIAS 

 

ASKIN, Kelly Dawn. “Never again” promisse broken again. Again. And again. Cardozo Lawl 

Review, vol 27, n. 4. Disponível em: <http://cardozolawreview.com/Joomla1.5/content/27-

4/ASKIN.WEBSITE.pdf> Acesso em 15 de mar.  2015. 

BARNETT, Michael. Bureaucratizing the duty to aid: the United Nations and Rwandan genocide. 

In: LANG JR, Antony F. Just Intervention. Disponível em: 

<http://www.newschool.edu/uploudedFiles/TCDS/Democracy_and_Diversity_Institutes/Barnett_

Bureaucratizing%20the%20Duty%20to%20Aid.pdf> Acesso em 20 de mar. 2015. 

BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Convenção para prevenção e repressão do crime 

de genocídio. 1952. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/dai/genocidio.htm>. Acesso em: 

12 set. 2014. 

BRUNETEAU, Bernard. O século dos genocídios: violências, massacres e processos 

genocidários da Armênia ao Ruanda. Lisboa: Instituto Piaget, 2004 

BYERS, Michael. A lei da guerra: Direito internacional e conflito armado. Tradução de Clóvis 

Marques. Rio de Janeiro: Record, 2007.    

CÂNEDO, Carlos Augusto da Silva. O Genocídio como crime internacional. Belo Horizonte: 

Del Rey, 1999. 

CENTRO DE INFORMAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (Rio de Janeiro). O Conselho de 

Segurança das Nações Unidas (ONU). Disponível em: <http://www.brasil-cs-onu.com/>. 

Acesso em: 18 mar. 2015. 

CHOMSKY, Noam. Uma nova geração define o limite. Rio de Janeiro: Record, 2003. 

COCKAYNE, James; MIKULASCHEK, Christoph; PERRY, Chris. The United Nations 

Security Council and Civil War: First Insights from a New Dataset. Nova Iorque: International 

Peace Institute, 2010. 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: 

Saraiva, 2007. 

GOUREVITCH, Philip. Gostaríamos de informá-lo de que amanhã seremos mortos com 

nossas famílias: Histórias de Ruanda. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 



 
 

 
 

INTERNATIONAL CRIMINAL COURT. Corte Penal Internacional. Disponível em: 

<http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/About+the+Court/>. Acesso em: 21 set. 2014.  

LEMKIN, Raphael. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation – Analysys of 

Government – Proposals for Redresss. Washington, D.C.: Carnegie Endowment for International 

Peace, 1994, p. 79 – 95. Disponível em: <http://preventgenocide.org/lemkin/freeworld1945.htm> 

Acesso em 22 jun. 2014 

MUTUA, Makau. From Nuremberg to the Rwanda Tribunal: justice or retribution. Buffalo 

Humans Rights Law Review, vol 6, 2000. Disponível em: 

<http://www.harvardiglp.org/uncategorized/makau-mutua-from-nuremberg-to-the-rwanda-

tribunal-justice-or-retribution-buffalo-human-rights-law-review-vol-6-77-91-2000/> Acesso em 

17 Mar. 2015. 

REZEK, José Francisco. Direito Internacional Público: curso elementar. 11. ed.  São Paulo: 

Saraiva, 2008.   

SEGESSER, Daniel M; GESSLER, Myriam. Raphael Lemkin and the international debate on the 

punishment of war crimes (1919-1948). In: Journal of Genocide Research, vol. 7, n.4, 2005. 

Disponível em: <http://inogs.com/JGRFFullText/SegesserGessler.pdf> Acesso em 27 de fev. 

2015. 

SILVA, Alexandre dos Santos. A Intervenção Humanitária em Três Quase-Estados 

Africanos: Somália, Ruanda e Libéria. 2003. 214 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa 

de Pós-graduação em Relações Internacionais da Puc-RIO, Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. Disponível em: <http://www.maxwell.vrac.puc-

rio.br/4735/4735_1.PDF>. Acesso em: 27 mar. 2015. 

SOUZA, Janine Pacheco. Sucesso, fracasso ou indiferença?: consideração acerca da efetividade 

da convenção para a prevenção e repressão do crime de genocídio. 2010. 111 f. TCC (Graduação) 

- Curso de Relações Internacionais, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2010. 

TRINDADE, Antônio Augusto Cançado. A humanização do direito internacional. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2006. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

América do Sul 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PARTICIPAÇÃO DA UNASUL EM CONTROVÉRSIAS DA COLÔMBIA 
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Resumo 

O objetivo desta investigação é analisar a atuação da União de Nações Sul-americanas 

(UNASUL), desde a sua criação, em controvérsias em que a Colômbia esteve envolvida. A 

UNASUL possui um sistema de solução pacífica de controvérsias determinado e descrito em sua 

carta constitutiva. Em seus artigos, prevê um sistema essencialmente político para resolução 

regional de disputas. No ano de 2009 foi convocada uma Reunião Extraordinária do Conselho 

de Chefas e Chefes de Estado e de Governo da UNASUL para discutir, entre outras questões, a 

presença de militares estrangeiros em bases militares na Colômbia. Em 2010 a UNASUL pôs 

atuou para solução de conflitos quando do rompimento de relações diplomáticas entre Colômbia 

e Venezuela, após tentativas de negociação desses países no âmbito da OEA, e teve participação 

ativa nas negociações que levaram à normalização da situação entre os países, tanto por meio de 

seus membros quanto de sua burocracia. Nas atuais negociações internas à Colômbia, entre 

governo e sua mais antiga guerrilha, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Exército 

do Povo (FARC-EP), todavia, a UNASUL, enquanto instituição, não assumiu ainda participação 

direta. Seu Secretário-Geral afirma que a atuação da organização se dá por meio do 

envolvimento de seus países membros que colaboram com as negociações e que a instituição 

poderá vir a participar mais ativamente em um cenário de pós-conflito. A pesquisa ainda está em 

andamento, mas resultados parciais apontam para uma atuação mais efetiva da UNASUL nos 

casos em que regionalmente é percebida mais claramente a possibilidade de maior influência 

direta de uma potência extra regional na dinâmica local. 
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Introdução 

Desde a elaboração de seu Tratado Constitutivo (TU), a União das Nações Sul-americanas 

(UNASUL) foi constituída para ser foro alternativo de debate e solução política de controvérsias 

surgidas e/ou com consequências regionais. Para tanto desde seu documento fundacional o 

organismo apresentou os mecanismos que poderiam ser postos em marcha nos momentos em 

que o organismo fosse solicitado a atuar em crises locais.  

A utilização, mesmo que parcial, ou não desse sistema pode ser percebida nas controvérsias em 

que a Colômbia se viu envolvida desde a criação da UNASUL, a saber, o acordo assinado com 

os EUA sobre a presença de forças militares estrangeiras em solo colombiano, o contencioso 

com a Venezuela e o processo de negociação com a guerrilha das FARC-EP, três momentos que 

serão objeto de análise deste trabalho. 

 

A UNASUL e seu Sistema de Solução de Diferenças 

A UNASUL é um organismo internacional, que visa construir um espaço de integração 

econômica, social, cultural e política na região, respeitando a realidade, a soberania e a 

independência de cada nação, e é conformado pelos doze países da América do Sul: Argentina, 

Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e 

Venezuela. 

Apesar da assinatura de seu TU ter ocorrido no ano de 2008, no chamado Tratado de Brasília, 

sua efetivação deu-se apenas no final ano de 2010, quando o nono país signatário depositou sua 

ratificação. 

Em sua estrutura de funcionamento, determinada pelo TU, a UNASUL possui o Conselho de 

Chefas e Chefes de Estado e de Governo, órgão máximo de decisão política; o Conselho de 

Ministras e Ministros de Relações Exteriores, órgão que adota Resoluções para implementar as 

decisões do Conselho máximo e coordena posições em temas centrais da integração regional; o 

Conselho de Delegadas e Delegados, órgão de adoção das decisões pertinentes dos Conselhos 

anteriores; a Secretaria Geral, órgão de representação da instituição; e 12 Conselhos Setoriais (a 

saber, Conselho Energético Sul-americano; Conselho de Defesa Sul-americano; Conselho de 

Saúde Sul-americano; Conselho Sul-americano de Desenvolvimento Social; Conselho Sul-

americano de Infraestrutura e Planejamento; Conselho Sul-americano sobre o Problema Mundial 

das Drogas; Conselho Sul-americano de Economia e Finanças; Conselho Eleitoral da UNASUL; 



 
 

 
 

Conselho Sul-americano de Educação; Conselho Sul-americano de Cultura; Conselho Sul-

americano de Ciência, Tecnologia e Inovação; Conselho Sul-americano em matéria de 

Segurança Cidadã, Justiça e Coordenação de Ações contra a Delinquência Organizada 

Transnacional). 

No TU está estabelecido de forma ampla, por meio do Artigo 2, objetivo da UNASUL como 

sendo o de  

construir, de maneira participativa e consensual, um espaço de integração e união 

cultural, social, econômica e política entre seus povos, outorgando prioridade ao 

diálogo político, às políticas sociais, à educação, à energia, à infraestrutura, ao 

financiamento e ao meio ambiente, entre outros, visando eliminar a desigualdade 

socioeconómica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, fortalecer a 

democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e 

independência dos Estados (tradução e grifo nossos). 
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Entre seus objetivos específicos, apresentados no artigo seguinte do TU, a instituição apresenta, 

entre outros, novamente o de fortalecer o diálogo político entre seus membros, para garantir um 

espaço de diálogo que reforce a integração regional e a presença internacional a UNASUL, além 

dos de intercâmbio de informações e experiências na área da defesa, a cooperação setorial como 

mecanismo de aprofundamento da integração sul-americana, através da troca de informações, 

experiências e capacitação. 

Ademais, desde o preâmbulo de seu acordo fundacional, os países membros da União reafirmam 

o respeito irrestrito à soberania, integridade e inviolabilidade territorial dos Estados, a 

necessidade da manutenção dos princípios da cooperação, da paz e da democracia, bem como as 

instituições em que são representados, além de sua base no respeito irrestrito aos direitos 

humanos universais, indivisíveis e interdependentes e a busca pela redução das assimetrias 

internas. Estes princípios são considerados essenciais para a construção de um futuro comum de 

paz, prosperidade econômica e social e desenvolvimento da integração entre os membros. 

Dado o destaque atribuído à prática do diálogo político, o mesmo que será a base para seu 

sistema de solução de controvérsias, o TU designa um artigo específico para discriminar o que 

entende como sendo esse mecanismo, bem como seu funcionamento. Este é considerado um 
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Constitutivo da UNASUL 



 
 

 
 

sistema herdado do Grupo do Rio, onde possibilitou a consecução de soluções a diversos 

conflitos
171

, e é regulamentado por seu Artigo 14, no qual está determinado que a  

concertação entre os Estados Membros da UNASUL será um fator de harmonia e 

respeito mútuo que reforce a estabilidade regional e sustente a preservação dos valores 

democrático e a promoção dos direitos humanos. Os Estados Membros reforçarão a 

prática de construção de consensos no que se refere aos temas centrais da agenda 

internacional e promoverão iniciativas que afirmem a identidade da região como um 

fator dinâmico nas relações internacionais (tradução nossa).
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Dessa forma, esse método é utilizado no alcance de acordos políticos, debates e trocas de 

informação, auxiliando também na solução de controvérsias. Sua eficácia se torna mais 

perceptível quando governos de diferentes Estados Membros possuem ideologias convergentes, 

como é o caso da maioria dos contextos políticos contemporâneos da região, a exceção, por 

exemplo, do governo que se encontrava no poder na Colômbia nos momentos que serão 

abordados neste trabalho. 

Já tratando especificamente de seu sistema de solução de controvérsias, que denomina Solução 

de Diferenças, no Artigo 21 de seu Tratado Constitutivo a UNASUL determina que as 

controvérsias que possam surgir entre seus membros devem, primeiramente, ser resolvidas por 

meio de negociações diretas, de forma tal que o diálogo político entre as partes deve ser sempre 

privilegiado, por ser um método rápido e direto. Entretanto, é possível que uma das partes 

bloqueie o processo de negociação. 

Caso uma solução não seja possível por esse meio, os Estados Membros que possuam as 

diferenças podem submeter o caso para consideração do Conselho de Delegadas e Delegados, 

que terá 60 dias, a partir da data de recepção, para elaborar recomendações pertinentes para sua 

solução. Todavia, as recomendações desta instância não têm caráter vinculante. Se a 

controvérsia se mantiver, este Conselho será responsável por apresentar o caso ao Conselho de 

Ministras e Ministros de Relações Exteriores, para que o considerem em sua próxima reunião, 

de forma que esta instância não possui um sistema específico, apenas trata da situação em uma 

reunião de Ministros. 

Tanto o Conselho de Delegadas e Delegados quanto o Conselho de Ministras e Ministros de 

Relações Exteriores adotam decisões e recomendações por meio de consenso, demandando que 
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a vontade das partes permita alcançar soluções políticas, mas também permitindo que essa 

vontade bloqueie acordos por consenso e bloqueie determinados processos com o passar do 

tempo.  

Na perspectiva regional a presença da UNASUL como mediadora, pacificadora e referência em 

momentos de crise inter ou intraestatais legitima a União como marco de resolução de conflitos 

de segurança, ocupando um espaço regional que antes era utilizado apenas por organizações 

extra regionais, como a Organização dos Estados Americanos (OEA).  A UNASUL vai, com 

isso, se moldando como autoridade regional e seu método de buscar soluções pacíficas e diretas 

para controvérsias tem a vantagem do tempo de solução das diferenças, permitindo que os 

governos se mobilizem mais rapidamente para tomadas de decisões.
173

  Esta rápida mobilização 

dos presidentes da região para debater questões de repercussão regional e decidir a respeito foi 

perceptível nos casos envolvendo a Colômbia em 2009 (instalação de bases militares dos EUA) 

e 2010 (contencioso com a Venezuela). 

A UNASUL prevê, atualmente, a criação de um Centro de Solução de Controvérsias em 

Inversões, entretanto não há a proposta de criação de um mecanismo jurisdicional de solução de 

conflitos.
174

 

O acordo com os EUA e a Declaração de Bariloche 

No final de agosto de 2009 a Presidenta da Argentina, Cristina Kirchner, utilizou-se da 

prerrogativa atribuída pelo Artigo 6 do TU aos Estados Membros e convocou uma Cúpula 

extraordinária do Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo, por meio da Presidência 

Pro Tempore, então exercida pelo Presidente do Equador Rafael Correa, para debater o acordo 

assinado pelo então presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, com o presidente dos Estados 

Unidos, Barack Obama, sobre a uso de bases militares pelos EUA em território colombiano.
175

  

Esse acordo seria, juntamente com a reativação da IV Frota no Atlântico Sul, a reação 

estadunidense ao novo passo dado na integração sul-americana que estava em curso na época, 

sendo lançado na esteira do fim do acordo de concessão da base equatoriana de Manta (cuja 

validade se estendeu entre 1999 e 2009). Já a estratégia regional da Colômbia facilitou a 
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implementação do acordo graças a tendência que apresentava de maior vinculação com os EUA, 

desde o Plano Colômbia, somada à desconfiança que apresentavam em relação aos outros países 

sul-americanos por percebê-los como coniventes e lenientes relativamente aos problemas com as 

guerrilhas colombianas. Tal desconfiança tem suas bases na inserção da Colômbia nos arranjos 

políticos regionais, com o aumento das tensões políticas e territoriais com seus vizinhos, em 

especial Venezuela e Equador, vinculadas a acusações relativas a apoio às guerrilhas.
176

 

O encontro da UNASUL aconteceu na cidade de Bariloche, na Argentina, da qual derivou a 

Declaração de Bariloche, e demonstrou as diferentes posições quanto à presença estadunidense 

na região presentes no seio da instituição, de forma que uma resolução condenatória não foi 

possível, nem mesmo para a Colômbia, sendo privilegiada a unidade regional. Com isso, 

possíveis repreensões quanto à ampliação da presença dos EUA na região foram sobrepostas 

pela advertência quanto a não aceitação de que forças militares estrangeiras, com meios e 

recursos ligados a objetivos próprios, representem ameaças à soberania e integridade das nações 

sul-americanas e, consequentemente, à paz e segurança da região. 

Entretanto, além da Presidente anfitriã, os Presidentes do Equador, Rafael Correa, e da 

Venezuela, então Presidente Hugo Chávez, posicionaram-se abertamente contra o acordo 

assinado entre o país sul-americano e a potência extra regional, mesmo com Uribe afirmando 

que o acordo de cessão já estava consumado, sem implicar renúncia de soberania. Isto, pois 

afirmavam que o Exército da Colômbia, o maior da América do Sul, não necessitaria do 

deslocamento de forças dos EUA como auxilio eficaz no combate ao narcotráfico e ao 

terrorismo, sendo autossuficiente de enfrentá-los. 

Correa alertou para o fato de essas bases contarem com meios desproporcionalmente excessivos 

para os fins alegados. Já Chávez advertiu que a presença dos EUA na Colômbia estaria na 

estratégia global de dominação desse país, pautado em seu Livro Branco do Comando de 

Mobilidade Aérea e Estratégia Global de Bases de Apoio, do governo de Washington. Kirchner 

afirmou que esse documento parece apontar para o estabelecimento de bases militares como um 

dispositivo para guerras convencionais, mais do que para combater o narcotráfico. Os 

presidentes da UNASUL consideraram, ainda, essencial conhecer o conteúdo do acordo militar 

firmado entre Colômbia e EUA, mas a possibilidade não foi aventada pelas partes. 
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A oposição política gerada entre Colômbia e Venezuela nesse episódio de assinatura de acordo 

entre Colômbia e EUA levou ao fechamento das fronteiras entre os países sul-americanos e ao 

congelamento das relações diplomáticas e comerciais, as quais seriam rompidas em 2010 devido 

a acusações apresentadas pelo chanceler colombiano em reunião da OEA, ambas por iniciativa 

venezuelana. Essas situações apenas foram resolvidas com o fim do mandato presidencial de 

Álvaro Uribe, no final de 2010.
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Entretanto, o conteúdo da Declaração continha apenas, como supracitado, a condenação à 

possíveis ameaças estrangeiras à paz e à segurança da região, além de reafirmar compromissos e 

princípios básicos da UNASUL, como a paz, a soberania e a inviolabilidade territorial, ao 

mesmo tempo em que retomava o compromisso de luta e cooperação contra o terrorismo, a 

delinquência transnacional, os tráficos ilegais e a ação de grupos armados à margem da lei, 

abarcando as condições estipuladas para que a Colômbia se mantivesse no seio do organismo 

após as críticas recebidas por esse acordo. Por fim, o documento convidou o governo dos EUA a 

dialogar sobre pontos estratégicos em defesa, paz, segurança e desenvolvimento. 

O acordo alcançado entre todas as partes a partir das discussões transcorridas na Argentina 

estabeleceu, ainda, que os ministros das Relações Exteriores e da Defesa deveriam se reunir no 

começo do mês seguinte para projetar medidas de fomento da confiança e da segurança visando 

atingir maior transparência nas relações regionais, instituindo protocolos para intercâmbio de 

informações, inclusive sobre ações militares, e sistema de controle de armas. Tais medidas 

seriam aplicadas aos acordos com países da região ou extra regionais, funcionariam como 

complemento dos instrumentos presentes na OEA e incluiriam mecanismos concretos de 

implementação e garantias para todos os países, os quais devem pautar-se pelos princípios de 

respeito irrestrito à soberania, integridade e inviolabilidade territorial e não ingerência nos 

assuntos internos dos Estados. 

Ademais, o Conselho Sul-americano de Defesa se reuniu para elaborar uma resposta à situação 

criada pelo acordo colombiano e foi instruído pelos países a analisar o documento referenciado 

pelos Presidentes da Venezuela e da Argentina, além de verificar a situação das fronteiras. Foi o 

primeiro desafio desse Conselho e testou a capacidade dos países da região de conjuntamente 

constrangerem a presença extra regional, acabando por refletir suas limitações em concordar e 

realizar restrições à decisão colombiana de abrigar as forças dos EUA. Os estudos realizados no 

seio desta instância deveriam ser remitidos ao Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de 

Governo para que, como instância máxima, analisassem os cursos de ação a serem seguidos. 
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O fim da polêmica estabelecida a partir do acordo sobre a presença de forças estadunidenses em 

território colombiano não culminou em uma ação da UNASUL que revertesse a opção unilateral 

colombiana e suas consequências. Entretanto essa reunião pode ser considerada um marco no 

sentido de ter sido a primeira vez em que os interesses dos EUA foram discutidos em uma 

instância regional da qual estes não formavam parte. 

O contencioso com a Venezuela 

Já em 2010 a crise colombiana voltou a aprofundar-se com a vizinha Venezuela, quando o então 

embaixador da Colômbia na OEA, Luis Hoyos, acusou o país sul-americano de abrigar mais de 

80 acampamentos ilegais da maior guerrilha colombiana, as Forças Armadas Revolucionárias da 

Colômbia, Exército do Povo (FARC-EP), bem como centenas de rebeldes e alguns de seus 

líderes, além de representantes de alto escalão da segunda maior guerrilha, o Exército de 

Libertação Nacional (ELN).  

A crise teve início no começo de julho, mesmo mês da reunião da UNASUL, quando o então 

Presidente da Venezuela anunciou o interesse em normalizar as relações entre os países e 

instruiu seu chanceler a buscar representantes da chancelaria do novo governo que assumiria 

dentro em pouco. A esta movimentação o Ministro da Defesa da Colômbia então em exercício 

respondeu com a afirmação de que tinha indícios de que líderes guerrilheiros se encontravam em 

território venezuelano, contando inclusive com conhecimento do local onde se encontraria um 

dos principais comandantes das FARC-EP.
178

 

O governo do país vizinho respondeu que acusações dessa natureza já haviam sido verificadas, 

mas sua veracidade nunca comprovada. Entretanto o embaixador da Colômbia na OEA 

prosseguiu com as acusações e, em reunião extraordinária da Organização, apresentou fotos, 

vídeos e testemunhos que mostrariam os guerrilheiros em zonas de floresta venezuelanas e 

comprovariam o apoio dado pelo país presidido por Hugo Chávez aos guerrilheiros. Estas 

evidências foram contestadas por Roy Chaderton, embaixador venezuelano na OEA, afirmando 

que muitas teriam sido tiradas em solo colombiano, e negou que seu país apoie a presença de 

guerrilheiros em seu território, afirmando, ao contrário, que suas forças militares os combatem e 

já entregaram membros capturados à Colômbia. 
179
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Com essa crise os países da região voltaram a questionar a capacidade de mediação da OEA, 

uma vez que o entendimento, a partir da posição do Equador enquanto Presidente Pro Tempore 

da UNASUL e membro do Conselho Permanente da OEA, foi de que então o Secretário Geral 

da OEA, José Miguel Insulza, teria sido incapaz de evitar o início dessa crise no seio da 

instituição.
180

 

Isto, pois o governo sul-americano teria tentado adiar a convocação da reunião da Organização 

continental para consultar outros países sobre um assunto que considerava sensível, entretanto o 

Secretário Geral da OEA não teria esperado, seguindo o regulamento da OEA, o qual determina 

ser necessário atender à demanda de todos os membros, sem a necessidade de consulta prévia. 

Esse segundo momento levou ao rompimento das relações diplomáticas e comerciais, que 

estavam congeladas desde 2009, entre Venezuela e Colômbia, então presidida por Álvaro Uribe, 

por iniciativa da primeira, que considerou as acusações como agressões, pois estas, em 

consonância com a presença de forças militares estrangeiras em território colombiano, poderiam 

simbolizar o começo de um aumento de ameaças perigoso.
181

 

Buscando, mais uma vez, o âmbito da UNASUL para resolver uma crise local, em especial esta 

cujo início se deu em um foro extra regional, como o é o da OEA, os países sul-americanos 

demonstravam a tentativa de reforçar o subcontinente para resolver as controvérsias 

intrarregionais sem a necessidade de mediação externa. Com isso, retiravam da negociação 

direta a potência americana dos EUA cuja influência nesse caso seria ainda mais sentida por ser 

um importante aliado da Colômbia, principalmente no que tange ao combate aos grupos 

armados ilegais do país sul-americano. 

O Presidente do Equador, Rafael Correa, que ocupava o cargo de Presidente Pro Tempore da 

UNASUL, convocou um encontro dos Ministros de Relações Exteriores, a pedido do Presidente 

da Venezuela para que o bloco participasse da mediação da crise.  À Cúpula, que teve lugar em 

Quito, capital do Equador, compareceram os então chanceleres venezuelano, Nicolás Maduro, e 

colombiano, Jaime Bermúdez, bem como dos demais países sul-americanos, o que já 

demonstrou um avanço na mediação da crise.  

O encontro da UNASUL não resultou em um acordo entre as partes, pois os chanceleres ainda 

precisavam fazer consultas e o ambiente ainda estava marcado pelos ânimos exaltados pela 

crise, levando ao Presidente Pro Tempore do organismo a cogitar a convocação posterior de uma 
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Cúpula de Chefas e Chefes de Estado e de Governo para debater a crise e alcançar uma solução, 

o que posteriormente se mostrou não ser necessário.  

Entretanto, os chanceleres sul-americanos reconheceram a importância da liderança e do 

posicionamento da União no problema, uma vez que atuou no sentido de acalmar as 

exacerbações que estavam em curso e iniciar o caminho que levaria a resolução da controvérsia. 

A solução se deu com auxílio da mediação de presidentes da região e do ex-Secretário Geral da 

UNASUL, Nestor Kirchner, e quando da mudança de presidente na Colômbia.
182

 

Considerando que o mandato do então Presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, se encontrava em 

seus últimos momentos, uma vez que o próximo Presidente seria empossado no início de agosto, 

o chanceler venezuelano buscou atuar junto aos representantes da UNASUL no sentido de obter 

apoio à solução negociada em um futuro próximo para a controvérsia que estava posta entre os 

dois países. Isto, pois o entendimento dos líderes de seu país era de que eram os interesses do 

então presidente colombiano que atrapalhavam as negociações e o vice-presidente eleito para o 

mandato seguinte, Angelino Garzón, já teria manifestado o interesse do próximo mandato em 

restabelecer as relações com o país vizinho.
183

  

Representantes dos países membros da UNASUL, bem como a Presidência Pro Tempore e seu 

Secretário Geral, passaram a atuar ativamente em negociações junto ao Presidente da Venezuela, 

Hugo Chávez, e ao Presidente da Colômbia que estava deixando o cargo, Álvaro Uribe, e ao que 

estava assumindo naquele período, Juan Manuel Santos, na busca por alcançar alternativas para 

o impasse que tinha se instaurado entre as duas nações. 

Com a Cúpula da UNASUL tendo sido finalizada no final de julho, Néstor Kirchner se manteve 

em contato com os representantes da União para coordenar as ações regionais que seriam 

tomadas para solução da crise com a Presidência Pro Tempore e se reuniu às vésperas da posse 

do novo Presidente colombiano, em agosto de 2010, com o mandatário da Venezuela e com os 

dois líderes da Colômbia (saindo do cargo e assumindo). Outros membros da UNASUL, como o 

então Presidente do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, também contataram os líderes das duas 

nações com vistas para que a controvérsia fosse solucionada o mais rápido possível.  
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Como resultado das mediações, na semana seguinte à posse os Presidentes venezuelano, Hugo 

Chávez, e colombiano, Juan Manuel Santos, realizaram um encontro, que contou também com a 

presença de Kirchner, no qual retomaram as relações diplomáticas, políticas e comerciais entre 

os países, bem como abriram as respectivas fronteiras com o comprometimento de ambas as 

partes de um maior controle para evitar o trânsito de grupos armados ilegais. A solução se deu 

pela consecução de uma negociação direta entre as partes e as medidas acordadas para melhorar 

as relações de forma a evitar novas crises de mesma natureza também foram adotadas pelas 

nações individua e bilateralmente. 
184

 

Como ressaltado pelo então Secretário Geral, uma das conquistas da UNASUL neste caso se 

deveu a ter participado do alcance de um acordo negociado entre dois países vizinhos que 

possuem visões ideológicas e sistemas políticos distintos sem a necessidade de intervenção de 

uma terceira parte extra regional.
185

  

O processo de negociação com as FARC-EP 

Em se tratando da presença da UNASUL no conflito interno colombiano, antes de o Presidente 

Juan Manuel Santos assumir o cargo as duas maiores guerrilhas do país, as FARC-EP e o ELN 

já manifestaram interesse em negociar com o novo mandatário, e o segundo grupo trouxe a 

possibilidade de construção de alternativas à realidade nacional a partir de uma proposta de paz 

para o continente que se somasse aos esforços dos Estados Membros da UNASUL e a outras 

iniciativas de acompanhamento da comunidade internacional. 

