
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A presente publicação contempla algumas pesquisas apresentadas no I Seminário 

de Filosofia e Relações Internacionais, que ocorreu na Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, nos dias 21 e 22 de outubro de 2019. O 

evento aconteceu durante dois dias e contou com painelistas e apresentadores de 

trabalhos provenientes de diferentes regiões do Brasil e, inclusive, do mundo.  

Nessa perspectiva, professores de diferentes áreas do conhecimento participaram de 

mesas redondas a fim de debater sobre o assunto que foi guia central do evento, a 

saber, os questionamentos sobre um pretenso fim da ordem liberal na sociedade 

internacional. A proposta de unir filósofos e internacionalistas se dá frente a 

conjuntura na qual analisar o espaço político internacional demanda um viés 

interdisciplinar, o que implica, necessariamente, em uma soma de óticas diferentes 

para observar os fenômenos que acometem o mundo na contemporaneidade.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                           
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Editora Fundação Fênix 



 

 

 

  

 

 

 

 

Série Filosofia 

 

Conselho Editorial 

                           

____________________________________________________________ 

 

Agemir Bavaresco 

Draiton Gonzaga de Souza 

Orci Paulino Bretanha Teixeira 

Ingo Wolfgang Sarlet 

Rosemary Sadami Arai Shinkai 

Norman Roland Madarasz 

Nythamar Hilário Fernandes de Oliveira Junior 

Fábio Caprio Leite de Castro 

Nelson Costa Fossatti 

Evandro Pontel 

Jair Inácio Tauchen 

Isis Hochmann de Freitas 

Ricardo Timm de Souza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conselho Científico 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

Agemir Bavaresco 

Camila Palhares Barbosa 

Draiton Gonzaga de Souza 

Gabriel Adam 

Hugo Arendt 

Jair Tauchen  

João Salles Jung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filosofia e Relações Internacionais: 

crise do modelo liberal? 

 

(Organizadores) 

 

Agemir Bavaresco 

Jair Tauchen 

João Jung 

 

 

 

                                          

 

 

Porto Alegre, 2020 

 

Editora Fundação Fênix 



 

 



Direção editorial: Agemir Bavaresco 
Diagramação: Editora Fundação Fênix 
Capa: Magnus Kenji  
 
 
O padrão ortográfico, o sistema de citações, as referências bibliográficas, o 
conteúdo e a revisão de cada capítulo são de inteira responsabilidade de seu 
respectivo autor. 
 
Todas as obras publicadas pela Editora Fundação Fênix estão sob os direitos da 
Creative Commons 4.0 –  
Http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.pt_BR 
 
Este livro foi editado com o apoio financeiro do Ministério das Relações 
Exteriores da República Federal da Alemanha através do Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico (DAAD). 
 

 
 
 
Série Filosofia – 12 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
_____________________________________________________________________ 

BAVARESCO, Agemir; TAUCHEN, Jair, JUNG, João Salles (Orgs). 
 

Filosofia e Relações Internacionais: crise do modelo liberal? BAVARESCO, 
Agemir; TAUCHEN, Jair, JUNG, João Salles. (Orgs), Porto Alegre, RS: Editora 
Fundação Fênix, 2020. 
 
 
 
156p. 
ISBN – 978-65-87424-00-2 
DOI – https://doi.org/10.36592/978-65-87424-00-2 
Disponível em: https://www.fundarfenix.com.br 
                                                                                                            CDD-100 
_______________________________________________________________ 
1. Filosofia. 2. Relações Internaciionais. 3. Direito. 4. Ética. 
Índice para catálogo sistemático – Filosofia e disciplinas relacionadas – 100 

https://doi.org/10.36592/978-65-87424-00-2
https://www.fundarfenix.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

 

PREFÁCIO ...................................................................................................................... 11 

 

1. MULTILATERALISMO EM TEMPOS DE CRISE 

Thomas Schmitt ............................................................................................................... 13 

 

2. ÉTICA E MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA PÓS-MODERNA DE RELAÇÕES 
INTERNACIONAIS 

Roberto Rodolfo Georg Uebel ........................................................................................... 21 

 

3. NATUREZA E POLÍTICA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO BRASIL 

Bruna Gorgen Zeca .......................................................................................................... 47 

 

4. O EXÉRCITO DOS GUARDIÕES DA REVOLUÇÃO IRANIANA COMO 
FOREIGN TERRORIST ORGANIZATION: REFLEXÕES ACERCA DA AGENDA 
SECURITÁRIA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA FRENTE À REPÚBLICA 
ISLÂMICA DO IRÃ 

Mateus Henriques Thomas ............................................................................................... 63 

 

5. THE END OF THE UNIPOLAR ILLUSION: WHAT IS BEHIND MAKING 
AMERICA GREAT AGAIN?  

Augusto C. Dall’Agnol....................................................................................................... 79 

 

6. RAJIN-RASEON: UMA ANÁLISE GEOECONÔMICA DO NORDESTE 
ASIÁTICO 

Luana Margarete Geiger .................................................................................................. 97 

 

7. A INFLUÊNCIA DO CONFUCIONISMO SOBRE A REPÚBLICA POPULAR DA 
CHINA 

Athos Munhoz Moreira da Silva & Giuseppe Pitana Morrone .......................................... 111 

 

8. REPENSANDO AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS NO ANO DO SEU 
CENTENÁRIO (1919-2019)  

Guilherme Thudium ........................................................................................................125 

 

9. A PRODUÇÃO DA VERDADE NO PARADIGMA CIBERPOLÍTICO: FOUCAULT 
EM TEMPOS DE FAKE NEWS 

Thiago Borne & João Henrique Salles Jung ..................................................................... 141 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFÁCIO 
 

 

Este livro traz algumas obras selecionadas entre os trabalhos apresentados no 

I Seminário de Filosofia e Relações Internacionais, que ocorreu na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul nos dias 21 e 22 de outubro de 2019. O 

evento de dois dias contou com painelistas e apresentadores de trabalho 

provenientes de diferentes regiões do Brasil e, inclusive, do mundo.  

 Professores de diferentes áreas do conhecimento participaram de mesas 

redondas a fim de debater sobre o assunto que deu norte ao evento, a saber, os 

questionamentos sobre um pretenso fim da ordem liberal na sociedade internacional. 

A proposta de unir filósofos e internacionalistas se dá frente a conjuntura na qual 

analisar o espaço político internacional demanda um viés interdisciplinar, uma soma 

de óticas diferentes para observar os fenômenos que acometem o mundo hoje.  

 No primeiro dia, além da Mesa de Abertura que contou com a fala do Cônsul-

Geral da Alemanha, Dr. Thomas Schmitt, viu-se ainda pela manhã uma mesa 

composta pelos professores Dr. Agemir Bavaresco (PUCRS) e Dr. José Miguel 

Martins (PUCRS), debatendo sobre os desafios ao Estado-Nação no Século XXI. No 

período da tarde, após uma sessão de apresentações de trabalhos por parte dos 

estudantes de pós-graduação, o debate ocorreu acerca do tema “O fenômeno Trump e 

o seu impacto nos espaços democráticos” contando com a presença dos professores 

Dr. Andrés Ferrari (UFRGS), Dr. Gabriel Adam (UNISINOS/ESPM) e Dr. Norman 

Madarasz (PUCRS). O dia finalizou com mais uma sessão de apresentação de 

trabalhos. 

 No segundo e último dia, observou-se pela manhã uma mesa redonda 

contando com as presenças dos professores Dr. Hugo Arend (E.I.S/UFRGS), Dr. 

Nythamar de Oliveira (PUCRS) e da Dra. Tatiana Maia Vargas (LA SALLE), que 

debatiam sobre “Multilateralismo em tempos de ascensão nacionalista”. Seguiu-se 

nova sessão de apresentação de trabalhos. No período da tarde, a mesa “Ferramentas 

para se compreender as Relações Internacionais do Século XXI” contou com a Dra. 

Ana Simão (ESPM), o Dr. Fabiano Mielnizcuk (UFRGS) e o Dr. Lucas Kerr (UNILA). 

Para o encerramento teve-se o privilégio de contar com uma palestra da professora 

Dra. Zeynep Gambetti (Boğaziçi University), que lançava seu livro “Agir em tempos 

sombrios” (Editora Criação Humana). 
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 Foram dias de profunda troca intelectual e pessoal, na qual pôde-se questionar 

e investigar temas que afetam conjuntamente não só a nossa sociedade, como 

também os paradigmas científicos que dispomos hoje para analisar fenômenos 

globais. A iniciativa de unir Filosofia e Relações Internacionais pretende ter 

continuidade através de grupos de pesquisa e novos eventos a serem realizados, pois 

cremos que é através da interdisciplinaridade o caminho pelo qual deve-se buscar 

respostas sobre o contemporâneo. 

Contamos com o apoio de diversas instituições e seus respectivos membros 

para que o evento e o livro pudessem ser realizados. Gostaríamos de agradecer aos 

nossos realizadores: a Escola de Humanidades da PUCRS, o Programa de Pós-

Graduação em Filosofia da PUCRS e o Instituto Sul-Americano de Política e 

Estratégia (ISAPE); e aos nossos apoiadores: Centro de Estudos Europeus e Alemães 

(CDEA), Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT), e 

Editora Criação Humana. 

Esperamos que este livro seja a primeira obra entre outras que virão 

abordando temas correlatos, mas que tenham em comum o intento de unir a 

Filosofia e as Relações Internacionais.    

  

 

Os organizadores. 

 

Agemir Bavaresco1 

Jair Tauchen2 

João Jung3 

 

 

 

 

                                                     
1 Coordenador e Professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PUCRS). Doutor em Filosofia 
pela Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Email: abavaresco@pucrs.br 
2 Bolsista CAPES/PNPD do Programa de Pós-Graduação em Filosofia (PUCRS). Doutor em Filosofia 
(PUCRS). Email: jairtauchen@gmail.com 
3 Pesquisador do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Mestrando em Filosofia 
pela PUCRS. Email: joaojung@outlook.com 



 

1. MULTILATERALISMO EM TEMPOS DE CRISE 1 
 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-01 

 
Thomas Schmitt2 

 

 

I am not an academic. My academic career more or less ended with my PhD 

from the University of Köln many years ago. Ever since, I have been pursuing a 

diplomatic career, with the exception of the academic year 2014/15, when I held a 

cathedra for diplomacy at Andrassy University. That gave me the opportunity to go 

back teaching. 

First of all, I believe that no one has to explain to you in detail how the pillars 

of our dominant, liberal, rule-based system of international relations function. It has 

existed for 70 years now. The system was basically created after the end of WW II in 

1949 and modified after the end of the Cold War in 1989. 

We all know: There are the UN with its agencies. There are the international 

economic institutions created at the conference of Bretton Woods in 1944 – the IMF 

and the World Bank, and the WTO which was established in 1994. There are regional 

security organizations such as NATO, created in 1949. There are other regional 

institutions such as the EU (which is absolutely vital for us), OECD, OSCE, 

MERCOSUL, ASEAN, the Arab League or CARICOM, the Caribbean Community and 

Common Market with its seat in your neighbor Guyana. 

There many regional organizations systems in different fields, not only in 

politics, defense and economics. There are loose groupings such as the G7, the G20, 

the G77, there are binding International Courts, and there are binding international 

agreements such as the Paris Agreement on Climate Change from 2015 or CITES, the 

Int. Convention on Endangered Species. 

If we search a little, we find many more elements to the system. 

Over the past 70 years, Germany has profited a lot from this system. This is 

true when you look at politics as well as when you look at our economic development. 

It was an important precondition for the return of Germany into the community of 

                                                     
1 Este texto reflete na íntegra a fala do autor, que foi realizada como abertura do I Seminário de 
Filosofia e Relações Internacionais, no dia 21/10/2019, às 9 horas. O Dr. Thomas Schmitt é o atual 
Cônsul-Geral da Alemanha em Porto Alegra, Brasil. 
2 Doutor em Ciências Econômicas e Sociais pela Universidade de Köln. 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-01
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civilized nations after the end of WW II, as well as for our spectacular economic 

recovery in the decades following the war. 

This introduction is in English language. So, I consulted the Encyclopedia 

Britannica: It defines Multilateralism as a “process of organizing relations between 

groups of three or more states (…) generally considered to comprise certain 

qualitative elements or principles that shape the character of the arrangement or 

institution. Those principles are an indivisibility of interests among participants, a 

commitment to diffuse reciprocity, and a system of dispute settlement intended to 

enforce a particular mode of behavior.” I find that abstract definition quite well-put. 

Our international system was never complete, never perfect. It was repeatedly 

challenged by actors that did not agree to its rules. Sometimes, challenges came from 

the outside; sometimes, they came from within. Those challenges started from the 

very creation of the system. Repeatedly, the UN and it agencies were paralyzed as a 

consequence of them. 

And the challenges have intensified, lately. They come from many sides: In 

some cases, mechanisms of globalization render the international institutions 

ineffective. On the political side, for example, the Chinese way of looking at the world 

and its rules is very different from ours. And it might have sufficient force to change 

the “rules-of-the-game”, eventually. 

Great challenges come from the breeches of international rules by Russia, such 

as the annexation of the Crimean Peninsula or the involvement into the armed 

conflict in Eastern Ukraine. Brexit is a challenge. 

And, finally, there is the “America First” way-of-thinking of U.S. President 

Donald Trump, which presupposes a subordination of the rule-based international 

system to unilateral American interests. 

So no doubt: the challenge to the system exists. I am sure you will analyze 

causes and consequences later-on in the seminary, today and tomorrow. 

I represent Germany here in Porto Alegre. I represent German politics and 

German interests. So, please do not expect an academic contribution from me, the 

way a professor for political science or international relations would possibly give to 

you. You will get that later here, I am sure. 

Instead, I would like to do something else: I would like to explain to you how 

my Government thinks about the development of the “grand lines” of the 
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international world order. Fortunately for me, some of my political “bosses” have 

gone on record on this topic. They have done so in a very clear way. 

The “bosses” I have in mind are our head of Government, our Chancellor 

Angela Merkel, and our Minister of Foreign Affairs, Heiko Maass. 

I will use their quotes and positions in the following minutes, in order to 

illustrate how Germany deals with the fact that the traditional system of the 

international order is being challenged. 