Desde a sua posse, o Presidente Santos manteve abertas as possibilidades de negociação de 

diálogos para a construção de reconciliações dentro do país, de modo a estabelecer as bases para 

a paz. Entretanto, para estabelecer conversas sobre os diversos temas que pudessem ser trazidos 

pelos grupos armados de oposição política, o mandatário impôs condições, como a renúncia às 

práticas consideradas terroristas.  

Além disso, a senadora colombiana Piedad Córdoba foi nomeada presidenta da Comissão de Paz 

do Senado e o grupo por ela liderado, “Colombianos e Colombianas pela Paz” conseguiu que a 

UNASUL discutisse uma alternativa que levasse a um possível acordo de paz entre governo e 
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guerrilha
186

. As FARC-EP também apresentaram à União a possibilidade de que apresentassem 

em assembleia sua perspectiva sobre o conflito. Entretanto, frente a tal movimentação advinda 

do grupo guerrilheiro e de representantes do legislativo nacional, o Presidente da Colômbia 

desautorizou qualquer gestão paralela de intermediários aos diálogos de paz, afirmando que o 

próprio governo seria responsável por dar sua sequência quando julgasse pertinente. As palavras 

do mandatário foram “Muito obrigado, mas não. Nem no exterior, nem aqui na Colômbia” 

(tradução nossa).
187

 Isto, pois consideraria que qualquer tentativa de auxílio teria apenas o efeito 

de interferir no objetivo e atrapalhar as negociações.  

Entretanto, apesar da desautorização para participação da UNASUL como instituição no 

processo de paz que está em curso com as FARC-EP, a figura de seu Secretário Geral manteve, 

desde o início, as manifestações de apoio e disponibilidade para auxílio no que o país 

considerasse necessário. Em 2014, quando assumiu o cargo, o ex-presidente colombiano Ernesto 

Samper passou a afirmar, em suas manifestações públicas, que mesmo não estando presente 

como instituição, a UNASUL se faz presente na negociação por meio de alguns de seus países 

membros que estão diretamente envolvidos na facilitação no processo, como estão Chile e 

Venezuela como países observadores, e outros que formam parte de forma mais indireta desse 

processo específico, mas que podem envolver-se mais claramente nas negociações com a 

guerrilha ELN, que se encontra em uma fase ainda anterior, como é o caso de Brasil e Equador. 

Ademais, Samper afirmou a possibilidade de participação da UNASUL como instituição na 

etapa do pós-conflito, em que deverá ser instaurada a etapa da chamada “justiça transicional” 

para a construção da paz após o estabelecimento da paz negativa, em que serão aplicados os 

elementos de verdade, reparação e justiça. Momento em que poderia ser estabelecido um 

tribunal internacional conduzido pela UNASUL para julgar delitos transnacionais que envolvam 

países da região e tenham ocorrido durante o conflito.
188

 

Com a evolução do processo de negociação, julho de 2015 foi marcado pelo acordo alcançado 

entre as FARC-EP e o governo nacional colombiano, segundo o qual pela primeira vez ambas as 

partes aceitam a presença de um delegado do Secretário Geral das Nações Unidas e um delegado 

da Presidência Pro Tempore da UNASUL, nesse momento exercida pelo Uruguai, para que 

acompanhe os trabalhos da subcomissão técnica. Essa subcomissão passará a se reunir 
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continuamente em lugar das rodadas pontuais e os delegados deverão contribuir com o 

andamento das discussões sobre o sistema de monitoramento e verificação do cessar fogo 

bilateral e definitivo e do deixar armas, além de auxiliar no início da preparação da 

implementação desses mecanismos. 

A decisão das partes visa fortalecer a confiança da população no processo de paz e entre as 

delegações, além de agilizar o processo, e está envolta pelo contexto de declaração de cessar 

fogo unilateral por parte da guerrilha e desescalada das ações militares por parte do governo, 

ambos, assim como as medidas de construção de confiança que buscarão implementar, visando 

alcançar o cessar fogo e de hostilidades bilateral e definitivo.
189

 

Algumas conclusões 

Nos dois primeiros casos em que a UNASUL foi acionada por países da região para atuar em 

controvérsias em que a Colômbia esteve envolvida, respectivamente em agosto de 2009 e julho 

de 2010, a União não estava efetivada, uma vez que não haviam sido depositados os nove 

instrumentos de ratificação dos países signatários. Dessa forma, mesmo tendo utilizado os foros 

de reunião do organismo, o Conselho de Chefas e Chefes de Estado e de Governo no primeiro 

caso e a reunião de Ministros e Ministras de Relações Exteriores no segundo, é possível 

entender que o mecanismo de resolução de diferenças da União não foi acionado em sua 

totalidade uma vez que seu Tratado Constitutivo ainda não estava em vigor. 

Entretanto a opção dos mandatários sul-americanos, de utilizarem-se de um foro regional que já 

estava sendo gestado desde o início dos anos 2000 e com o qual já haviam acordado em 2008, 

faltando apenas aprovação por parte de suas burocracias nacionais, para debaterem e buscarem 

soluções para crises surgidas e com consequências regionais, mostra a crescente importância que 

atribuíam à consolidação da coordenação da região sem a necessidade de interferência de 

poderes externos. 

O fato de a UNASUL ter participado dos gerenciamentos das duas crises supracitadas em 

detrimento do foro da OEA, que era tradicionalmente o ambiente para resolução das 

controvérsias do continente americano, e, por isso, ter criado um meio de negociação no qual os 

EUA não participaram demonstrou o empenho dos países da região na busca por construírem 

um organismo capaz de atuar localmente para resolução das situações de crise regionais sem a 

necessidade da intervenção de terceiros. 
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Entretanto, o fato de a União não ter conseguido emitir uma declaração que condenasse a 

presença estrangeira em território sul-americano demonstrou que ainda há a necessidade de 

maior fortalecimento do organismo e da região para que este possa determinar limites mais 

claros à influência externa na região. 

Já durante o caso mais recente, a UNASUL teve seu Tratado Constitutivo efetivado por seus 

signatários e passou a atuar mais claramente como instituição. Entretanto a posição do 

mandatário da Colômbia limitou as possibilidades de atuação do organismo, ao mesmo tempo 

em que o fez para a presença de outras instituições no processo. A presença de países da região 

no processo, graças às repercussões que o conflito tem fora do país em que se encontra, garantiu 

que houvesse certa influência da União, uma vez que representantes dos países envolvidos direta 

ou indiretamente nas negociações também utilizaram de espaços da União para auxiliar no 

processo. 

O fato de a UNASUL ter sido acionada nos dois primeiros casos, em que um acordo foi 

estabelecido entre um país sul-americano e uma potência externa e quando este mesmo país 

buscou respaldo composta por potências extra regionais para se opor a um vizinho, com maior 

velocidade pode ser considerado indicativo de que os países da região estão buscando consolidar 

foros alternativos de negociação em situações em que a possibilidade de intervenção de partes 

extra regionais, em especial os EUA, é mais clara. O caso da negociação do conflito interno 

colombiano pode demonstrar, em contrapartida, que mesmo estando atenta aos conflitos 

regionais e sendo um foro possível de negociação, a UNASUL mantêm seu compromisso de 

respeito à soberania e independência de seus Estados Membros. 
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Resumo: 

 

 A consolidação de movimentos sociais transnacionais vem acontecendo principalmente 

pelo questionamento das ações dos Estados nacionais, que não comtemplam os interesses de 

suas populações marginalizadas. A formação de um movimento indígena amazônico em escala 

regional na América do Sul evidencia os problemas comuns dos países da região em garantir aos 

povos originários e à natureza seus direitos e preservação, respectivamente. A Coordenação das 

Organizações Indígenas da Bacia Amazônica (COICA) surgiu para organizar a autonomia 

política dos indígenas da Amazônia e vem se articulando em níveis regional e internacional. As 

demandas destes povos conquistaram espaço de representação durante as Conferências das 

Partes (COP) e defendem como uma de suas principais pautas a constituição de um programa de 

governança global de preservação ambiental alternativo: o REED+ Indígena Amazônico (RIA). 

Através de um olhar pós-colonial sobre o assunto, este artigo tem como objetivo geral analisar a 

relevância da COICA enquanto esfera de representação indígena. Seus objetivos específicos são 

de contextualizar os atuais problemas ambientais da região e mensurar a autonomia política do 

movimento regional. Metodologicamente, optou-se pela a análise de documentos oficiais da 

Coordenação e das COPs, das declarações que versam sobre as populações indígenas e de 

bancos de dados e documentos de instituições que mapeiam as questões ambientais amazônicas. 

As análises verificaram que a COICA vem consolidando parcerias e participações além das 

COPs e fortalecendo a representação amazônica dentro do foro internacional indígena. Além 

disso, a observação dos principais problemas ambientais da região constatou serem derivados, 

em grande parte, de projetos de desenvolvimento nacionais. Portanto, a autonomia política dos 

indígenas amazônicos é essencial para que suas pautas de defesa sejam incluídas nos processos 

decisórios dos países da região e a preservação ambiental amazônica poderá ser alcançada 



 
 

 
 

quando conhecimentos tradicionais indígenas estiverem dentro das políticas de desenvolvimento 

sustentável para a Amazônia. 

 

Palavras-chave: COICA, movimento indígena, meio ambiente 

 

 A história da relação dos povos das florestas, principalmente os sul-americanos, com seu 

meio ambiente de origem é representada pela sobrevivência. Desde 1492, quando o continente 

americano recebeu a vinda dos europeus colonizadores, a população original americana viu seus 

territórios entrarem na lógica da apropriação privada. A implementação dos mesmos projetos 

econômicos, sociais, políticos e culturais que se desenvolviam no continente europeu em espaço 

americano hispânico e lusitano, levou à supressão dos conhecimentos e valores tradicionais do 

espaço indígena. 

 O que se via acontecer era um movimento de construção de um sistema-mundo 

moderno-colonial
190

. A diferença entre os originários e os conquistadores através do uso da ideia 

de raça e a introdução de formas de trabalho, recursos e produtos no capital e mercado mundial 

configuraram a lógica pela qual a América Latina viu crescerem novos padrões de poder 

(QUIJANO, 2005). Esse novo parâmetro introduzido com a colonização produziu relações de 

dominação sobre os povos originários, com a questão da raça, como também sobre a natureza e 

as territorialidades do novo continente. Estas territorialidades são aqui entendidas como 

múltiplas porque o território não é externo à sociedade que o compõe e, ao se apropriar os 

elementos desse espaço, territorializa-se191 (HAESBAERT; PORTO-GONÇALVES, 2006). 

Portanto, o duplo valor material e simbólico do território para a população indígena originária 

foi violentado pela introdução das lógicas eurocêntricas de organização social, econômica e 

política.  

 O projeto moderno de universalidade somente foi possível a partir de 1492: “apenas com 

a expansão portuguesa desde o século XV, que atinge o extremo oriente no século XVI, e com o 

descobrimento da América hispânica, todo o planeta se torna o ‘lugar’ de ‘uma só’ História 

Mundial [...]” (DUSSEL, 2005, p. 27). A partir dessa expansão epistêmica como forma de 

interpretação do mundo, o elemento tempo é privilegiado, em detrimento do elemento espaço. O 

problema de tal forma de enxergar a relação entre tempo e espaço é que, como resultado, 
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 Conceito de Aníbal Quijano, adaptado do original “sistema-mundo” de Immanuel Wallerstein, que adiciona, à 

concepção do mundo como formado por desigualdades hierárquicas derivadas das relações sociais, econômicas, 

políticas e culturais – determinadas pela lógica capitalista –, o elemento da colonialidade. 
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 Segundo Da Costa: “[...] dessas relações de poder entre os ‘atores’ e o espaço surge uma ‘territorialidade’, ou 

seja, um sentimento ou noção territorial que é fruto de suas ‘relações existenciais’ ou ‘produtivas’, do modo como 

os indivíduos e coletividades relacionam-se com seus respectivos quadros e sistemas territoriais, nos quais as 

relações de poder, em todas as escalas, são evidentemente preponderantes” (2010, p. 320). 



 
 

 
 

inseriu-se a natureza (espaço) na lógica capitalista de produção (tempo), e a dinâmica em que o 

primeiro opera não consegue corresponder ao tempo demandado pelo segundo. Integrar a 

natureza ao processo econômico para poder emancipar o homem das limitações de tempo da 

mesma mostra a incomensurabilidade entre os sistemas econômico e ecológico (LEFF, 2006). 

Enrique Leff (2006) aponta que tal dinâmica de relação entre natureza e economia da sociedade 

capitalista mundial não pode ser reformada com a adequação de ritmos e escalas (estabilizando 

economia e populações), mas é necessária uma mudança de racionalidade. 

 O que se observa é que esta racionalidade de capitalização da natureza deslocou os 

valores materiais e simbólicos das dinâmicas sociais ecológicas dos povos originários da 

América Latina. As premissas em que estas dinâmicas se construíram ficaram sem sua 

territorialidade ao ver esse espaço e natureza sendo apropriados pelo tempo da produção 

capitalista. Para essa apropriação, a ideia de subalternidade do colonizado sob o colonizador 

também se fez no território da região conforme os Estados nacionais latino-americanos se 

consolidaram: 

Incorporadas al orden nacional a partir de operaciones militares de conquista, estas 

regiones tampoco tuvieron, en general, las atribuciones de autonomía de que gozaban 

unidades políticas donde se ejercían hegemonías territoriales de clases dominantes 

locales. Fueron dependencias directa de los poderes ejecutivos nacionales, en un 

régimen que podría denominarse de “colonialismo interno”, que supuso la ocupación y 

gestión por parte de organismos administrativos y militares del gobierno central, así 

como un relevamiento de recursos naturales y su “puesta en valor” según la lógica de 

las necesidades de las regiones hegemónicas (ALIMONDA, 2011, p. 35). 

 Nesse sentido, como afirma Karl Polanyi, a natureza foi separada de todos os outros 

aspectos das relações humanas porque foi transformada em sinônimo de “terra” para a 

possibilidade do desenvolvimento da economia de mercado, separando o homem do sentido e 

identidade que construiu historicamente com o espaço que ocupou (POLANYI apud. 

ALIMONDA, 2011). E é neste processo que a retirada de lógica das territorialidades originárias 

foi realizada, já que a introdução de uma nova interpretação moderna da realidade desestabilizou 

formas anteriores de conhecimento e organização social. E esse exercício de poder também foi 

direcionado sobre a natureza quando estabeleceu a maneira de se explorar esses novos espaços 

para a acumulação de produtos. A relação entre europeus e populações originárias não somente 

inaugurou um tipo de dominação entre homens, mas também sobre naturezas. 

 O que as populações indígenas vêm criando ao longo dos séculos são formas alternativas 

de sobrevivência, já que o período colonizador as desterritorializou e a constituição do Estado 

nacional consolidou essa desterritorialização. Este Estado se constituiu, na Geografia moderna, 



 
 

 
 

em articulador entre o povo e o solo (RATZEL apud. DA COSTA, 2010), centralizando neste a 

função de coesão social e territorial. Portanto, também institucionalizou o processo de 

desterritorialização através de suas premissas modernas, perpetuando a colonialidade do espaço 

latino-americano. Sobre este processo desterritorializador, Gonçalves observa que os territórios 

foram distanciados da ação humana na geografia tradicional, tonando-se apenas instrumentos 

para sustentação das relações sociais:  

O território, por exemplo, é considerado como um suporte, como se fora uma base da 

sociedade e, como tal, algo sobre o que a sociedade se ergue que, todavia, não tem 

maiores implicações sobre o devir. Seus limites fronteiriços são vistos como um 

invólucro externo que delimita a soberania entre Estados como se esses limites externos 

não contivessem as marcas dos protagonistas internos que os instituíram 

(GONÇALVES, 2002, p. 229). 

 O resultado desse processo foi a emergência de movimentos sociais transnacionais de 

populações, como as indígenas, que reivindicam sua re-territorialização, onde há a reivindicação 

por território, controle sobre os processos produtivos de sobrevivência dentro desses territórios e 

preservação da natureza para a manutenção de suas lógicas sociais, culturais e políticas 

(TOLEDO, 1992). O movimento de representação indígena mais consolidado na América do Sul 

na região da Bacia Amazônica é a Coordenação das Organizações Indígenas da Bacia 

Amazônica (COICA).   

Esta organização surgiu em 1984, na cidade de Lima, Peru, e representa cerca de 390 

povos indígenas através das organizações indígenas de nível nacional dos países que fazem parte 

da Bacia Amazônica – Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), 

Asociación de Pueblos Amerindios de Guyana (APA); Confederación de los Pueblos Indígenas 

de Bolivia (CIDOB); Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira 

(COIAB); Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana 

(CONFENIAE); Federación de Organizaciones Amerindias de Guyana Francesa (FOAG); 

Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA); Organización de los 

Pueblos Indígenas de Surinam (OIS); e Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana (OPIAC). Como principais objetivos, a Organização defende os direitos territoriais, 

a livre determinação dos povos indígenas e a continuidade de suas identidades culturais, além da 

defesa da Declaração Universal do Direito dos Povos Indígenas e da Convenção nº 169 sobre 

Povos Indígenas e Tribais da Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

Institucionalmente, a Organização estipulou os seguintes objetivos: a) estimular a 

interação entre os povos e organizações membros da COICA; b) defesa de territórios, livre 

determinação dos povos indígenas, direitos humanos dos índios amazônicos e demais interesses; 



 
 

 
 

c) coordenar ações junto a organizações intergovernamentais e não governamentais, em nível 

internacional; d) fortalecer a colaboração entre os povos indígenas; e) defesa das tradições 

culturais e desenvolvimento de seus integrantes (LLACTA). Em termos de organização, é 

constituída pelo Congresso (órgão legislativo que se reúne a cada quatro anos e é formado por 

dez representantes de cada organização nacional), pelo Conselho de Coordenação (CCC) 

(composto pelos presidentes e delegados das organizações nacionais), e pelo Conselho Diretivo 

de Coordenação (CDC) (instância executiva, formada pelo Coordenador Geral, um Vice-

Coordenador Geral e por coordenadores das áreas de Direitos Territoriais, Recursos Naturais, 

Ambiente e Biodiversidade; Direitos Humanos, Socioculturais e Educativos; e Cooperação 

Econômica e Direito Internacional) (LLACTA). 

 Sobre a questão da organização política da COICA, o meio ambiente se torna elemento 

fundamental para a criação, consolidação e coesão do movimento indígena. A autodeterminação 

política indígena é essencial, uma vez que, segundo a Organização, 30% da Bacia Amazônica é 

território indígena – onde 210 milhões de hectares já foram demarcados e 100 milhões de 

hectares ainda precisam ser titulados. Com relação aos projetos de infraestrutura (como a 

Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA)) financiados na 

região por instituições e grupos como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o 

Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES), a União de Nações Sul-americanas 

(UNASUL) e os BRICS, a COICA se coloca contra os resultados ambientais derivados desses 

planos de desenvolvimento (COICA, 2013; COICA, 2014). Para o movimento indígena, é 

imprescindível que estes projetos respeitem direitos e valores tradicionais, através da consulta e 

consentimento prévios; reconstituição jurídica dos territórios indígenas; e fortalecimento da 

governança territorial indígena de cada povo (COICA, 2014). Com relação à postura da 

Organização a respeito do modelo de desenvolvimento projetado para a região amazônica, esta 

afirma ser necessário:  

Denunciar el modelo de desarrollo neo extractivista en la amazonía, el mayor bioma 

forestal del planeta, que impulsa el IIRSA y BNDES en el continente, como parte del 

sistema capitalista del siglo XXI, y que agravará la crisis social, cultural, climática y 

ambiental, de la humanidad y que hace necesario nuevas alternativas basadas en la vida 

plena de los pueblos (COICA, 2014). 

 No cenário internacional, a COICA pretende dialogar com Organizações e Instituições 

Internacionais como estratégia de apoio para as causas indígenas. Concretamente, o movimento 

já tem participação consolidada nas Conferências das Partes (COP), da Convenção Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC, sigla em inglês), e na Climate Aliance 



 
 

 
 

(uma iniciativa de cidades europeias para a redução da mudança climática). Dentro das COPs, a 

COICA se articula junto a outros povos indígenas do mundo através do Foro Internacional de 

Povos Indígenas sobre Mudança Climática (FIPIMC) e do Comitê Diretivo Global de Povos 

Indígenas (CDGPI) – sendo este último criado a partir da COP 20 para a representação indígena. 

A consolidação da participação indígena nas COPs foi materializada durante o ano de 2014, 

onde os povos indígenas mundiais conseguiram um espaço de discussão, auto articulado e auto 

organizado, chamado Pabellón Indígena, e executado com a ajuda do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a COICA e o Ministério de Meio Ambiente do Peru 

(MINAM), já que a COP 20 foi recebida na cidade de Lima (UNITED NATIONS CLIMATE 

CHANGE CONFERENCE 2014, 2014). Segundo a própria Convenção Quadro: 

El objetivo del pabellón es facilitar procesos y espacios en el marco de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para que los 

pueblos indígenas del mundo, y en especial en el caso de la Vigésima Conferencia de 

las Partes (COP20), los anfitriones de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, 

partiendo de sus cosmovisiones y principios del manejo de sus territorios, puedan 

expresar sus enfoques sobre la crisis climática; desarrollar y presentar sus propuestas y 

alternativas y participar en las negociaciones específicas de las Conferencias de las 

Partes (COP) (UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE, 2014). 

 Nas supracitadas informações a respeito do que o atual movimento indígena amazônico 

vem consolidando, evidencia-se a importância de se pontuar os atuais problemas ambientais em 

que a região da Bacia Amazônica está inserida a fim de contextualizar as principais pautas 

defendidas pela COICA no âmbito das COPs. De acordo com a Rede Amazônica de Informação 

Socioambiental Georreferenciada (RAISG), 

La Amazonía que se presenta en esta publicación es un territorio de altísima diversidad 

socioambiental en proceso de cambio acelerado. Cubre una extensión de 7,8 millones 

de km², sobre 12 macrocuencas y 158 subcuencas, compartidos por 1.497 municípios, 

68 departamentos/estados/provincias de ocho países: Bolivia (6,2%), Brasil (64,3%), 

Colombia (6,2%), Ecuador (1,5%), Guyana (2,8%), Perú (10,1%), Suriname (2,1%) y 

Venezuela (5,8%), además de Guyane Française (1,1%). En la Amazonía viven cerca 

de 33 millones de personas, incluyendo 385 pueblos indígenas, además de algunos en 

situación de “aislamiento”. Son 610 ANP [áreas naturales protegidas] y 2344 TI 

[territorios indígenas] que ocupan el 45% de la superficie amazónica, sin contar los 

pequeños, medios y grandes propietarios rurales, empresas de varios tipos, instituciones 

de investigación y fomento, además de organizaciones religiosas y de la sociedad civil 

(RAISG, 2012, p. 9). 



 
 

 
 

 Neste espaço, segundo o trabalho publicado pela RAISG, as atividades causadoras da 

maior parte dos problemas ambientais da Bacia Amazônica são a construção de rodovias, a 

extração de petróleo e gás, hidroelétricas, mineração, focos de calor e desmatamento. Os 

impactos provenientes das atividades da agropecuária e da extração de madeira também são 

significativos, porém, como aponta o relatório da RAISG (2012), não existem informações 

suficientes para mensurar, a partir da metodologia empregada pela organização, a situação da 

degradação ambiental proveniente dessas atividades. Estas atividades são resultado do processo 

de inserção da Amazônia no desenvolvimento das economias nacionais dos países da região, que 

não apresentam cooperação regional significativa para mitigar os impactos ambientais 

decorrentes desses processos (RAISG, 2012). 

 É importante observar que algumas das atividades que mais impactam o meio ambiente 

amazônico são derivadas de ações ilegais empreendidas e/ou que não respeitam as normas 

ambientais, principalmente no que diz respeito à extração de madeira e petróleo, mineração, 

agropecuária, focos de calor e desmatamento. Muitas vezes, o problema da falta de fiscalização 

e legislação contra estas atividades causa a superposição dos impactos em áreas naturais 

protegidas e territórios indígenas, principalmente as ainda não demarcadas (RAISG, 2012). 

Além disso, o impacto ambiental de uma atividade muitas vezes é decorrente de uma das outras 

atividades econômicas, por exemplo: as rodovias, como estruturas para o transporte de produtos 

extraídos e produzidos na Amazônia, aceleram os processos de desmatamento porque podem 

estar associadas à extração ilegal de madeira e agropecuária (RAISG, 2012). 

 O mapa a seguir mostra, espacialmente, as regiões amazônicas que mais sofrem com 

atividades de grandes impactos ambientais: 



 
 

 
 

 

Cartograma 1- Amazônia: pressão acumulada 

Fonte: RED AMAZÓNICA DE INFORMACIÓN SOCIOAMBIENTAL GEORREFERENCIADA (RAISG). 

Amazonía Bajo Presión. São Paulo: Pancrom. 2012. 68 p. Disponível em: 

<http://raisg.socioambiental.org/system/files/AmazoniaBajoPresion_21_03_2013.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2015. 

  

O cartograma ilustra a pressão acumulada até 2010, decorrente das atividades de lotes 

petroleiros, zonas de mineração, hidrelétricas, rodovias, focos de calor e desmatamento. Há um 

arco de desmatamento desde a região sul da Amazônia brasileira até a Bolívia e uma região de 

pressão hídrica e de exploração de petróleo nos Andes (RAISG, 2012). Estas regiões 

amazônicas também compreendem uma maior ameaça aos territórios indígenas porque 

compreendem sobreposições de atividades de grande impacto ambiental. Mesmo que 95% dos 

territórios indígenas estejam impactados por alguma das atividades, vem se constatando que a 

demarcação desses espaços, junto com o estabelecimento de áreas naturais protegidas, é uma 

ótima ferramenta para a preservação ambiental e promoção de desenvolvimento sustentável na 

região, uma vez que são áreas que quase não apresentam impactos ambientais e promovem a 

segurança ambiental da região (RAISG, 2012). 

Compreendidas as ameaças ambientais, é possível perceber o porquê de o movimento 

indígena amazônico usar como estratégia de ação política a questão territorial através da pauta 

da demarcação de terras. Essa estratégia também é defendida pelo movimento no âmbito 



 
 

 
 

internacional das COPs, uma vez que dentro dessa instância foi articulada a REDD+192. Este 

programa, criado em 2008 a partir das decisões articuladas nas COPs, é destinado a países em 

desenvolvimento e considera a participação indígena para a implementação de suas propostas. O 

programa prevê uma compensação em forma de financiamento de políticas para a proteção dos 

bosques que concentram uma grande quantidade de carbono estocado em suas florestas, além de 

também promover a conservação, o desenvolvimento sustentável das florestas e manutenção dos 

estoques de carbono florestais (UN-REDD PROGRAMME). Na região amazônica, os países 

que já recebem projetos financiados pelo Programa são Bolívia, Colômbia e Equador; e países 

que são parceiros do Programa são Guiana, Peru e Suriname.  

O problema das propostas do REDD+ é que ainda não estão definidos seus mecanismos, 

acarretando no aumento de projetos de crédito de carbono em territórios indígenas (IPAM, 

2013). Como forma de recuperar o protagonismo indígena em seu território – baseado na 

Convenção 169 da OIT e a Declaração nas Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas –, a COICA apresentou durante a COP 17, e continua defendendo, uma proposta 

alternativa própria à REDD+: é o REDD+ Indígena Amazônico (RIA). É uma proposta que não 

quer se desvincular das decisões globais da UNFCCC; nacionais, com os projetos do REDD+ de 

cada país; e jurisdicional, com a implementação local desses projetos (COICA, 2014). Porém o 

movimento defende que estes projetos sejam realizados de acordo com a cosmovisão indígena, 

os planos de vida e o território de cada povo indígena (COICA, 2014). Assim, as estratégias da 

COICA para a RIA são as seguintes: a) plano de vida a largo prazo (protagonismo indígena em 

definir como desejam viver e se desenvolver); b) segurança e consolidação jurídica territorial; c) 

manejo holístico dos territórios (para garantir a mitigação e resiliência sociocultural frente à 

mudança climática); d) valorização dos bosques como ferramenta de integração entre o homem e 

a natureza; e) macro medição ecossistêmica (os territórios indígenas devem ser medidos de 

maneira integral); f) sistema de compensação por meios públicos (retribuição aos indígenas pela 

forma sustentável que interagem com seu meio); g) projetos adaptados às realidades de cada 

povo indígena; h) redução das atividades que promovem desmatamento; i) redução dos gases de 

efeito estufa (COICA, 2014). Além disso, também observa a importância de que estes projetos 

devam ser aplicados somente depois da Consulta Prévia Livre e Informada (CPLI); e que ocorra 

um financiamento de compensação aos povos indígenas por meios públicos e privados, em 

âmbito nacional, e por meio da criação de um fundo “Amazônia Indígena Viva”, em âmbito 

internacional (COICA, 2014). 
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As ações da COICA mostram como o movimento indígena teve que se consolidar e se 

organizar politicamente para poder dialogar com as forças externas das comunidades modernas. 