Our basic line is: we try to maintain a modernized, rule-based, free-trade 

oriented, multilaterally structured international world order with certain binding 

minimum rules for all. 

We recognize the challenges very clearly. Our Foreign Minister summarized 

them as follows at the occasion of the presentation of the Norwegian White Book on 

Multilateralism in Oslo this June: 

 

- The return of the competition of great powers, 

- The rise of nationalism and populism, 

- The weakness of the system to jointly address new challenges, 

- Taking it all together: the creeping erosion of the international order. 

 

Our chancellor Angela Merkel acknowledged in Davos at the World Economic 

Forum in January of this year that existing international institutions need to be 

reformed in their composition and their ways of operation. At the same time, she 

committed herself explicitly to a preservation of the multilateral system. 

Her approach is a European one: she wants to achieve those reforms together 

with the other member states of the EU. At the same time, she stressed the need for 

Europe to develop economic strength. 

Using the example of Iran, she mentioned that the U.S is using their economic 

potential to exert political pressure. She suggested that Europe should develop the 

same strength, in order to be able to shape the world according to the European 

multilateral approach. 

One month later, in February of this year, Angela Merkel spoke at the Munich 

Security Conference. For over 30 minutes, she explained on a case-by-case basis that 

national solo moves are not a good idea in an ever more complex international 
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system.  Her last sentence was: “Multilateralismus ist besser als jeder für sich.” She 

received standing ovations. 

Directly after her, U.S. Vice President Pence spoke. He contradicted her. He 

put American national interest in the first place. Quite an interesting contrast! 

Another month later, in March of this year, there was a summit meeting in 

Paris between President Macron, Chancellor Merkel, EU Commission President 

Junker and the Chinese President Xi Jinping. On that occasion, Merkel demanded a 

“new multilateralism” that included a reform of the UN Security Council, an 

evolution of IMF, World Bank and OECD, a reform of the WTO and an enforcement 

of the International Agreement on Climate Change. At the same occasion, she 

stressed the importance of the EU as an international player. 

That means that the political guidelines of our Chancellor are rather clear: We 

do not agree to the famous quote “America First”. We will not copy that approach. 

“Germany first” is definitely over. We followed that approach in a different century. 

And we did so in a spectacularly unsuccessful way. We apply it only to important 

football competitions, of course! 

My Foreign Minister is from a different political party than her. She is a 

moderate Christian Democrat. He is a more progressive Social Democrat. But as far 

as the international system is concerned, they think absolutely alike. 

Our Minister Maass phrased this in a clear way in his opening statement of our 

most recent Ambassadors’ Conference this August. He put two words against 

“America First”: “Niemals allein” – “Never alone” – “Nunca sozinho”. 

This approach has been enshrined in our constitution since 1949, for 70 years 

now. Article 24 of our constitution, the “Grundgesetz”, says: 

“(Para. 1) The Federation may, by a law, transfer sovereign powers to 

international organisations. 

(Para. 1a) Insofar as the Länder are competent to exercise state powers and to 

perform state functions, they may, with the consent of the Federal Government, 

transfer sovereign powers to transfrontier institutions in neighboring regions. 

(Para. 2) With a view to maintaining peace, the Federation may enter into a 

system of mutual collective security; in doing so it shall consent to such limitations 

upon its sovereign powers as will bring about and secure a lasting peace in Europe 

and among the nations of the world. 
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(Para. 3) For the settlement of disputes between states, the Federation shall 

accede to agreements providing for general, comprehensive and compulsory 

international arbitration.” 

That is quite clearly phrased, I believe. Our approach to the European Union is 

based on this provision of our Constitution. Also, among other things, our 

constitution subjects Germany to compulsory international arbitration. 

The current inner-Brazilian discussion on sovereignty in the Amazon area 

would be unthinkable in Germany! 

Fortunately, we are not alone in that “never alone” approach. Over the last 

year, our Ministry has been undertaking an operational follow-up on it. 

In August 2018, our Foreign Minister gave a big speech on occasion of our 

annual Ambassadorial Conference. In the presence of the Canadian Foreign Minister, 

he promoted the idea of an “Alliance for Multilateralism”. He added: “Not without 

France”. And he stressed that we need a strong EU, to put that “never-alone-

approach” into practice. 

I was personally present during that speech and found it quite convincing. 

In the next months and step by step, other countries joined the Alliance: first 

France, then Japan, Canada, Norway and other states in Latin America, Africa, Asia, 

and, of course, the EU as a whole. 

On 2.4.2019, the Foreign Ministers of Germany and France put the joint 

“Alliance for Multilateralism” into practice: 

They defined 6 concrete fields of work for the alliance: Humanitarian 

international law, cyberspace, information in social networks and democracy, equal 

rights - with a special focus on women in Sub-Sahara Africa, climate and security 

(think of disappearing island-states and climate-induced migratory movements) and, 

finally, the adoption of international rules for lethal autonomous weapons systems, 

the so-called killer-robots. That is an entirely new field for multilateral action. 

Internally, our diplomatic service has been trying to follow up on this 

multilateral agenda, as well. The Ambassadorial Conference of 2019 took place this 

August in Berlin. I was present, again. Its headline was “Shaping Multilateralism”. 

We had all kinds of exhausting workshops in the conference that would fit to this 

headline. 
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There were other practical occasions on which our minister addressed that 

subject: the Munich Security conference in February of this year, the 70th anniversary 

of the creation of NATO in April in Washington, D.C., and the Opening of the Latin 

America-Caribbean Conference in the Federal Foreign Office in Berlin on 28 May of 

this year. He used these events to promote a rules-based international system. 

Finally, on 26.9.19, less than 4 weeks ago, at the margins of the UN General 

Assembly, our Minister welcomed fellow foreign ministers from some 50 countries 

for the first international meeting of the "Alliance for Multilateralism." He did that 

together with the French foreign minister, Jean-Yves Le Drian. The 6 fields of work 

which I just mentioned appeared, again, in its agenda. 

This is where we stand. You can be confident that German foreign policy will 

not abandon this broad line that has been repeated by our top political 

representatives for so many times. Frau Merkel and Herr Maass may be from 

different political parties. But there is no difference in their approach to the 

multilateral, liberal, rule-based world order and to their commitment to EU and 

NATO. 

I see no constellation in our domestic policy – neither a Government change 

nor a massive rise of a populist movement - that could endanger that foreign policy 

orientation in the foreseeable future. So count on us.  

A rule-based multilateral approach and a firm anchorage within the structures 

of the EU will continue to form the basis of German foreign politics. 

I just mentioned my Minister’s speech in New York. At present, Germany is a 

non-permanent member of the Security Council. Maintaining and enhancing the 

rule-based international system is a key element on our political agenda there. 

I would be happy if you did not forget this core message of today’s 

presentation. 

With that in mind, I brought some lembrancinhas, some promotional 

materials that my Ministry is giving away to the public, these days: some sports bags, 

pencils and – above all – some candies. They are all branded to relate to our current 

role as a non-permanent member of the UN Security Council. 

Take them and, please, don’t forget the mission behind this UN membership, 

which I just tried to explain in my little speech! 
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And now, I want to leave you to your upcoming academic discussions. Thank 

you for listening! 

 

 

 



 



 

2. ÉTICA E MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS CONTEMPORÂNEAS: 
CONTRIBUIÇÕES DA TEORIA PÓS-MODERNA DE RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 
 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-2 

 

Roberto Rodolfo Georg Uebel1 

 
Introdução 
 

A mobilidade humana sempre foi tema de estudo e debate nas mais variadas 

vertentes da Ciência moderna. Enquanto antropólogos dedicam-se à investigação das 

causas das migrações transcontinentais, demógrafos analisam seus aspectos 

populacionais, sociólogos deparam-se com as questões da integração entre o ser-

migrante e a sociedade de acolhimento, psicólogos observam os impactos na saúde 

mental a partir do ato de migrar e politólogos, geógrafos e internacionalistas estimam 

as repercussões, políticas, territoriais e internacionais da migração. 

Entretanto, ao longo das últimas três décadas, com o advento da globalização 

técnico-científica-informacional (SANTOS, 2017), que permitiu a livre-circulação de 

capitais, mercadorias e da própria informação, mas colocou entraves à livre-

mobilidade humana, o aspecto ético das migrações internacionais tem aparecido com 

maior frequência no debate coletivo, midiático, político e acadêmico.  

As crises migratórias do Oriente Médio, do Mediterrâneo, dos rohingyas e, 

mais recentemente, dos venezuelanos, despertaram a atenção social para o 

tratamento ético do migrante por meio do Estado, dos governos, das organizações 

internacionais e, em última instância, a mais importante, por meio da própria 

sociedade civil. 

Nesse contexto, o Brasil, país que mais recebeu imigrantes na América do Sul 

nas últimas duas décadas (UEBEL, 2017), não se manteve imune às discussões dos 

parâmetros éticos trazidos pela migração de latino-americanos, caribenhos e oeste-

africanos, os principais grupos de novos imigrantes, representados por bolivianos, 

venezuelanos, haitianos, cubanos e senegaleses. Com as mudanças de governo e de 

agendas políticas, transfiguradas em uma polarização entre o campo progressista da 

                                                     
1  Doutor em Estudos Estratégicos Internacionais (UFRGS). Professor do curso de Relações 
Internacionais da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-POA). Pesquisador do Grupo de 
Pesquisa Novos Polos de Poder e a Política Internacional (ESPM-POA/CNPq). E-mail: 
roberto.uebel@espm.br.  

https://doi.org/10.36592/9786587424002-2
mailto:roberto.uebel@espm.br
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centro-esquerda para uma política governamental nacionalista da extrema-direita, o 

país incluiu na sua pauta política a questão migratória, inclusive as suas dimensões 

éticas. 

Isto posto, este capítulo, que está dividido em três seções, além desta 

Introdução e da Conclusão, abordará por meio de uma metodologia de pesquisa 

bibliográfica, documental, exploratória e qualitativa, os desafios éticos advindos do 

campo das Relações Internacionais para a discussão das migrações internacionais no 

plano da Política Externa Brasileira para Imigrantes e Refugiados, objeto da tese 

doutoral do autor. Assim, a primeira seção discutirá as questões teóricas, 

apresentando um breve panorama imigratório do Brasil, uma síntese da Política 

Externa Migratória Brasileira – conceito proposto pelo autor –, os desafios éticos e as 

Relações Internacionais contemporâneas e, por fim, a agenda institucional 

governamental, que será discutida também na segunda seção, já como aplicação 

prática do presente objeto de pesquisa. Já na terceira seção, o autor apresenta a 

aplicação dos principais conceitos da Teoria Pós-Moderna de Relações Internacionais 

para o entendimento do cenário migratório do Brasil à luz da sua Política Externa 

Migratória. 

 

Questões Teóricas 

 

Com o objetivo de lançar luz para o debate teórico acerca das migrações 

internacionais para o Brasil nas últimas duas décadas vis-à-vis as dimensões éticas, 

apresentaremos nas quatro subseções a seguir uma síntese acerca: 1) do panorama 

imigratório do Brasil; 2) da Política Externa Migratória Brasileira; 3) dos desafios 

éticos e as Relações Internacionais Contemporâneas; e 4) da agenda institucional 

governamental como um caminho para a aplicação prática. Essas questões teóricas 

serão confrontadas na próxima seção com a finalidade de ensejar a aplicação ética 

prática do problema de pesquisa em tela. 

 

Panorama Imigratório do Brasil 

 

A formação cultural, política, econômica e social do Brasil é  resultado  de  um 

construto migratório multiétnico e que perpassa toda a história do país, desde o 
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período colonial da exploração portuguesa até os dias de hoje, quando se celebram os 

trinta anos da redemocratização nacional. 

Nos primórdios da exploração colonial portuguesa, a imigração para o Brasil 

se deu de forma ordenada, primeiro pelos próprios portugueses, seguidos dos 

espanhóis, e posteriormente por meio das invasões coloniais de holandeses no 

Nordeste do país e de franceses na região Sudeste, sobretudo no Estado do Rio de 

Janeiro, conforme nos apresenta Becker (1958). Somados a estes fluxos de europeus, 

a escravidão de negros africanos, considerada por alguns autores como uma 

migração forçada por meio do tráfico de pessoas institucionalizado pelo próprio 

Reino de Portugal e, posteriormente, pelo Império do Brasil, propiciou a formação de 

uma sociedade brasileira miscigenada – incluindo-se aí os povos originários –, 

multiétnica e multicultural (HOLANDA, 2012). 

Os primeiros dilemas éticos da imigração no Brasil – que discutiremos mais 

adiante – surgem então neste contexto de colonialismo, e serão agravados após a 

independência em 1822 e com a Proclamação da República em 1889, quando a 

imigração de alemães, italianos, espanhóis e japoneses se torna um programa do 

Governo Federal com a finalidade de incorporar esta mão de obra na economia 

cafeeira do Sudeste e no povoamento das regiões fronteiriças do Sul, Centro-Oeste e 

Norte do país. 

A partir da 1ª Guerra Mundial e com a instauração da ditadura do Estado 

Novo de Getulio Vargas (SEYFERTH, 1999), os fluxos imigratórios passaram a ser 

controlados pelo aparato estatal, isto é, os novos imigrantes sírio-libaneses, 

poloneses, russos, suíços, chineses e coreanos, dentre outras nacionalidades, 

passariam a ser o novo tipo imigratório do Brasil: refugiados da guerra e construtores 

da etapa final da sociedade multicultural brasileira.  

Após um período de quase meio século, em virtude da ditadura civil-militar 

implantada pelo Golpe de Estado de 1964, que findaria apenas em 1985, as migrações 

internacionais começaram a retomada do fluxo para o Brasil, inicialmente com os 

cidadãos de países do Mercosul nos anos 1990, seguidos de bolivianos nos anos 

2000, e os novos fluxos oriundos do Haiti e costa oeste africana, sobretudo do 

Senegal e Gana, nos anos 2010. 

O boom econômico vivido pelo Brasil a partir da agenda governamental 

neodesenvolvimentista desde 2003 abriu espaço para novas vagas no mercado de 
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trabalho não preenchidas por brasileiros e que, atrelado à inserção estratégica do 

país no Sul Global, atraiu imigrantes de regiões mais longínquas e não tradicionais 

no perfil imigratório do Brasil, como de Bangladesh, Índia e Filipinas e também de 

vizinhos como Cuba e Venezuela (neste caso, a maioria dos imigrantes solicitou 

refúgio e asilo político). 

Isto posto, o perfil imigratório do Brasil hoje apresenta, segundo a compilação 

por Uebel (2018) dos dados da Polícia Federal, a autoridade migratória oficial, cerca 

de 2,1 milhões de imigrantes em situação regular, além de outros cerca de 500 mil 

em situação irregular, oriundos, de acordo com o mapa da Figura 1, da América 

Latina e Caribe, Europa Ocidental, costa oeste da África e Sudeste Asiático.2 

 

Figura 1 – Mapa do número de imigrantes no Brasil de acordo com o país de origem – 
2011/2016 

 

 
Elaborado pelo autor. 

 

 

                                                     
2 A base de dados, bem como os pedidos de acesso à informação por meio da Lei de Acesso à 
Informação, estão em um repositório online criado pelo autor, disponível neste link: 
https://www.dropbox.com/sh/iduxcmegm827j84/AABwGTU13XpM1jhxLHmNVmVla?dl=0.  

https://www.dropbox.com/sh/iduxcmegm827j84/AABwGTU13XpM1jhxLHmNVmVla?dl=0
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Política Externa Migratória Brasileira 

 

Para compreender como as migrações internacionais ao Brasil foram 

motivadas nas últimas duas décadas, é necessário discutirmos o papel da inserção 

estratégica do país nos países de origem destes migrantes, ou seja, a reorientação da 

Política Externa Brasileira para as regiões da América Latina e África, 

nomeadamente, neste caso, os países da sua costa oeste e os estados luso-africanos, 

chamados de PALOP. 

Partindo de uma agenda de política externa “ativa e altiva”, termo cunhado 

pelo então chanceler Celso Amorim (AMORIM, 2017), o governo brasileiro, desde a 

administração Lula da Silva até o começo do segundo governo Rousseff, pautou-se 

em alguns temas globais que, segundo a sua interpretação própria, alçariam o Brasil 

a um sonhado assento definitivo no Conselho de Segurança das Nações Unidas. 

Nesse contexto, o Ministério das Relações Exteriores – o Itamaraty – priorizou 

tópicos muito caros à própria ética das relações internacionais contemporâneas, 

como as missões humanitárias e de paz, o combate à fome e à miséria, a igualdade de 

gêneros, as mudanças climáticas, a erradicação do trabalho infantil e análogo à 

escravidão e, por fim, mas não menos relevante, as migrações internacionais. Este 

empenho do então governo brasileiro se mostra evidente nas obras de Schittini 

(2011) e Neves (2014). 

Sendo o formulador da Política Externa Brasileira, com total aval do 

Presidente da República e com a participação mínima de alguns congressistas e da 

própria sociedade civil, o Itamaraty desenhou as bases do que Uebel (2018) 

identificou como “Política Externa Migratória Brasileira”, ou seja, a agenda de 

política externa do Brasil para imigrantes e refugiados, que, em certa medida, intitula 

o presente capítulo. 

A Política Externa Migratória Brasileira – ou PEXMB – diferencia-se das 

políticas migratórias nacionais de outros países como Canadá, Austrália e Argentina, 

por exemplo, uma vez que não se trata  de uma política pública nacional 

independente e exclusiva para imigrantes e refugiados, mas sim de uma sub-agenda 

da política externa brasileira para estes grupos, com específicas contribuições de 

outros órgãos federais, como Polícia Federal, Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, Conselho Nacional de Imigração (CNIg) e Comitê Nacional para o 
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Refugiados (CONARE), além de participações esporádicas dos ministérios da 

Economia, Justiça e Saúde. 

Isto posto, é possível afirmar que toda a agenda governamental brasileira no 

exterior tinha como sustentação um eixo ético, ou seja, o viés humanitário, porém, 

com um objetivo prático já mencionado e que, ao cabo, buscava alçar o Brasil a uma 

posição de igual peso com as outras grandes potências globais, tais como Estados 

Unidos, Rússia e China, não necessariamente aquelas que mais respeitavam a ética 

internacional, sobretudo no campo das migrações, nosso objeto de discussão. 

Como parte da PEXMB, que acabou por influenciar as migrações de latino-

americanos e oeste-africanos para o Brasil, é possível mencionarmos uma série de 

inserções estratégicas e ações de promoção do país no exterior, tais como: 

participação e liderança nas missões humanitárias e de paz no Haiti e nos países 

africanos; concessão de bolsas de estudo e pesquisa por meio de programas 

direcionados à América Latina e África, como o PEC-G e o PEC-PG3; acordos de 

cooperação técnica, educacional, cultural e desportiva que propiciou um aumento no 

intercâmbio de potenciais imigrantes para o Brasil; imigração subsidiada pelo 

Programa Mais Médicos; imagética positiva do Brasil criada por grandes eventos 

esportivos mundiais como a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olimpíadas e 

Paraolimpíadas de 2016, com a respectiva isenção de vistos para turistas, onde 

muitos imigrantes entraram no Brasil utilizando deste meio. 

É justamente a partir dessa inserção estratégica e dos programas específicos 

supramencionados que identificaremos as primeiras questões éticas envolvendo 

                                                     
3 O Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G), criado oficialmente em 1965 pelo 
Decreto nº 55.613 e, atualmente regido pelo Decreto nº 7.948, oferece a estudantes de países em 
desenvolvimento com os quais o Brasil mantém acordo educacional, cultural ou científico-tecnológico 
a oportunidade de realizar seus estudos de graduação em Instituições de Ensino Superior (IES) 
brasileiras. O PEC-G é administrado pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Divisão de 
Temas Educacionais, e pelo Ministério da Educação, em parceria com Instituições de Ensino Superior 
em todo o país. O Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), criado oficialmente 
em 1981, oferece bolsas de estudo para nacionais de países em desenvolvimento com os quais o Brasil 
possui acordo de cooperação cultural e/ou educacional, para formação em cursos de pós-graduação 
strictu sensu (mestrado e doutorado) em Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras. O PEC-PG 
é administrado em parceria por três órgãos: pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), por meio 
da Divisão de Temas Educacionais (DCE), a quem cabe a divulgação do Programa no exterior e o 
pagamento das passagens de retorno dos estudantes; pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a quem cabe a seleção e o 
pagamento das bolsas de doutorado para estudantes de todos os países participantes e de mestrado 
para estudantes do Timor-Leste; e pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por 
meio do Conselho Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a quem cabe a 
seleção e o pagamento das bolsas de mestrado para estudantes de todos os países participantes, com 
exceção de Timor-Leste. 
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migrantes e o Estado brasileiro em nossa pesquisa: afinal, foram projetos 

desenvolvidos pelo governo brasileiro para alavancar a sua projeção internacional, 

servindo um propósito de lançar o país como potência global, porém, cujas 

repercussões trouxeram um aumento significativo dos fluxos imigratórios, 

absorvidos em um primeiro momento pela oferta de emprego e, posteriormente, 

rechaçados em virtude do agravamento da crise política, econômica e social do Brasil 

nos anos de 2014 a 2019. 

Chama a atenção, portanto, o fato de que o antes imigrante desejado tornou-

se, em um curto período de tempo, naquilo que chamamos de hiperdinamização 

migratória, em um ator social indesejado e portador de todas as insatisfações da 

sociedade brasileira, que começou a perceber um aumento no desemprego, na 

desigualdade social e no próprio desalento civil-coletivo. Obviamente os novos 2,1 

milhões de imigrantes não foram responsáveis pela crise brasileira, porém, serviram 

como discurso de insatisfação social e de alvo da oposição política da extrema-direita, 

que foi vitoriosa nas eleições de 2018. 

Isto posto, é notável observar que a imigração contemporânea no Brasil, em 

sendo resultado de uma política de cunho federal e estatal, ou seja, da própria 

política externa brasileira, tornou-se objeto de discussão política e eleitoral. Esta 

objetificação resultou em episódios de efetiva xenofobia e perseguição aos 

imigrantes, como bem retratado na Figura 2, com uma inédita marcha anti-

imigração, algo que suscita o nosso questionamento acerca do tratamento ético das 

migrações por parte do Estado brasileiro e seus governos e que discutiremos na 

próxima subseção. 
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Figura 2 – Marcha contra a nova Lei de Migração em São Paulo em 16 de maio de 2017 
 
 

 
 

Fonte: Cris Faga/Fox Press Photo/Folhapress/Revista Veja. 

 

Desafios Éticos e Relações Internacionais Contemporâneas 

 

No campo das Relações Internacionais, seja como subárea da Ciência Política, 

seja como processo de interação entre os diferentes atores internacionais, o dilema 

ético sempre esteve presente, desde as primeiras escolas de pensamento idealistas e 

realistas até as teorias contemporâneas pós-modernas, críticas e construtivistas 

(SARFTI, 2005). 

Com relação às migrações internacionais, a discussão advinda das teorias 

decoloniais e pós-positivistas permitiu uma inclusão do tema da mobilidade humana 

não apenas nos debates acadêmicos, mas também na agenda de trabalho de 

organizações internacionais como a própria Organização das Nações Unidas e as suas 

agências específicas: Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados 

(ACNUR) e Organização Internacional para as Migrações (OIM). 

Isto posto, a questão do tratamento governamental e, por conseguinte, estatal, 

para com as migrações alcançou um degrau ético relevante no Sistema Internacional 

e respaldado pelas organizações internacionais, ou seja, compromissos foram 

estabelecidos entre Estados para que a dignidade de migrantes e refugiados fosse 
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garantida pelos seus subscritores, embora na prática a realidade seja sensivelmente 

distinta, desde países em graus menores de desenvolvimento, como Bangladesh e os 

rohingyas, até países considerados de elevado índice de desenvolvimento, como os 

Estados Unidos e a sua perversa política anti-imigração de latino-americanos, que 

hoje se apresenta inclusive materializada em muros fronteiriços (THOMPSON, 

2017). 

Nesta direção, ao menos três documentos jurídicos internacionais se 

apresentam como os garantidores de um mínimo tratamento ético e humanitário das 

migrações, obrigando os Estados signatários a uma série de protocolos e normas, a 

saber: a Convenção das Nações Unidas relativa ao Estatuto dos Refugiados – 

conhecida também como Convenção de Genebra de 1951 –, a Declaração de 

Cartagena sobre Refugiados de 1984 e, mais recentemente, o Pacto Global para uma 

Migração Segura, Ordenada e Regular de 2018. 

Estes três marcos jurídicos internacionais permitiram que a questão 

migratória fosse tratada pelos Estados e governos sob um prisma ético-normativo até 

então inexistente, que traz consigo, além das obrigações convencionadas, uma 

vinculação das políticas domésticas em uma seara de temas, como seguridade social, 

direitos trabalhistas, acesso à educação pública e saúde universal, tratamento 

igualitário de gênero, reunificação familiar, combate ao tráfico de pessoas e à 

migração infantil desacompanhada, etc. 

Os reflexos advindos da incorporação destes temas considerados éticos, se 

vinculam também, conforme Sassen (2007), a outros tópicos das Relações 

Internacionais contemporâneas, como o neocolonialismo, a securitização das 

fronteiras, a questão da apatridia e o próprio ordenamento das relações diplomáticas 

entre os Estados-nação. Deste modo, a autora chama a atenção para aquilo que 

descreve como “mecanismos de vinculação” entre as diferentes agendas de um 

governo nacional face o elemento do ator-chave que é o migrante internacional. 

Assim, é possível depreender que os desafios éticos advindos com as 

migrações internacionais se entrelaçam com as próprias demandas éticas internas do 

Estado receptor, algo que veremos mais adiante no caso do Brasil. Afinal, o acesso 

universal e gratuito à segurança, educação, saúde, habitação e previdência é uma 

demanda tanto dos migrantes como dos cidadãos nacionais, ela é, portanto, como diz 

o próprio nome, universal. 
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É nesta questão da universalidade de direitos, garantias e benefícios onde 

encontramos os principais diferenciadores da questão ética migratória, que se 

apresentam por meio da xenofobia e suas múltiplas vertentes – social, institucional, 

governamental e midiática –, securitização das fronteiras, criminalização das 

migrações e da efervescência de movimentos separatistas, nacionalistas e 

supremacistas nos dois hemisférios. Isso fica melhor representado quando 

analisamos as principais pautas dos partidos políticos de extrema-direita em países 

como Alemanha, França e Países Baixos, no caso europeu, e em agremiações 

partidárias conservadoras de países formados justamente por migrantes, como 

Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina. 

Para finalizar esta seção, retomamos a obra de Cardoso e Faletto (1979), que 

ao mencionar o processo de dependência e desenvolvimento da América Latina, 

invocam o caráter duplo das migrações para os países latino-americanos: ora 

considerando o imigrante como mão de obra útil, desbravadora e formadora dos 

Estados-nação, ora como indivíduo indesejável, portador de todos os males do 

mundo subdesenvolvido e ameaçador da segurança e soberania nacional, dos 

empregos dos seus nacionais e da própria democracia, algo que, ao nosso ver, 

aparenta uma ciclicidade de acordo com o momentum econômico do país em análise. 

No caso do Brasil, não será diferente. 

Na próxima subseção, portanto, veremos como se traduz a agenda 

institucional governamental no Brasil e o apontamento de um caminho para a 

aplicação prática do tratamento ético das migrações. Apresentaremos as inovações 

trazidas pela nova Lei de Migração, vigente desde 2017, e os obscurantismos legais e 

políticos ainda remanentes do extinto Estatuto do Estrangeiro, redesenhados no 

discurso anti-imigração do atual governo de Jair Bolsonaro. 