A afirmação da natureza enquanto espaço que tem seu próprio tempo é essencial para que o 

movimento possa mostrar que a materialidade de suas organizações política, social e cultural 

dentro de seu ambiente natural, não compete ao mesmo nível da lógica capitalista. Voltando à 

questão do tempo se sobrepondo ao espaço, a história vem suprimindo a geografia: 

Aqueles que detêm o conhecimento e o poder econômico de exploração desta riqueza, 

por mais poder que detenham, e detêm bem o sabemos, não têm o poder de produzir o 

petróleo enquanto tal, nem sua localização, e é essa tentativa de suprimir a geografia 

pela história que é toda a história real e concreta na sua materialidade, na sua 

geograficidade. Toda essa materialidade, todavia, tem tido efeitos dramáticos, como os 

que hoje abalam o mundo, pela centralidade que os combustíveis fósseis têm no interior 

do atual complexo industrial e de poder. Deste modo, a geografia, ela mesma sociedade 

e natureza, teima em co-agir, com sua materialidade própria (GONÇALVES, 2002, p. 

231).  

 Esta história que se sobrepõe à geografia tampouco é uma que contempla os saberes 

tradicionais indígenas. Em um contexto estatal que, desde sua consolidação, não contempla 

materialidades diferentes das modernas, não pode representar de fato essas populações. Por isso 

a constituição de um movimento transnacional indígena que busca plataformas internacionais de 

representação para poder se fazer representado. A questão indígena na América Latina é 

derivada da colonialidade do padrão vigente derivado dos períodos coloniais, e a solução para o 

problema indígena é o questionamento dessas estruturas, que não conseguem fazer os elementos 

nação, identidade e democracia dialogarem (QUIJANO, 2005). 

 Assim, a autonomia política do movimento indígena é essencial para a descolonialidade; 

somente a autoconsciência pode trazer a representação indígena para a arena dos Estados. Esse 

exercício de protagonismo traz de volta ao indígena o papel de sujeito que pode articular seus 

interesses comunitários com a consciência de que ele também compõe o espaço político nacional 

(BAUTISTA, 2014) e internacional. É necessária a libertação dos modos de organização e de 

conhecimento indígena para que eles possam praticar seu papel de sujeitos e se descolonializem 

– não só os indígenas em si, mas também o espaço e natureza que ocupam.  

A identidade política, portanto, é o que fará com que as comunidades indígenas 

amazônicas consigam promover a proteção de suas comunidades e do meio ambiente da Bacia 

Amazônica. E isso se dá justamente porque a descolonialidade só é possível com uma mudança 

epistêmica de pensamento, já que as formas de conhecimento do Ocidente não conseguem 

agregar os saberes tradicionais indígenas (MIGNOLO, 2008). A desobediência dessa 



 
 

 
 

epistemologia ocorre na articulação da COICA para promover uma alternativa própria ao 

programa REDD+ de preservação ambiental, e sua identidade política emerge quando consegue 

compor espaços dominantemente representados por entidades estatais. Para consolidar uma 

sociologia das emergências193 é necessário o trabalho de tradução (SANTOS, 2002), onde as 

lideranças indígenas representadas pela COICA dialogam no nível das COPs com think thanks 

que compõem os grupos de trabalho para o desenvolvimento das propostas e com os próprios 

Estados para trazer uma inteligibilidade entre as experiências possíveis e as disponíveis. 

Para que as populações indígenas e o meio ambiente amazônicos possam ser preservados 

e respeitados em suas territorialidades, é preciso que se concretize esse giro descolonial. De 

outra forma, a preservação desses espaços não será mantida e seu resultado negativo será sentido 

por todo o globo, uma vez que a Amazônia é um grande espaço de estoque de carbono. Uma 

emergência de conhecimentos alternativos de tratos com a natureza só será possível se os 

Estados se tornarem conscientes da mudança epistêmica necessária para a conservação da 

natureza. Mais que nunca, a identidade política indígena amazônica é indispensável, não só por 

fazer emergir uma identidade excluída dos processos decisórios, mas também por fazer enxergar 

uma natureza descolonizada.  
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Resumo 

Na conjuntura atual fica claro a grandeza da internet e sua importância na sociedade. As 

trocas de informações e serviços tornaram-se quase instantâneas, possibilitando a conectividade 

de diferentes partes do planeta de modo mais eficiente. Entretanto, junto com as comodidades 

proporcionadas por esta, também presenciamos certas fragilidades como, por exemplo, os 

cibercrimes. Os crimes que referem-se à internet atuam atingindo tanto pessoas, como Estados – 

relacionado ao último podemos citar os casos de espionagem feitos pelos Estados Unidos. Por 

isso, a segurança cibernética vem sendo um tema pertinente no cenário internacional, trazendo a 

tona como os países lidam com a vulnerabilidade na rede e como se portam frente a este fato. 

Desse modo, o objetivo da presente pesquisa é a construção da segurança cibernética à luz da 

UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), defendendo-se a hipótese de que esta 

potencializou-se depois das escândalos de espionagem estadunidenses em 2013 e 2014.  Para 

tanto, é indispensável a utilização de referências na literatura, como artigos relacionados à teoria 

da segurança cibernética e ao Neoliberalismo Institucional que sevirá de perspectiva para 

analisarmos a UNASUL. O lavantamento de dados em sites da própria instituição, assim como 

nos portais de notícias também é de suma importância. Como se trata da primeira versão da 

pesquisa, as conclusões e resultados iniciais são de nível primário que projetam a possibilidade 

de intensificação na construção da ciberdefesa e na busca de ciberpaz nos países que integram a 

UNASUL.  

Palavras-chave: segurança internacional; segurança cibernética; UNASUL 

 

 

 



 
 

 
 

INTRODUÇÃO 

A expansão da internet em 1990 aliada à globalização permitiu que informações se propagassem 

no globo de maneira mais rápida e eficiente. Nesse cenário de instantaneidade, o território 

proporcionado pela rede mundial de computadores, no qual comunicações são compartilhadas a 

grande velocidade, tornou-se tema discutido e presente nas relações interestatais. A maneira de 

arquitetar a segurança dentro do território citado constitui-se como algo seminal nas políticas de 

Estados e, consequentemente, nas das organizações intergovernamentais. Os debates envolvidos 

nesse caso tornam forma na área da Segurança Cibernética. 

No espaço mundial da Segurança Cibernética temos como o grande “xerife” os Estados Unidos 

da América. Porém, este colocou em cheque a sua dominância após os escândalos de 

espionagem expostos em 2013 e 2014, nos quais pareceram documentos comprovando que o 

país coletava informações de maneiro sigilosa de vários países estando, entre estes, membros da 

UNASUL (União de Nações Sul-Americanas). 

Nestes documentos, os quais foram vazados por Edward Joseph Snowden, ex-agente de 

segurança que prestava serviços para a Agência Nacional de Segurança (NSA) dos EUA, 

mostra-se que a NSA vigiava, em segredo, comunicações entre data centers (lugar no qual estão 

os equipamentos de armazenamento e processamento de dados) do Google e Yahoo podendo, 

dessa forma, supervisionar usuários da internet e suas atividades na rede.
194

  

Isso acarretou na imposição de leis que restringem a atuação da NSA, pela primeira vez desde 

2001, em junho deste ano – a USA Freedom Act. Sem as revelações feitas por Snowden, muito 

provável que esta lei não seria traziada à tona. Entretanto, as limitações são referentes apenas às 

coletas de informações de norte-americanos, ou seja, não limita a espionagem a outros 

Estados.
195

  

No que tange à espionagem na América Latina, observamos que os EUA estavam patrulhando, 

principalmente: Brasil, Venezuela, México e Colômbia. Utilizando programas como “Prism”, 

“Boundless Informant” e “X-Keyscore” coletavam informações não só sobre questões militares 

mas, também, acerca de segredos comerciais como, por exemplo, da energia no México e do 

petróleo na Venezuela.  
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Quanto ao Brasil, os conhecimentos apanhados no tráfego de dados e telefonia foram 

demasiadamente numerosos, colocando-o como alvo prioritário ao lado de países como 

Paquistão, Irã e China. Vale ressaltar que outros Estados da América Latina foram espionados 

também, entretanto em menor intensidade, entre eles podemos citar: Argentina, Equador, Chile, 

Peru, Paraguai, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador e Nicarágua.
196

  

Com isso, revelou-se a fragilidade presente na segurança cibernética dos países latino-

americanos. Assim, mostra-se em pauta a intensificação da construção desta nos países 

mencionados. Podemos notar este fato na UNASUL que, tendo boa parte dos seus membros sido 

vigiada, visa integrar mais as nações participantes em busca de ciberpaz e melhoria na 

ciberdefesa, além de buscar a contenção de infiltrações de outros atores como, por exemplo, 

agências e instituições. 

 

A TEORIA DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA 

Durante o período de guerra fria, devido à sua lógica de sistema bipolar e confronto de 

ideologias (comunismo versus capitalismo), a concepção de segurança se dava, sobretudo, na 

óptica realista. A visão de Estado unitário, como “bola de bilhar” pautado pelo seu auto-

interesse e auto-preservação refletia intensamente no que tange à segurança, sendo essa 

considerada questão somente de militarização. 

 

Nas regiões periféricas, nas quais os conflitos eram constantes e acatados apenas se 

influenciassem as superpotências, esse conceito de segurança do ponto de vista unicamente 

estatal, compreendendo o Estado como unidade básica de análise, também foi claramente 

abordado. Desse modo, as instituições que buscavam abarcar a segurança como, por exemplo, A 

Comissão de Segurança Hemisférica da OEA (Organização dos Estados Americanos) possuíam 

no seu funcionamento ferramentas para contrapor o perigo comunista. Vale ressaltar que as 

agendas dessas instituições eram lideradas, logicamente, pelos Estados Unidos. 

 

Entretanto, o sistema bipolar sofreu sua derrocada e com isso colocou em cheque a 

previsibilidade dos realistas e neorrealistas, principalmente Kenneth Waltz. As vertentes da 

corrente neoliberal ganharam uma significativa relevância, assim como um conceito de 
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segurança mais abrangente e considerando atores não-estatais defendido pela Escola de 

Copenhague.   

 

Dentro deste cenário, temos a ascenção da Segurança Cibernética cuja essência é uma das 

maiores heranças deixadas pela Guerra Fira, ou seja, a internet. Esta, junto com as tecnologias 

provenientes da Revolução das Tecnologias de Informação (TI) como, por exemplo, o 

computador e os monitores de tela plana, impulsionou de modo acentuado o processo de 

globalização. Entretanto, ao mesmo tempo que a internet facilita a troca de dados ao redor do 

globo, também concebe fragilidade com os cibercrimes (em 2010 seu custo anual subiu para um 

trilhão de dólares) e ciberataques e, desse modo, compromete a critical infrastructure de países 

no mundo todo (KNAKE, 2010, p. 7).  

O espaço virtual por mostrar-se sensível no que tange aos Estados e um mundo sem limites e 

sem nacionalidades (BRÚCULO; VENCZEL, 2012, p. 2) transforma-se em pauta de relevância 

e conflitos no sistema internacional atual. Como demonstração relativamente recente da 

dimensão deste território, temos a série de ataques cibernéticos, durante a Allied Force em 1999, 

contra a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para fazer com que as forças 

militares sérvias saíssem de Kosovo. 

Além disso, no mundo pós-Guerra Fria vimos o crescimento de atores transnacionais e de outras 

ameaças no âmbito da segurança estatal. A segurança vista com uma óptica essencialmente 

realista e militarizada passou a dar lugar para uma concepção mais abrangente desta no cenário 

internacional. Assim, os Estados – que cada vez mais utilizam o campo cibernético para 

armazenamento de informação importante, começam a ter preocupação com a segurança 

cibernética: 

Por lo tanto el espacio virtual, como contenedor de información pasa a cobrar una 

importancia crucial, tanto para el sector público, como para el sector privado. Y lo que 

anteriormente era una herramienta de modernización en las comunicaciones y en el 

sistema organizacional se convierte en una fuente de vulnerabilidad para aquellos 

organismos que lo adoptan. (BRÚCULO; VENCKEL, 2012, p. 1)  

Frente aos fato expostos, fica evidente a importância, no contexto interestatal,  de buscar um 

equilíbrio entre desfrutar a comodidade que oferecem as TI’s e minimizar as oportunidades que 

seu uso oferece aos delinquentes cibernéticos (DITO; CONTRERAS; KELLERMANN; 2013, p. 

4).  



 
 

 
 

Ademais, destaca-se, também, os debates e medidas defensivas contra aos ataques no espaço 

virtual – os já citados cibercrimes, que são definidos em três atividades infratoras:  

[…] delitos en donde la computadora es el objetivo de la actividad delictual, delitos en 

donde la computadora es usada como herramienta para cometer un delito y delitos en 

donde el uso de la computadora es un aspecto accidental de la comisión del delito 

(BRÚCULO; VENCZEL apud Clifford, 2006, p. 12).  

Outro ponto que expressa a pertinência dos cibercrimes foi a realização da Convenção do 

Cibercrime realizada em Budapeste que entrou em vigor em 01 de julho de 2004. Este tratado 

internacional procura examinar as questões referentes à legislação sobre o cibercrime, abarcando 

fatores do Direito Penal, Processual e Cooperação Judicial Internacional.  

Ao colocarmos em foco a segurança cibernética na América Latina, percebemos que trata-se de 

algo muitas vezes ineficaz e que é caracterizado por uma grande fragilidade. Um dos primeiros 

fatores para analisarmos isso é a falta de contingente de recursos humanos para a área 

cibernética. Nos países latino-americanos há uma escassez de pesquisadores e de investimento 

em tecnologias de TI’s frente aos países desenvolvidos.  

Conjuntamente há a “chefia” por parte dos EUA no palco da segurança cibernética. O setor 

privado e o governo do país, em cooperação com a comunidade acadêmica, produziu a internet, 

porém, isso não deveria refletir no futuro, principalmente, da segurança cibernética. Por isso, os 

países latino-americanos precisam buscar multilateralidade nessa área e sair das “asas” norte-

americanas. 

A UNASUL NA PERSPECTIVA DA TEORIA NEOLIBERAL INSTITUCIONAL 

A disciplina de Relações Internacionais traz, desde sua criação no começo do século XX, 

debates acerca de como interpretar o cenário internacional, além de posições divergentes sobre 

como seriam suas bases epistemológicas e metodológicas. Em seu começo, temos como 

principais correntes o Liberalismo e o Realismo que deram forma ao nomeado primeiro debate. 

As principais diferenças das correntes do primeiro debate são, sobretudo, questões tangíveis à 

natureza humana e a influência disso nas estruturas estatais e, consequentemente, no cenário 

internacional. O Liberalismo tem uma visão mais otimista, pautando-se em Immanuel Kant. 

Desse modo, os Estados poderiam estar ligados à lógica de cooperação para que houvesse paz. 

Também, essa corrente dá grande importância às instituições internacionais já que elas 

proveriam um ambiente mais favorável a essa cooperação. 



 
 

 
 

Entretanto, para o Realismo, a natureza humana é essencialmente egoísta - o que nos remete a 

Thomas Hobbes. O Estado seria uma unidade coesa que buscaria poder, satisfazer seus 

interesses e, principalmente, a sobrevivência. Por isso, o sistema internacional seria de 

constantes confrontos e guerras, marcado pela anarquia.  

O segundo debate é, necessariamente, epistemológico e metodológico. De um lado temos os 

Tradicionalistas representados pela Escola Inglesa, e do outro há os Behavioristas. Esses últimos 

teóricos procuram estudar as Relações Internacionais com métodos quantitativos e empíricos, 

baseados nas ciências naturais e exatas. Já os Tradicionalistas dão mais ênfase à historicidade e 

interpretação.   

Esses dois debates influenciam de maneira significativa o confronto “Neo x Neo” das décadas 

de 70 e 80. O Neorrealismo de Kenneth Waltz (2002) argumenta a favor da estrutura no cenário 

internacional e do sistema bipolar referente à Guerra Fria. Já o Neoliberalismo bebe das fontes 

do Liberalismo acerca da preferência pela cooperação e da importância das Organizações 

Internacionais.  As duas correntes tem influências da metodologia Behaviorista, sobretudo o 

Neoliberalismo. Existem quatro vertentes do Neoliberalismo: Interdependência Complexa, 

Sociológico, Institucional e Republicana. Para construir esse trabalho e ter uma melhor análise 

da UNASUL utilizaremos a Institucional.  

O Neoliberalismo Institucional, também chamado de institucionalimo liberal-internacionalista 

(ILI), pauta-se na concepção de que os comportamentos dos Estados refletem a lógica 

institucional a qual estão inseridos, ou seja, a uma série de normas e condutas – sejam estas 

formais ou não - que restrigem a ação estatal no cenário internacional. Desse modo, mudanças 

na institucionalização no contexto político interstatal tem impactos nas ações dos Estados. As 

instituições supranacionais também tem relevância, já que são construtos de ações humanas que 

visam, através da institucionalidade, conseguir maior cooperação intraestatal. Ademais, esta 

vertente possuí três características principais:   

[...] primeiro, o ILI assevera o fato de que instituições multilaterais em  conjunto com 

regimes internacionais normatizam a conduta externa dos Estados; segundo, o ILI 

sintetiza a importância da boa-fé, da transparência discursiva e da ação democrática 

como prática aceita e amplamente debatida nos fóruns internacionais; e, por fim, o ILI 

se fundamenta na necessidade de multilateralidade participativa dos Estados que estão 

posicionados em um patamar de isonomia e coordenação (CASTRO, 2012, p.356). 

As ideias da corrente supracitada refletem um mundo pós-Guerra Fria no qual, segundo 

Keohane e Nye (1997), o comércio mundial se intensificou e havia um maior fluxo de pessoas e 



 
 

 
 

capitais. Assim, os assuntos como regulação dos fluxos financeiros; da circulação de bens e 

serviços; dos movimentos migratórios e da mão de obra; as questões macro ambientais; a 

proteção de direitos humanos; o combate ao terrorismo e ao narcotráfico, entre outros se 

tornaram assuntos transacionais (AZAMBUJA, 1995, p. 145).  

Nesse contexto trazido, sobretudo, pela globalização - no qual atores transnacionais e 

organizações intergovernamentais tem poderes no sistema internacional comparados aos do 

Estado (porém, vale ressaltar que este ainda é o instrumento principal da análise 

intitucionalista), vemos a importância da concepção de uma entidade com propósito de integrar 

as países latino-americanos, sobretudo no plano da segurança cibernética aqui citado. 

Instituições Internacionais são importantes para estratégias não só regionais, como também 

internacionais. Estas tornam possível para os Estados tomarem ações que de outra forma 

(autonomamente) seriam inconcebíveis (KEOHANE, NYE, 1989, p. 5). 

Dentro desta composição e para a análise aqui proposta temos a União das Nações Sul-

Americanas, que teve seu Tratado Constitutivo assinado em 23 de maio de 2008, na Terceira 

Cúpula de Chefes de Estado, realizada em Brasília. Conforme o Tratado Constitutivo, a 

Secretaria Geral da Unasul está instalada em Quito, Equador (SECRETARIA DE ASSUNTOS 

INTERNACIONAIS, 2013). 

A UNASUL é um organismo internacional formado por 12 países da região sul-americana, 

sejam eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai e Venezuela. O objetivo da união é construir um espaço de interação 

cultural, econômica, social e política, respeitando a realidade de cada nação. Os desafios são 

eliminar as desigualdades socioeconômicas, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 

fortalecendo a democracia e reduzindo as assimetrias, considerando a soberania e independência 

dos Estados. As línguas oficiais são o espanhol, inglês, português e holandês (UNASUL, 2014).  

Essa entidade vem avançando muito nos projetos de integração e cooperação entre os países do 

continente nas áreas ligadas à defesa. Segundo o general Alderico Mattioli, "as fronteiras das 

nações sul-americanas não são apenas lugar de risco, mas também fator de oportunidades e de 

cooperação" (SENADO, 2012). Desse modo, mostra-se que a associação na área da segurança 

cibernética também é de extrema relevância para, assim, arquitetar uma melhor defesa nesse 

quesito para todos os países membros – ainda mais no contexto após 2013 e 2014 onde foram 

descortinados os escândalos de espionagem por parte dos EUA.  

 



 
 

 
 

AS POSSÍVEIS INTERPRETAÇÕES DA UNASUL 

A UNASUL mostrou-se, desde antes dos casos de espionagem, bem disposta a combater e a 

defender os países dos cibercrimes e ciberataques. Em maio de 2012 ocorreu em Cartagena uma 

Reunião dos Ministros de Defesa da organização que, entre outros assuntos, procurou formular 

ferramentas de cooperação para combater os delitos cibernéticos.  

O Ministro de Defesa da Colômbia, Juan Carlos Pinzón, explicou na sessão inaugural que  

[…] el crimen no conoce fronteras y las tecnologías están al alcance de todos en el 

planeta por lo mismo las organizaciones criminales de distinta índole precisamente 

aprovecha esas tecnologías, esas facilidades que da el mundo moderno, este siglo 21 en 

el que nos encontramos para tomar ventaja para fortalecer su accionar criminal 

(BRÚCULO; VENCZEL, 2012, p. 10). 

Depois dos escândalos de espionagem, podemos inferir que a construção da segurança 

cibernética será pauta cada vez mais relevante dentro da região latino-americana. Desse modo, 

haverá mais independência desta em relação a outra localidades, aumentará o sigilo das 

informações e irá estimular a multilateralidade no governança da internet. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na conjuntura atual é imprescindível o uso da internet. Toda sociedade está permeada por este 

meio de comunicação e obtenção de informações, seja por computadores, celulares ou tablets. O 

território proporcionado pelo espaço virtual é palco de novos conflitos, invasões e 

vulnerabilidades para as pessoas que o utilizam, assim como para os Estados. Nesse sentido, a 

segurança cibernética converte-se em um assunto debatido e pertinente no quadro internacional, 

trazendo a tona como os países defendem suas informações na rede e como estes se comportam 

na mesma.  

E, é claro, a América Latina está inserida no contexto citado. Porém, a região mostrou-se com 

diversas fragilidades na segurança cibernética, ainda mais expostas depois de 2013 e 2014 – 

anos nos quais foram revelados os casos de espionagem feita pelos EUA. Essas fragilidades 

estão presentes, sobretudo, na falta de investimentos em TI’s, de contingente humano capacitado 

para lidar com estes e da dependência, no que tange à trocas de dados, das redes e empresas 

privadas estadunidenses.  



 
 

 
 

É evidente que uma maior integração e medidas adotadas pelos países latino-americanos são 

importantes para sua melhoria na segurança cibernética. Assim, em um cenário que está 

prezando mais pela cooperação, a UNASUL que, atualmente, conta com 12 países da América 

do Sul, torna-se uma organização interestatal muita apta para ser estudada no quesito de como a 

construção da segurança cibernética está sendo concebida na região citada e, dessa maneira, 

verificando se há potencialização desta posteriormente aos ataques de espionagem.  

Além disso, por ser um assunto extremamente atual e que está, ainda, com muita visibilidade, é 

relevante o seu estudo. Como um exemplo disto temos o documentário lançado em 2014 

Citizenfour (ganhador, inclusive, do Oscar de Melhor Documentário de Longa-Metragem) que 

retrata o escândalo de espionagem feita pelos EUA e exposto por Edward Snowden. Essa 

relevância, também pode ser compreendida na medida em que a hipótese desta pesquisa trata de 

algo que interfere diretamente nas políticas do Brasil e dos Estados que o rodeiam. E, por 

abarcar um tema que envolve uma das – senão a maior- ferramentas herdadas da Revolução das 

TI, a pesquisa fica notável no presente contexto da sociedade e do sistema internacional. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como cenário a ascensão da causa ambiental na agenda 

internacional, a qual teve como um de seus principais desdobramentos a crescente 

importância da proteção da diversidade biológica, que está atrelada, entre outros, à questão 

de regulamentação dos Organismos Vivos Modificados (OVM’s). O Protocolo de Cartagena, 

adotado em 2000 em Montreal, propõe a regulamentação do manuseio e transporte dos 

OVM’s, entretanto, mesmo após sua adoção e ratificação, enfrenta diversos obstáculos na 

esfera nacional e internacional. Sendo assim, o objetivo central da pesquisa constitui em 

estabelecer uma análise sobre a implementação brasileira do Protocolo de Cartagena, 

delineando os obstáculos e agentes conflitantes, os quais influem diretamente na efetividade 

das normas e mecanismos estabelecidos no protocolo. Dessa forma, o Protocolo de 

Cartagena desde suas primeiras iniciativas é analisado nessa pesquisa, procurando esclarecer 

sua origem, as reuniões que ocorreram em torno da proposta de regulamentação de OVM’s, 

os mecanismos presentes em seu texto final e, principalmente, o posicionamento brasileiro 

em meio às negociações, que esteve entre questões ambientais e econômicas, as quais 

mostraram-se, muitas vezes, antagônicas. Seguindo a Teoria dos dois níveis de Robert 

Putnam (2010), em que a política doméstica e as relações internacionais inextricavelmente 

vinculadas, procura-se evidenciar o cenário nacional e internacional frente à implementação 



 
 

 
 

do protocolo e as principais forças que influem contra ou a favor da sua efetivação, as quais 

podem ser relacionadas a seus respectivos agentes, tais como a OMC no cenário 

internacional e o grupo dos ruralistas no parlamento nacional brasileiro. Além da Teoria dos 

dois níveis, para complementar a dinâmica de forças presentes na implementação brasileira 

do protocolo serão utilizados conceitos estabelecidos por Oran Young (1994) e Peter Haas 

(2006), entre eles, respectivamente, de governança global e efetividade de regimes 

ambientais, os quais irão possibilitar o entendimento do funcionamento do protocolo de 

Cartagena e sua inserção internacional. 

       

Palavras-chave: Protocolo de Cartagena, Biossegurança, OGM's 

 

I. Introdução  

 

Tecnologias e inovações exploram os recursos naturais através dos séculos, nos quais os 

limites do meio ambiente e do próprio homem foram colocados em pauta. Assim, a Terra, a qual 

compreende o espaço físico e seus recursos naturais, durante séculos forneceu todos os recursos 

para a sobrevivência e o desenvolvimento humano.  

Entretanto, gradativamente e de um modo cada vez mais rápido, observa-se a contínua 

expansão do Mundo, definido pelas relações políticas, sociais e econômicas. Porém, vale 

ressaltar que, de todos os âmbitos abordados por esse conceito, as relações econômicas 

prevalecem, guiadas pela lógica consumista dentro do sistema do capital liberal, tendo como 

uma das principais consequências a degradação ambiental. 

Sendo assim, segundo Inoue (2007, p.38), há uma transformação dos conceitos 

sinônimos de Terra e Mundo, estabelecendo-se uma incongruência entre eles. A Terra, detentora 

dos recursos naturais e do meio físico necessário para a sobrevivência dos seres vivos, não é 

mais capaz de suprir as demandas cada vez mais altas e ilimitadas do Mundo capitalista.  

A questão anteriormente mencionada da atual incongruência de dois conceitos, um 

denominado por Mundo e o outro por Terra, pode ser observada no Relatório de Brundtland
197

 

(1987), no qual foi introduzida a ideia de sustentabilidade. A partir de 1970, com a divulgação 

de diversos relatórios alarmantes de poluição e degradação ambiental, a proposta de 
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“Há só uma Terra, mas não só um Mundo. Todos nós dependemos de uma biosfera para conservar nossas vidas. 

Mesmo assim, cada comunidade, cada país luta pela sobrevivência e pela prosperidade quase sem levar em 

consideração o impacto que causa sobre os demais” (BRUNDTLAND,1987, p.9). 



 
 

 
 

sustentabilidade foi adotada por diversos países, gerando uma grande adesão da causa ambiental 

na agenda internacional, principalmente na década de 90. 

Diante desse cenário mundial, uma série de medidas de caráter sustentável possibilitaram 

a emergência de encontros e comissões internacionais e nacionais voltadas para a causa 

ambiental, entre as quais a Conferência de Estocolmo (1972) e a Conferência do Rio (1992), 

também conhecida como ECO-92, exerceram um papel crucial, possibilitando a formação da 

Convenção da Diversidade Biológica (CDB) ―responsável pelo controle internacional de 

questões relacionadas à diversidade biológica―, e posteriormente de comissões e conselhos em 

nível nacional, como a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio) e do Conselho 

Nacional de Biossegurança (CNBS), que conduzem a legislação e a manutenção da diversidade 

biológica brasileira.  