 

Agenda Institucional Governamental: um caminho para a aplicação prática 

 

Conforme vimos na subseção anterior, o tratamento ético das migrações 

internacionais é protegido por acordos interestatais, que permitem um mínimo 

tratamento digno e humanitário da mobilidade humana, ainda que na sua aplicação 

prática, objeto desta subseção, exista um distanciamento, muitas vezes intencional e 

arbitrário, da causa convencionada. 
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No caso do Brasil, desde 1980, portanto, ainda sob a ditadura civil-militar, 

iniciada em 1964, vigorava o então Estatuto do Estrangeiro, consolidação máxima da 

agenda institucional governamental no trato migratório, que percebia os estrangeiros 

– há apenas duas menções à palavra imigrante no referido texto legal – como 

elementos de passível ameaça à segurança e soberania nacional, sobretudo no campo 

laboral, e previa uma série de restrições à imigração e ao próprio estatuto do refúgio, 

em plena discussão à época, em virtude dos elevados fluxos de asylum-seekers 

oriundos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e suas repúblicas satélites, 

como a Alemanha Oriental, e dos próprios exilados das repúblicas ditatoriais latino-

americanas, dentre as quais, o Brasil. 

Com a redemocratização do país a partir de 1985, que culminou com a 

promulgação da nova Constituição Federal em 1988 e a realização das primeiras 

eleições diretas em 1989, o Estatuto do Estrangeiro perdeu aplicabilidade prática em 

prol de sucessivas instruções normativas do CNIg e do CONARE, sob o aval do 

Ministério da Justiça e fiscalização do Ministério Público Federal, e foi em grande 

parte sustado pela nova Lei do Refúgio de 1997, considerada uma das legislações 

mais modernas do mundo na temática do refúgio. 

Entretanto, apenas após 37 anos de vigência o Estatuto do Estrangeiro foi 

revogado e substituído por uma nova Lei de Migração, cuja tramitação iniciou ainda 

no governo de Lula da Silva, sobreviveu à instabilidade política e parlamentar dos 

governos Rousseff e foi finalmente promulgada no governo de Michel Temer, cujo 

chanceler, Aloysio Nunes Ferreira, era um dos principais autores do projeto de lei 

que se transformou na Lei n.º 13.445/2017. 

Em vigor desde novembro de 2017, a nova Lei de Migração do Brasil 

consolidou, ainda que sofresse alguns vetos presidenciais orientados pelo gabinete 

militar, uma série de garantias de direitos aos novos migrantes, além de estabelecer 

as obrigações do Estado brasileiro, anistiar imigrantes em situação irregular e definir 

as diretrizes daquilo que se preconizava como “política imigratória brasileira”, mas 

na realidade não avançou além de uma agenda institucional governamental. 

Esta agenda institucional governamental, que chamamos de política externa 

migratória brasileira, apresenta como possibilidades de aplicação prática uma série 

de programas governamentais alicerçados no caráter de atenção social do Estado 

brasileiro (CARDOSO, 2000), ou seja, iniciativas do tipo top-down, porém, com cada 
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vez maior participação dos atores da sociedade civil, dentre eles, os próprios 

imigrantes e refugiados.  

Dentre as referidas possibilidades de aplicação prática, chamamos a atenção 

para três exemplos, os quais a dimensão ética se torna perceptível: a) as conferências 

regionais e nacional sobre migrações e refúgio; b) os fóruns permanentes de 

mobilidade humana; e c) as associações e coletivos de imigrantes, que até a 

promulgação da nova lei em 2017, eram considerados ilegais – até hoje cidadãos 

estrangeiros, inclusive imigrantes, que residem legalmente no Brasil não podem 

votar nem se filiarem em partidos políticos. 

Nos três casos supramencionados, Tedesco e Vanin (2018) encontram uma 

semelhança de participação institucional: o Estado brasileiro não se apresenta 

diretamente por meio de órgãos governamentais, mas sim é representado por 

entidades estatais ou de organizações da sociedade civil de caráter público, como 

sindicatos, pastorais religiosas, ONGs, associações empresariais e conselhos 

profissionais. Instituições estatais não-pertencentes ao Poder Executivo, como o 

Ministério Público do Trabalho, Procuradorias Regionais da República e comissões 

do Poder Legislativo foram as únicas participantes diretas do Poder Público nestes 

processos. 

Tal cenário aponta para um complexo sistema de proteção ao imigrante no 

Brasil que não é capitaneado pelos governos municipais, estaduais e muito menos 

pelo federal, mas sim pelas instituições estatais, que se tornam como representantes, 

responsáveis e, não raro, intermediários dos migrantes junto ao Poder Executivo, o 

que preconiza uma questão ética-legal sobre o papel de cada ator estatal na seara 

migratória.  

O caminho que se apresenta para a aplicação prática do nosso desafio ético e 

que surge a partir das possibilidades da nova Lei de Migração é oriundo, por 

conseguinte, das lacunas do Estado brasileiro na atenção das migrações. Em síntese: 

se episódios de xenofobia contra senegaleses, haitianos e venezuelanos ocorrem, é 

porque o Estado não se faz presente na segurança pública; se crianças bolivianas e 

sírias não estão matriculadas nas escolas públicas, é porque o Estado não se faz 

presente na educação; se cubanos e angolanos não conseguem seus registros nos 

Conselhos Profissionais, é porque o Estado não está obedecendo ao princípio 

constitucional da eficiência da coisa pública. 
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Nesse sentido, na próxima seção, destinada à aplicação prática do nosso 

problema de pesquisa, apontaremos como os caminhos da Agenda Institucional 

Governamental podem ser efetivados e positivados em um contexto de nova 

legislação migratória e de desconexão do Poder Executivo – ou do Estado em geral – 

às demandas de imigrantes e refugiados vis-à-vis o próprio cenário econômico, 

político e social do Brasil contemporâneo. 

 

Aplicação Prática 

 

O Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (2019) apresenta duas 

definições luso-brasileiras para a palavra ética, a saber: a) Ramo da filosofia que tem 

por objetivo refletir sobre a essência dos princípios, valores e problemas 

fundamentais da moral, tais como a finalidade e o sentido da vida humana, a 

natureza do bem e do mal, os fundamentos da obrigação e do dever, tendo como base 

as normas consideradas universalmente válidas e que norteiam o comportamento 

humano; e b) Conjunto de princípios, valores e normas morais e de conduta de um 

indivíduo ou de grupo social ou de uma sociedade. 

No campo das Relações Internacionais, a definição de ética parte de um 

processo dimensional, conforme apontado por Martins (2001), conforme segue: 

 

O respeito de normas éticas e de normas sociais – mesmo se ainda de forma 
fragmentária, sobretudo conforme a região do mundo – vem-se tornando ponto 
constante das agendas nacionais, internacionais e transnacionais do 
empresariado. A dissociação entre mundo dos negócios e vulnerabilidade ética 
dos decisores políticos vem aumentando. Poder-se-ia mesmo dizer que se estaria 
diante de uma evolução de paradigma. O mecanismo dos grupos de pressão, de 
lobby a qualquer preço, para obter vantagens dos sistemas de decisão – 
notadamente dos governos e de seus agentes – por ameaça política ou 
econômica, financeira ou comercial, embora ainda longe de ter desaparecido, 
parece estar sob forte pressão da opinião pública para mudar de métodos e 
tornar-se transparente. Certas questões relativas à problemática da ética nas 
relações internacionais parecem prementes. A primeira, certamente, é saber se, 
no domínio particular da relação entre ética e política exterior, países, governos 
ou blocos regionais têm um papel específico a desempenhar. No quadro bipolar 
até recentemente prevalecente, a Europa (mais precisamente a União Europeia e 
suas formações antecessoras) buscou emergir como instância alternativa de 
política, de gestão e de economia. Desde o desequilíbrio do que se poderia 
chamar de sistema de Yalta-Potsdam, dividido na equação americano-soviética e 
longamente simbolizado pelo Muro de Berlim, em benefício – sem contraponto – 
do polo americano, a Europa ganhou mais espaço de atuação. Busca 
intencionalmente perfilar-se como alternativa credível e eficaz. Inclusive no 
plano militar, com penetração mais forte no sistema decisório da Organização do 
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Tratado do Atlântico Norte. O tema das novas formas de guerra aparece também 
como decisivo (MARTINS, 2001, s.p.). 

 

Isto posto, é possível admitir que uma aplicação prática do elemento ético no 

nosso problema de pesquisa invoca a conduta estatal, ademais, a conduta social e 

coletiva também se faz necessária quando pensamos em questões migratórias no 

Brasil contemporâneo. Quando um imigrante de um país periférico procura um 

atendimento no posto de saúde ou busca a regularização de seus documentos de 

trabalho e tais serviços são negados pelo Estado brasileiro, deparamo-nos com os 

condicionantes éticos acima definidos. 

Qual a solução que se apresenta por meio desta aplicação prática? A resposta é 

obtida a partir de dois exemplos da história recente do Brasil. Primeiro, com relação 

aos povos originários, protegidos pela Constituição Federal de 1988 e que possuem 

uma série de garantias e direitos nas mais diversas searas do Estado, sobretudo no 

campo profissional e da integração aos meios urbanos. A Fundação Nacional do 

Índio, órgão estatal-governamental fundado em 1967 e ligado ao Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, atua diretamente na elaboração e condução das políticas 

públicas para os povos originários. 

Já o segundo exemplo, mais recente, é o das políticas de igualdade racial 

promovidas desde o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e que 

versam sobre uma variedade de temas que objetivam a inclusão de afro-brasileiros na 

sociedade brasileira, especialmente no ensino superior, no mercado de trabalho e no 

serviço público, cujo ápice se deu com a criação da  Secretaria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial, que possuía status de ministério nas administrações 

de Lula da Silva e Dilma Rousseff. 

Estes dois exemplos sintetizam a nossa argumentação de que a abordagem da 

questão migratória no Brasil deve se dar sim pelo formato top-down, uma vez que, 

assim como no caso dos povos originários e dos afro-brasileiros, é necessário um 

processo de reeducação da sociedade brasileira acerca do papel e presença das 

comunidades imigrantes no país, inclusive com relação ao resgate histórico da 

formação social brasileira, que é majoritariamente miscigenada e multiétnica. 

A conscientização coletiva promovida por meio de agendas públicas do 

governo brasileiro e das demais esferas governamentais – estados e municípios – 

atende também um dos principais pilares do Pacto Global para uma Migração 
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Segura, Ordenada e Regular de 2018, que prevê não apenas a integração e inclusão 

de imigrantes e refugiados nas sociedades de acolhimento, mas também a sua 

agregação social, isto é, a aproximação das culturas, tradições, direitos e garantias 

entre os cidadãos nacionais e os estrangeiros recém-chegados. 

É possível encontrar cenários em que esta agregação social promovida por 

uma política ou agenda migratória nacional acarretou em êxitos, como os casos do 

Canadá, no Hemisfério Norte, e no próprio Uruguai, vizinho fronteiriço do Brasil, 

onde está em curso um avançado processo de aproximação entre imigrantes – muitos 

são dos mesmos grupos que migraram para o Brasil nas últimas duas décadas – e a 

sociedade nacional. 

No caso do Brasil, a aplicação prática do tratamento ético também passa pela 

revisão do tratamento dispensado pelas autoridades migratórias e governamentais, 

como agentes da Polícia Federal e do Ministério do Trabalho (hoje Ministério da 

Economia) quando do atendimento direto aos imigrantes e refugiados, uma vez que 

há relatos de tratamentos diferenciados para com estrangeiros oriundos de países 

centrais em detrimento daqueles oriundos de países periféricos. 

Ademais, chamamos a atenção para um dos maiores desafios éticos, que pode 

se transformar em uma possibilidade de agregação social no futuro, que é a 

abordagem da imprensa com relação aos imigrantes e refugiados, comumente 

retratados por meio do sensacionalismo midiático e com linguagem inadequada, tais 

como se fossem indivíduos ilegais ou clandestinos. Nos últimos anos, a imprensa 

brasileira tem dado muito destaque aos fluxos migratórios, porém, com o pano de 

fundo da pobreza, da violência e da vulnerabilidade social, ao invés de apresentar 

possibilidades positivas do acolhimento de imigrantes oriundos de países com uma 

pluralidade cultural, étnica e social tão diversa do Brasil, a fim de construir um país 

multicultural e aberto à globalização, como preconizado em sua própria Política 

Externa. 

Para finalizar, identificamos na figura da extinta Conferência Nacional sobre 

Migrações e Refúgio (1ª COMIGRAR), realizada em 2014, uma possibilidade de 

retomada da aplicação prática do tratamento ético para como imigrantes e 

refugiados, uma vez que foi um evento que congregou mais de duzentas instituições 

governamentais, estatais, organizações não-governamentais, igrejas, academia, 

sindicatos e associações de imigrantes, e ao cabo esboçou uma Estratégia Nacional de 
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Imigração, representada pelo Caderno de Propostas Nacional, onde preconizava-se 

uma centena de políticas públicas, agendas e aplicações práticas para a agregação 

social dos migrantes no Brasil. 

 

Teoria Pós-Moderna de Relações Internacionais, conceitos e migrações 

 

A fim de complementar a discussão acerca da Política Externa Migratória 

Brasileira, conceito que desenvolvemos para explicar a inserção estratégica do Brasil 

como fator de motivação dos fluxos migratórios no recorte temporal estudado, 

utilizamos os conceitos e referenciais teóricos da Teoria Pós-Moderna de Relações 

Internacionais – autores como Der Derian (2003), Devetak (2001) e Terriff (1999) – 

como conectivos-explicativos do nosso conceito-proposto. 

Os conceitos de hiper-realidade, infoguerra, espaço virtual, cronopolítica e 

identidade, exclusão e soberania serão fundamentais para o embasamento da nossa 

análise crítica e conceitual. Como se trata de explanações oriundas da literatura de 

Relações Internacionais, sustentamos a discussão a partir da leitura de Sarfati (2005) 

e Nogueira e Messari (2005). 

Deste modo, na próxima seção discutiremos de forma arrazoada como estes 

conceitos contribuem de forma dual à análise da Política Externa Migratória 

Brasileira, isto é, como bases explicativas e como axiomas empíricos (exemplos na 

História Contemporânea do Brasil). 