Nesse sentido, a diversidade biológica se tornou uma questão de extrema importância, 

estando atrelada, entre outros, à questão da regulamentação dos Organismos Geneticamente 

Modificados, que mesmo após a adoção e ratificação do Protocolo de Cartagena, enfrenta uma 

série de obstáculos na esfera nacional e internacional. 

 

II. O Protocolo de Cartagena e a sua Natureza 

O protocolo de Cartagena teve como precedente as primeiras discussões sobre os efeitos 

dos danos ambientais, que resultaram em convenções anteriormente mencionadas, tais como a 

Conferência de Estocolmo (1972), o Relatório de Brundtland (1987), e, principalmente, a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada no Rio de 

Janeiro (1992), que possibilitou a definitiva inclusão da causa ambiental na agenda e no direito 

internacional, além da criação da CDB.  

A partir das iniciativas em prol da conservação e manutenção da diversidade biológica 

que emergiram através da inserção da questão ambiental na agenda internacional, uma série de 

medidas preventivas foram adotadas, tendo como objetivo regulamentar e fiscalizar o uso de 

possíveis agentes que possam causar futuros danos para o meio ambiente e seu funcionamento. 

Dentre essas medidas, encontramos nos artigos da CDB (2000, Artigo 8, p.11), a proposta de 

conservação e uso sustentável da biodiversidade através da administração, regulamentação e 

controle dos riscos provenientes do uso de Organismos Vivos Modificados (OVM’s)
198

, de 

modo que o uso de recursos genéticos não venha a causar danos significativos ao meio ambiente 

e à saúde humana. 
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Na presente pesquisa, o termo OVM’s será utilizado para se referir aos Organismos Vivos Modificados, ou seja, 

organismos que foram modificados geneticamente e ainda possuem a capacidade de reprodução, sendo os quais o 

protocolo de Cartagena propõe regulamentar. (Protocolo de Cartagena sobre Biossegurança, Artigo 1. 2000, p.32). 



 
 

 
 

Encontramos também algumas medidas na Agenda 21
199

, que a princípio propôs, dentre seus 

capítulos 15 e 16, o uso sustentável de práticas agrícolas para uma maior segurança alimentar. 

Após a sua regulamentação em novembro de 1995, a Agenda 21 propôs a implementação de um 

Guia de Condutas Técnicas de Segurança em Biotecnologia, com o objetivo de promover a 

homogeneização legislativa internacional, evidenciando a necessidade da regulamentação do 

uso, transporte e manipulação de OVM’s ao redor do mundo. 

Um dos princípios que precedeu o Protocolo de Cartagena e foi essencial para a sua 

formulação foi o Princípio de precaução, o qual, presente na Declaração do Rio como resultado 

da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento - Conferência Rio 

(1992) propõe: 

Com a finalidade de proteger o meio ambiente, os Estados devem aplicar amplamente o 

critério da precaução conforme as suas capacidades. Quando houver perigo de dano 

grave ou irreversível, a falta de uma certeza absoluta não deverá ser utilizada para 

postergar-se a adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação ambiental. 

(Declaração do Rio, Princípio n. 15. Rio de Janeiro, 1992, p.3). 

 

Dessa forma, segundo Colombo (2004), temos que o princípio de precaução propõe que, 

ainda que não existam comprovações científicas sobre os efeitos no meio ambiente do uso de 

certos produtos e substâncias, os Estados devem aplicar o princípio de precação de acordo com 

as suas capacidades, através da adoção de medidas eficazes para prevenir a degradação 

ambiental.  

Sendo assim, organismos geneticamente modificados e seus derivados, que não possuem um 

consenso na comunidade científica sobre seus efeitos a longo prazo para o meio ambiente e para 

saúde humana,  podem sofrer restrições com a adoção de medidas preventivas a partir do uso do 

princípio de precaução. Assim, tal princípio se tornou um grande aliado para a formulação e a 

implementação do Protocolo de Cartagena.  

O protocolo de Cartagena sobre Biossegurança foi firmado em Montreal, Canadá, em 28 de 

janeiro de 2000, dentro da Convenção sobre Diversidade Biológica, que já previa a sua 

elaboração no Artigo 19.3
200

. O Protocolo de Cartagena tem como objetivo regulamentar o uso, 

manuseio e transporte de OVM’s, gerando uma relativa segurança da utilização de produtos 

transgênicos, a depender do ponto de vista de cada instituição. Ele representou um avanço 
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 Agenda 21 foi um dos principais resultados da Conferência Rio (1992). “A agenda 21 constitui-se, ao mesmo 

tempo, em um instrumento de construção coletiva e participativa - governo e sociedade - dessas políticas e 

ferramenta para a conservação da diversidade biológica.” (Agenda 21 e Biodiversidade. Ministério do Meio 

Ambiente, 2009, p.3) 
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 Convenção Sobre Diversidade Biológica, Artigo 19.3, Brasília, 2000, p.17 



 
 

 
 

significativo na tentativa de padronizar as normas internacionais de biossegurança, assegurando 

a proteção da diversidade biológica e da saúde humana em relação a possíveis danos que possam 

advir do consumo de produtos e alimentos transgênicos ou da liberação, especialmente, de 

OVM’s no meio ambiente.  

Os principais esforços para a formulação do Protocolo de Cartagena estiveram atrelados ao 

princípio de precaução, pois, segundo Munson (1994), diversos países não possuíam uma 

legislação relativamente completa sobre biossegurança e desconheciam os efeitos que o uso de 

OVM’s poderia resultar na população e no meio ambiente. Nota-se também que houve um 

grande interesse dos países em desenvolvimento, que buscavam a proteção jurídica frente a 

possíveis experimentos de OVM’s em seus territórios, à exemplo da pesquisa de vacinas  

geneticamente modificadas promovida por um Instituto americano em 1986 na Argentina, citada 

por Gupta (2000).   

As primeiras iniciativas para a elaboração do Protocolo de Biossegurança, segundo INOUE 

e SCHLEICHER (2004, p.21) ocorreram na primeira Conferência das Partes da CDB (COP-1), 

realizada em Nassau, 1994. Nessa reunião, foi estabelecido o Open-Ended Ad Hoc Working 

Group on Biosafety (BSWG), que teve como objetivo organizar as necessidades e as 

especificações para a elaboração do protocolo, contando com a presença de cerca de 90 

delegações, tendo a presença de ONGs e representantes da indústria de biotecnologia até 1998 

de acordo com Soldi (2013, p.15). Ele foi dividido em seis reuniões entre o ano de 1996 e 1999, 

que foram seguidas de nove dias de negociações, resultando na adoção definitiva do Protocolo 

de Biossegurança em 29 de Janeiro de 2000, em Montreal.  

Previamente a realização da primeira reunião do BSWG, o posicionamento de alguns países, 

que a princípio eram favoráveis à implementação do protocolo, mudou em função da grande 

expansão do cultivo de OVM’s, indo de encontro com a questão comercial (Ibidem, p.13). 

Outras questões referentes ao uso de OVM’s também foram muito importantes para o 

posicionamento e para a formação de grupos nas negociações, tais como a questão da perda da 

diversidade biológica natural devido à contaminação genética, a falta de informações confiáveis 

sobre a segurança do uso de OVM’s, a soberania genética e das patentes e, também, os impactos 

socioeconômicos, tais como o enfraquecimento da agricultura familiar com a mecanização 

agrícola.  

No cerne das negociações algumas questões foram submetidas a intensos debates e 

controvérsias, podendo, segundo INOUE e SCHLEICHER (2004, p.22), ser divididas em duas 

temáticas principais: Escopo, ou seja, as categorias de OVM’s que seriam tratadas no protocolo, 



 
 

 
 

e o controle das transferências de OVM’s entre as partes. A questão do escopo foi uma das 

grandes responsáveis pela formação de grupos nas negociações, em que por um lado os países 

desenvolvidos defendiam sua restrição, limitando-se apenas aos movimentos transfronteiriços de 

OVM’s, enquanto os países em desenvolvimento buscavam um escopo amplo, agindo sobre 

aspectos socioeconômicos, meio ambiente e saúde humana. 

A partir da BSWG-6, os grupos nas reuniões foram divididos de acordo com os interesses 

em comum, as delegações, segundo Soldi (2013, p.19), agruparam-se dando origem a cinco 

grupos principais: o Miami Group, o Like-Minded Group, o Central and Eastern Europe Group, 

o Compromise Group e a União Européia. Cada um desses grupos possuíam posicionamentos e 

interesses em comum, permitindo uma relativa coesão entre seus membros. 

O Like-Minded Group, formado pela China e o G+77, em que o Brasil estava incluso, 

constituía o maior grupo nas negociações, segundo Bail et al. (2002,p.17), sendo formado 

basicamente pelos países em desenvolvimento. Ele tinha como principais objetivos a ampliação 

do escopo do protocolo, abrangendo todas as categorias de OVM, a inclusão dos assuntos 

socioeconômicos como itens necessários para as análises dos riscos promovidos pelos OVM’s, a 

manutenção do princípio de precaução e a cooperação entre as partes (Martinez, 2005, p.67). 

Nas BSWG’s alguns conflitos foram estabelecidos, principalmente em torno dos grupos 

European Union Group e Miami Group, Gupta (2004, p.1), os quais tinham posicionamentos 

muito diferentes, chegando a um consenso em uma reunião extraordinária da COP (ExCOP)
201

 

que foi realizada em 24 de janeiro de 2000, em Montreal, em que lentamente as questões mais 

controversas foram debatidas e definidas. Quanto a questão de rotulação de produtos que contém 

OVM’s ou seus derivados, a mais controversa entre os grupos European Union Group e Miami 

Group, ficou decidida a adoção da expressão “pode conter” através de uma conformidade entre 

os grupos. (Ibidem, p.21) 

Dessa forma, no dia 29 de Janeiro de 2000, em Montreal, o Protocolo de Cartagena foi 

adotado com a presença de 133 delegações e representantes de ONG’s, comunidades científicas 

e de indústrias biotecnológicas. Ele adotou medidas que condiziam com o interesse de alguns 

grupos, e produziu diferentes mecanismos para a implementação do protocolo. 

Através da tabela 1, é possível determinar o desenho final do protocolo quanto as suas 

principais temáticas:  
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 ExCOP: Extraordinary Meeting of the Conference of Parties. “Sessões extraordinárias da Conferência das 

Partes devem ser realizadas quando for considerado necessário pela Conferência”. (Convenção sobre Diversidade 

Biológica, Artigo 23.2, Brasília, 2000) 



 
 

 
 

 

 

III. O posicionamento brasileiro 

Após a análise da esfera internacional e dos processos que levaram a elaboração e adoção 

do protocolo de Cartagena, torna-se necessária à análise da esfera nacional frente aos motivos 

que levaram a sua ratificação, os mecanismos previamente existentes ao protocolo de 

biossegurança, e, principalmente, o posicionamento brasileiro em relação à proposta de 

regulamentação dos organismos geneticamente modificados, levando em conta as questões 

sociais e econômicas. 

 Ao contrário de muitos países, o Brasil, desde 1995, possuía uma legislação ligeiramente 

completa de biossegurança, a qual foi sancionada no governo de Fernando Henrique Cardoso.  A 

lei 8.974/95 teve como objetivo inicial a tentativa brasileira de desenvolvimento da 

biotecnologia com segurança e a preservação da soberania nacional frente à prospecção ilegal de 

recursos brasileiros. 

 A lei 8.974/95 atribuiu ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e ao Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente as 

atribuições de fiscalização, controle, emissão de registro e autorização para a entrada de OGM’s. 

Na lei Nº 8.974/95 foi também criada a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança 

(CTNBio), operacionalmente vinculada à secretaria executiva do MCT, tendo como objetivo 

prestar apoio técnico e assessoramento ao governo federal nas questões referentes ao uso de 

OGM’s com a criação de normas técnicas de segurança para a proteção da saúde humana, de 

forma que fosse elaborada uma infraestrutura institucional e legal com mecanismos capazes de 

conduzir a política nacional de biossegurança e desenvolvimento da biotecnologia. 

Outra norma brasileira prévia a implementação do protocolo de Cartagena é o art. 225 da 

Carta Magna Brasileira sobre a Ordem Social de 1988, que estabelece o estudo de impacto 

ambiental (EIA). O EIA tem como objetivo preservar a fauna, a flora, os recursos naturais e 



 
 

 
 

genéticos do País a partir de estudos prévios à introdução de técnicas que tenham um potencial 

de degradação ambiental.   

O EIA, exigido por lei na Constituição Federal de 1988, e as novas normas de 

biossegurança introduzidas pela lei Nº 8.974/95, produziram certos embates jurídicos no cenário 

nacional devido a falta de clareza da legislação vigente sobre as competências do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA) e da CTNBio para a emissão da decisão final sobre a liberalização 

comercial de OGM’s. Um exemplo disso é o caso da aprovação da Soja Roundup Ready da 

empresa Monsanto Brasil Ltda. pela Comissão técnica Nacional de Biossegurança em 1988, sem 

a realização do estudo prévio de impacto ambiental. 

De acordo com RIOS (2004,p.12), em 1988, mesmo frente as leis constitucionais e decretos 

estabelecidos pelo CONAMA, houve a aprovação da  soja Roundup Ready pela CTNBio, a qual 

afirmou sobre a ausência de riscos de impacto no meio ambiente e na saúde humana sem a 

realização do EIA exigido por lei, de forma que ocorreram reações por parte da sociedade civil, 

como do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), de organizações não-governamentais como 

o Greenpeace, e de órgãos do Executivo, como o IBAMA. 

Após tal embate jurídico, o Distrito Federal determinou a obrigatoriedade do EIA como 

condição indispensável para a liberação de OGM’s em território nacional, seja no meio 

ambiente, para o seu plantio, ou em escala comercial, estabelecendo assim a proibição da 

autorização sem o devido licenciamento ambiental emitido pelo Ministério do Meio Ambiente. 

Segundo Castro (2012, p.59) durante os embates jurídicos a soja transgênica começou a se 

disseminar de forma ilegal no país, sem nenhuma fiscalização, controle ou rotulagem, atraindo 

diversos agricultores brasileiros devido a sua grande relevância no âmbito econômico. Dessa 

forma, o debate internacional sobre produtos transgênicos foi relevante em diversos setores da 

sociedade, muitos dos quais, no período prévio às negociações do protocolo de Cartagena, 

desconheciam os organismos geneticamente modificados.  

Sobre o posicionamento brasileiro, é possível notar um choque entre duas visões e objetivos, 

um comercial e outro ambiental, os quais foram chamados de “ambientalistas” e 

“comercialistas” por Simões (2004, p.64), e estiveram presentes nas reuniões de negociação do 

protocolo. 

Observou-se assim, na negociação do Protocolo de Cartagena, uma forte pressão dos setores 

ambientalistas devido a grande variedade e diversidade biológica do Brasil, os quais exigiam 

que houvesse a preocupação governamental para a preservação da flora e fauna brasileira, 



 
 

 
 

assumindo a posição de defesa da inclusão do princípio de precaução no Protocolo de 

Cartagena.  

Quanto ao lado dos “comercialistas”, a posição brasileira buscava não permitir que os 

comprometimentos pela liberalização do comércio assumidos pelas Partes sob a égide da OMC 

fossem interferidos pelas normas do Protocolo de Cartagena, revelando o interesse brasileiro no 

potencial agroexportador de organismos geneticamente modificados ao também se posicionar a 

favor do sistema simplificado de importação e exportação e OGM’s.  

A proposta do governo brasileiro para atender ambas lógicas distintas foi inicialmente buscar 

a formulação de um protocolo que se aproximasse a lei de biossegurança vigente, Nº 8.974/95, a 

qual iria priorizar principalmente os setores ambientalistas.  

Nas negociações que precederam a adoção do protocolo, de acordo com Soldi (2013, p.22), 

o Brasil se posicionou, em um primeiro momento, no Like-Minded Group, entretanto, além das 

divergências internas da delegação brasileira, havia divergências com o seu próprio grupo das 

negociações, principalmente em relação às questões de procedimentos de aviso prévio 

fundamentado (Advanced Informed Agreements, AIA), do princípio da precaução e quanto à 

identificação dos carregamentos de OVMs. 

Enquanto o Like-Minded Group propunha um escopo amplo abrangendo o AIA, o Brasil se 

identificava mais com o Miami Group, cuja proposta não abrangia as commodities, sendo um 

grande interesse “comercialista” brasileiro a exclusão das commodities do protocolo ou uma 

adoção branda, de modo que não afetasse as relações econômicas. 

Quanto ao princípio de precaução, de acordo com BAIL et al.(2002, 129-137), as 

divergências entre os interesses brasileiros e o Like-Minded Group foram decorrentes da 

ausência de consenso dentro da própria delegação, a qual se dividia em um grupo que acreditava 

que o princípio de Precaução poderia ser utilizado por países que gostariam de aumentar as 

barreiras alfandegárias. Tal divergência de interesses provocou o distanciamento brasileiro de 

seu grupo e das negociações sobre a inclusão do Princípio de precaução.  

Outro fator que contribuiu para que a delegação brasileira não desenvolvesse uma 

participação ativa nas negociações do Protocolo de Cartagena foi a relevância dada para as 

questões socioeconômicas, as quais eram recusadas pelo restante dos membros do Like-Minded 

Group, que se opunham a menções explícitas sobre a temática. Segundo Nogueira (BAIL et al. 

2002, p.137), o Brasil se viu sozinho dentro do grupo, e optou por uma participação discreta nas 

negociações com o objetivo de não ameaçar a coesão do Like-Minded Group.  



 
 

 
 

De acordo com REIS (2013,p.11), as divergências entre a delegação brasileira e seu grupo 

nas negociações foram decorrentes da influência de setores governamentais e não 

governamentais em conflito na política externa brasileira, gerando uma situação de fragilidade 

institucional com a diferença de opiniões dos ministérios envolvidos. 

Dessa forma, apesar das reuniões prévias às BSWG’s da delegação brasileira, formada por 

representantes do Ministério das Relações Exteriores – chefe da delegação, do Ministério da 

Saúde, do Ministério do Meio Ambiente (MMA), do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), do Ministério da Ciência e da Tecnologia (MCT) e de alguns setores 

empresariais que participaram como observadores, foi possível identificar em 2000, na 

formulação da posição brasileira no Protocolo de Cartagena, a existência de duas posições 

divergentes entre o MCT e o MMA. 

O MCT tinha como principal objetivo evitar que o protocolo de Cartagena fosse utilizado 

como barreira alfandegária por alguns países, tratando da política nacional de biossegurança, 

enquanto o MMA buscava a regulação internacional da biossegurança, bem como a proteção da 

biodiversidade brasileira.  

Além da divergência de objetivos, havia entre os ministérios um conflito sobre as 

competências de cada um deles, causando uma falta de consenso sobre até mesmo assuntos 

institucionais, problematizando ainda mais uma posição brasileira ainda no nível das 

negociações internas. 

Apesar das divergências internas da delegação brasileira, as quais levaram a decisão por uma 

participação passiva nas reuniões do protocolo, o Brasil teve as pretensões e interesses da 

maioria dos ministérios satisfeitos nas determinações finais sobre o Protocolo de Cartagena, com 

exceção da exclusão dos fármacos no escopo do protocolo. 

Entretanto, ainda assim foi necessária a veiculação do processo de adoção e ratificação do 

Protocolo de Cartagena pelo Itamaraty (Ibidem, p.11), o qual não obteve consenso dos 

ministérios frente a adoção ou não do protocolo no período aberto às assinaturas das Partes da 

CDB, e apenas em 22 de Maio de 2003, presenciou o inicio do movimento brasileiro rumo à 

ratificação com o pedido de adoção do Protocolo de Cartagena pelo Presidente Luís Inácio da 

Silva ao Congresso Nacional, que teve no dia 16 de fevereiro de 2006 a incorporação desse 

tratado internacional por meio do decreto nº 5.705. 

 



 
 

 
 

IV. O Brasil pós-protocolo de Cartagena: Efetividade  

No processo anterior à efetiva adoção e ratificação do protocolo, observa-se a existência de 

diversos obstáculos no cenário nacional e até mesmo internacional, obstáculos esses que 

persistem até os dias de hoje devido à existência de diversos atores que entram em conflito a 

partir da expressão de seus próprios interesses. 

Indo ainda de encontro aos atores nacionais na regulamentação dos OVM’s, podemos 

observar que até mesmo dentro da CTNBio, uma comissão formada a partir dos ministérios, que 

deveriam analisar e formular seus votos a partir de normas técnicas, há a formação de obstáculos 

a partir do uso da comissão para fins políticos e econômicos.  

Uma evidência encontramos em uma entrevista realizada por Soldi (2010, p.9) com Walter 

Colli, ex-presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), em que ao 

discutir sobre o funcionamento da comissão citando como exemplo o caso do arroz vermelho, o 

qual já havia passado por análises técnicas, não apresentando potenciais riscos para o meio 

ambiente e para a saúde humana, o presidente alega que tal OVM de mesma forma passou por 

muitas discussões sobre a sua aprovação. 

O presidente afirma que as dificuldades encontradas estiveram diretamente ligadas aos 

grandes produtores de arroz brasileiros e seus contratos de dez anos com o mercado Europeu, o 

qual não aceita a importação de arroz transgênico. Sendo assim, a pressão dos grandes 

agricultores foi decisiva, principalmente com o apoio do Embrapa Arroz e Feijão, de forma que 

mesmo sem aparentes ameaças e com dois pareces técnicos favoráveis de cientistas da empresa 

estatal, o arroz vermelho não foi aprovado pela CTNBio.  

Segundo Walter Colli, como presidente da comissão ele tentou “segurar (as decisões) só na 

técnica, os representantes dos Ministérios politizam”, evidenciando como diversos atores 

atrelados principalmente ao comércio tem o poder de influência dentro da comissão, fazendo 

com que os pareceres técnicos sejam deixados em segundo plano na avaliação de OVM’s.  

Outro fator que dificulta a formulação de decisões somente técnicas na CTNBio é que 

apenas quatro de nove ministérios indicam especialistas em suas áreas, sendo eles o MAPA, o 

MMA, o Ministério da Saúde e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, os quais ainda votam 

em sintonia com seus respectivos ministérios, criando uma sobre-representatividade e 

facilitando a politização da comissão.  

Quanto ao embate observado entre comércio e meio ambiente no período anterior a 

ratificação do protocolo de Cartagena, temos que atualmente ele se estabelece principalmente 



 
 

 
 

através da bancada ruralista e a ação dos ambientalistas, os quais foram os principais atores 

dentro do processo de rotulação dos produtos geneticamente modificados. 

Dessa forma, através da análise previamente realizada a respeito do posicionamento 

brasileiro, é possível identificar diversos atores no cenário nacional, dentre eles os ministérios, 

as organizações não governamentais e os grandes financiadores e produtores do agronegócio.  

Entretanto, a partir da Teoria dos dois níveis de Robert Putnam (2010), é possível notar que 

esse cenário nacional não se reflete apenas na esfera doméstica, mas também, na internacional. 

Há uma relação constante entre internacional e nacional, de forma que um exerce uma pressão 

ou ação sobre o outro, alterando os rumos da regulamentação dos OVM’s, sendo necessário 

primeiramente entender como os atores internacionais e domésticos se posicionam na Teoria das 

Relações Internacionais.  

A partir da aplicação do conceito de Governança Global Ambiental, presente em Gonçalves 

e Costa (2011, p.30), o qual afirma que a Governança Global Ambiental seria a administração de 

problemas ambientais que extrapolam as fronteiras entre os países, criando uma reivindicação 

internacional, é possível compreender como surgiu a proposta de regulamentação de OVM’s, a 

qual foi introduzida pela CDB, pela Agenda 21 e por diversos países que procuravam proteção 

jurídica frente aos OVM’s. 

Sendo assim, temos através da Governança Global o deslocamento do poder de orientação 

local ou nacional para os padrões globais, fazendo com que diversas instituições e organizações 

expressem os seus interesses e busquem soluções, que segundo o direito Internacional, podem 

ser colocadas em duas categorias: a soft law, formada por guias de condutas não obrigatórias, e a 

hard law, que consiste em tratados internacionais, como o Protocolo de Cartagena. 

O protocolo de biossegurança, dentro da teoria das relações internacionais, é configurado 

não apenas como um tratado internacional, mas também, como um Regime Internacional, pois é 

uma possibilidade de promover a solução do problema de regulamentação de OVM’s. Na 

definição de Oran Young (1994, p.26), os regimes internacionais são “Conjuntos de princípios, 

normas, regras e procedimentos de tomada de decisões aplicados a uma questão específica ou, 

pelo menos, a um conjunto limitado de questões”. 

Temos assim, a partir da Teoria das Relações Internacionais, a construção do cenário em que 

foi criado o protocolo de Cartagena, o qual foi primeiramente proposto pela Governança Global 

e que a partir dela se constituiu como um Regime Internacional. Entretanto, é de extrema 



 
 

 
 

importância observar como nesse processo as esferas nacionais e internacionais estabelecem um 

jogo de dois níveis, o qual é permeado por duas questões: O Meio Ambiente e o Comércio. 

Temos que, segundo Robert Putnam (2010, p.147), os líderes nacionais refletem seus 

comportamentos em negociações de acordo com um jogo tanto de política doméstica como de 

política internacional para obter a ratificação do parlamento, o que no caso do Protocolo de 

Cartagena podemos identificar como os representantes dos ministérios, que formaram a 

composição da delegação brasileira nas reuniões da BSWG. 

Ainda de acordo com Putnam (2010, p.151), há a formação de dois níveis de interesses, um 

doméstico e um internacional, que na presente pesquisa podemos identificar no âmbito nacional 

os grandes e pequenos agricultores, os ministérios, entre outros, e no âmbito internacional as 

Gene Giants, os grupos de países formados nas reuniões, as ONG’s e a influência da OMC. 

Dessa forma, temos que os ministérios, os quais tanto na decisão interna como externa 

ficaram responsáveis pelo posicionamento brasileiro na formulação e adoção do protocolo de 

Cartagena, o que Putnam chama de estar ao mesmo tempo em dois tabuleiros do jogo, 

formularam suas decisões levando em conta não somente os interesses internos e externos, mas 

também, os seus próprios interesses, o que podemos notar a partir dos embates entre MMA e 

MCT, o caso da aprovação da Soja Roundup Ready, e os casos recentes de avaliações de 

OVM’s dentro da CTNBio que colocam os pareceres técnicos em segundo plano. 

Analisando as quatro categorias de fatores estabelecidos por Speth e Haas (2006, p.102) que 

podem impedir que um regime seja efetivado, observamos que a quarta categoria, a qual é 

chamada de “Características das questões ambientais internacionais” em Gonçalves e Costa 

(2011, p.100), condiz com o principal obstáculo encontrado para a efetividade do protocolo de 

Cartagena, a grande influência do comércio e o livre mercado.   

 

V. Considerações Finais  

A presente pesquisa teve como proposta desvendar os obstáculos para a Efetividade do 

Protocolo de Cartagena no Brasil, de forma que, incialmente, o princípio de precaução, a 

segurança da diversidade biológica e motivos socioeconômicos, assim como os artigos da CDB 

e da Agenda 21, foram as principais causas da inserção da proposta de regulamentação de 

Organismos Geneticamente Modificados na Agenda Internacional.  



 
 

 
 

O Protocolo representou um avanço significativo na tentativa de padronizar as normas 

internacionais de biossegurança para a segurança do meio ambiente e da saúde humana, 

entretanto, desde o início das reuniões, ele esteve entre diversos conflitos de interesses dispostos 

em dois níveis, nacional e internacional, os quais dificultam até hoje a sua implementação. 

No caso do Brasil, o principal conflito se formou a partir do caráter cindido de sua 

própria delegação, em que setores governamentais e não-governamentais se dividem entre 

interesses ambientais e comerciais, tendo como resultado a fragmentação institucional com o 

conflito entre ministérios e a participação discreta da delegação nas reuniões que precederam a 

adoção do protocolo. 

No desenho final do Protocolo de Cartagena, grande parte dos interesses brasileiros 

foram atendidos, entretanto, o conflito entre meio ambiente e comércio prevaleceu, dificultando 

o processo de adoção do protocolo e, consequentemente, o de implementação, no qual, como 

observado por Walter Colli, comissões técnicas nacionais são utilizadas para o alcance de 

interesses individuais dos diversos atores que as compõem. 