 

Hiper-realidade 

 

A noção de hiper-realidade, conceito principal advindo da Teoria Pós-

Moderna de Relações Internacionais por meio de Terriff (1999), conjugada à leitura 

de Sarfati (2005) e Nogueira e Messari (2005), permite-nos à inferência de dois 

conectivos com o contexto migratório contemporâneo do Brasil e, por conseguinte, a 

sua própria inserção estratégica como fator motivacional às migrações, quais sejam: 

a construção do discurso xenofóbico, desde o nível da sociedade até os estratos 

governamentais, e a xenofobia como um construto social no ínterim da sociedade 

brasileira a partir da intensificação dos fluxos migratórios no período de 2003 a 

2017. 
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Considera-se a hiper-realidade como uma realidade construída e artificial, 

ainda que com o completo conhecimento dos que nela participam. É uma realidade 

que existe, se bem que ao mesmo tempo negando outras realidades, mas o fato dos 

que nela participam estarem conscientes da sua artificialidade abre numerosas 

possibilidades para paradoxos no campo das Relações Internacionais, ou seja, 

permite a problematização inclusive do nosso conceito-proposto de Política Externa 

Migratória Brasileira. 

Isto posto, não é equivocado afirmar que a intensificação dos fluxos 

imigratórios no Brasil, bem como a sua conseguinte midiatização, isto é, a 

reprodução noticiosa dos fluxos e seus componentes nas mais variadas dimensões 

sociais – chegada de novos imigrantes em cada cidade, episódios de xenofobia, 

dramas familiares, etc. – permitiram a sublevação de uma realidade criada, portanto, 

uma hiper-realidade acerca do próprio fenômeno migratório em si, não raro, 

superestimado e alçado a parâmetros, sobretudo de intensidades e quantidades, 

irreais.  

Nesse contexto, o discurso xenofóbico, tanto o praticado por atores civis como 

por elementos e instituições estatais e governamentais, percebeu um novo patamar 

no Brasil, a partir de uma noção hiper-real acerca dos fluxos migratórios. À título de 

exemplificação, cabe mencionar o episódio ocorrido em 2014, quando da emergência 

do vírus ebola na África, em que imigrantes haitianos e senegaleses foram retratados 

como possíveis transmissores da doença no Brasil, sendo que o país não registrou 

nenhum caso confirmado. 

Ademais, a hiper-realidade, neste diapasão, também assume para si a 

responsabilidade da xenofobia como um construto social na sociedade brasileira, 

mesclado a outros tipos de discriminação, como a racial, religiosa e por gênero, por 

exemplo. Assim, diferentes noções de realidades foram criadas e que acabaram por 

influenciar a própria tramitação e aplicação dos vetos da nova Lei de Migração em 

2017, conforme veremos na próxima subseção dedicada ao conceito de infoguerra. 

 

Infoguerra 

 

Se a hiper-realidade cria as bases para uma reprodução ampliada de discursos 

e práticas xenofóbicas ou sentimentos anti-imigração no Brasil contemporâneo, 
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também traduzidos nos vetos da nova Lei de Migração, a infoguerra, ou a guerra de 

informações, contribuirá para uma manutenção do status quo migratório em boa 

parcela do tratamento estatal-governamental, vide-se a própria Polícia Federal, a 

autoridade migratória brasileira, e o Ministério das Relações Exteriores, o articulador 

da Política Externa Migratória Brasileira. 

A guerra de informações ocorrida nas últimas duas décadas no Brasil acerca 

do seu panorama imigratório não deixou imune a própria discussão política e 

acadêmica sobre o tema, o que se traduz, em um primeiro momento, no debate 

acerca do contingente imigratório, outrora chamado de estoque, do país e, 

posteriormente, do uso político-governamental destes dados na agenda da Política 

Externa Migratória Brasileira e nos discursos presidenciais, repletos de equívocos, 

propositais ou não, sendo isto uma própria consequência levantada pela Teoria Pós-

Moderna de Relações Internacionais. 

A construção de uma narrativa dual, de aspectos positivos e negativos acerca 

da imigração, especialmente a afro-caribenha e africana e, mais recentemente, 

amparada nos fluxos de venezuelanos e cubanos, permitiu que o fenômeno 

migratório ultrapassasse, nos mesmos moldes dos fatos ocorridos quando do Estado 

Novo, o simples fato noticioso e percebesse um caráter sensacionalista, humanitário, 

polemizado e transcendente aos problemas sociais autóctones do Brasil, isto é, as 

novas imigrações passaram a ser retratadas como uma consequência da agenda 

global, fenômeno típico da guerra informacional, ou infoguerra, apresentada pelos 

teóricos pós-modernos. 

Nessa direção, não surpreende a emergência de episódios retratados pela 

imprensa brasileira em que personificam as trajetórias migratórias a partir de 

histórias pessoais e as lançam como um representativo generalizado da situação de 

seus países de origem, vide-se o caso clássico dos venezuelanos, identificados, não 

raro, como refugiados de uma ditadura, ou dos haitianos, que mesmo após nove anos 

o terremoto de janeiro de 2010, ainda são identificados como migrantes ambientais 

ou climáticos, olvidando qualquer possibilidade de uma análise diaspórica, por 

exemplo. 

O que sustentará essa infoguerra, segundo Terriff (1999) e Der Derian (2003), 

será uma noção de espaço virtual, transmutada sobretudo na figura das redes sociais 

contemporâneas, o que analisaremos na próxima subseção e que terá consequências 
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no próprio discurso de acolhimento da Política Externa Migratória Brasileira, não 

necessariamente identificável na prática. 

 

Espaço virtual 

 

O espaço virtual, a exemplo dos demais conceitos supramencionados, também 

adquirirá um caráter, no mínimo, dual, com relação às imigrações do Brasil 

contemporâneo, e será igualmente responsável por todo o debate político sobre o 

tema, permeando, inclusive, a discussão e a votação da nova Lei de Migração. 

Em seu aspecto positivo, o espaço virtual adquire, inicialmente com os fluxos 

de haitianos e, posteriormente, de oeste-africanos – notadamente os senegaleses e 

ganeses – um caráter de agregação, integração e inclusão dos imigrantes, seja em 

seus coletivos, seja na sociedade de acolhimento, no caso, o Brasil. 

Representado pelas redes sociais, o espaço virtual apresenta-se como uma 

extensão, não raro distorcida ou hiper-real, do espaço físico, é onde se darão as 

reuniões, reencontros e aproximações entre diferentes indivíduos e famílias, de uma 

mesma origem nacional, no seu país de destino. O Facebook, por exemplo, será palco 

de grupos, páginas de associações de imigrantes e mecanismo quase exclusivo de 

comunicação entre estes grupos, dado o seu caráter acessível, universal e gratuito, ao 

contrário das redes sociais migrantes tradicionais do passado. 

O mesmo Facebook e as demais redes sociais do espaço virtual, por outro lado, 

também se apresentam com um significado de exclusão e verbalização da xenofobia, 

da violência verbal e do assédio, ainda que virtual, porém, psicológico e moral, na 

maioria dos casos, contra imigrantes. Característica típica de uma pós-modernidade 

global, mas não globalizada, a interação de grupos excludentes ou anti-minorias tem 

adquirido cada vez maior proeminência, sobretudo em países de transição 

demográfica e de crescente imigração, como o caso do Brasil, uma vez que o caráter 

da externalidade individual ainda apresentar o elemento do estranho, do 

desconhecido, isto é, do estrangeiro. 

Deste modo, o espaço virtual transforma-se em uma arena de integração 

destes desconhecidos e também palco de sua desconstrução, contestação e 

negativação, portanto, conforme mencionado anteriormente, porta consigo um 

caráter dual, positivo e negativo. Conforme discutiremos na próxima subseção, o 
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espaço virtual será o elemento necessário para a abordagem cronopolítica das 

migrações internacionais para o Brasil contemporâneo, com destaque para 

identificação sobre aquilo que é ser imigrante à luz da Política Externa Migratória 

Brasileira. 

 

Cronopolítica 

 

Em substituição à geopolítica tradicional, a cronopolítica analisará as 

migrações internacionais sob a perspectiva do tempo, muito embora também 

contemple as questões elementares geopolíticas, como origem nacional, poder 

estatal, fronteirizações, etc. No caso do nosso estudo em tela, ela será fundamental 

para o desenvolvimento do conceito de hiperdinamização das migrações. 

Se até Sassen (2007), os mecanismos de vinculação explicativos dos fluxos 

migratórios não contemplavam o caráter temporal, ou seja, da própria duração de 

cada migração, e sim apenas a sua dimensão quantitativa, esta configuração mudará 

à luz das análises internacionalistas pós-modernas. 

A emergência de novas crises econômicas e políticas, que historicamente 

surgem como entraves à imigração (ou como suas motivadoras, se a perspectiva é do 

país emissor), a participação do país de acolhimento em inserções estratégicas no 

país ou região de origem, bem como outros elementos que trazem consigo a 

dimensão temporal, serão os definidores da cronopolítica das migrações 

internacionais contemporâneas. 

No caso brasileiro, é possível mencionar a participação do Brasil na 

MINUSTAH4 como fator preponderante de motivação, ou gatilho, para a imigração 

elevada de haitianos a partir de 2010, um fluxo que se traduziu justamente pelo seu 

caráter hiperdinâmico, muito rápido quanto aos movimentos de chegada, 

estabilização e saída – especialmente as novas remigrações. 

O mesmo é aplicável para o caso dos oeste-africanos, como senegaleses e 

ganeses, influenciados pelas isenções ou facilitações de vistos durante a Copa de 2014 

e as Olimpíadas de 2016 5 , cujos fluxos se pautaram também por uma 

hiperdinamização e que foram analisados à luz da cronopolítica. 

                                                     
4 Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. 
5 As reportagens “Senegaleses empreendedores são exemplos para ganeses em Caxias” (disponível em: 
http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/07/senegaleses-empreendedores-sao-

http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2014/07/senegaleses-empreendedores-sao-exemplos-para-ganeses-em-caxias.html
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Relações identitárias, de exclusão e soberania, que serão analisadas na 

próxima subseção, também emergem como uma consequência do fator cronopolítico 

das migrações internacionais. Novamente, não podemos furtar-nos de mencionar a 

rápida tramitação da nova Lei de Migração no Congresso Nacional entre o final de 

2016 e maio de 2017, após uma década de estagnação nas diversas comissões do 

parlamento brasileiro. 

As mudanças do perfil imigratório brasileiro acompanharam não apenas uma 

reorientação da agenda geopolítica global, mas também foram influenciadas por 

acontecimentos sustentados em fatos temporalmente rápidos e que se 

transformaram – ou se extinguiram, como os fluxos de ganeses – de acordo com os 

diferentes tempos das dinâmicas políticas, econômicas e sociais do Sistema 

Interacional das Migrações. O boom migratório venezuelano faz parte desta 

hiperdinamização também e suscitará, conforme veremos na próxima subseção, um 

debate sobre identidade, exclusão e soberania no âmbito da PEXMB. 

 

Identidade, exclusão e soberania 

 

Embora seja inconteste a formação identitária multiétnica, multicultural e 

pluridiversa da sociedade brasileira, a noção de uma identidade nacional brasileira 

encontrou ao longo da história diferentes nuances e ensaios de criação de uma 

identificação única, unitária e exclusivista, vide-se os casos das ditaduras do Estado 

Novo e de 1964, conforme demonstram Ribeiro (2008) e Geraldo (2012) 

Nesse contexto, a exclusão dos grupos imigratórios não-assimilados 

(SEYFERTH, 2008), sempre se deu à margem da integração das diferentes 

populações de ascendência externa, como se fossem um tipo aceitável pela soberania 

do Estado dito multicultural. Tal cenário configurou as relações entre a sociedade de 

acolhimento e os imigrantes ao longo da história brasileira e não será diferente para 

com os novos fluxos neste começo de século XXI. 

Quando do processo de tramitação e votação da nova Lei de Migração em 

2017, ficou evidente a existência de sentimentos anti-imigração e de discursos 

xenofóbicos, tanto no seio da sociedade civil como na própria seara político-

                                                                                                                                                                   
exemplos-para-ganeses-em-caxias.html) e “Ganeses usam Copa para pedir refúgio e ficar no Brasil” 
(disponível em: https://veja.abril.com.br/brasil/ganeses-usam-copa-para-pedir-refugio-e-ficar-no-
brasil) comprovam este fenômeno, que também foi discutido por Uebel (2018). 

https://veja.abril.com.br/brasil/ganeses-usam-copa-para-pedir-refugio-e-ficar-no-brasil
https://veja.abril.com.br/brasil/ganeses-usam-copa-para-pedir-refugio-e-ficar-no-brasil
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partidária. Não foram isolados os casos de discursos de vereadores, deputados e do 

então pré-candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, contra a imigração, 

os imigrantes e o novo ordenamento legal migratório.6 

Segundo a Teoria Pós-Moderna de Relações Internacionais, é possível 

identificar, portanto, um tripé de relação entre a identidade, a exclusão e a soberania 

quando se trata da agenda temática migratória, a qual ficará sobressalente na Política 

Externa Migratória Brasileira e na própria interação entre o Estado e os novos 

imigrantes. Enquanto a “identidade brasileira” será forçada a uma existência, 

aceitação e adaptação geral às diferentes culturas, regiões e povos do Brasil, a fim de 

criar um sistema imune às influências da imigração estrangeira – ressalta-se: de 

oeste-africanos e latino-americanos –, a noção de soberania será invocada pelo 

governo a fim de aplicar os vetos à nova Lei de Migração (BRASIL, 2017). 

Essa correlação de forças identitárias e soberanas, ao cabo, permitirá a 

ocorrência de episódios de exclusão e normalização do discurso anti-imigração no 

Brasil contemporâneo, colocando os novos imigrantes, desde o seu ingresso no 

território nacional, em uma categorização de “invasores”, “ilegais”, “clandestinos” ou 

“indesejados”, de acordo com o discurso de cada comunidade que os receberá. 

Em síntese, as reproduções discursivas sociais contra haitianos, senegaleses, 

venezuelanos e cubanos serão muito semelhantes àquelas registradas pela História 

no Estado Novo, logo, uma ciclicidade que representa o caráter não-cordial e não-

receptivo das migrações pelo core da sociedade brasileira, um indicativo ainda 

presente da desigualdade socioeconômica vigente no país. 