Podemos assim concluir que existe um jogo de dois níveis que permeia as questões de 

meio ambiente e comércio, em que atores como o MMA e o MCT no âmbito nacional e as Gene 

Giants e a OMC no âmbito internacional configuram os principais obstáculos para a efetiva 

adoção e implementação do Protocolo de Cartagena no Brasil. 

 

VI. Referências  

BAIL, Christoph, FALKNER, Robert and MARQUARD, Helen. The Cartagena Protocol on 

Biosafety: Reconciling Trade in Biotechnology With Environment and Development. London: 

Royal Institute of International Affairs, 2002. 

COLOMBO, Silvana Brendler. Os princípios do direito ambiental. In: Âmbito Jurídico, Rio 

Grande, VII, n. 18, ago 2004. Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4305>. Acesso em 

abril 2015. 

CONSELHO DE INFORMAÇÕES SOBRE BIOTECNOLOGIA (CIB). Protocolo de Cartagena 

sobre Biossegurança: Impactos para o Brasil, 2006. Disponível em: <www.cib.org.br>. 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4305
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=4305
http://www.cib.org.br/


 
 

 
 

CONVENÇÃO SOBRE DIVERSIDADE BIOLÓGICA (CDB). CDB, 2011. Disponível em: 

<http://bch.cbd.int/protocol/parties/>. 

 

MARTINEZ, Elias David Morales. A Estratégia Regional de Biodiversidade para os Países do 

Trópico Andino: Um Estudo de Cooperação para a Biossegurança. Brasília: Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2005.  

 

GUPTA, Aarti. Governing Trade in Genetically Modified Organisms: The Cartagena Protocol 

on Biosafety, Environment, maio, 2000, p. 24. 

 

INOUE, Cristina & SCHLEICHER, Rafael. Conhecimento científico e formação de regimes 

internacionais ambientais: o caso do regime de biossegurança. Cena Internacional, ano 6, n° 1, 

Junho 2004, pp. 13-35. 

 

MUNSON, Abby. Should a Biosafety Protocol be Negotiated as a Part of the Biodiversity 

Convention?, Global Environmental Change, v. 5, n. 1, 1995, p. 8. 

 

ETC Group, Gene Giants Seek “Philanthrogopoly”, ETC Communiqué, no. 110, March 2013: 

http://www.etcgroup.org/files/ETCCommCharityCartel_March2013_final.pdf 

 

Soldi Hardt, Matheus. Análise de Política Externa e Barganha Inter-Burocrática: a negociação 

do Protocolo de Cartagena na CTNBio. 28 p. São Paulo: Centro de Estudos das Negociações 

Internacionais, USP, maio 2013. 

 

SPETH, James Gustave; HAAS, Peter M. Global Environmental Governance. Washington, DC: 

Island Press, 2006 p.102 

 

INOUE, Cristina Yumie Aoki. Regime global de biodiversidade: o caso Mamirauá / Cristina 

Yumie Aoki Inoue. – Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2007.  

 

CASTRO, Biancca Scarpelini. Organismos geneticamente modificados: as noções de risco na 

visão de empresas processadoras, organizações não governamentais e consumidores. Campinas, 

SP, 2012. 

 

REIS, Rafael Pons. Estruturas Domésticas e a Formação da Posição Brasileira nas Reuniões das 

Partes do Protocolo de Cartagena. Ius Gentium- Curitiba, Ano 7, 2013.  

 

RIOS, A. V. V. Aspectos jurídicos da biossegurança no Brasil. Brasília: Série Grandes Eventos: 

Meio Ambiente. Escola Superior do Ministério Público da União. 2004. 

 

 

 

http://bch.cbd.int/protocol/parties/
http://www.etcgroup.org/files/ETCCommCharityCartel_March2013_final.pdf


 
 

 
 

A HISTÓRICA DISPUTA NUCLEAR INDO- PAQUISTANESA E AS 

REPERCURSSÕES NO SÉCULO XXI 

  

 

Camila Mortari Piaceteli  

UFABC – Bacharelado em Ciências e Humanidades e Bacharelado em Relações Internacionais. 

 

Prof. Dr. Elias David Morales Martinez  

UFABC – Bacharelado em Ciências e Humanidades e Bacharelado em Relações Internacionais. CECS – Centro de 

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas. Professor orientador da pesquisa. 

 

Desde a independência da Índia e do Paquistão perante a colonização britânica, em 1947, 

as relações entre ambos países têm sido marcadas por disputas territoriais e corridas nucleares. 

Inflamados por divergências étnico e religiosas, tais países mantém-se até o ano de 2015 em 

conflito por conta de resoluções mal acordadas a respeito do território da Caxemira. Passaram o 

século XX, desde a sua independência, investindo em programas e parcerias nucleares – fossem 

elas abertamente ou não –, as quais culminaram em testes (Índia testou dispositivos nos anos de 

1974, 1996 e 1998, ao passo em que Paquistão nos anos de 1978, 1983 e 1998) e, 

principalmente, na propagação de desconfianças, inseguranças e constantes percepções de 

ameaças, que perduram até a segunda década do século XXI, entre ambos países. Ademais, a 

ascensão de potências não tradicionais, tal como a China, tem contribuído para novas disputas 

por hegemonia regional, bem como alterado o rumo das parcerias presentes dentro do continente 

asiático e entre ele e potências ocidentais, gerando, assim, aproximações inusitadas – como é o 

caso do recente acordo nuclear entre Índia e Rússia, de 2014, o qual promete repercussões 

obscuras no que tange às relações indo-paquistanesas.  

 

Palavras-chave: Índia, Paquistão, proliferação nuclear.  

 

 



 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

Os testes nucleares de Índia e Paquistão de maio de 1998 acabaram com anos de 

especulação em relação a se os dois países, há muito suspeitos de desenvolverem armas secretas, 

iriam abertamente exercitar suas capacidades nucleares. Segundo Ganguly e Kapur (2010, p. 1) 

uma explosão de debates surgiu a respeito das implicações de segurança regional relacionadas à 

armamentos nucleares. Estudiosos otimistas argumentam que a nuclearização iria contribuir para 

a estabilização do Sul da Ásia, ao tornar o conflito indo-paquistanês proibidamente arriscado. Já 

os estudiosos pessimistas, por sua vez, defendem que, devido à história amarga de rivalidade 

entre Índia e Paquistão, assim como a possibilidade de acidente e erros de cálculo, a proliferação 

tornaria o subcontinente mais perigoso.  

Fato é que a proliferação de armamento nuclear tem por longo tempo sido objeto de 

preocupação intensa em nível internacional. Todavia, tratando-se das tensões presentes no Sul 

da Ásia, dois fatores foram fundamentais para alarmar estudiosos de segurança internacional a 

respeito: o primeiro deles deve-se à trajetória conflituosa entre os dois países: surgiram de uma 

partição da Índia britânica em 1947, após sua independência. De acordo com Ganguly e Kapur 

(2010, p. 2), muçulmanos, hindus e siques
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 fugiram daquelas regiões do império britânico, que 

tornar-se-iam partes da Índia e do Paquistão. Na onda de violência indo-muçulmana que se 

seguiu, 500 mil a 1 milhão de pessoas foram mortas e em torno de 15 milhões foram 

deslocadas/desabrigadas. Tamanha violência ocorreu no estado de Punjab.  

 

1. A GÊNESIS DO CONFLITO – Índia e Paquistão: um só território? 

A partição da Índia Britânica, em 1947, deixou um legado de hostilidade entre Índia e 

Paquistão que permanece até os dias atuais, sendo que tal divisão fez surgir disputas territoriais 

que foram inflamadas durante décadas conseguintes (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 9). Os 

conflitos pelo controle do território da Caxemira têm sido especialmente intrigantes, 

considerando as quatro guerras que foram travadas em seu nome. A Caxemira continua a ser a 

fonte primária de tensão regional e, para os mesmos autores, será a causa de um hipotético 

futuro conflito. 

Naturalmente, a origem das tensões na Caxemira remetem à dissociação inglesa na 

região – durante seu processo de independência. Na Índia Britânica, haviam dois movimentos 
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nacionalistas (pela independência), quais sejam o Congresso Nacional Indiano e a Liga 

Muçulmana (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 10). Apesar das tentativas britânicas de manter a 

união de seu império subcontinental, em 1940, a Liga e o Congresso não compartilhavam de tais 

medidas e, portanto, pressionavam a Coroa, a qual eventualmente decidiu por dividir o território 

nos Estados soberanos da Índia e Paquistão. Desse modo, a população muçulmana se agregou 

nas regiões noroeste e nordeste da antiga Índia Britânica, dando origem ao novo Estado do 

Paquistão – conforme as ideologias da Liga (idem, p. 10). 

Ganguly e Kapur (2010, p. 11) explicam quem, todavia, os Estados principescos de 

Jammu e Cachemira possuíam um conjunto de problemas específicos. Seu monarca, Mahajara 

Haru Singh, era hindu, ao passo em que seus súditos eram predominantemente muçulmanos e o 

Estado compartilhava fronteiras tanto com a Índia como com o Paquistão. Adicionalmente, o 

monarca recusava-se a juntar-se à Índia ou ao Paquistão, desejando criar um Estado 

independente. Contudo, tal situação viria logo a mudar. Em outubro de 1947, uma revolução 

tribal explodiu em Poonch, parte ocidental da Caxemira (idem, p. 11). Os rebeldes receberam 

auxílio do governo paquistanês, ao passo em que o governo caxemiro obteve o apoio do governo 

indiano. Ciente de suas limitações militares, a Índia então apelou ao Conselho de Segurança das 

Nações Unidas em primeiro de janeiro de 1948, quando iniciou-se uma batalha diplomática. Em 

1949, as Nações Unidas impuseram um cessar-fogo. Tais conflitos configuraram a Primeira 

Guerra pela Caxemira. 

Um segundo conflito tomou lugar dezesseis anos depois, e caracterizou-se por sua 

semelhança quanto à origem do primeiro. Para Ganguly e Kapur (2010, p. 13), contudo, a 

grande desvantagem paquistanesa nessa segunda guerra consistiu na falta de apoio que 

receberam da população local – a qual entregou os infiltrados às autoridades. Eventualmente, 

contudo, a Índia não foi capaz de tomar as cidades que almejava, e uma série de batalhas 

intermináveis se desenrolava – o que acabou por gerar uma situação de “beco sem saída”, nas 

palavras dos mesmos autores. Novamente, agora durante a segunda guerra na região, o Conselho 

de Segurança das Nações Unidas aprovou de maneira unânime uma ordenação de cessar-fogo. 

Assim, ambos países conflitantes aceitaram a resolução e, através do Acordo de Tashkent
203

 

(mediado pelos soviéticos), o qual oficialmente finalizou a guerra em 1965, o status quo foi 

reestabelecido e os dois países renunciaram o uso da força no que tange à resolução de disputas 

futuras. 
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Um dos resultados não esperados da segunda guerra na Caxemira foi o crescimento do 

separatismo em Bengali, no leste do Paquistão. Ele deveu-se à percepção por parte do povo de 

Bengali sobre sua sobrevivência incólume: ela havia acontecido não devido à proteção das 

forças militares paquistanesas, mas sim ao sofrimento indiano (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 

14). Em menos de uma década, sua crescente insatisfação com o oeste do Paquistão culminaria 

em uma guerra civil que contribuiu para a terceira guerra indo-paquistanesa, a guerra de 

Bangladesh, em 1971. Para tais autores, tal guerra radicalmente alterou a divisão territorial 

regional e criou o tradicional ambiente militar que perdura até os dias atuais.  

Uma nova guerra, de grande escala, surgiu quando o Paquistão foi atacado pela Índia, 

por esta decidir separar o leste e oeste paquistaneses, uma vez que estava recebendo massas de 

migrantes paquistaneses da parte leste (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 15). Porém, ao 

contrário do que esperava, o Paquistão não recebeu auxílio de países amigos como Estados 

Unidos e China e então teve de lutar sozinho. A Índia rapidamente ocupou o leste paquistanês 

em 16 de dezembro e declarou um cessar-fogo no dia seguinte. 

Devido às assimetrias militares, as consequências das perdas paquistanesas foram 

enormes. A guerra demonstrou que o Paquistão não poderia depender de auxílio de Estados 

amigos, assim como demonstrou que a religião não é capaz de garantir coesão estatal no Sul da 

Ásia. Militarmente, psicologicamente, diplomaticamente e politicamente, o Paquistão emergiu 

da guerra de Bangladesh especialmente enfraquecido (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 15).  

As relações indo-paquistanesas se tornaram mais estáveis após o conflito de Bangladesh 

(GANGULY e KAPUR, 2010, p. 15). Sob o Acordo Smila, de 1972, os laços diplomáticos 

foram retomados e ambos países concordaram em resolver futuras disputas bilateralmente e 

respeitar a fronteira da Caxemira indiana e da Caxemira paquistanesa. O resultado dos acordos 

após Bangladesh foram positivos para a Índia – ao contrário do que ocorreu com o Paquistão 

(idem, p. 15). Tal país permaneceu infeliz com os arranjos territoriais no subcontinente – 

naturalmente. Continuavam a interpretar a divisão da Caxemira como ilegítima e sofriam com a 

perda de sua parte oriental.  

Apesar da relativa calma após a guerra de Bangladesh, a questão da Caxemira 

permaneceu insolúvel. Nem Índia, nem Paquistão renunciaram o seu direito ao território. Apesar 

de durante a guerra de 1965 os caxemires terem se recusado a armar-se contra a Índia, sua 

insatisfação com tal país cresceu e conduziu à uma insurreição em 1989, sendo repetida 10 anos 

mais tarde (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 16).  



 
 

 
 

 

2. A CORRIDA NUCLEAR NO SUBCONTINENTE INDIANO: inseguranças e 

percepções de ameaças 

As relações indo-paquistanesas têm se caracterizado por hostilidades históricas, datadas 

desde a fundação dos dois países, inúmeras guerras, e uma turbulenta disputa territorial, a qual 

desde os anos 1980 tem gerado conflitos de menor intensidade entre as forças indianas e os 

militantes de apoio paquistanês. Conforme Ganguly e Kapur (2010, p. 17), devido a esse 

turbulento background, a comunidade internacional avaliou a aquisição de armas nucleares por 

ambos países como extremamente preocupante.  

Outra importante razão para preocupação internacional, destacada pelos mesmos autores, 

diz respeito à recusa da Índia e do Paquistão em renunciarem a seus direitos de adquirir 

armamento nuclear. Nos anos 1960, os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança 

da ONU – Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia (na época União Soviética) e China 

preocupavam-se com a proliferação nuclear além da existente entre os cinco e, portanto, criaram 

um regime internacional para conter tal questão: o Tratado de Não-Proliferação Nuclear, de 

1968. Como descrevem Ganguly e Kapur (2010, p. 17), o Tratado proíbe os Estados de 

manufaturar, receber, prover ou procurar assistência para a produção de armas nucleares ou 

dispositivos nucleares explosivos.  

A Índia e o Paquistão, contudo, como referido, recusaram-se a assinar o Tratado e 

procuraram investir em programas nucleares logo após alcançar a independência. O governo 

indiano estabeleceu um Departamento de Pesquisa Atômica, em 1954. Para Ganguly e Kapur 

(2010, p. 18), alguns fatores contribuíram para que o país abandonasse sua anterior postura anti 

nuclear; dentre eles: a derrota indiana na guerra sino-indiana de 1962; o teste nuclear chinês de 

1964; e as ameaças chinesas de interferir na guerra indo-paquistanesa de 1965. Assim, além de 

recusarem-se a assinar o Tratado, os indianos fizeram seu primeiro teste nuclear pacífico em 18 

de maio de 1974, repetindo-o em 1988.O programa indiano conteve cinco fases.  

Importante argumento sustenta que estes testes foram projetados para reforçar o prestígio 

da Índia no sistema internacional. Outro argumento centra-se no papel dos principais cientistas 

indianos em dotar de armas claras com significado mítico (GANGULY e KAPUR, 2010, p. 18). 

Por sua vez, a análise de Ganguly (2010, p. 148) se baseia em componentes das várias 

explicações dadas e os desenvolve de uma forma historicamente contextualizada. O autor 

defende que três fatores teriam impulsionado a Índia para seus testes nucleares de 1998: 

cinquenta anos de escolhas políticas críticas, influenciadas pela ideologia e imperativos do 



 
 

 
 

estatismo; avanços científicos intermitentes em infra-estrutura nuclear no país e uma percepção 

crescente de ameaça da China e do Paquistão desde o final da Guerra Fria. Para o autor, as 

percepções da Índia a respeito das ameaças externas e as reações das grandes potências para as 

suas preocupações de segurança desempenharam um papel fundamental na condução do 

programa nuclear. Segmentos da comunidade científica indiana, nestes momentos críticos, não 

só permitiram como encorajaram o desenvolvimento do programa. 

O Paquistão, por sua vez, estabeleceu sua Comissão de Energia Atômica em 1957. 

Inicialmente, o interesse paquistanês jazia na produção de poder nuclear civil, ao invés de 

militar. Todavia, em meados dos anos 1960, seu interesse se alterou (GANGULY e KAPUR, 

2010, p. 18) Ademais, após a guerra indo-paquistanesa de 1965, os Estados Unidos deixaram de 

fornecer armamento para o Paquistão, e assim a Índia alcançou superioridade. Inflamado por 

esse fator, o Paquistão também recusou-se a assinar o Tratado de Não-Proliferação Nuclear e, 

após sua derrota na guerra de Blangadesh, mergulhou em seu programa nuclear, em 1972. 

Vale ressaltar que, conforme demonstram Ganguly e Kapur (2010, p. 18), novamente, a 

recusa indo-paquistanesa de afastar-se dos armamentos nucleares não deveu-se tão somente à 

cálculos estratégicos, mas também à circunstâncias históricas: 

The two countries, previously ruled by Great Britain, had thrown off the colonial 

yoke only a few short decades before. Thus Indian and Pakistani leaders were 

loath to sign away their right to the security and status they believed nuclear 

weapons could bring them. They believed that Western efforts to prevent India 

and Pakistan from acquiring nuclear weapons resulted from a condescending, 

even racist, worldview. Indeed, Indian foreign minister Jaswant Singh famously 

labeled Western nonproliferation efforts “nuclear apartheid”. (Ganguly e Kapur 

2010, p. 18) 

  

Fatores regionais, em especial as relações paquistanesas com a Índia, continuarão a ser 

os fatores mais importantes no que tange ao curso de evolução do programa nuclear paquistanês, 

em Islamabad. Isso porquê a política nuclear paquistanesa sempre foi centrada na Índia, 

reagindo a percepções de ameaça e hostilidade (AHMED, 2010, p. 177). Ademais, ainda 

conforme o autor, o prestígio também é um fator evidente na política paquistanesa, desejosa de 

adquirir equidade com a Índia no sentido de desenvolvimento de armamento nuclear. Os 

objetivos paquistaneses de influência regional e extra regional também determinam suas 

políticas nucleares – isso inclui alianças formais e informais com os Estados Unidos; alianças 



 
 

 
 

militares com a China, bem como variáveis determinantes como os impactos da Guerra Fria e do 

pós Guerra Fria no Sul da Ásia. Ademais, fatores domésticos continuarão a ter um papel crucial 

na adoção ou rejeição de determinadas opções nucleares, advoga Ahmed (idem, p. 177). 

 

3. O CONTEXTO ATUAL: novas ameaças na primeira e segunda décadas do século 

XXI 

Em julho de 2005, o Primeiro Ministro indiano Manmohan Singh, em visita a 

Washington, e o Presidente norte-americano George Bush iniciaram uma nova fase nas relações 

bilaterais entre Índia e Estados Unidos, quando anunciaram um Acordo Nuclear Civil entre seus 

países, com o propósito de atender uma completa cooperação de energia nuclear civil e de 

comércio (Cardozo, 2010, p. 191). Ademais, segundo Pereira (2006, p. 2), o acordo estabeleceu 

a demanda de que a Índia colocasse à disposição quatorze de suas instalações nucleares civis sob 

inspeção internacional. 

Cardozo (2010, p. 191) defende que tal Acordo Nuclear Civil entre Índia e Estados 

Unidos foi considerado um divisor de águas nas relações entre os dois países. Isso porque a 

Índia já sofreu várias sanções norte-americanas. Em 1974, após testes nucleares indianos, o 

governo norte-americano suspendeu ajuda econômica à Índia e exigiu as salvaguardas da AIEA 

(Agência Internacional de Energia Nuclear) para qualquer tipo de assistência econômica e 

militar aos países que processassem materiais que pudessem ter finalidade ambígua de energia 

nuclear. Ademais, como retratado pela mesma autora, a Índia não é signatária do Tratado de 

Não-Proliferação Nuclear (TNP), ou mesmo do Tratado de Proibição Completa de 

Testes (CTBT), mas aderiu ao Tratado de Proibição Parcial de Testes, em outubro de 1963, em 

concordância aos dados presentes no website da embaixada indiana. O país é um membro 

da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), e quatro de seus dezessete reatores 

nucleares estão de fato sujeitos às salvaguardas da AIEA (idem, p. 192). 

Vale ressaltar que o país tem estreitado laços com a Rússia, através de recente parceria, 

assinada em 2014 e com vigência a partir de 2015: diversos acordos para transferência de 

tecnologia para energia nuclear foram assinados, conforme chama atenção Topychkanov (2015, 

p. 2). Dentre tais documentos, inclui-se a Visão Estratégica para o Fortalecimento da 

Cooperação no Uso Pacífico de Energia Atômica Entre a República da Índia e a Federação 

Russa, uma cláusula de não divulgação de dados técnicos e informações confidenciais, e um 

conjunto de documentos que estabelece as bases para a construção do terceiro e quarto reatores 



 
 

 
 

na Planta de Poder Nuclear Kudankulam. A cooperação para energia nuclear é abordada no 

parágrafo 6 da Declaração Conjunta de Druzhba-Dosti: Uma Visão para o Fortalecimento da 

Parceria Russo-indiana na Próxima Década. 

Cepik e Pitt (2011, p. 33), por sua vez, destacam que a política de segurança indiana é 

característica de uma potência ascendente: padrões de engajamento com outras grandes 

potências que variam desde a cooperação até a competição, buscando a consolidação de uma 

“virtual” supremacia no subcontinente e, mais recentemente, investindo maciçamente em 

mercados emergentes como forma de consolidar seu bom desempenho econômico. Os autores 

destacam que, apesar disto, as relações com o Paquistão ainda são o primeiro ponto na agenda 

securitária indiana. Sabe-se que o país possui um arsenal, o qual acaba por gerar percepções de 

ameaça quanto a seu uso, uma vez que existem constantes ações terroristas contra o país, 

conforme explanam os autores.  

A questão paquistanesa toma complexidade com a participação de potências externas.  O 

quadro que está se desenhando no subcontinente indiano conta com a participação cada vez mais 

ativa de China, Estados Unidos e potencialmente da Rússia, conforme destacado. Ainda segundo 

Cepik e Pitt (2011, p. 34), Depois da Guerra Fria, a liberalização e a abertura da economia 

indiana foi acompanhada de mudanças ainda mais pragmáticas na política externa indiana, 

envolvendo ainda relações próximas com a Rússia, mas também e crescentemente uma parceria 

com os Estados Unidos (conforme demonstrados pelos acordos de 2005) e também forte 

cooperação militar com Israel.  

Quanto ao terrorismo do início da década, Cepik e Pitt (2011, p. 35) notam que 

elementos retóricos dos períodos do não-alinhamento mantiveram-se mesmo após o final da 

Guerra Fria, por exemplo, na justificativa indiana para recusar apoio à iniciativa americana de 

invadir o Iraque em 2003. Mais importante, a Índia ainda usa o não-alinhamento como 

justificativa a sua oposição ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear e ao Tratado para a 

Proibição Completa dos Testes Nucleares (CTBT). Os autores destacam que ambos tratados vão 

de encontro à premissa de igualdade entre os países, defendida pela perspectiva não-alinhada, 

justificando a decisão indiana de não assiná-los mesmo após o país ter se tornado uma potência 

nuclear. Tais autores relatam que foi a partir do governo do Bharatiya Janata Party (1996-2004) 

que houve uma maior aproximação com os Estados Unidos. São claras, portanto, as diferenças 

com o período anterior ao da década de 1990, lembrando da assinatura do acordo nuclear com o 

país e também da aproximação entre Índia e Japão, sob o olhar americano, como elemento de 



 
 

 
 

balanceamento contra a China. Claramente, as relações Índia-EUA melhoraram após a Guerra 

Fria (idem, p. 35).  

As relações de Índia e China, nesse sentido, para os mesmos autores, ainda são de 

desconfiança mútua. Isso porque, além do passado conflituoso (guerra sino-indiana), a China 

possui parceria estratégica com o Paquistão, sendo fornecedor de tecnologia nuclear e de defesa, 

intervindo, assim, na balança de poder do sul da Ásia e evitando que Nova Deli se torne o único 

polo de poder na região. Conforme os autores, o ponto mais baixo da relação entre os dois países 

foi a crise do Tibete e a guerra sino-indiana de 1962. Já naquela ocasião destacava-se a 

assimetria nas forças armadas dos dois países, sendo que a Índia sofreu uma grande derrota e 

declarou unilateralmente o cessar-fogo. A China também ameaçou a Índia com um ultimato na 

ocasião da guerra indo-paquistanesa de 1971 (que ocasionou a criação de Bangladesh). Boa 

parte da desconfiança mútua entre Índia e China se deve às relações de ambos com o Paquistão 

(CEPIK e PITT, 2011, p. 36). 

Entretanto, o início da guerra ao terror provocou uma dupla reação na Índia. Por um lado, 

a guerra ao terrorismo levantou a expectativa de que existiria uma maior cooperação no combate 

ao terrorismo muçulmano na Índia, principalmente através de uma maior pressão americana 

sobre o governo de Islamabad (CEPIK e PITT, 2011, p. 37). O quadro que se figurou frustrou as 

expectativas indianas, pois os Estados Unidos procuraram reforçar o apoio paquistanês na guerra 

contra o Talibã, financiando fortemente o governo paquistanês. Conforme os autores, assim, na 

medida em que a cooperação Washington-Islamabad se aprofundava ou se tornava mais 

rarefeita, o governo indiano procurava novos parceiros estratégicos na área de segurança para 

compensar os efeitos daquela parceria sobre o equilíbrio de forças na região. 

Por sua vez, Cepik e Pitt (2011, p. 37) destacam como principais ameaças internas à 

segurança indiana no curto prazo, a atuação de grupos armadas anti-governamentais, ganhando 

maior relevância nos últimos anos a guerrilha maoísta (conhecida como Naxalita), e os grupos 

muçulmanos extremistas que estabelecem refúgio no Paquistão. Também constituem uma 

ameaça importante os movimentos separatistas no nordeste do país, embora atualmente estejam 

no segundo plano (idem, p. 37).  

Os autores ainda destacam que embora a Índia conte com um PIB e poder militar vasto, a 

segurança nacional possui uma base institucional frágil. A diversidade de centros de decisão na 

esfera de defesa provoca uma falta de coordenação entre os diversos órgãos, enquanto 

historicamente há uma dissociação das iniciativas políticas na esfera civil e na esfera militar – há 

uma combinação de atraso burocrático, ineficiência e corrupção dentre algumas instituições 



 
 

 
 

políticas indianas (CEPIK e PITT, 2011, p. 38). Apesar dos problemas indianos em coesão entre 

suas forças armadas, conforme chamou atenção Ahmed (2010, p. 178), um ponto notável foi a 

formalização, em agosto de 2009, da Célula Espacial Integrada, criada para coordenar a ação 

espacial entre agências de pesquisa e forças armadas. O órgão visa principalmente fazer frente às 

“ameaças ao aparato espacial” do país, em uma menção velada ao aumento de capacidades por 

parte da China (idem, p. 39). 

Para tais autores, as doutrinas das Forças Armadas indianas têm como preocupação 

principal, naturalmente, a possível confrontação com o Paquistão. O aparato do exército e da 

aeronáutica demonstram que, curiosamente, a Índia considera realisticamente possível um 

cenário de guerra relâmpago contra o Paquistão; assim como a força aérea indiana possui 

vantagem absoluta sobre o país, possuindo completa superioridade aérea em caso de conflito 

(idem, p. 39). Vale chamar atenção para o investimento indiano em tecnologias de defesa, 

reforçado com o projeto binacional com a Rússia, o qual está sendo implementado em 2015. 

Quanto à China, porém, as forças armadas indianas não possuem os meios nem a intenção de 

fazer frente às forças chinesas, faltando capacidades logísticas para tal tipo de preparação (idem, 

p. 39). 

Rússia e Israel são os dois principais parceiros da Índia na área de defesa. Embora a 

participação estadunidense tenha crescido nos últimos anos, um limitador natural é o fato de já 

prover aparato militar para o Paquistão, conforme já destacado pelos mesmo autores, no 

contexto da parceria estratégica na luta contra o terror.  

Para Cepik e Pitt (2011, p. 41), a principal característica que dita as relações indo-

paquistanesas e, consequentemente, toda a dinâmica da segurança na região, é a crescente 

discrepância de capacidades entre os dois países. Ao mesmo tempo, a distância entre os dois 

acarretou na determinação do Paquistão em assegurar sua sobrevivência por quaisquer meios 

necessários, frente à ameaça de subjugação pela Índia.  Os mesmos autores também demonstram 

que a polarização entre Índia e Paquistão, por consequência, teve impacto direto na questão 

afegã também, por exemplo. O Afeganistão, historicamente, era percebido pelo Paquistão como 

uma ameaça externa. Porém, enquanto que a aliança nortista tinha algum grau de suporte 

indiano, os diversos grupos militantes baseados na etnia pashtun obtiveram apoio do Paquistão 

(CEPIK e PITT, 2011, p. 41). Finalmente, em 1996, emergiu o governo do Talibã, que por sua 

associação com grupos como a Al Qaeda, foi alvo da ocupação das forças da OTAN a partir de 

2001. A questão é que o Paquistão, enquanto apoia a ação de grupos políticos armados fora de 

seu território, sofre com a presença destes internamente. Existem expressões extremistas em seu 



 
 

 
 

povo e, ademais, verifica-se a infiltração de movimentos militantes dentro ou com apoio das 

próprias agências estatais: de fato existe uma correlação entre o aparato estatal paquistanês e a 

ação militante armada (idem, p. 42). 

Para Cepik e Pitt (2011, p. 42), com a ocupação da OTAN no Afeganistão, liderada pelos 

Estados Unidos, a relação entre os três países – Índia, Paquistão e EUA – complicou-se 

sobremaneira. O início da Guerra ao Terror, da administração Bush, criou possibilidades de 

cooperação com o fato de que a Índia também lutava internamente contra a violência política 

não-estatal. Entretanto, a Índia não ganhou tal grau de apoio e ação da OTAN permaneceu 

focada, ao logo da última década, no chamado “AfPak” (idem, p. 42). Assim, a ação tem hoje 

como os dois principais pilares a pacificação do Afeganistão e do Paquistão, procurando o maior 

apoio possível das administrações centrais. A cooperação estadunidense com o governo de 

Islamabad (Paquistão) e o esfriamento das relações com a Índia não devem sofrer alteração, 

segundo apontam os autores.   

 

 

Subcontinente indiano e Afeganistão. Fonte: Naval Brasil.204 

Tanto as grandes potências (EUA, China, Rússia), quanto as potências regionais 

(Paquistão e Índia), mantém alianças e cooperações cruzadas no contexto da primeira década do 

século XXI e com ênfase na Guerra Global contra o Terrorismo (GWAT). EUA e China ao lado 

de Paquistão, e Rússia ao lado de Índia. Tai cooperações, conforme destacam Cepik e Pitt (2011, 
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p. 44), visam objetivos de curto prazo, são ambíguas, pragmáticas e apresentam considerável 

risco a médio e longo prazo. 

 

4. IMPLICAÇÕES DA PROLIFERAÇÃO PARA A SEGURANÇA REGIONAL: 

otimistas vs. pessimistas 

Um novo debate surgiu acerca do desenvolvimento nuclear no Sul da Ásia: qual impacto 

para a segurança regional teria tal proliferação nuclear. Os integrantes de tal debates são 

comumente divididos entre “otimistas da proliferação” e “pessimistas da proliferação” 

(GANGULY E KAPUR, 2010, p. 19). O campo otimista defende que a presença de armas 

nucleares na região contribuirá para sua estabilização, uma vez que o maior objetivo dos Estados 

é garantir sua própria sobrevivência e, sendo assim, comportam-se racionalmente, adotando 

políticas que objetivam o alcance de suas metas. Ou seja, utilizam-se de cálculos estratégicos e 

de eficiência e decisões de cunho geopolítico, que tendem a ser constantes, conforme explica a 

teoria da escolha racional (KYDD, 2008). Sendo assim, os especialistas otimistas defendem que 

uma guerra baseada em utilização dos arsenais nucleares para a aniquilação do oponente seria 

altamente improvável (GANGULY E KAPUR, 2010, p. 19), uma vez que o cálculo custo-

benefício seria baixo (KYDD, 2008).  Assim, no Sul da Ásia, a proliferação nuclear contribuiria 

para reduzir a probabilidade da ocorrência de uma nova guerra indo-paquistanesa. Assim como 

Waltz (apud GANGULY e KAPUR, 2010, p. 20) argumenta, tanto a Índia como o Paquistão 

“serão dissuadidos/intimidados [da agressão] através do conhecimento de que ações agressivas 

podem levar às suas próprias destruições”. Mantendo-se certo equilíbrio de poder e constância 

das preferências (KYDD, 2008), o subcontinente indiano não utilizaria seu arsenal nuclear para 

guerrear durante o século XXI. 

Entretanto, pessimistas, por sua vez, argumentam que a proliferação nuclear na região 

provavelmente contribuirá mais para sua desestabilização, por conta de fatores políticos, 

tecnológicos e especialmente organizacionais (GANGULY E KAPUR, 2010, p. 20). Por 

exemplo, os serviços militares controladores dos arsenais nucleares podem, em algum momento, 

deixar de servir aos interesses estatais e passar a utilizar tais armamentos em nome de seus 

próprios interesses burocráticos e profissionais. Conforme explicita Moïsi (2009), emoções 

podem alterar as trajetórias doutrinárias dos países, demonstrando sua não constância e criando 

ou destruindo relações de confiança e desconfiança – portanto perdendo o suposto “controle” 

sobre tais arsenais. Os serviços militares podem adotar doutrinas ofensivas que contribuam para 

a redução da estabilidade no local, ou mesmo adotar procedimentos de segurança que, apesar de 



 
 

 
 

facilmente controláveis, podem prover segurança inadequada para os arsenais.  Sagan (apud 

GANGULY E KAPUR, 2010, p. 20) explica: “India and Pakistan face a dangerous nuclear 

future... Imperfect humans inside imperfect organizations... Will someday fail to produce secure 

nuclear deterrence”.  

E, conforme Moïsi (2009), as emoções na psique coletiva dos povos têm impacto nas 

atitudes das pessoas, nas relações entre as culturas e nos comportamentos das nações. Ou seja, 

nem os líderes políticos nem cidadãos comuns preocupados podem ignorá-las. Para o autor, 

tentar mapear os padrões emocionais do mundo pode ser um exercício perigoso, mas fingir que 

esses padrões não existem é mais perigoso ainda.  

Apesar das diferenças entre otimistas e pessimistas e entre análises objetivas e subjetivas, 

tanto otimistas quanto pessimistas concordam que o impacto da proliferação no comportamento 

de novos Estados nucleares tem pouco a ver com as especificidades do Estado proliferador em 

questão; ou seja, o impacto da proliferação provavelmente será o mesmo para todos os Estados, 

independentemente de tal impacto ser avaliado como positivo (otimistas) ou negativo 

(pessimistas) para a estabilidade do local (GANGULY E KAPUR, 2010, p. 21). Novamente, 

conforme os autores, não há um posicionamento mais plausível do que o outro – dedutivamente 

falando. Para eles, uma vez que os argumentos sejam cuidadosamente aplicados, podem 

satisfatoriamente explicar um determinado fenômeno. Para torná-los mais próximos da 

realidade, devem, contudo, unir análises teóricas à análises empíricas, detalhadas e 

especificamente voltadas à região em questão.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             Apesar da evolução do idealismo utópico e de suas principais representações, tal como o 

pacifismo e a crença no direito internacional como meio de torná-lo real, verifica-se, no 

subcontinente indiano, conforme avançam-se os anos, a manutenção de padrões realistas de 

disputa, característicos dos anos bipolares de Guerra Fria. Quase que de maneira inversamente 

proporcional ao advento da intensificação da globalização e das redes de interdependência 

mundial, a partir dos anos 1990, antigas inseguranças, desconfianças e percepções de ameaças 

ainda marcam relações entre Índia e Paquistão – apesar de significativos avanços terem sido 

feitos no sentido da convivência pacífica ou, poder-se-ia dizer, da tolerância e não escolha por 

conflito. 



 
 

 
 

               Contudo, além dos atritos tradicionais das relações indo-paquistanesas, novas disputas 

emergem pela dominância da hegemonia regional. Índia e China, ambas com economias e 

população em crescimento intenso, além de um passado conflituoso e marcado por 

ressentimentos, partilham do desejo de empoderamento para ascensão econômica, política, 

militar e, principalmente, hegemônica. Para tal fim, têm engrossado parcerias com potências 

mundiais, em especial no que tange à transferência de tecnologia nuclear, como é o caso da 

aproximação entre Índia e Rússia.  

               Como padrões se repetem – e características circunstanciais especiais adicionam-se 

para obscurecer as possibilidades de cooperação –, a Índia demonstra subvalorizar parcerias 

tradicionais tal como a estabelecida com os Estados Unidos (apesar do avanço tradicional chinês 

no sentido de cooperação com o Paquistão), buscando sobrevalorizar parcerias com atores de 

crescente relevância no cenário das alterações do atual equilíbrio mundial de poder, como é o 

caso da Rússia. Adiciona-se a tais movimentos de cooperação por transferência de tecnologia 

nuclear, a manutenção das complicações internas paquistanesas, no que diz respeito aos supostos 

elos entre o aparelho estatal e grupos muçulmanos paquistaneses extremistas, os quais, 

naturalmente – ao lado das atuais parcerias desenvolvidas na primeira e segunda década no 

século XXI – representam continuidade e possivelmente um incremento das desconfianças indo-

paquistanesas presentes no subcontinente indiano e, sendo assim, indicam a possibilidade de que 

novos conflitos armados de grande escala voltem de fato a acontecer nas fronteiras entre os dois 

países, haja vista também a ainda insolúvel disputa pela região da Caxemira.  
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RESUMO 

 

O presente estudo visa investigar o papel exercido pela Rússia e pelas potências 

ocidentais (particularmente os Estados Unidos) na crise ucraniana que se deflagrou em 

dezembro de 2013 e culminou no surgimento de movimentos separatistas; na ofensiva militar do 

governo ucraniano e de milícias ultranacionalistas contra as regiões do leste do país que exigem 

maior autonomia em relação à Kiev; e na independência da península da Criméia, a qual foi 

posteriormente anexada pela Rússia. Busca-se apontar para abordagens que ultrapassem análises 

meramente conjunturais, ilustrando como questões centrais que transbordaram em 2013 – 

notadamente as divisões étnico-linguísticas e a tutela da Crimeia – já estavam presentes há 

muitos anos antes da crise contemporânea. O estudo vem sendo desenvolvido no nível 

acadêmico de mestrado, empregando-se métodos qualitativos, ex post facto, de análise histórica 

e teórica. Os materiais utilizados incluem livros, periódicos e bases de dados acadêmicas 

especializadas em política internacional. Os resultados preliminares indicam que a crise 

ucraniana relaciona-se a uma inflexão na configuração do poder internacional da ordem pós-

bipolar, tendo em vista o grau de protagonismo político exercido pela Rússia, a magnitude do 

abalo, sem precedentes desde o fim da Guerra Fria, nas relações entre este país e os Estados 

Unidos e a posição diplomática adotada pelos países emergentes, notadamente aqueles que 

conformam os BRICS. 
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Introdução205 

 

A crise política na Ucrânia que se iniciou em novembro de 2013, com a desistência do 

presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, em assinar um acordo de parceria comercial com a 

União Europeia (UE), agudizou-se significativamente ao longo do ano seguinte, levando não 

apenas à deposição do presidente e de seu gabinete, como também precipitando uma enorme 

polarização política no segundo maior país da Europa. Histórica e culturalmente mais 

vinculados à Rússia, muitos ucranianos do leste ficaram estupefatos com a destituição de 

Yanukovich pelos manifestantes em Kiev – alguns destes, pertencentes a organizações de 

extrema-direita, apregoam um discurso xenofóbico contra a população de origem russa – os 

quais exigiam maior aproximação com a UE. Tal divisão política levou, no primeiro semestre de 

2014, a uma série de enfrentamentos entre a população, culminando em dezenas de vítimas 

fatais e no surgimento de movimentos populares que passaram a exigir maior autonomia ou 

mesmo independência do governo ucraniano. (BBC News Europe, 2014). 

Além da própria população ucraniana, as potências internacionais também se 

envolveram, direta ou indiretamente, neste conflito, ainda que de lados opostos. Os Estados 

Unidos (EUA) e seus aliados europeus reconheceram sem demora o novo autoproclamado 

governo de Kiev, tido como representante da vontade do povo ucraniano de se voltar ao mundo 

e aos valores ocidentais. A Rússia, por outro lado, ateve-se ao fato de que aqueles que 

reivindicaram o novo governo não tinham legitimidade para isto, uma vez que não foram eleitos 

pelo voto popular, mas, ao contrário, somente ascenderam ao poder expulsando um presidente 

democraticamente eleito. Conforme a crise se agravara, assumindo a forma de confronto armado 

entre os militares do governo de Kiev e forças paramilitares locais das regiões sul e leste da 

Ucrânia (principalmente das regiões de Donetsk e de Lugansk), também se deterioraram as 

relações entre Rússia e Estados Unidos, culminando no momento de maior tensão entre estas 

potências desde a Guerra Fria. (FLETCHER, 2014). 

A resistência e a desconfiança em relação ao novo governo em Kiev deram ímpeto a um 

movimento declaradamente separatista na península da Crimeia, cuja população é de origem 

majoritariamente russa. Os militantes separatistas, encontrando pouca resistência das 

autoridades ucranianas na Crimeia, tomaram o controle de prédios públicos e de bases militares. 

No dia 16 de março foi realizado um referendo – considerado ilegal não apenas por Kiev, mas 

também pelos Estados Unidos e pela UE – no qual, segundo as autoridades da Crimeia, mais de 

95% dos eleitores votaram pela separação da Ucrânia em favor da anexação pela Rússia. Dois 
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dias depois, o presidente russo, Vladimir Putin, assinava o decreto de anexação da península à 

Federação Russa. 

Dada toda a complexidade do quadro político da Ucrânia, quais são os objetivos que 

guiam a política externa dos Estados Unidos e da Rússia naquele país? Como se explica o 

comportamento destas potências na crise ucraniana e, particularmente, na questão da secessão da 

Crimeia? Dificilmente seria possível responder a estes questionamentos através de análises 

meramente conjunturais, que apenas se atenham à crise de 2014, não se ocupando de investigar a 

política destas potências em relação à Ucrânia ao longo dos últimos anos. Sendo uma república 

soberana há apenas pouco mais de duas décadas
206

, a Ucrânia se apresenta como caso de 

particular interesse para a pesquisa nas áreas de Ciência Política e de Relações Internacionais, 

pois permite analisar como as pressões e interesses de grandes países, tais como Rússia (seu 

enorme vizinho ao leste) e Estados Unidos (a potência hegemônica mundial) influenciaram a 

política interna e externa do jovem Estado. Embora uma análise pormenorizada das questões 

propostas fuja do escopo deste artigo, nas seções abaixo buscar-se-á apontar elementos 

preliminares que possam contribuir para o estudo do tema. 

 

Crimeia: interpretações conflitantes 

 

O fato de que a Rússia havia se assenhorado de um território pertencente a outro Estado 

provocou uma onda de denúncias de representantes governamentais, afirmando que a Rússia 

violara a soberania ucraniana e o Direito Internacional. As explicações que surgiram para 

analisar a conduta do governo russo concentraram-se em torno de duas narrativas principais. 

A narrativa mais comum apresentada pela mídia e por diversos analistas internacionais 

(Cf. BOWEN, GALEOTTI, 2014; BRAUN, 2014; KAPPELER, 2014; MANKOFF, 2014) foi a 

de que a Rússia agiu como uma potência autoritária e agressiva, atuando contra um país menor, 

o qual passa por uma revolução que busca se aproximar dos valores ocidentais de democracia e 

liberalismo. O presidente Putin, segundo esta visão, não age razoavelmente, mas segue uma 

ideologia nacionalista e expansionista, procurando reerguer uma Rússia imperial e resgatar seu 

status de grande potência, perdido com o fim da União Soviética. 

Contrapondo-se a esta interpretação dos fatos, outros analistas (Cf. NASSER, 2014; 

CHOMSKY, 2014; MCCONNELL, 2014; MEARSHEIMER, 2014; MOTYL, 2014) afirmam 

que a Rússia agiu de maneira esperada, dado que sua área de interesse vital (Ucrânia) lhe estaria 

sendo arrancada. Os Estados Unidos e a UE agiram deliberadamente neste sentido, apoiando o 
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golpe que expulsou um líder pró-Moscou, o qual havia sido democraticamente eleito. Tal 

postura estadunidense teria sido evidenciada ao longo da crise por meio dos pronunciamentos de 

figuras chave do governo e de parlamentares contra a Rússia e em apoio direto aos golpistas em 

Kiev – como foi, por exemplo, a viagem à Ucrânia do vice-presidente estadunidense, Joe Biden 

(G1, 2014). Diante deste cenário, a atitude da Rússia não teria sido ideológica, mas racional e 

previsível. 

Deste modo, a atuação dos Estados Unidos e de seus aliados europeus na crise ucraniana 

não foi aprovada unanimemente pelos políticos e analistas ocidentais, sendo alvo de críticas, por 

exemplo, do ex-chanceler alemão Helmut Schmidt e até mesmo do ex-secretário de Estado 

estadunidense, Henry Kissinger (RT, 2014; KISSINGER, 2014). Também se argumentou que 

estes países, apesar de nominalmente defenderem o direito do povo ucraniano de lutar por sua 

autonomia e por ideais democráticos, na prática acabaram contrariando estes mesmos valores: 

feriram a autonomia do povo ucraniano – e o princípio basilar do Direito Internacional de não 

interferência nos assuntos internos de outros Estados – ao apoiarem e estimularem abertamente 

os oposicionistas, alimentando a intransigência destes frente a qualquer tipo de saída negociada. 

Também teriam desrespeitado os valores democráticos ao rapidamente reconhecerem a 

deposição abrupta de um governante eleito, com o agravante de que a vanguarda dos 

manifestantes (que viriam a tomar parte no novo governo) era sabidamente composta pelo 

chamado Pravyi Sektor (“Setor de Direita”), do qual integravam militantes neofascistas, os 

quais, além de não ter nenhuma simpatia pela democracia liberal, baseiam seu discurso na 

pureza nacional e no ódio étnico contra russos e judeus
207

. 

 

Divisões internas e alinhamentos externos 

 

Antes dos eventos que precipitaram a crise em dezembro de 2013, a Ucrânia já havia 

passado por um período de grande turbulência política que culminou na chamada “Revolução 

Laranja” de 2004. Este evento, além de apontar indícios de uma divisão política no país, também 

exemplificou a inclinação das potências ocidentais e da Rússia em influenciar os rumos da 

política interna ucraniana. Na eleição presidencial de 2004, após a Comissão Eleitoral ter 

declarado Viktor Yanukovich – candidato apoiado pelo presidente Leonid Kuchma e por 

Moscou – como vencedor, manifestantes passaram a protestar em Kiev contra fraudes cometidas 

durante o segundo turno. A União Europeia e os EUA, baseando-se em relatos de monitores da 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), também se manifestaram 
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condenando as fraudes e abusos durante o processo eleitoral. A pressão internacional pode ser 

ilustrada pelo envio de uma mensagem de George W. Bush ao presidente Kuchma, alertando 

que a adulteração das eleições poderia prejudicar as relações entre a Ucrânia e os EUA. 

(ORTEGA, 2009). Sofrendo desgaste doméstico e internacional, o presidente Kuchma viu-se 

isolado quando o parlamento e a Suprema Corte pronunciaram-se favoravelmente à realização 

de um novo segundo turno. 

A repetição do pleito e a consequente vitória do opositor Viktor Yushchenko 

significavam uma guinada a Oeste no posicionamento da Ucrânia no cenário internacional, pois, 

ainda que Yushchenko não empregasse uma retórica abertamente antirrussa, sua intenção de 

integrar a Ucrânia às instituições ocidentais – notadamente a União Europeia e a Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) – era explícita. O apoio ocidental, entretanto, não foi o 

suficiente para manter Yushchenko no poder por mais um mandato, uma vez que este não 

conseguiu cumprir com as expectativas populares de democratização e prosperidade econômica 

reivindicadas na “Revolução Laranja”, resultando na eleição de Yanukovich, em 2010. 

A eleição de 2004 ilustrou que o país apresentava uma significativa divisão política, dado 

que a vitória de Yushchenko deu-se sobre uma pequena margem de diferença (52% dos votos 

contra 44% obtidos por Yanukovich), não obstante as manifestações em Kiev e as denúncias de 

fraude. Mais alarmante, contudo, foi a constatação de que tal divisão assentava-se sobre nítidas 

bases geográficas e linguísticas, uma vez que nas regiões do oeste, onde o idioma preponderante 

é o ucraniano, a vitória de Yushchenko (apoiado por EUA e UE) nas urnas foi esmagadora, 

enquanto nas regiões ao sul e ao leste, nas quais a maioria da população fala russo, Yanukovich 

(preferido por Moscou) foi o vencedor inconteste (ORTEGA, 2009). O mapa contendo a 

porcentagem dos votos obtidos pelo candidato mais votado em cada região ilustra a divisão 

política supracitada. 

 



 
 

 
 

Resultados finais da eleição presidencial na Ucrânia em 2004

 

Fonte: FISHER, 2013. 

  

Esta divisão continuou a marcar a vida política da Ucrânia durante a década seguinte, 

tendo em vista o fracasso da “Revolução Laranja” e as desilusões com as promessas 

democratizantes de Yushchenko. Não obstante as numerosas denúncias de corrupção que 

pesavam sobre o governo Kuchma, os chamados “oligarcas” (novos ricos surgidos após o fim da 

URSS) continuaram a exercer posições influentes no novo governo bem como persistiram os 

pactos entre as elites para sua própria permanência no poder, realidade tornada explícita quando 

Yushchenko nomeou seu rival Yanukovich como primeiro-ministro. (GAMBOA, 2014). 

 O quadro político e socioeconômico da Ucrânia aponta para problemas similares aos de 

outros países que se estabeleceram após a declaração de independência da URSS, no início da 

década de 1990: crescimento da pobreza, declínio econômico, controle da mídia pelos grupos no 

poder, instituições semidemocráticas e fraude eleitoral. Neste contexto, as divisões históricas, 

culturais e étnico-linguísticas representam elementos passiveis de instrumentalização por 

ideologias extremistas e influências externas. (KOROSTELINA, 2013). 

 

 

 

 



 
 

 
 

Questões geopolíticas 

 

 Além das particularidades sociais e étnicas da própria Ucrânia, para buscar compreender 

a crise e a intervenção estrangeira neste país, também é relevante ter em conta os aspectos 

geopolíticos que envolvem a região. No caso da Crimeia, esta península sempre teve um papel 

especial na estratégia militar da Rússia, já que a base naval localizada na cidade de Sebastopol 

foi historicamente importante a este país por abrigar sua frota do Mar Negro, a partir de onde é 

possível acessar o Mar Mediterrâneo. (GILL, 2014). 

Embora a Crimeia tivesse se tornado parte do território russo em 1783, em 1954 o líder 

soviético Nikita Khrushchev transferiu a península da então República Socialista Federativa 

Soviética da Rússia para a República Socialista Soviética da Ucrânia. Na época desta 

transferência esta medida teve efeito meramente administrativo, uma vez que ambas estas 

repúblicas eram parte da URSS e a frota abrigada em Sebastopol continuou sendo a soviética. 

Com o desmantelamento da URSS, contudo, a Ucrânia independente manteve a Crimeia como 

parte de seu território. A Rússia, deste modo, passou a necessitar de acordos periódicos com a 

Ucrânia para continuar a ter acesso à sua antiga base naval no Mar Negro. A partir desta 

perspectiva, compreende-se, portanto, a gravidade para os líderes russos de um governo 

contrário a Moscou declarar abertamente sua intenção de ingressar na OTAN, assim como o fez 

o governo interino que assumiu o poder na Ucrânia em fevereiro de 2014: caso isto se 

concretizasse, significaria perder o acesso à base de Sebastopol, a qual passaria a ser ocupada 

por forças militares da OTAN. (GILL, 2014). 



 
 

 
 

Localização geográfica da Crimeia na Europa

 

 Fonte: BIRNBAUM, 2014. 

 

A própria expansão da OTAN em direção à Rússia pode ser interpretada como fator 

preponderante para a deflagração da crise. Mearsheimer (2014) afirma que se trata de uma 

constatação geopolítica básica: os Estados Unidos também não toleram que grandes potências 

distantes exerçam influência militar no hemisfério ocidental, muito menos perto de suas 

fronteiras. Segundo este acadêmico, “grandes potências são sempre sensíveis a potenciais 

ameaças perto do seu território” (tradução nossa).  No caso específico da região, a Ucrânia, por 

seu relevo plano, apresenta uma via de fácil acesso à Rússia europeia, pela qual os grandes 

exércitos contemporâneos que invadiram este país – da França napoleônica à Alemanha nazista 

– passaram. Por este motivo, o alinhamento da Ucrânia com alguma grande potência seria 

inegociável para os governantes russos e, por se tratar de um interesse estratégico vital, estes 

estariam dispostos a pagar um alto custo para evitar que este cenário se concretize. Assim sendo, 

o governo Putin estaria ciente dos altos e previsíveis custos diplomáticos, econômicos (aplicação 

de sanções comerciais) e até militares advindos de sua intervenção no país vizinho, mas aceitou 

arcar com eles, uma vez que a alternativa – o possível ingresso da Ucrânia na UE ou na OTAN – 

seria inaceitável. (MEARSHEIMER, 2014). 

Reflexos na reconfiguração do poder no Sistema Internacional 

 



 
 

 
 

 Mesmo após a queda do Muro de Berlim, já houve momentos em que ações militares 

russas geraram protestos dos EUA e de outras potências ocidentais, como foi a guerra da Rússia 

contra a Geórgia, em agosto de 2008. Este conflito, contudo, não ocasionou uma crise nas 

mesmas dimensões da crise aberta com a anexação da Criméia. Desta vez não se tratava de um 

pequeno país situado no longínquo Cáucaso, mas da Ucrânia, segundo maior país da Europa e 

na fronteira com a UE e a OTAN, cujo governo acenava para o ingresso nestas organizações. 

Também era a primeira vez em que a Rússia oficialmente anexava um território de outro Estado 

soberano à sua Federação. Poderia esta assertividade russa, em enfrentamento direto com os 

interesses dos EUA, indicar o fim da ordem hegemônica pós-Guerra Fria? 

Tal questionamento já começa a se fazer presente no debate acadêmico, embora inexista 

consenso ou estudos de maior amplitude que elaborem de modo pormenorizado a relação da 

crise ucraniana à possível mudança de poder no sistema internacional. Para Porteros (2015, p. 

10, tradução nossa) a questão da Crimeia manifesta que “[...] a unipolaridade e a pax americana 

há muito tempo chegaram ao fim [...]”, argumentando que outros elementos, como a grande 

recessão desencadeada pela crise econômica de 2008, também indicam uma mudança na ordem 

global. Esta autora, apesar de apontar para uma transição rumo a um mundo multipolar, sugere 

cautela ao analisar os caminhos a serem percorridos neste processo: “vivemos em um momento 

de transição para não se sabe muito bem onde, caracterizado pelo caos e pela incerteza” (2015, 

p. 15, tradução nossa). 

É possível, entretanto, que o questionamento da ordem hegemônica neste caso seja mais 

evidente ao se analisar não somente a posição da Rússia, mas também a dos outros atores, 

especialmente daqueles que pleiteiam um lugar de maior proeminência em uma nova ordem 

multipolar. Esta aspiração pode ser encontrada, segundo Stuenkel (2015, p. 155, tradução 

nossa), nos BRICS
208

: “o desejo de rever a atual distribuição de poder tem sido, assim, um dos 

poderosos formadores da identidade BRICS”. Brasil, Índia, China e África do Sul recusaram-se 

a seguir a posição dos EUA e de seus aliados europeus, abstendo-se das votações no Conselho 

Geral da Organização das Nações Unidas que condenavam as ações da Rússia e criticando as 

sanções aplicadas a este país. Este posicionamento frustrou uma parcela de acadêmicos e de 

observadores ocidentais, os quais esperavam que estes países também condenassem a anexação 

da Crimeia, uma vez que potências emergentes costumam ser avessas a intervenções, 

enfatizando a inviolabilidade do princípio da soberania. (STUENKEL, 2015, p. 147-148) 

O posicionamento conjunto dos BRICS, embora possa ser compreendido como uma 

postura de deslegitimação da ordem hegemônica, não aponta para uma ruptura do sistema 
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 Acrônimo que designa o grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 



 
 

 
 

internacional com suas normas e instituições. Trata-se, segundo o autor supracitado, da busca 

por rever a posição relativa dos atores, limitando a capacidade dos EUA de se auto atribuir 

direitos especiais sobre os demais. (STUENKEL, 2015, p. 159-161). Neste sentido, é possível 

analisar a postura dos BRICS à respeito da crise na Ucrânia mais como um reflexo das 

aspirações deste grupo de países na reconfiguração de poder dentro da ordem global presente do 

que um esforço coletivo por subverter esta ordem. 