 

Conclusão 

 

Ao longo do capítulo buscamos apresentar o panorama da imigração 

internacional no Brasil, bem como o conceito de Política Externa Migratória 

Brasileira, ou seja, a agenda para as migrações a partir da política externa promovida 

                                                     
6 Vide-se as declarações do Presidente da República, Jair Bolsonaro: “Em entrevista à Fox, Bolsonaro 
diz que maioria dos imigrantes não tem boas intenções” (disponível em: 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-emissora-americana-bolsonaro-se-diz-
favoravel-a-muro-de-trump,70002760364) e “"Bem antes de Trump, Bolsonaro chamou haitianos e 
outros imigrantes de “escória do mundo” (disponível em: 
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bem-antes-de-trump-bolsonaro-
chamou-haitianos-e-outros-imigrantes-de-escoria-do-mundo-bvhv8jc0gsf15ueai7od4uy0l/).  
 

https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-emissora-americana-bolsonaro-se-diz-favoravel-a-muro-de-trump,70002760364
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,a-emissora-americana-bolsonaro-se-diz-favoravel-a-muro-de-trump,70002760364
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bem-antes-de-trump-bolsonaro-chamou-haitianos-e-outros-imigrantes-de-escoria-do-mundo-bvhv8jc0gsf15ueai7od4uy0l/
https://www.gazetadopovo.com.br/politica/republica/eleicoes-2018/bem-antes-de-trump-bolsonaro-chamou-haitianos-e-outros-imigrantes-de-escoria-do-mundo-bvhv8jc0gsf15ueai7od4uy0l/
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pelo Ministério das Relações Exteriores, um dos braços do Poder Executivo, i.e., o 

Governo Federal. 

Também promovemos a discussão sobre os desafios éticos no entorno da 

temática imigratória do país, como os episódios de xenofobia social, institucional e 

governamental, e as dificuldades criadas pelo próprio Estado brasileiro para a 

inclusão, integração e agregação social dos imigrantes e refugiados no país, este que 

também é signatário de acordos e pactos internacionais que preconizam o tratamento 

ético e humanitário destes grupos em tela. 

Em que pese a atual agenda governamental de não-inclusão da questão ética 

migratória, a recriação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

poderia ensejar, ao nosso ver, uma possibilidade de aplicação prática do tratamento 

ético estatal para com imigrantes e refugiados, conforme vimos na seção dois. 

Deste modo, reitera-se mais uma vez a importância da construção coletiva top-

down para: a) a reeducação e re-conscientização da sociedade brasileira com relação 

ao tema migratório; b) o avanço das políticas públicas municipais e estaduais para 

imigrantes e refugiados; c) adequação do Estado brasileiro aos acordos 

internacionais mencionados no começo do texto, notadamente os de Genebra, 

Cartagena e Marraquexe.  

Assim como os países do Hemisfério Norte depararam-se com a questão 

migratória, seja por meio das crises, seja por meio da readequação da legislação 

nacional ou regional (como no caso da União Europeia), hoje o Brasil encara a 

mesma problemática, porém, com uma elevada carga de dimensões éticas e que é 

sustentada pelos anseios da sociedade civil e dos blocos dos quais faz parte, como o 

MERCOSUL e a Organização dos Estados Americanos. 

Com relação aos conceitos advindos da Teoria Pós-Moderna de Relações 

Internacionais, inferimos a existência de realidades criadas e concepções (ou 

espaços) virtuais quando abordada a questão migratória no Brasil contemporâneo, 

influenciadas pela cronopolítica e pela guerra de informações, ou infoguerra, esta 

sustentada pela mídia e pela própria sociedade brasileira, cada vez mais permeada de 

discursos anti-imigração e de episódios de xenofobia. 

Percebemos, igualmente, uma renovação do tripé pós-moderno 

internacionalista de identidade, exclusão e soberania, que sublevará o debate acerca 

da nova Lei de Migração ao discurso e ao senso comum, ao mesmo tempo em que a 
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sua tramitação ocorria no Congresso Nacional. Os vetos presidenciais, as marchas 

anti-imigração e o aval de personagens da política nacional, inclusive o atual 

Presidente da República, sumarizam este tripé no caso migratório que discutimos. 

Em síntese, a inexistência de uma política migratória nacional, mas sim a 

presença de uma Política Externa Migratória Brasileira, leva-nos à inferência de que 

cada vez mais os espaços virtuais, as redes sociais e migratórias e o papel da 

informação, serão os responsáveis e balizadores da atuação estatal-governamental 

para com imigrantes e refugiados. 

Destarte, não é equivocado afirmar que a opinião pública alicerçada em 

guerras informacionais (não raro as fake news), conjugada a sentimentos e 

insatisfações políticas, econômicas e sociais – transmutados em um 

ultraconservadorismo nacionalista – é responsável pelos episódios cada vez mais 

crescentes de xenofobia no Estado brasileiro, bem como é copartícipe nas mudanças 

ocorridas na PEXMB e na aplicação limitada da nova Lei de Migração.  

Quanto às Relações Internacionais, inferimos, por fim, um novo alinhamento 

do Brasil ao movimento global-informacional de países anti-imigração, como 

Hungria, Estados Unidos e Reino Unido, uma consequência das suas políticas 

doméstica e externa, igualmente realinhadas ao ordenamento conservador e 

antiglobalização vigente em boa parte do Sistema Internacional contemporâneo. 

Em síntese, para o Estado brasileiro abordar o tópico das imigrações 

internacionais no país com um viés ético, além de efetivar e positivar a nova Lei de 

Migração de 2017, será necessário um processo de reconstrução de agendas 

interrompidas nos últimos anos e a vinculado à reorientação de discursos e práticas 

dos órgãos governamentais, da imprensa e da própria sociedade civil. Este é o 

principal desafio ético, institucional e político a ser enfrentado pelas instituições 

brasileiras, todavia, os exemplos positivos margeiam a história do país, conforme 

apresentamos neste trabalho, inclusive as possibilidades de aplicação imediata. 
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3. NATUREZA E POLÍTICA NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS DO 
BRASIL 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-3 

Bruna Gorgen Zeca1 

 

Introdução 

 

Inserido no âmbito dos “novos temas” das relações internacionais, o meio 

ambiente passou a ser amplamente debatido a partir da segunda metade do século 

XX. Até então, essa discussão era mais restrita ao plano interno de cada país (em 

geral, os desenvolvidos), ou no máximo regionalmente, sobre o compartilhamento de 

rios ou quando os efeitos perversos de atividades de um Estado eram sentidos em 

outro. 

As questões referentes às relações humanos-natureza são intrinsecamente 

transdisciplinares, envolvendo problemas que dizem respeito à lógica de produção e 

consumo, ao sistema econômico, às políticas estatais, à cultura, à modernidade, a 

aspectos biológicos e geográficos, à ciência e à tecnologia. Por esse motivo, também, 

dificulta-se a definição de um “pensamento verde” ou “movimento ambientalista”, 

afinal ele pode tomar algumas formas diferentes dependendo da orientação política e 

de diferentes ideias que podem ser a ele acopladas ou assimiladas e que provêm de 

outros sistemas ideológicos. Ou seja, Michael Freeden (1996, p. 526), por exemplo, 

sublinha que os estudos do pensamento verde podem se encaixar em categorias que 

vão desde um movimento de esquerda, passando também pelo anarquismo e por 

ideias anticapitalistas e/ou românticas do século XIX, até um pensamento de direita, 

ou mesmo extrema direita.  

Com base nessas premissas, é compreensível que, quando a questão do meio 

ambiente foi globalizada para a pauta das relações internacionais a partir da 

Conferência de Estocolmo, em 1972, muitos países se veriam em uma encruzilhada 

acerca de qual posição tomar em sua política externa relativa ao tema, pois como 

mencionado, imbricavam-se diversos fatores, principalmente o modelo 

                                                     
1 Bacharel em Relações Internacionais. Mestranda em História pela PUCRS e bolsista do CNPq. E-
mail: brunagorgen@hotmail.com. 
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desenvolvimentista em vigor, as relações norte-sul, ou centro-periferia, e os anos do 

“Milagre Econômico” no contexto da ditadura brasileira.  

Unindo a política externa brasileira (PEB) à ascensão do debate ecológico nos 

anos 1970, portanto, este artigo busca analisar de que forma o Brasil se inseriu nas 

questões ambientais em âmbito internacional naquela década. Para tanto, será feito 

uso de fontes documentais, como os relatórios da delegação do Brasil à Conferência 

de Estocolmo e o Tratado de Cooperação Amazônica (1978), assim como da 

bibliografia referente ao tema. A primeira parte do trabalho discorre brevemente 

sobre alguns aspectos teóricos da questão e a segunda aborda a problemática 

propriamente dita.  

 

Fundamentos Teóricos 

 

Os primeiros registros de uma consciência sobre os rumos destrutivos do uso 

da terra que hoje corresponde ao Brasil antecedem em muitos anos as primeiras 

políticas ambientais do país, que só iniciaram sua trajetória a partir da década de 

1930, quando no Governo de Getúlio Vargas foram elaborados documentos 

precursores da gestão de recursos naturais, como o Código Florestal e o Código das 

Águas (MOURA, 2016, p. 14). 

Caio Prado Jr. (2011, p. 135) destaca que a agricultura foi o nervo econômico 

da colonização, e que foi nessa atividade que teve como base a exploração e ocupação 

da melhor e maior parte do território brasileiro. Um dos fatores que estimularam o 

refluxo das atividades da colônia para a agricultura foi a expansão dos mercados para 

os produtos aqui produzidos. Contribuíram, para essa expansão, o desenvolvimento 

da população europeia ao longo do século XVIII e o aumento das atividades 

econômicas e das relações comerciais em todo o mundo, inaugurando a Revolução 

Industrial e refletindo diretamente no mundo colonial e no meio ambiente como um 

todo. 

Caio Prado Jr. (2011, p. 147-148) sublinha que havia autores e personalidades 

da política que tinham certa noção e consciência dos males causados pelo 

funcionamento do sistema e relata que: 
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Nos primeiros séculos da colonização não foi percebido que se estava 
desbaratando um capital, e não apenas colhendo seus frutos. Não se percebeu ou 
não havia inconvenientes imediatos: sobrava espaço. É só aos poucos que se foi 
enxergando o alcance do mal. No Brasil, em fins do século XVIII e princípios do 
seguinte, já se começa a senti-lo; e havia consciência do que se passava. (...). 
Faltam aos autores conhecimentos científicos que só muito mais tarde se 
vulgarizariam. Não compreendem por isso, muito bem, o mal que estava roendo 
a substância da colônia. Percebem seus efeitos, e instintivamente sentem que 
alguma coisa há de fazer. Mas não sabem ao certo o quê. As soluções, quando as 
dão, vão busca-las no arsenal da experiência europeia. (...). Mas seria pouco 
ainda. O mal era mais profundo. Estava no próprio sistema, um sistema de 
agricultura extensiva que desbaratava com mãos pródigas uma riqueza que não 
podia repor.  

 

Nessa mesma linha, José Augusto Pádua (2010) evidencia que José Bonifácio 

de Andrada e Silva, após a independência do Brasil, deu continuidade aos estudos 

históricos dos problemas ambientais e argumentou que a manutenção de uma 

agricultura escravista e tecnologicamente rudimentar transformaria o Brasil nos 

desertos áridos da Líbia em menos de dois séculos. Pádua afirma que os autores que 

denunciavam ou criticavam as práticas realizadas no Brasil não se tratavam do início 

de uma historiografia ambiental, mas que “uma percepção histórica sobre processos 

de mudança ambiental, produzidos por uma interação entre fatores humanos e 

naturais, estava sendo claramente delineada” (PÁDUA, 2010, p. 86). 

Donald Worster e José Augusto Pádua (2010, p. 94) compartilham a posição 

de que a história ambiental deve ser tomada não como uma redução, mas, sim, como 

uma expansão da análise histórica. A história ambiental dá continuidade ao 

movimento, constatado desde o final do século XIX, de ampliar os temas e dimensões 

da historiografia para além do momento anterior que enfatizava a história dos 

Estados e dos importantes personagens políticos. Não seria reduzir a análise 

histórica ao biofísico ou aos aspectos unicamente ambientais da pesquisa, como se 

isso fosse capaz de explicar todo o resto, mas de incorporar esses temas de forma 

expressiva, junto a enfoques econômicos, políticos, sociais e culturais, na procura por 

uma abordagem cada vez mais aberta e inclusiva de investigação na pesquisa 

histórica (PÁDUA, 2010). 

Worster concorda com Emmanuel Le Roy Ladurie sobre boa parte do material 

e das pesquisas acerca da história ambiental estar disponível há gerações, e 

acrescenta que agora o que ocorre é que esses materiais estão sendo reorganizados 

com base nas experiências recentes (WORSTER, 1991). Por experiências recentes 
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entende-se as grandes conferências das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

realizadas a partir da década de 1970, começando por Estocolmo, em 1972, e a maior 

atenção de organizações internacionais e de movimentos da sociedade civil em 

relação ao tema.  

Quanto a esse período, ao aproveitamento dos rios fronteiriços na região 

centro-sul e à política externa brasileira, Cervo e Bueno (2015) afirmam que foi por 

meio dos mecanismos do Tratado da Bacia do Prata, de 1969, que foram encontradas 

as primeiras saídas para a conciliação das disputas entre Brasil e Argentina relativas 

à construção de usinas hidrelétricas nos rios platinos. A finalidade do Tratado da 

Bacia do Prata, negociado desde 1967 com a Argentina, o Paraguai, o Uruguai e a 

Bolívia, era a promoção do desenvolvimento harmônico e a integração física da Bacia 

do Prata e de suas áreas de influência, mas o aproveitamento dos rios internacionais 

de curso sucessivo já era uma questão que vinha desde antes na política externa 

brasileira, como na reunião de Uruguaiana entre Jânio Quadros e Arturo Frondizi, 

em 1961 (FERRES, 2004, p. 662). Outros grandes projetos também foram elaborados 

com os países vizinhos na década de 1970, tais como a cooperação com o Paraguai 

por meio do Tratado de Itaipu, de 1973, que estabeleceria a usina hidrelétrica de 

Itaipu, os projetos de desenvolvimento das bacias da lagoa Mirim e do rio Jaguarão 

com o Uruguai e as negociações do Tratado de Cooperação Amazônica (CERVO; 

BUENO, 2015). 