 

Considerações Finais 

 

 Ao longo do presente trabalho buscou-se indicar elementos preliminares que possam ser 

úteis à investigação do papel cumprido pela Rússia e pelas potências ocidentais (particularmente 

os EUA) na crise ucraniana deflagrada em dezembro de 2013. Atenção particular foi dada a 

atuação destes países em relação à secessão da Crimeia, fato que adquiriu grande ressonância 

não somente na academia, mas também nos meios jornalísticos em geral, devido às graves 

implicações políticas e diplomáticas que ele representou. 

A partir da apresentação de duas linhas interpretativas acerca deste evento, buscou-se 

apontar, em seguida, para abordagens que fossem além das análises meramente conjunturais, 

ilustrando como as divisões políticas e étnico-linguísticas já estavam presentes há muito tempo 

antes da crise contemporânea, tendo se manifestado mais claramente durante a “Revolução 

Laranja”. Também no campo dos interesses geopolíticos os problemas que transbordaram em 

2013 – destacando-se as questões da tutela da base naval de Sebastopol, da Crimeia – já 

existiam na Ucrânia desde o seu estabelecimento enquanto Estado independente. 

 Considerando-se tais fatores, entende-se que a investigação da política externa da Rússia 

e dos países ocidentais em relação à Ucrânia desde o ano em que este país se tornou 

independente, permitirá ampliar o escopo explicativo acerca das questões suscitadas pela crise 

atual. Além disso, conclui-se que há indícios de que a crise ucraniana relaciona-se a uma 

inflexão na configuração do poder internacional da ordem pós-bipolar, tendo em vista o grau de 

protagonismo político exercido pela Rússia, a magnitude do abalo nas relações entre este país e 

os Estados Unidos e a posição diplomática adotada pelos países emergentes, notadamente 

aqueles que conformam os BRICS. 

 

 

 

 



 
 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BBC News Europe. Ukraine crisis timeline. London, 2014. Disponível em: 

< http://www.bbc.com/news/world-middle-east-26248275>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

BIRNBAUM, Michael. Eight months after Russia annexed Crimea from Ukraine, a 

complicated transition. Washington: The Washington Post, 2014. Disponível em: < 

http://www.washingtonpost.com/world/europe/eight-months-after-russia-annexed-crimea-from-

ukraine-a-complicated-transition/2014/11/27/d42bcf82-69b3-11e4-bafd-

6598192a448d_story.html>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

BOWEN, Andrew; GALEOTTI, Mark. Putin's Empire of the Mind: How Russia's president 

morphed from realist to ideologue - and what he'll do next. Washington, DC: Foreign Policy, 

abr. 2014. Disponível em: 

<http://www.foreignpolicy.com/articles/2014/04/21/putin_s_empire_of_the_mind_russia_geopo

litics>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

BRAUN, Aurel. Tougher Sanctions Now: Putin's Delusional Quest for Empire. World Affairs, 

Washington, DC ,v. 177, n. 2, jul.-ago. 2014. 

 

CHOMSKY, Noam. Linhas vermelhas na Ucrânia e em todos os lugares. São Paulo: Carta 

Maior, 2014. Disponível em: <http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Internacional/Linhas-

vermelhas-na-Ucrania-e-em-todos-os-lugares/6/30854>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

FISHER, Max. This one map helps explain Ukraine’s protests. Washington: The Washington 

Post, 2013. Disponível em: 

<http://www.washingtonpost.com/blogs/worldviews/wp/2013/12/09/this-one-map-helps-

explain-ukraines-protests/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

FLETCHER, Philippa. Factbox: What is Crimea and why does it matter? London: Reuters, 

2014. Disponível em: <http://www.reuters.com/article/2014/03/06/us-ukraine-crisis-crimea-

factbox-idUSBREA251LL20140306>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 



 
 

 
 

G1. Em Kiev, Biden oferece ajuda à Ucrânia e condena a corrupção. Rio de Janeiro, 2014. 

Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/04/em-kiev-biden-oferece-ajuda-

ucrania-e-condena-corrupcao.html>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

GAMBOA, Franco. El conflicto en Ucrania: A diez años del fracaso de la Revolución Naranja. 

Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 50, n. 1, jan.-abr. 2014. 

 

GILL, Graeme. The Russian annexation of Crimea in March 2014. United Service, New South 

Wales, v. 65, n. 2, jun. 2014. 

 

KAPPELER, Andreas. Ukraine and Russia: Legacies of the imperial past and competing 

memories. Journal of Eurasian Studies, Seoul, v. 5, n. 2, jul. 2014. 

 

KISSINGER, Henry. To settle the Ukraine crisis, start at the end. Washington: The 

Washington Post, 2014. Disponível em: <http://www.washingtonpost.com/opinions/henry-

kissinger-to-settle-the-ukraine-crisis-start-at-the-end/2014/03/05/46dad868-a496-11e3-8466-

d34c451760b9_story.html>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

KOROSTELINA, Karina. Ukraine twenty years after independence: Concept models 

of the society. Communist and Post-Communist Studies, Amsterdã, v. 46, 2013. 

 

MANKOFF, Jeffrey. Russia's Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine. 

Foreign Affairs, New York, v. 93, n. 3, 2014. 

 

MCCONNELL, Scott. A Coup in Crimea – or in Russia? Washington: The American 

Conservative. . Disponível em: <http://www.theamericanconservative.com/articles/a-coup-in-

crimea-or-in-russia/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

MEARSHEIMER, John J. Why the Ukraine Crisis Is the West’s Fault. New York: Foreign 

Affairs, 2014. Disponível em: <http://www.foreignaffairs.com/articles/141769/john-j-

mearsheimer/why-the-ukraine-crisis-is-the-wests-fault>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

MIELNICZUK, Fabiano. A crise ucraniana e suas implicações para as relações internacionais. 

Revista Conjuntura Austral, Porto Alegre, RS, v. 5, n. 23, 2014. 

 



 
 

 
 

MOTYL, Alexander J. Is Putin Rational? New York: Foreign Affairs, 2014. Disponível em: < 

http://www.foreignaffairs.com/articles/141039/alexander-j-motyl/is-putin-rational>. Acesso em: 

10 jun. 2015. 

 

MÜLLERSON, Rein. Ukraine: Victim of Geopolitics. Chinese Journal of International Law, 

Oxford, abr. 2014. 

 

NASSER, Reginaldo. EUA e aliados empurraram Rússia a intervir na Ucrânia. São Paulo: 

Portal Fórum, 2014. Disponível em: 

<http://www.revistaforum.com.br/aspalavraseascoisas/2014/03/24/eua-e-aliados-empurraram-

russia-intervir/>. Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

ORTEGA, Felipe Afonso. Cores da Mudança? As Revoluções Coloridas e seus reflexos em 

política externa. 2009. 139 f. Dissertação (Mestrado em Relações Internacionais) - Programa de 

Pós-Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (PUC-SP/UNESP/UNICAMP), 

São Paulo, 2009. 

PORTEROS, Cristina Manzano. La reconfiguración del Orden Global tras la caída del Muro de 

Berlín. Boletín Económico de ICE, Madrid, n. 3063, mai. 2015. 

 

RT. Russia’s actions in Crimea ‘completely understandable’ – German ex-chancellor. 

Moscow, 2014. Disponível em: <http://rt.com/news/schmidt-crimea-russia-germany-465/>. 

Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

STUENKEL, Oliver. The BRICS and the Future of Global Order. Lanham: Lexington 

Books, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

A FORMAÇÃO E A PRESENÇA DO COMANDO MILITAR AFRICANO – U.S 

AFRICOM 

Duarte Luciano Antunes 

Mestrado em Ciência Política. Departamento de Ciência Política. IFCH – UNICAMP 

Pesquisa financiada pela CAPES – Bolsa de Mestrado. 

RESUMO 

A presença estrangeira em solo africano tem aumento ao galgar da história moderna e 

principalmente contemporânea (um forte argumento para isso é o processo de colonialismo – 

século XV e XVI –, e neocolonialismo – século XIX e XX), a África tem sido palco de intensas 

atividades econômicas e políticas, exercidas quase que em sua totalidade pelas nações 

[Potências] dentro do território africano, usando-o como meio para consolidação dos interesses 

políticos e econômicos de seus Estados. As ações eram mascaradas pelas Grandes Potências 

durante o século XIX, na prerrogativa de: grupos de estudo para conhecimento deste 

inexplorado mundo. Já em plena era de globalização e comunicações instantâneas por todo o 

globo, esta prerrogativa já não nos apresenta como plausíveis ou aceitáveis para tais ações 

interventoras. A proposta deste trabalho fora justamente identificar e analisar (teoricamente) 

quais as prerrogativas para as intervenções estrangeiras e presenças militares no continente 

africano. As fontes usadas para esse levantamento foram essencialmente documentos oficiais 

disponíveis em websites do próprio Comando Militar e do Departamento de Defesa dos EUA 

(DoD). Constatou-se que a presença militar estadunidense ocorre através de cooperações 

militares que visam a militarização e ideologização de membros chaves das instituições civis – 

políticas – e militares em países da África. 

Palavras-chave: U.S AFRICOM; Comando Militar Africano; AFRICOM. 

Introdução 

Em 2007, ainda no governo do (ex) Presidente George W. Bush fora formulado junto 

ao Congresso norte-americano a proposta de criação de um Comando Militar para atuar na 

região do continente africano. A prerrogativa para a formulação do Comando Militar especifico 

para região do continente africano transitava em dois fatores: (1) Logísticos e (2) Estratégicos; 

no primeiro, os antigos dois Comandos Militares responsáveis pela África, o EUROCOM e o 

CENTCOM não conseguiriam gerir as demandas do continente  que estavam crescendo desde a 

década de 1980 (quando foram constituídos e designados responsáveis pela África), e; em 



 
 

 
 

segundo lugar, o continente ao final dos anos 1990 veio crescendo de importância estratégica 

para o governo norte-americano, em especial após os anos 2005, onde percebe-se uma 

intensificação da presença chinesa (BROWN, 2013). Assim, reuniões do Congresso dos Estados 

Unidos desde 2002 e projetos de contenção de ameaças terroristas na região magrebina-sahelina, 

culminaram em 2007 com a criação do U.S Africa Command, que faria parte dos Comandos 

Militares Unificados. Este comando tinha como finalidade aproximar politicamente os interesses 

estadunidenses e dos Estados parceiros africanos.  

David Brown (2013) em um estudo realizado no Africa Center for Strategic Studies 

conclui que dentro das pressuposições para a criação do Comando Militar Africano dos EUA 

encontram-se interesses geoestratégicos, que o autor determina serem dois: 1. A ascensão de 

atores não-Estatais na África, principalmente grupos terroristas que imigraram para a região 

após os anos finais da Guerra do Iraque, como a al-Qaeda, e; 2. Crescimento econômico 

africano, que está intrinsecamente ligado a capacidade mineral-natural do continente. 

Embora Brown (2013) lance boas hipóteses para a explicação da formação de um 

Comando Militar específico para a região da África, por parte dos Estados Unidos, o autor deixa 

de considerar dois eventos de grande relevância no cenário político internacional. Primeiro, a 

ascensão da China como potência emergente desde finais dos anos 1990 e início dos 2000 e seu 

histórico de aproximação com países africanos desde períodos da Guerra Fria. Segundo, a crise 

de 2008 que coloca em cheque o “projeto hegemônico” e de “acumulação estratégica” dos EUA 

na economia nacional e mundial
209

. 

Deste modo, é necessário problematizar o surgimento do Africom e projetar um olhar 

cientifico acerca desta decisão político-estratégica dos EUA para o continente africano. Ao 

longo desse artigo serão abordados os seguintes tópicos: (a) O que é o U.S AFRICOM; (b) Qual 

escola das teorias das Relações Internacionais melhor explica este projeto estadunidense; (c) 

Quais as ações do U.S Africom de 2008 a 2014? 

Por limitação de tempo e recursos, este artigo será majoritariamente de análise abstrata-

teórica, com algumas indicações empíricas específicas que ajudem no processo de “falsificação” 

                                                           
209 Faço uma advertência aqui ao leitor. Não pretendo tratar da crise de 2008 apenas como uma Crise Econômica, 

mas em sua esfera social, como alteradora das relações sociais e como política, alterando as relações políticas entre 

os Estados. Assim, abordo a crise de 2008 como Gramsci (Bianchi, 2002:33) que busca abordar a de 1929 não 

como determinante dos acontecimentos políticos, mas, como elemento que contribui para a ruptura e crise do 

[complexo] projeto hegemônico. 



 
 

 
 

(teste) das hipóteses. Como dados, serão usados documentos oficiais do governo e instituições 

dos EUA. 

Esta investigação traz como hipóteses para o surgimento e implementação do Africom, 

o seguinte: 

 Conter ameaças militares, ligadas historicamente e geograficamente a 

movimentos islâmicos fundamentalistas, como a al-Qaeda, al-Shabaab, Boko 

Haram e outros que desde 2002 (anterior a formação do Comando, mas um dos 

fatores para sua formação) -2015. 

 Tentativa de constituir novos parceiros-Estados na luta contra estes grupos 

“terroristas”;  

 Constituição e Apoio de Estados-nacionais sólidos e capacitados para conter as 

ameaças militares e epidêmicas, que assolam o continente africano. 

Tendo os elementos estruturadores do trabalho sido apostos, iniciaremos a discussão 

com respeito ao primeiro tópico. O que é o U.S AFRICOM. 

O que é o U.S AFRICOM? 

Embora já se tenha sido esboçado alguns aspectos da formação e do que consiste o 

Africom, tentar-se a ao longo deste tópico, refinar a explicação dada ao Africom que tentei fazer 

dois anos atrás, em um artigo sobre a formação e atuação do Comando Militar Africano 

(ANTUNES, 2013). Pelo fato de ter avançado na pesquisa e melhorado o arcabouço teórico, irei 

reconstruir parte do trabalho de anos atrás e atualizar as informações usadas. 

O U.S Africa Command, ou como será tratado aqui, Africom e/ou Comando Militar 

Africano (tradução livre e objetiva) consiste em um projeto militar estadunidense de defesa 

mundial. O Africom faz parte de um conjunto de Comandos de Combate Unificados que são 

utilizados desde finais da Segunda Guerra Mundial como meio de proteção e defesa para os 

EUA. Formulado em Dezembro de 1946, o Plano dos Comandos Unificados propunha a criação 

dos seguintes Comandos Militares: Comando do Pacífico (Pacific Command), Comando do 

Alasca (Alaskan Command), Comando do Nordeste (Northeast Command), Frota do Atlântico 

(Atlantic Fleet), Comando do Caribe (Caribbean Command) e o Comando da Europa (European 

Command). A intenção era que com essa divisão estratégica, o “mundo” (político-militar) 

poderia ser monitorado e qualquer ameaça, seria mais rapidamente eliminada. O objetivo era 



 
 

 
 

criar bases de comando avançadas ao longo do globo terrestre e liga-las em uma rede militar de 

defesa mundial. Como propõe Bertonha (2011) 

Este é o primeiro limite do poder militar americano, pois, se suas forças aéreas e navais têm 

condições de enfrentar vários inimigos ao mesmo tempo em escala global, elas podem não bastar em 

várias situações. Já as suas forças terrestres são mais limitadas, o que obriga os Estados Unidos a 

confiarem em aliados locais (como foi feito na Europa Ocidental durante a Guerra Fria) ou se 

absterem de intervir. (pag. 168. Grifo meu) 

uma das maiores dificuldades que uma nação pode enfrentar são as “distâncias”, quão 

mais as distâncias para assuntos militares, que podem significar a sobrevivência da potência ou 

sua ruína. O projeto estadunidense aos finais da Segunda Guerra era obviamente monitorar as 

movimentações militares e políticas da URSS, como também, controlá-las e até intervir, se fosse 

necessário.  

A distância não é apenas um problema para o poderio norte-americano. Alguns eventos 

Históricos demonstram isso, como no caso da Primeira Guerra Mundial e o “Plano Schlieffen”, 

que visava uma vitória arrasadora no Oeste e Leste europeu por parte da Alemanha. Tendo os 

planos sido frustrados com o atraso da campanha na França a Alemanha não pôde reconduzir 

suas tropas dentro do prazo estabelecido para atacar a Rússia, e por fim acabou guerreando em 

duas frentes, um dos fatores de sua derrota.  

A distância e delay na ação são problemas que todas as nações sofrem, principalmente 

as que almejam um poder militar de intervenção global. Na tentativa de resolver este problema e 

ser “completamente” operante no globo, os EUA decidiram construir um plano de Comandos de 

Combate Unificado – UCC. Antes de 2007, o território africano não possuía um comando 

específico para seu continente, estava subordinado ao USEUCOM e ao USCENTCOM. 

Conforme vemos em mapa abaixo o antes (de 2007 e o pós-2007). 

 

 



 
 

 
 

 

Figura 2 Unified Combatant Plan. Disponível em: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/U.S._Unified_Command_Plan_areas_of_r

esponsibility.jpg 

             

 



 
 

 
 

Figura 3 Unified Combatant Plan 2. Disponível em: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/U.S._Unified_Command_Plan_Map_201

1-04-06.png 

 

Nos mapas acima é possível perceber que o globo é dividido em áreas subordinadas a 

Comandos Militares específicos. Facilitando assim a tarefa estadunidense de monitorar o 

mundo, na busca de garantir sua supremacia. O caso em especial é o USAFRICOM, comando 

que não existia até 2007 e que recebe papel importante após a crise de 2008 e anos seguintes. 

Em 2010 quando inicia a “Primavera Árabe” nos países africanos ao norte, no Saara, é possível 

observar a participação do Africom na moderação e na presença no conflito.  

 O General Carter Ham, em 2011, elencou algumas das missões do Africom na 

África, sendo estes: 

(1) Deter or defeat al-Qaida and other violent extremist organizations operating in Africa and deny 

them safe haven; (2) Strengthen the defense capabilities of key African states and regional partners. 

Through enduring and tailored engagement, help them build defense institutions and military forces 

that are capable, sustainable, subordinate to civilian authority, respectful of the rule of law, and 

committed to the well-being of their fellow citizens. Increase the capacity of key states to contribute 

to regional and international military activities aimed at preserving peace and combating transnational 

threats to security; (3) Ensure U.S. access to and through Africa in support of global requirements; (4) 

Be prepared, as part of a whole of government approach, to help protect Africans from mass 

atrocities. The most effective way in which we do this is through our sustained engagement with 

African militaries; (5) When directed, provide military support to humanitarian assistance efforts 

(HAM, 2011). 

Até aqui, pode-se perceber claramente a intenção estratégica de formar um Comando 

Militar específico para a África, tendo em vista: Deter os avanços de grupos terroristas, apoiar os 

Estados parceiros em questões organizacionais-institucionais e humanitárias e, garantir o acesso 

estadunidense aos recursos naturais necessários para a indústria norte-americana. 

O Comando Militar Africano, tem como finalidade principal garantir a influência 

estadunidense na África, através de uma parceria com os Estados africanos. Agora que temos 



 
 

 
 

uma ideia do que consiste o U.S AFRICOM, podemos avançar na discussão e discorrer sobre 

qual teoria das Relações Internacionais melhor explica o Africom e suas “intenções”
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. 

U.S Africom e a Teoria das Relações Internacionais 

Neste tópico não se pretende delongar na discussão acerca de como Teorias da RI 

podem ajudar a entender e caracterizar o objeto, antes, dar uma noção sobre o conceito de 

“anarquia internacional” e processos de consolidação de poder hegemônico. Assim, este tópico 

servirá para embasar a ideia de que o sistema internacional é uma arena de competição pelo 

poder total exercida pelas nações e provocam transformações através dos choques e das tensões. 

Permitindo fenômenos sociais e políticos de relevância para a sociedade acadêmica, como é o 

caso do Africom. 

Das teorias das RI, uma que se destaca ao salientar o elemento anárquico da sociedade 

internacional de Estados e seu constante estado de conflito é a teoria da Escola Realista. Um dos 

teóricos fundamentais da escola realista é Kenneth Waltz. Ao longo deste tópico abordarei suas 

contribuições escritas em 2000, em seu artigo intitulado Structural Realism after the Cold War, 

o autor busca realizar uma crítica aos teóricos liberais que aos finais da Guerra Fria, tendiam a 

acreditar num processo de democratização dos Estados não-democraticos, consolidação do 

poder hegemônico unipolar estadunidense e demasia da importância das Instituições em 

contraposição aos Estados (WALTZ, 2000).  

Embora a retórica de democratização do mundo não-democratico pareça um processo 

pacifico e evolutivo do sistema político mundial, essa democratização se faz através de 

intervenções e influencia ideológica, ou mesmo através da guerra. Waltz (2000; 13) afirma: 

“Peace is the noblest cause of war”. Até por que a perspectiva liberal propõe que Estados 

democráticos não entram em guerra com outros Estados democráticos. Entretanto, a busca pela 

democratização é a guerra.  

Resumidamente, pode-se afirmar que embora a perspectiva liberal proponha a paz, ela 

só é possível através da guerra, reforçando então a teoria Realista (clássica ou neo) que o cenário 

internacional é anárquico e a busca dos Estados – principalmente as superpotências – seria a 

busca por um controle, um equilíbrio na balança de poder global. 
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Nesta medida então, a proposta de aproximação consciente e cooperação diplomática 

entre os EUA e os Estados africanos, embora seja difundida através de uma retórica Liberal – 

aproximação, fortalecimento e consolidação da democracia e parceria humanitária – para os 

Estados africanos, se materializa em aparelhos militares, sendo assim paradoxal. Para Angola, os 

EUA afirmam seus interesses e sua inserção como: “U.S. foreign policy goals in Angola are to 

promote and strengthen Angola’s democratic institutions, promote economic prosperity, 

improve health, and consolidate peace and security” (U.S Africom, website oficial).  

Os EUA representam 12,3% das parcerias com Angola (CIA World Factbook, 2015). 

Perdendo para 44,7% do rival na região, China. Isso demonstra que mesmo que indiretamente, 

ou seja, sem a intenção real ou direta de lutar ou guerrear, a China representa uma ameaça a 

consolidação do poder hegemônico na África, principalmente à Subsaariana. Partindo ainda do 

escopo teórico usado até aqui, Waltz (2000) levanta duas questões: 1. A busca estadunidense de 

democratizar e/ou fortalecer as democracias preconcebidas na África, e; 2. Influenciar e 

pressionar a democratização do Estado chinês. Assim sendo, com base em Waltz (2000) é 

possível apontar para uma dicotomia hegemônica. De um lado as tendências democráticas 

estadunidenses e de outro, a não-democracia chinesa que ameaça a consolidação dos interesses 

norte-americano. 

Algo que deve ser levado em consideração e que já fora citado nas proposições acima, é 

a recusa de Waltz (2000) em reconhecer que as Instituições seriam mais importantes que os 

Estados. Observando a instituição U.S Africom, é possível observar sua subordinação direta as 

decisões tomadas no interior do aparelho de Estado estadunidense, pela Casa Branca e/ou pelo 

Congresso. Como em 2012, onde notícias não oficiais indicam que o antigo ex-Comandante do 

Africom, General Carter F. Ham foi retirado e substituído do cargo após desobedecer ordens 

diretas do Pentágono, que teriam vindo da Casa Branca, durante um conflito em Bengazi
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Embora a subordinação e hierarquia militar não pressuponham os argumentos de subordinação 

ao Estado, propostas por Waltz, se observarmos por outro ângulo, das finanças, é possível 

perceber que os subsídios para o Comando Militar são avaliados e sancionados pelo Congresso. 

Analisar e concluir que o Africom nada mais é que uma ação de um Estado dentro de 

um sistema internacional anárquico, seria apenas uma abstração, redução, da totalidade 

complexa que envolve este problema. Para superar este reducionismo e avançar para análise 

mais profunda do objeto e do problema, se faz necessário trazer para o debate outras teorias que 
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venham a contribuir para um entendimento mais amplo. Dois destes autores que podem 

contribuir para uma análise mais complexa, seriam Gramsci e Jessop. Em Gramsci focaremos o 

caráter mais geral acerca de Crise Hegemônica e uma tentativa de combater o reducionismo 

economicista tendo em vista a crise de 2008. Em Jessop, abordaremos suas contribuições para 

entender o surgimento do Africom a partir do conceito de “strategic-relational approach” 

(JESSOP, 1985). 

Antes de prosseguir, retifico que este tópico, que trouxe algumas abordagens mais 

gerais da Teoria Realista de Waltz, teve como principal objetivo demonstrar que o sistema 

mundial não possui um Estado determinante dos acontecimentos, quiçá instituições que tem 

poder para determinar os rumos dos acontecimentos. Mas, o que pode ser observado em nível 

das relações dos Estados no plano Internacional é a busca pela Hegemonia, uma busca 

assimétrica e não unitária, que provoca uma conjuntura conflituosa e anárquica. 

Quais as ações do U.S Africom de 2008 a 2014? 

Desde sua formação, em 2007 e sua atuação no continente africano, 2008, o Africom 

tem buscado estabelecer relações diplomáticas com os Estados africanos. Essa tentativa de criar 

laços diplomáticos ocorre, pois, uma das tentativas estadunidenses é a de exportar para os 

Estados, seu Projeto de Nação-Modelo, o modelo Ocidental de Nação Democrática. Esse 

modelo, entra muitas vezes em choque com a imagem que alguns países africanos possuem, tais 

como: Estados falidos, corruptos e despreparados – ou seja, desorganizados e sem um projeto de 

governo legitimado na sociedade civil (ditaduras). Através do Africom, os EUA exportam para 

estes Estados africanos, o modelo, as ferramentas para a transformação. Como a maioria dos 

países africanos conquistaram sua independência através da guerra, estes países possuem 

Exércitos oficiais com forte intervenção nos assuntos políticos, sendo os Golpes Militares a 

principal variável para a descontinuidade das democracias (SANCHES, 2010). 

Na busca de construir Estados sólidos e institucionalizados, uma das tentativas dos 

EUA, através do Africom é fornecer treinamento para as elites militares, para oficiais de alto 

escalão (generais e coronéis) que possuem uma inserção nos aparelhos políticos acentuada. Para 

cumprir essa tarefa, o Africom proporciona treinamentos para os Exercitos locais e fornece 

equipamentos – uniformes, armas – para os contingentes e “educação” para os oficiais. 

Entretanto, neste sentido, surge um problema
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, conforme descrito por Saint Pierre e Mathias 

(2004) em um estudo sobre a importância da ideologia como Estratégia. Para os autores, a 
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ideologia tem papel fundamental na organização das Instituições Políticas. Pois é através da 

ideologia que é conferido a forma como os agentes interpretam a realidade e buscam meios para 

superar desafios que surgem. 

Desta maneira, observa-se na atualidade na ação do AFRICOM uma expansão do papel 

dos EUA no continente africano na perspectiva militar, transferindo recursos humanitários dos 

civis aos militares. Há rejeições no continente a esta militarização e envolvimento estrangeiro 

nas questões internas dos países. O repúdio ao papel dos militares norte-americanos e 

empreiteiros militares privados que treinam e equipam os soldados africanos vêm aumentando a 

insatisfação das sociedades africanas. Em vez disso, os africanos esperam uma política externa 

dos EUA global baseada em verdadeira parceria com a União Africana, com os governos 

africanos e a sociedade civil sobre paz, justiça, segurança e desenvolvimento. 

Ainda sobre questões Humanitárias, o Africom tem provido ajuda e ações de combate a 

ameaças de saúde pública. Recentemente fora feito uma grande tentativa de combater o vírus 

Ebola que assolou os países e regiões com estruturas sanitárias e estruturais precárias. Outro 

problema de saúde pública na África é o HIV/AIDS. Uma doença que possui ligação com o 

passado do continente e que não caberia aqui descrevê-lo. O interessante aqui é perceber como o 

combate a ameaças de saúde, servem como sútil e fundamental instrumento para estabelecer 

laços entre dois (ou mais) Estados. O combate a doenças é de importância social, mas também 

militar e estratégica. Afinal, deter essas ameaças contribuem para estabelecer uma imagem 

agradável para os EUA frente aos Estados africanos, como também, impedem riscos à sociedade 

americana na África ou aos arredores. O pesado investimento em ajuda humanitária, deve ser 

visto não apenas como ajuda, mas também, como cálculo estratégico, estratégia política e social, 

que beneficiam não apenas o Estado norte-americano, mas também suas empresas 

farmacêuticas.  

Para combater ameaças militares de grupos terroristas, o Africom busca não intervir 

diretamente nos assuntos locais, mas proporciona treinamento aos Exércitos. Quando a situação 

sai dos limites aceitáveis, o Africom intervém, para garantir a sobrevivência do Estado que 

possui laços diplomáticos. Turse (2015, s/n) nos informa que “In 2014, the United States carried 

out 674 military activities across Africa, nearly two missions per day, an almost 300% jump in 

the number of annual operations, exercises, and military-to-military training activities since US 

Africa Command (AFRICOM) was established in 2008” (grifo meu). O Africom, desde seu 

estabelecimento em 2008, tem aumentado sua rede de parceiros e seu raio de ação. Algo que 

preocupa alguns estadistas e intelectuais. 



 
 

 
 

Embora seu foco seja criar relações e parcerias com Estados africanos, os EUA usam o 

Africom para garantir seus interesses além do continente americano. Sua busca é construir 

Estados, não como a retórica liberal-idealista propõe, como uma “benfeitoria”. Mas sua ação é 

estratégica e pontual. A formação de novos Estados, alinhados ao projeto hegemônico e de 

acumulação estratégica dos EUA vem de encontro a sua busca pela supremacia e superioridade, 

sua tentativa de diminuir o problema das distâncias e potencializar o poder de ação, mesmo que 

usando Exércitos que não sejam os seus e soldados que não sejam americanos. Isso barateia o 

custo de guerra e potencializa o poder militar e ideológico do projeto de Império soberano que 

se projetou após a decadência da URSS, em 1991. 
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Resumo 

Uma nova era no estudo da Segurança Internacional dentro das Relações Internacionais 

foi inaugurada no séc. XXI, proporcionando uma oportunidade de análise crítica sobre a 

natureza dos conflitos, agora em um sistema internacional multipolar. Ao mesmo tempo surgem 

as transformações materiais ligadas a Globalização, como maior fluxo de pessoas e informações. 

Isto posto, este trabalho pretende expor a evolução dos conflitos na Colômbia concomitante a 

evolução dos debates, pois é digno de atenção que os grupos de autodefesa na Colômbia, 

surgidos em 1981, passaram por vários processos de ruptura interna: tais como reagrupamento e 

desmobilização. Passadas pouco mais de três décadas, o que restou desses grupos se 

transformou nas Bandas Criminais (BACRIM). Estas surgiram em 2006 e são conhecidas como 

pequenos grupos descentralizados, economicamente motivados, que estão presentes em todo o 

território colombiano e mantêm alianças e negócios em outros países, praticando o tráfico de 

drogas e outras atividades ilícitas. Configuram novas redes de criminalidade, caracterizadas pela 

maior fluidez e lideranças pouco definidas. Agem nos “espaços vazios” gerados pela 

deslegitimação das instituições estatais, associadas à presença estatal precária ou unicamente 

negativa (coercitiva). Vale ressaltar o papel do Narcotráfico, que também sofre uma 

fragmentação a partir da desmobilização dos paramilitares, mudando o caráter das ações, as 

estratégias e a dinâmica da violência entre os grupos que almejam controlar as atividades ilegais. 

Assim, este trabalho procura analisar a evolução do conflito colombiano, mostrar que a 

dimensão internacional do conflito deturpa a linha entre o local e o global, com foco nas bandas 

criminais, sua atuação e conexões com outros grupos latino-americanos que compartilham suas 

características, fazendo parte então do debate mais atual em Segurança Internacional. 

Palavras-Chave: Colômbia – Bandas Criminais – Segurança na América Latina 

 

 



 
 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

A expansão de assuntos abraçados pela agenda de Segurança Internacional a partir do colapso 

da União Soviética e do fim do confronto bipolar militar e nuclear, admitiu as problemáticas da 

segurança humana, do meio ambiente, crime transnacional, narcotráfico e migração internacional 

como importantes questionamentos. Assim, pôs em debate a antiga divisão de high politics e low 

politics presente nas relações internacionais e a própria balança de poder mundial. Igualmente, a 

fluidez de pessoas e informações produzidas pela Globalização tornaram essas mudanças ainda mais 

rápidas. 

Todos esses dilemas adicionados à agenda não são recentes, mas significa que algumas dessas 

atividades souberam adaptar-se e aproveitar-se das novas tecnologias e ferramentas proporcionadas 

pela mundialização da economia liberal, para antigos crimes. Assim, este artigo analisa o Narcotráfico 

como representante dessa nova conjuntura, conceituado pelo Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crime (UNODC), como um comércio ilícito global, envolvendo o cultivo, fabricação, 

distribuição e venda de substâncias que estão sujeitas a leis de proibição de drogas (World Drug 

Report, 2008). Além disso, esse crime é comumente associado a corrupção política e lavagem de 

dinheiro, tornando o quadro aqui abordado ainda mais complexo. Também representa a atividade 

praticada tanto pelos paramilitares quanto pelas bandas criminais, que serão abordadas ao longo do 

artigo. 

O termo droga tem origem na palavra “droog” (do holandês antigo), que significa folha seca, 

porque antigamente a maioria dos medicamentos era feita à base de folhas. A medicina define como 

droga “qualquer substância capaz de modificar a função dos organismos vivos, resultando em 

mudanças fisiológicas ou de comportamento” (CEBRID). Portanto, é preciso entender o processo pelo 

qual essas substâncias se tornaram ilegais e motor para atividades como o narcotráfico. 

Ao mesmo tempo, na América Latina, mais especificamente na Colômbia, a violência e os 

conflitos já atingem a população há mais de seis décadas. Contudo, se observado com mais cautela, é 

possível notar também mudanças e evoluções. Como, por exemplo, a motivação, a estratégia de ação e 

os atores envolvidos. Até o início do século XXI os atores no conflito colombiano eram os grupos 

guerrilheiros, os paramilitares e as redes de Narcotráfico, todos intrinsicamente conectados. Mais 

recentemente, em 2006, as Bandas Criminais (BACRIM) foram adicionadas a esse cenário. Estas 

foram definidas pela Política Integral de Segurança e Defesa para Prosperidade, do presidente Juan 

Manuel Santos, como estruturas criminosas nacionalmente desarticuladas, com alto poder de 

corrupção, intimidação e armamentos, que combinam produção e comercialização de drogas com a 

violação dos direitos e as liberdades dos cidadãos nas áreas rurais e na periferia de alguns centros 



 
 

 
 

urbanos da Colômbia. Ou então, como Arias e Restrepo (2010) definem: “as BACRIM são a fusão de 

várias gerações antigas e atuais de criminosos, alguns com e outros sem referências ideológicas, com 

diferentes níveis de capacidade de organização e controle territorial”. 

Assim, dentro da tônica da evolução dos estudos de Segurança Internacional e do Narcotráfico 

na Colômbia, a Segurança Humana é o conceito que permeia ambos. Este, foi lançado em 1994 pelo 

relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), e retira a atenção do 

Estado e a transmite para o indivíduo. Diferente do clássico conceito de Segurança Estatal, que 

prioriza os assuntos militares, a Segurança Humana prioriza questões como fome, segurança pessoa, 

política, desde o nível individual até o global. Assim, é necessária a garantia dos direitos humanos em 

várias categorias, como econômica, ambiental e de saúde. Categorias que o narcotráfico invade e 

desmonta principalmente por meio do uso da força. A fim de explorar esses processos, este artigo fará 

uma investigação explicativa, bibliográfica, com objetivo exploratório, usando a abordagem 

qualitativa. Quanto à sua estrutura, dividir-se-á em três partes. 

Na primeira sessão, o objetivo é expor o Narcotráfico como ameaça transnacional que vem de 

um Regimes Internacional de Proibição às drogas, baseado no conceito de regime apresentado por 

Krasner, posteriormente explicado; e sua operacionalização na Colômbia. Na segunda sessão, as 

forças paramilitares colombianas são salientadas, desde seu surgimento até a desmobilização oficial, 

no sentido de mostrar suas variações. Na terceira e última sessão, as bandas criminais são apresentadas 

como falha do processo de desmobilização e cenário mais atual do conflito colombiano. 

 

2 O NARCOTRÁFICO 

 

O mercado de drogas ilegais é uma atividade substancialmente transfronteiriça e segue uma 

lógica de poder que perpassa vários setores da sociedade. É um dos negócios mais lucrativos do 

mundo, movimentando algo em torno de 500 bilhões de dólares ao ano (ARBEX JR.,2005, p 24). 

Assim, não é de se estranhar que haja interesses diversos envolvidos na manutenção da arbitrária 

proibição de certas drogas em âmbito mundial. 

Não é possível analisa-la sem se considerar alguns aspectos importantes. Um deles é o 

contexto histórico, que parte dos Estados Unidos no início do século XX, com a proibição do 

comércio de drogas, inaugurando a ilegalidade dessas substâncias. Segundo Szasz (1993), naquele 

momento, drogas como cocaína e morfina não eram encampadas pela legislação estadunidense. 



 
 

 
 

Portanto, sem leis que tratassem do assunto, essas drogas não eram nem legítimas nem ilegítimas. 

Assim começou o proibicionismo localmente e internacionalmente, consequentemente, tornou ilegal 

qualquer indivíduo que compre, venda ou consuma essas substâncias. 

Os EUA levaram esse compromisso de oposição durante encontros internacionais, como 

defende Rodrigues (2012, p.29), 

Depois da Conferência de Haia de 1912 aconteceram mais dois encontros, um em 1925 e outro 

em 1931, também em Genebra, nos quais a delegação estadunidense defendeu com veemência 

sua postura proibicionista. (...). Foi por pressão estadunidense que o tratado de 1931 trazia 

uma cláusula que obrigava os Estados signatários a criar departamentos próprios de repressão 

ao tráfico de psicoativos nos moldes daqueles instaurados pelos EUA nos anos 1920. Tratava-

se, dessa maneira, da aceitação internacional do modelo de repressão estadunidense como o 

mais adequado para enfrentar a produção e o comércio de drogas psicoativas. 

 

É necessário pontuar que a aceitação dos Estados a esse modelo de proibição foi um ato 

político, que segue determinados interesses. No caso, permitiu a intervenção sobre a vida de cada 

cidadão, com a justificativa de melhorar a vida individual e coletiva, mas também abriu espaço para a 

perseguição e apreensão das pessoas consideradas perigosas à ordem social. Essas iniciativas 

tornaram-se ainda mais fortes com o passar dos anos, culminando na mais representativa delas: a 

declaração de Guerra às Drogas pelo então presidente Nixon, no ano de 1972. Ou seja, o mundo vivia 

a Guerra Fria, e então mais uma guerra é declarada pela potência vencedora do último conflito 

mundial, com a força que este ato representa. Desta forma, para combater esse inimigo invisível a 

repressão foi a maior reposta. 

Dado isto, podemos observar um regime, segundo o conceito de Krasner (1982): os regimes 

internacionais são definidos como princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisões 

ao redor dos quais as expectativas dos atores convergem em uma dada área-tema. No caso, foram 

criadas regras, leis e instituições para controlar a produção, o consumo e a distribuição de drogas. 

Porém, o que os partidários do proibicionismo não esperavam era que o mercado de 

psicoativos se sofisticasse a ponto de assumir um caráter empresarial. Segundo Krauthausen e 

Sarmiento (1991), o narcotráfico pode ser dividido em dois setores: competitivo e oligopólico. O 

primeiro representa a produção, distribuição e venda da folha de coca e da pasta base, portanto é o 

setor com maior concorrência. O segundo representa os pequenos grupos que controlam a fase de 

transformação da pasta base em cocaína, a parte mais rentável do empreendimento, para ser repassada 

aos grupos que vendem por atacado. Assim, quanto maior a repressão, maior a sofisticação que o 

mercado ilegal assumia. 



 
 

 
 

Outro aspecto importante é o reflexo direto da Guerra às Drogas na América Latina, por meio 

de intervenções nos Estados tidos como produtores de drogas ilegais, a exemplo do país foco deste 

artigo, a Colômbia. Ainda, não foi levado em conta o teor cultural do plantio de folha de coca 

(Erythroxylum), um arbusto que tem origem nos Andes, seu nome deriva do aimará “Kkoka”, que 

significa planta divina. Estima-se que no período da conquista existia já uma tradição de cultura e uso 

de pelo menos 6.500 anos no arco andino (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela). Entre 

essas intervenções, foi lançado o Plano Colômbia, que dentre outras categorias, injetava milhões de 

dólares para combater o plantio de coca e para treinar as forças policiais no combate aos grupos 

traficantes. De acordo com Filho e Vaz (1997), em verdade, o plano busca fortalecer as Forças 

Armadas com melhores instrumentos de combate e comunicação, para que efetivamente assumam 

uma postura mais ofensiva na guerra, e melhorem a capacidade da Polícia no combate às drogas, além 

de treinamento para trabalhos de pulverização de produtos químicos para destruir as plantações. 

Depois desse plano, outros foram traçados (Pacto Andino e Iniciativa Mérida no México, etc.), 

mas com o mesmo objetivo. Também merece destaque o aspecto social, representado pela sedução 

que uma economia rentável exerce nas pessoas que almejam se afirmar pessoal e materialmente, e por 

várias razões não conseguem fazer isso de forma legal. Assim, a criminalidade não aparece como algo 

negativo, mas sim como uma oportunidade de crescimento, conforme o indivíduo passe a formar parte 

de um grupo, com suas próprias regras e sua própria história. 

Já a conotação política do narcotráfico aparece em razão das instituições estatais frágeis e os 

espaços vazios, especialmente em áreas de fronteira, além da corrupção, supervisão debilitada do 

sistema financeiro, aplicação limitada da lei, bem como a pobreza e a desigualdade social, permitindo 

o florescimento dessa atividade. 

O principal efeito dessas políticas coercitivas acima tratadas nos grupos da região foi a rápida 

fragmentação e dispersão das organizações criminais, assim, antes caracterizada por possuir grandes 

estruturas criminais como os cartéis, a América Latina agora possui redes que se descentralizaram, 

especializaram, diversificaram, e adaptaram uma estrutura horizontal, formada por pequenos grupos 

que atuam internacionalmente. Alguns exemplos desses grupos são “las maras” Bairro 18 e MS-13 em 

Honduras e Guatemala; “la pandilla” O Barrio Azteca que opera em El Paso, Texas e Juárez, no 

México; as “bandas criminais” Urabeños e Rastrojos na Colômbia; e o Comando Vermelho no Rio de 

Janeiro. 

A maioria desses grupos também se envolvem com a lavagem de dinheiro, pois precisam 

tornar legal o dinheiro fruto do tráfico, se aproveitando que o dinheiro se move fácil e eletronicamente 

pelo mundo. Cervini (1997) apresenta fatos estruturais na economia mundial que possibilitam o 



 
 

 
 

processo de lavagem de dinheiro: o crescimento das atividades informais (fora da contabilidade 

oficial), o aumento do componente serviços na economia legal (“produção de serviços intangíveis”), a 

evolução de um mercado monetário internacional e o aperfeiçoamento dos chamadas “networks 

ilegais”, associações entre os diferentes “clãs” ou “carteis” de comércio de drogas mediadas por 

burocracias diversas em nível trasnacional. 

Toda essa estrutura funciona mundialmente, porém, várias fases desse processo são realidades 

da América Latina, como visto, principalmente graças ao seu cultivo e produção da folha de coca. O 

mercado lucrativo e expansivo da droga tem denegrido a segurança humana e regional. Na prática, a 

estratégia de proibição firme da ONU-EUA tem dominado o discurso internacional sobre o controle de 

drogas e impede que os países experimentem abordagens alternativas, ou os constrange a ignorar ou 

desafiar as suas obrigações nos termos dos tratados sobre controle de narcóticos dentro das Nações 

Unidas. A insistência dos EUA sobre esta abordagem política não só levou ao fracasso total da "guerra 

contra as drogas" nos últimos anos, mas também tem sido contraproducente para o próprio país e para 

os interesses dos países latino-americanos (BAGLEY, 2012, p. 246). Portanto, os altos custos 

associados ao insucesso da “guerra contra as drogas” geraram uma reação à estratégia dos EUA tanto 

internamente quanto no exterior, além disso, produziu um novo debate sobre alternativas à proibição, 

como abordagens de redução de danos, a descriminalização e legalização. 

 

3 FORÇAS PARAMILITARES 

 

A atuação dos grupos de guerrilha fomentou a criação desses grupos paramilitares civis, ou de 

autodefesas, que procuravam se defender da atuação das guerrilhas que, por vezes, se voltavam contra 

a população, de maneira a repreender aqueles que se colocavam contra sua causa, ou para recrutar 

jovens, destruindo propriedades e sequestrando cidadãos para forçá-los a lutar contra o governo 

(CASTRO, 2007, p. 2). Sobre as raízes desses grupos de autodefesas, Sánchez (2001, p. 21) 

argumenta que: 

Os grupos de autodefesa têm diversas raízes históricas. Estas incluem Exércitos privados que 

cumpriam um papel importante nas guerras civis do século XIX, as várias formas de polícia 

privada que os proprietários de terra utilizavam para se contrapor ao conflito agrário no início 

deste século e, mais claramente, os grupos antiguerrilheiros formados durante a confrontação 

bipartidária nos anos 1950. Contudo, falando especificamente da sua atual configuração, os 

grupos de autodefesa são um produto típico da bem conhecida doutrina de “segurança 

nacional” que se espalhou por toda a América Latina durante os anos 1970 e 1980 como parte 

de uma estratégia global contra o comunismo. 

 



 
 

 
 

Embora os grupos de autodefesa ou paramilitares fossem em primeiro momento protegidos por 

lei, na sua evolução, acabaram se tornando funcionários de grandes proprietários de terras e traficantes 

de drogas interessados em proteger seus territórios. Só no final da década de 1980, diante das pressões 

para que o governo tomasse medidas para o controle da violência que assolava o país, o então 

presidente Virgílio Barco revogou a lei 48 de 1968, que autorizava as Forças Armadas a formar 

grupos de autodefesa; e estabeleceu o decreto 1.194 de 1989, que prevê pena de prisão aos que 

financiem ou promovam grupos paramilitares (LEONGÓMEZ, 2004, p. 119). 

Mesmo assim, vários grupos foram formados em resposta às ações das FARC, entre eles o 

Muerte a Secuestradores (MAS), Exército de Libertação Nacional (ELN) e Autodefensas Campesinas 

de Córdoba y Urabá (ACCU), sob a influência de Carlos Castaño, que, em 1997, em reunião com 

líderes de outros grupos que operavam independentemente no país, oficializou a criação das 

Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC), resultado da unificação de várias organizações 

paralimitares. Nessa época, a organização contava com aproximadamente 4.000 combatentes, entre 

unidades rurais e urbanas, esquadrões de extermínio e elementos de logística e inteligência. Mais 

tarde, em 1998, uma segunda reunião decidiu expandir a extensão do domínio da AUC, enquanto o 

número de combatentes subia para 6.800 (CASTRO, 2007). Segundo Spencer (2011, p. 72): 

Foi durante o governo de Andrés Pastrana (1998 – 2002) que as AUC se 

expandiram agressivamente, crescendo a um ritmo que refletia não só a 

decepção popular com os fracassados processos de paz, mas também seus 

esforços para chegar a ser um ator importante, a ponto de não ser excluído de 

nenhum acordo de negociação para o fim da guerra. Contudo, pra crescer e se 

expandir, os paramilitares, da mesma forma que a guerrilha, acabaram por se 

tornar dependentes do narcotráfico, e aproximadamente 70% das suas 

finanças, na época do presidente Pastrana, eram provenientes das drogas, o que 

lhes possibilitava a arregimentação de cinco mil novos combatentes por ano. 

 

Observa-se que os grupos paramilitares expandiram-se rapidamente, e se tornaram mais 

envolvidos com o tráfico de drogas do que com a contra-insurgência, que culminou em um período de 

muita violência, somente contido anos depois, no governo de Álvaro Uribe. 

Antes disso, observando a geopolítica da droga por meio da comparação dos mapas de cultivo 

e consumo de cocaína (mundial e na Colômbia), fica claro que por maiores mudanças que os grupos 

passem, eles continuam a atuar nas mesmas regiões geográficas, coincidentemente, as regiões de 

plantação da folha de coca, produção da cocaína e distribuição do produto. 



 
 

 
 

Portanto, a proteção dessas áreas, e por extensão, do Narcotráfico, é o constante na 

configuração da violência na Colômbia, configurando e reconfigurando os grupos participantes dessa 

atividade. 

Mapa 1 – Produtores e consumidores de cocaína 

 

Fonte: UNODC. 2010. World drug report. UNODC. Nova York. 



 
 

 
 

Mapa 2 – Localização do ELN em 2001  

Fonte: Fundación Ideas para La Paz (FIP) 2013 

Após a criação das AUC, a atividade dos paramilitares na Colômbia conheceu uma expansão 

dramática. Elas cresceram ininterruptamente até 2003, quando Uribe iniciou um processo de 

desmobilização desses grupos. O processo previa que os grupos paramilitares que estivessem 

dispostos a negociar a sua desmobilização fossem providos de uma zona desmilitarizada onde 

poderiam conduzir suas negociações sem medo de serem presos e extraditados para os Estados Unidos 

por acusações de tráfico de drogas (AVILÉS, 2006, p. 137). 

 Inicialmente, em julho de 2003, o governo e os paramilitares assinaram o Acordo de Santa Fé 

de Ralito, estabelecendo o início do programa de desmobilização que, na prática, ocorreu, primeiro, na 

cidade de Medellín, com o bloco Cacique Nutibara - uma importante estrutura paramilitar - no qual 

ficou estabelecido que as milícias deveriam promover um imediato cessar-fogo e o desarmamento até 

o fim de 2005 (SPENCER, 2011, p. 110 ; SANTOS, 2010, p. 78). Os processos seguiram-se e os 

principais líderes paramilitares foram avançando tanto nas negociações como nas desmobilizações. Os 

processos de desmobilização foram acelerados no final de 2004, deixando mais de 30.000 ex-

paramilitares desmobilizados em março de 2005. 

Portanto, a partir do processo de desmobilização entre 2003 e 2006, o narcotráfico entrou em 

sua etapa de maior fragmentação. As desmobilizações tiveram um impacto decisivo neste processo, 



 
 

 
 

pois os chefes das autodefesas venderam ou cederam a sua participação nos negócios para facções. 

Mas, embora os índices de violência tenham caído nacionalmente, os níveis permaneceram elevados 

em alguns cenários devido a ações de organizações criminosas organizadas e a violações da trégua 

combinada pelas AUC com o governo, em dezembro de 2002. Pelas falhas do processo, as bandas 

criminais surgiram. 

 

4 O NARCOTRÁFICO EM NOVAS MÃOS 

 

As Bandas Criminais (BACRIM) emergentes na Colômbia, descendentes dos agora 

formalmente grupos paramilitares desmobilizados que faziam parte das AUC, representam uma nova 

geração de traficantes de drogas no país. Assim, a Colômbia e a região têm de enfrentar uma nova 

realidade: uma competição de grupos ilegais dentro e fora do país, que, por causa do tráfico de drogas 

e outras economias ilegais, como tráfico de armamentos sofisticados, estendem-se além das fronteiras 

colombianas. Há consenso sobre dois pontos em relação à natureza dessas bandas: (i) a ausência de 

uma razão para contra-insurgência ou qualquer objetivo político para justificar suas ações; (ii) e a sua 

essência criminal apontada para expansão do tráfico de drogas e de outros mercados ilegais por meio 

do uso seletivo da violência (PIETRO, 2013, p. 3). Operacionalmente, as BACRIM são geralmente 

analisadas em dois níveis: "por um lado é a cúpula, responsável pelas operações de ‘alto nível’, como 

carregamentos de cocaína. Num segundo nível, se encontra a base da organização, composta por 

criminosos comuns com baixo nível de organização e formação, responsáveis por tarefas específicas, 

tais como controle de áreas de cultivos ilícitos e atividades de rotina para a organização e do micro-

tráfico e micro-extorsão" (Fundación Ideas para la Paz. 2013, p. 13). 

Politicamente, a distinção das BACRIM como fenômeno do crime organizado dá continuidade 

à distinção feita pelo governo Uribe, de diferenciar as organizações criminosas de grupos paramilitares 

representados principalmente pela AUC. Esta distinção superestima a eficácia da desmobilização e 

reintegração de grupos paramilitares (2003-2006), implicitamente negando, por um lado, a relação 

entre desmobilizados e as BACRIM e, por outro, temperando a natureza criminal - a serviço do 

narcotráfico - dos antigos grupos paramilitares. 

Nesse entendimento, Bagley (2012) acredita que as BACRIM têm várias diferenças 

importantes em relação aos paramilitares: 

1)Tendem a ser muito mais hábeis e sutis enquanto buscam alianças políticas dentro das 

instituições econômicas e políticas colombianas, muitas vezes escondem suas relações 



 
 

 
 

políticas através do contato indireto e candidatos "limpos", sem registro de envolvimento ou 

vínculos com paramilitares no passado, 2) se concentram em estabelecer influência política 

nos níveis municipais e departamentais (provinciais), em vez de nacional, 3) a área de atuação 

abrange não só a costa do Caribe colombiano, mas também o Sudoeste do Pacífico e 4) têm 

expandido seus interesses econômicos, incluindo outras atividades ilícitas, além do tráfico de 

drogas (apropriação privada de terras públicas, exploração de ouro e madeira) e empresas 

legais. 

 

De todo modo, o fenômeno das BACRIM está cada vez mais presente. Enquanto que em 2006 

as autoridades identificaram 33 bandas presentes em 110 municípios através de um exército 

permanente de 4000 homens, em 2012 reconheceram quatro bandas criminais - Urabeños, Rastrojos, 

Renacer e Machos - que estão presentes entre 190 e 200 municípios, com cerca de 4.800 homens em 

seus exércitos. Ou seja, essas bandas estão mais condensadas (PIETRO, 2013). 

A integração internacional baseada em alianças para a expansão de novos mercados em novas 

áreas, novos produtos e melhores margens de utilidade, permanece sendo o mecanismo de expansão 

mais sólido (embora pouco visível) das organizações criminosas fora da Colômbia. À medida que o 

ciclo de vida de cada organização, seu momento histórico e o tipo de estrutura criminal (cartéis, 

guerrilhas ou bandas criminais) mudam, sua dimensão internacional é de maior ou menor magnitude, 

de acordo com suas necessidades e capacidades (VERGARA, 2012, p. 10). Portanto, enquanto o 

Narcotráfico for uma atividade rentável, esses grupos continuarão a se multiplicar. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse trabalho pretendeu, diante das discussões apresentadas, ressaltar a relevância da evolução 

dos estudos de Segurança Internacional enquanto perspectiva de análise, tendo como foco de 

discussão e fundamentação os problemas vislumbrados na região da América Latina, em especial na 

Colômbia, causados pelo narcotráfico, e as organizações envolvidas nessa atividade, no contexto do 

pós-Guerra Fria e do mundo globalizado. O crime organizado atravessa fronteiras e suas ações estão 

relacionadas a diferentes tipos de ameaças em redes de caráter global. Para atender a essa “nova” 

forma de ameaça, é necessário desenvolver uma visão transnacional, o que significa coordenar 

políticas globais e locais. Esse é um dos principais desafios enfrentados pelos Estados, sociedades 

atuais, e atores que procuram abordar este flagelo. 

No tocante as iniciativas para combater esses grupos, observou-se que tanto as de âmbito 

nacional quanto as multilaterais dão preferência a abordagens militares e coercitivas e seguem uma 



 
 

 
 

política de proibição às drogas inaugurada pelos Estados Unidos; elas dão pouco espaço para políticas 

sociais e de prevenção, ou alternativas de legalização. Por conseguinte, é presumível que problemas 

como o narcotráfico e a metamorfose dos grupos que ameaçam a segurança da América Latina 

persistam desafiando a região. 

Por isso, é importante voltar o olhar para a Segurança Humana, pois esta oferece uma 

abordagem holística sobre a situação do indivíduo e suas vulnerabilidades. Assim, pode promover 

políticas que assegurem as pessoas localmente e internacionalmente. 
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