Não somente em relação aos temas tradicionais da diplomacia, na política 

externa sobre meio ambiente também se verifica a aplicabilidade de noções clássicas 

sobre a PEB, especialmente ao que coloca, por exemplo, Celso Lafer (1984), sobre 

toda política externa ser um esforço de compatibilizar o quadro interno de um país 

com seu contexto externo, sendo conveniente, na análise da política externa de um 

Estado, levar em conta duas dimensões distintas, porém complementares. 

Trabalhando, portanto, com o pressuposto de que a PEB seria condicionada por uma 

interação de fatores internos e externos, esta análise leva em consideração, para 

avaliar a política externa sobre meio ambiente, os planos dos militares para a 

ocupação e integração da Amazônia e o fato de o Brasil ser governado no período por 

um regime militar que tinha o desempenho econômico como seu alicerce.  

Ademais, considera-se, também, a análise da política externa e do meio 

ambiente nesse período inserida no quadro do chamado “paradigma 
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desenvolvimentista”. Amado Cervo, ao organizar a história diplomática do Brasil em 

paradigmas, estabelece que de 1930 a 1989 o paradigma que vigorou nas relações 

internacionais do país foi o do Estado desenvolvimentista, quando os dirigentes 

romperiam com a chamada “diplomacia da agroexportação” e imprimiriam uma nova 

funcionalidade ao Estado, contando com o apoio da imprensa, da opinião pública 

popular e do pensamento diplomático. Passaram a ser componentes teóricos do novo 

modelo de inserção internacional: introduzir a diplomacia econômica nas 

negociações externas; passar da subserviência para a autonomia nas decisões com o 

objetivo de realizar ganhos recíprocos nas relações internacionais; pautar o todo pelo 

nacionalismo econômico, assemelhando sua conduta com a das grandes potências; 

promover a indústria de modo a satisfazer as demandas da sociedade; e executar um 

projeto nacional de desenvolvimento  assertivo que vise a superar as desigualdades 

entre as nações. O paradigma desenvolvimentista apresentava, então, um perfil 

caracterizado por três componentes, a consciência da transição, o realismo de 

conduta e o desenvolvimento como vetor da política exterior (CERVO, 2003).  

 

Da Conferência de Estocolmo ao Tratado de Cooperação Amazônica 

 

O modelo de produção e desenvolvimento adotado pelos países 

principalmente a partir da Revolução Industrial gerou impactos ambientais que 

ultrapassam as fronteiras territoriais dos Estados. Diversos problemas, como o 

avanço da desertificação, as chuvas ácidas, o crescente lançamento de gás carbônico 

(CO2) na atmosfera, o aumento do uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes 

(poluindo o solo e emitindo metano na atmosfera), entre outros exemplos, 

contribuíram para que se começasse a perceber que as questões ambientais 

ultrapassavam os limites políticos e geográficos e se tornariam insustentáveis sem 

certas regras ou mudanças (RIBEIRO, 2001, p. 12).   

Resultado de todas essas perceptíveis alterações no meio, durante a década de 

1970, discussões importantes envolvendo as questões ambientais entraram mais 

fortemente na pauta dos debates internacionais. A primeira grande conferência 

organizada pelas Nações Unidas (ONU) sobre o tema se deu em Estocolmo, em 1972, 

e foi formalmente chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano (ou Conferência de Estocolmo). A delegação do Brasil passou por 
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intensa preparação para chegar à Conferência com um discurso sólido, pronta para 

ter uma posição firme em qualquer tema suscitado ou proposta apresentada 

(MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1972, p. 4-7). 

Desde o processo preparatório para a Conferência, que se iniciou em 1970, o 

Brasil adotou uma posição de resistência ao cumprimento de qualquer meta exposta 

pelos demais países presentes, recusando-se a assumir compromissos que limitassem 

sua capacidade de crescer economicamente ou de utilizar seus recursos naturais 

(FIGUEIRA, 2011). Em contrapartida, ainda na mesma década, o Estado brasileiro 

mobilizou os países da Bacia Amazônica para firmar o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA), em 1978, introduzindo pautas em que já no Artigo I primavam 

pela preservação do meio ambiente. O primeiro artigo do Tratado, portanto, 

estabelece que: 

 

As Partes Contratantes convêm em realizar esforços e ações conjuntas a fim de 
promover o desenvolvimento harmônico de seus respectivos territórios 
amazônicos, de modo a que essas ações conjuntas produzam resultados 
equitativos e mutuamente proveitosos, assim como para a preservação do meio 
ambiente e a conservação e utilização racional dos recursos naturais desses 
territórios (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 1978, p. 1).   

 

Como mencionado, a Conferência de Estocolmo (ou Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano), de 1972, foi o primeiro grande encontro 

organizado pela ONU para tratar de temas relacionados ao meio ambiente. Existia, 

nessa época, uma preocupação real com relação à escassez de recursos naturais, 

afinal aumentavam os debates sobre o assunto e as publicações com previsões e 

prognósticos sobre o futuro. 

O desenvolvimento de computadores avançados permitia a elaboração de 

modelos que cruzavam dados referentes ao crescimento econômico e populacional e 

aos recursos naturais disponíveis (DUARTE, 2003, p. 12). Uma dessas previsões 

realizadas a partir de modelos computacionais foi elaborada pelo Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), que iniciou os estudos em 1970 e teve a exposição de 

suas descobertas publicada no relatório do Clube de Roma, intitulado “Limites ao 

Crescimento”, também em 1972. O livro lançado continha ainda a mensagem de que 

a humanidade seria capaz de criar uma sociedade na qual se poderia viver por tempo 

ilimitado ou indefinido caso fossem impostos limites sobre sua atividade e sobre a 

produção de bens materiais (MEADOWS; et al., 1972). 
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Não por acaso, a questão essencial para o Brasil durante a Conferência de 

Estocolmo parecia ser a asserção de que cada Estado tivesse o direito soberano de 

usar seus recursos naturais conforme suas prioridades, como mostra o relatório da 

Delegação Brasileira (MINISTÉRIO DO INTERIOR, 1972, p. 10) 

 
[N]a área de aproveitamento de recursos naturais, os interesses do Brasil, em 
termos econômicos e de segurança eram de tal monta, que qualquer fórmula que, 
sob o pretexto ecológico, impusesse uma sistemática de consulta para projetos de 
desenvolvimento seria simplesmente inaceitável para o Brasil. 

 

Recorda-se que o Brasil vivia um período de crescimento exponencial nos anos 

do “Milagre Econômico” e que, sob o regime ditatorial, o modelo de crescimento ou 

modernização se dava fortemente pelo Estado na condução de grandes projetos, o 

que contribui para o entendimento da posição brasileira. Além disso, conforme Maria 

Helena Moreira Alves (2005), o complexo ESG/IPES/IBAD havia delineado uma 

política de Segurança Nacional e Desenvolvimento, o que alicerçava o papel do 

Estado na economia. 

No caso das possíveis implicações da Conferência e de políticas ambientais 

para o Brasil, o contexto envolvia aspectos diversos, entre os quais podem-se 

destacar: o ambientalismo, que no âmbito de uma ditadura de direita era associado 

aos movimentos de esquerda; as políticas econômicas e sociais vigentes, que tinham 

o papel de sustentar o regime (Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento); 

o temor pelas correntes de pensamento que favoreciam o “no growth”, as limitações 

ao crescimento ou qualquer forma de consulta prévia à realização de 

empreendimentos (que na época se destacavam Itaipu e a Transamazônica), tendo a 

Argentina como apoiadora dessa ideia de consulta prévia, trazendo uma centralidade 

geopolítica às questões ambientais; a ideia de um ambiente de qualidade como um 

direito humano, o que unia dois aspectos sensíveis a um regime de violação de 

direitos humanos; as fortes políticas de ocupação da Amazônia, em que projetos 

agropecuários e industriais recebiam todas as formas de incentivos e o 

desmatamento era visto como progresso; a opinião pública de outros países, a qual 

criticava abertamente o Governo brasileiro em relação à questão dos indígenas e do 

meio ambiente. 

O verdadeiro problema e barreira à preservação do meio, o país defendeu, era 

a pobreza, e não o crescimento populacional ou a industrialização, ou seja, a melhor 
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forma de encarar os desafios dos países em desenvolvimento relacionados ao meio 

ambiente era o combate à pobreza por meio do crescimento econômico (VIEIRA, 

1992). Qualquer proposta que culpabilizasse o crescimento era, desta forma, 

indiscutível para o Brasil, por isso a necessidade de “inovar” sobre o contexto em que 

se debatia, utilizando recursos retóricos e linguísticos como artifício, recursos esses 

que se consolidaram com o tempo, tanto é que o primeiro dos 17 Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 é a erradicação da pobreza 

(ONU, 2015). 

Em (pelo menos aparente) contraste, enquanto no âmbito da preparação para 

a Conferência e na própria Conferência de Estocolmo (1972) os representantes 

brasileiros afirmavam, como o Embaixador Miguel Ozório, que “os efluentes da 

afluência [...] estão nos escapando mais do que esmagando” (LAGO, 2006, p. 189), e 

como o embaixador Araújo Castro, que o meio ambiente “ainda não teve a 

oportunidade de ser poluído” (VISENTINI, 2004, p. 141), em 1978 o Brasil e os 

demais países da Bacia Amazônica assinavam o Tratado de Cooperação Amazônica 

(TCA), em que, segundo as palavras do Embaixador Rubens Ricupero (1984, p. 188): 

 

Uma das marcas da modernidade do Tratado Amazônico é a sensibilidade que 
seus negociadores revelaram para com uma das principais ideias-força do nosso 
tempo: o despertar da consciência ecológica e a importância do meio ambiente. 
Talvez não exista outro tratado regional dessa magnitude que haja atribuído, 
desde o preâmbulo, igual hierarquia às exigências do desenvolvimento e às da 
preservação ecológica, e realçado a necessidade de manter entre elas harmonioso 
equilíbrio. 

 

De fato, a alusão ao igual tratamento dos temas vem desde o preâmbulo, 

quando se considera que “para lograr um desenvolvimento integral dos respectivos 

territórios da Amazônia é necessário manter o equilíbrio entre o crescimento 

econômico e a preservação do meio ambiente” (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES 

EXTERIORES, 1978, p. 1), além de o primeiro artigo do Tratado, como se mostrou 

em citação anterior do presente texto, já versar sobre a proteção do meio ambiente e 

a utilização racional dos recursos naturais. 

Por outro lado, porém, ao contrário de um “despertar da consciência 

ecológica”, como relata Ricupero, atenta-se para o que João Daniel Lima de Almeida 

(2013, p. 536) afirma sobre o Tratado e o contexto da época: 
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Em termos econômicos, é assinado em Brasília o Tratado de Cooperação 
Amazônica (1978) entre Brasil, Bolívia, Equador, Colômbia, Guiana, Peru, 
Suriname e Venezuela, no qual os signatários buscavam impulsionar o 
desenvolvimento dos recursos econômicos da região e uma maior integração 
política. Era uma resposta à crescente propaganda ecológica internacional contra 
a gestão brasileira de seu território amazônico. Tais pressões lembravam os 
tempos de pressão norte-americana no século XIX pela abertura da navegação do 
Rio Amazonas. O Brasil se articulava multilateralmente com seus vizinhos para 
defender sua soberania sobre uma região considerada crescentemente relevante 
na lógica geopolítica dos militares brasileiros. 

 
 

Entretanto, essa relação apontada por João Daniel de o Tratado de 

Cooperação Amazônica ter sido uma resposta a uma situação vigente pode ser 

acrescida de mais alguns pontos. O TCA não deixou de ter a soberania2 como aspecto 

central no tratamento do tema, como se identificava nos discursos durante a 

Conferência de Estocolmo, mas a preservação e o uso racional dos recursos vieram 

em “pé de igualdade” com o desenvolvimento econômico, o que seis anos antes 

passava ao largo dessas questões. Nessa perspectiva, é interessante perceber as 

continuidades e, particularmente, as mudanças no período de tempo analisado. 

Amado Cervo e Clodoaldo Bueno consideram que seria o êxito no Tratado da 

Bacia do Prata que fez o governo brasileiro tomar o primeiro passo de apresentar aos 

Estados da Bacia Amazônica um acordo de cooperação similar. Após estudo conjunto 

em 1978, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela 

firmaram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) em 3 de julho de 1978. Para 

que tal feito ocorresse, entretanto, a diplomacia brasileira teve de desconstruir a 

imagem do país que estava presente no continente, “que identificavam o Brasil ora a 

uma nova potência hegemônica, ora a executor de uma missão subimperial a serviço 

dos Estados Unidos” (CERVO; BUENO, 2015, p. 449). 

Nos trabalhos para a formulação do TCA, Rubens Ricupero, diplomata que 

esteve presente em diversos momentos das diferentes negociações brasileiras, atenta 

para aspectos que voltam à questão da interdisciplinaridade no embasamento 

teórico, pois evidencia os fatores político e social envolvidos nas relações e nos rumos 

do Brasil. Rubens Ricupero, autor de “A Diplomacia na Construção do Brasil: 1750 – 

2016”, atenta para o contexto das ditaduras na época das negociações do Tratado 

(1978). No governo Geisel (1974 – 1979) e, em seguida, no Figueiredo (1979 – 1984), 

                                                     
2 Como exemplifica o Artigo IV: “As Partes Contratantes proclamam que o uso e aproveitamento 
exclusivo dos recursos naturais em seus territórios é direito inerente à soberania do Estado e seu 
exercício não terá outras restrições senão as que resultem do Direito Internacional”.  
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intensificava-se a presença da oposição, dos movimentos da sociedade civil e da 

crítica jornalística, de modo que se tornava cada vez mais problemático para a 

ditadura brasileira ser vista com relações próximas às ditaduras sulinas (quando 

Argentina, Chile e Uruguai passavam da democracia ao regime autoritário enquanto 

o Brasil se aprontava lentamente para o caminho oposto). Dessa forma, as questões 

social e política se tornaram incentivos para que o Brasil se voltasse para os países 

nortenhos nesse final da década de 1970, afinal, entre os Estados andinos, a maior 

parte deles não acompanhou a tendência dos golpes militares; a exceção principal 

seria o Peru, que passava por seu processo de transição naquele momento 

(RICUPERO, 2017). 

No mesmo ano em que o Brasil lançou a ideia sobre a negociação de um 

acordo de cooperação entre as nações amazônicas, devido ao regime brasileiro ser 

uma ditadura, partiam críticas de Carlos Andrés Pérez, presidente da Venezuela, 

acerca da situação dos direitos humanos no Brasil, configurando mais um tema que 

poderia influenciar as negociações em matéria ambiental. Ricupero (2017, p. 491) 

realça que “a viva reação brasileira às críticas de Carlos Andrés Pérez quanto à 

situação dos direitos humanos no Brasil fazia temer pelo fracasso da iniciativa”.  

Rubens Ricupero (2017) recorda que, passado o julgamento inicial de Pérez, o 

presidente Venezuelano percebeu que a transformação do Chile e da Argentina nos 

dois piores regimes militares sul-americanos não deixava outro parceiro além do 

Brasil na busca por exercer um papel destacado na política da região. A partir da 

vontade brasileira em obter êxito na iniciativa, Carlos Andrés Perez teria a chance de 

atuar como mediador entre o Brasil e os países andinos, com os quais o Estado 

brasileiro tinha poucas relações até o momento. Como exposto por Cervo e Bueno 

(2015, p. 449) anteriormente acerca da imagem do país que estava presente no 

continente, também Rubens Ricupero (2017) ressalta que era fundamental para os 

países andinos a garantia de que o Tratado Amazônico não serviria como porta de 

entrada para uma penetração econômica brasileira no Pacto Andino, interferindo na 

integração sub-regional, e era esse o papel de Pérez como mediador. 

Aqui, é interessante notar como uma negociação ou uma questão ambiental 

nunca se dá de forma simples, sempre depende de e envolve diversas outras variáveis 

para que alguma medida seja tomada. Foi especialmente com o esforço de mediação 

da Venezuela e do Brasil, então, que se tornou possível concluir a aprovação do texto 
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do Tratado de Cooperação Amazônica, o qual incorporou até mesmo “dispositivos 

para ressalvar reivindicações fronteiriças pendentes e afastar desconfianças sobre 

objetivos comerciais disfarçados, de fato inexistentes” (RICUPERO, 2017, p. 492). O 

Brasil, antes percebido com desconfiança na região, corroborou sua capacidade de 

instituir e mobilizar o consenso de dois terços das nações da América do Sul em torno 

de uma questão ambiental e desenvolvimentista, que lançaria as bases, vinte anos 

mais tarde, para uma Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) 

(RICUPERO, 2017).  

Parte da cautela por essa região pode ser atribuída aos contextos políticos em 

que o entorno estava passando e às ideias e debates internacionais (a Amazônia já foi 

ameaçada de dominação americana em 1850 e, na segunda metade do século XX, 

chegou-se a ter movimentos3 e declarações acerca do “interesse internacional” na 

Amazônia devido a sua riqueza e importância). Sobre a questão do interesse 

internacional, Adriana de Moura (2016, p. 39) afirma, 

 

Sabe-se que a questão ambiental é tema cada vez mais corrente na agenda 
internacional e nas agendas multilaterais. Sob a égide da ONU, o tema entrou 
mais fortemente no Brasil a partir da década de 1970. O financiamento 
internacional de instituições como o Banco Mundial tem moldado, durante um 
longo tempo, as políticas ambientais brasileiras. Pode-se dizer que a criação de 
muitos órgãos ambientais foi resultado da busca em dar uma resposta às pressões 
externas. Sob esta pressão externa, o Brasil vem se pautando por uma agenda de 
interesse internacional. Nas últimas décadas, houve, também, uma proliferação 
de acordos ambientais internacionais. Meio ambiente é a segunda área mais 
comum para acordos entre os países (...). 

 

Nesse sentido, a autora realça que o Brasil deve pensar em estratégias próprias 

para enfrentar seus principais problemas ambientais, isto é, uma agenda doméstica 

que guie também as negociações com os demais países. Adriana de Moura chama a 

atenção para o atraso brasileiro, por exemplo, na questão de acesso ao saneamento 

básico, que seria a degradação ambiental mais recorrente nas cidades brasileiras e 

que gera grande impacto na saúde da população (MOURA, 2016). Esse exemplo abre 

precedente para ideias envolvendo a coordenação de políticas públicas entre países 

                                                     
3 Ideias já cogitadas ao longo da história para a região amazônica que contribuem para o temor de 
internacionalização da região, especialmente por parte dos militares e da diplomacia: propostas de 
transferência de escravos norte-americanos para o Norte do Brasil, o Bolivian Syndicate, o Instituto 
Internacional da Hileia Amazônica e o projeto Grandes Lagos do Hudson Institute (NUNES, 2015). 
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que sofrem dos mesmos problemas, tornando as iniciativas ambientais mais 

próximas da realidade nacional de cada país da América do Sul. 

Pode-se considerar, então, que apesar de o Brasil ter mantido uma posição 

bastante soberanista e desenvolvimentista em relação ao meio ambiente, teve o país 

uma mudança em relação ao tema, passando da relutância em abordar a questão 

ambiental em documentos oficiais à incorporação da pauta em suas iniciativas de 

política externa. Essa adaptação no posicionamento do país deve ser vista sob um 

olhar mais amplo, sob o guarda-chuva do paradigma desenvolvimentista, conforme 

mencionado, e de um Ministério das Relações Exteriores chefiado por Antônio 

Francisco Azeredo da Silveira, que, conforme Matias Spektor, “operou uma das 

transformações mais profundas no comportamento internacional do Brasil” 

(SPEKTOR, 2010, p. 9).  

Além disso, pode-se dizer que o TCA reunia diversos objetivos: alinhava com 

os demais Estados Amazônicos o princípio da soberania, que nos debates iniciais 

sobre meio ambiente tendia a ser relativizado, prevenindo assim ingerência externa 

sobre os assuntos amazônicos; inseria a questão ambiental, tão fortemente cobrada e 

já utilizada como condição para liberalização de financiamento de instituições como 

o Banco Mundial para projetos de desenvolvimento, em um tratado internacional 

com os países da maior floresta do mundo; aproximava o Brasil aos Estados da 

região, já que os contatos costumavam ser irregulares e, por vezes, esporádicos; e, 

por fim, fornecia um embasamento jurídico que deixava explícito que a forma de 

desenvolver a região amazônica de cada país era competência exclusiva de cada um 

deles.  

 

Considerações Finais 

 

O artigo procurou demonstrar como o Brasil se posicionou em relação às 

questões ambientais na década de 1970, quando o debate estava surgindo a nível 

internacional. Viu-se que a prioridade do país era o desenvolvimento econômico, não 

aceitando qualquer comprometimento ou condição que barrasse esse objetivo, por 

mais abstrato que por vezes ele parecesse ser, e também atentando para a diferença 

entre desenvolvimento socioeconômico e crescimento econômico, que foi o que 

principalmente se verificou naqueles anos. 
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O Brasil chegava à Conferência de Estocolmo, em 1972, fortalecido pelos anos 

de “Milagre Econômico” para se posicionar firmemente no encontro e reivindicar que 

o meio ambiente devesse ser tratado no âmbito do desenvolvimento, e não como uma 

contraposição a ele e à chamada “Segunda Década das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento”. O Brasil via a questão, portanto, como uma nova forma de 

dominação dos países ricos sobre os países em desenvolvimento. Já no Tratado de 

Cooperação Amazônica o contexto era diferente, os anos do “Milagre” haviam 

passado e o Brasil precisava se adaptar às demandas externas ao mesmo tempo que 

buscava atingir seus objetivos, sendo o TCA, então, a forma encontrada pelo Brasil de 

conciliar sua política de ocupação da Amazônia com o debate internacional sobre 

meio ambiente e a crescente demanda em relação ao tema, além dos demais objetivos 

destacados ao longo do texto, como a maior aproximação dos países vizinhos e o 

alinhamento geopolítico, junto a eles, de que a gestão do território amazônico cabe 

exclusivamente aos Estados da região amazônica. 

Desta forma, o Tratado de Cooperação Amazônica veio reforçar a posição, que 

era de interesse brasileiro, de que a gestão do território amazônico e a resolução de 

seus problemas caberiam exclusivamente aos Estados que compartilham a região, 

sem aceitar ingerência externa, seja por qualquer pretexto. A estratégia da 

negociação do Tratado, incentivada principalmente pelo Brasil, era a de inserir 

questões que entraram na pauta das relações internacionais nos anos 1970, como o 

meio ambiente, através da Conferência de Estocolmo, com a necessidade de garantir 

a soberania do território e ainda se aproximar dos países que até então tinham 

contatos esporádicos entre seus governantes. 

Por fim, deve-se enfatizar a mudança do cenário econômico nacional e de 

política externa de 1972, com Médici e Gibson Barbosa como chanceler, para 1978, 

com Geisel e Azeredo da Silveira. Com uma economia não mais pujante como nos 

anos do “Milagre”, com um cenário de crise do capitalismo internacional, pós-choque 

do petróleo, e com outro viés na diplomacia, autodenominada de Pragmatismo 

Responsável, era necessário adaptar a intransigência nas posições sobre meio 

ambiente dos anos anteriores, mesmo que, na prática, muito do que se criticava sobre 

a Amazônia permanecesse. Havia uma necessidade de amenizar os discursos e a 

imagem de um Estado pouco prudente para com as questões ambientais deixada em 

Estocolmo, seja essa imagem construída pelo próprio país, ou pela mídia 
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internacional. Sendo assim, pode-se considerar que o TCA veio para condensar 

diferentes necessidades e aspectos geopolíticos vigentes em uma só iniciativa.  
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Considerações introdutórias 

 

Em abril de 2019, noticiou-se que o governo dos Estados Unidos da América 

designara a Guarda Revolucionária Iraniana, ou Exército dos Guardiões da 

Revolução Iraniana, como uma “organização terrorista estrangeira”. É notório que o 

combate ao terrorismo é um dos nortes, senão o principal, da política externa 

estadunidense desde os atentados de 11 de setembro, mas se trata da primeira vez, 

conforme reconhece o próprio comunicado da Casa Branca, que um governo 

estrangeiro, ou órgão dele, obtém esta designação (que não se confunde com a 

categoria State Sponsors of Terrorism, que compreende Estados que supostamente 

apoiariam o terrorismo internacional e inclui a própria República Islâmica do Irã) 

(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 2019) (Idem; DONALD TRUMP, 2019). Em 

resposta à esta designação, o parlamento iraniano declarou as forças americanas no 

Oriente Médio como terroristas. (ASSOCIATED PRESS IN TEHRAN, 2019). 

Em que pesem as graves acusações da ligação entre a força iraniana e atos de 

terrorismo, dentre os quais os dois ataques terroristas ocorridos em Buenos Aires nos 

anos 1990, trata-se de um novo paradigma na agenda de segurança ocidental, 

passível críticas no âmbito do Direito Internacional. Nem mesmo no auge da Guerra 

Fria se procedeu à persecução penal de militares dos países do bloco socialista. Essa 

situação não se confunde com o julgamento dos crimes cometidos ao longo da 

Segunda Guerra Mundial ou com a jurisdição dos tribunais ad hoc e do Tribunal 

Penal Internacional, que apuraram delitos concretos, e não o mero pertencimento a 

                                                     
1 Pós-graduando em Estratégia e Relações Internacionais Contemporâneas pelo PPGEEI/UFRGS e em 
Direito Internacional Público, Privado e da Integração pelo PPGD/UFRGS. Advogado. 
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uma organização militar regularmente constituída. As referidas cortes, ademais, não 

se tratam, pelo menos abertamente, da imposição de uma potência estrangeira. 

Pretende-se verificar aqui se essa designação pode ser interpretada como uma 

evolução do conceito de Direito Penal do Inimigo, do penalista alemão Gunther 

Jakobs, e em que modo esta está condicionada à capacidade de imposição de agenda 

por cada um dos países. Ainda, pode-se supor que a efetividade ou inefetividade da 

decisão americana implicará, respectivamente, fortalecimento ou enfraquecimento 

de seu discurso frente a República Islâmica do Irã. 

 

1. Sobre o exército dos guardiões da Revolução Iraniana 

 

O Exército dos Guardiões da Revolução Iraniana, ou Guarda Revolucionária 

Iraniana, conhecido ainda por seu acrônimo em língua inglesa IRGC,2 é um braço das 

forças armadas do país, conforme o disposto no preâmbulo e no art. 150 de sua 

Constituição, tendo como missão não apenas defender a o país, mas cumprir a jihad. 

(REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ, 2019) Como se sabe, em 1979, instituiu-se no país, 

com a deposição do Xá Mohammed Reza Pahlavi, uma teocracia fundamentada no 

Islã Xiita e na autoridade dos aiatolás, e Ruhollah Khomeini se tornou seu primeiro 

Líder Supremo.  

Incialmente uma aliança de milícias pró-Khomeini, cujos membros se viam 

como “guardiões da revolução”, a Guarda Revolucionária mudou suas características 

e assumiu notoriedade no conflito Irã-Iraque. Após o fim da guerra e falecimento de 

Khomeini, a organização teria obtido proeminência em troca de apoio a seu sucessor, 

o Aiatolá Ali Khamenei. (OSTOVAR, 2016) Em 1979, a Guarda teria sido responsável 

pelo ataque à embaixada estadunidense em Teerã.(LESCH, 2013, p. 250)  

Recentemente, essa organização tem lutado ao lado das forças de Bashar Al-

Assad no conflito sírio e também operado juntamente com as populações xiitas do 

Iraque. Afirma-se que foi fundamental na criação do grupo Hezbollah, no Líbano, em 

1980 (DUBOWITZ, 2017) um dos principais, senão o principal, aliado iraniano no 

Oriente Médio. Hoje, um dos principais focos de insegurança da região é o conflito no 

Iêmen, onde se antagonizam o movimento Houthi, apoiado pelo Irã e pelo grupo 

Hezbollah, e o governo de Abdrabbuh Mansur Hadi, apoiado por uma coalizão 

                                                     
2 Islamic Revolutionary Guard Corps 
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liderada pela Arábia Saudita. Sem se adentrar nas particularidades da política 

interna iemenita - a interpretação de que se trata de uma mera manifestação do 

conflito saudita-iraniano ou Xiita-Sunita pode ser considerada superficial (ORKABY, 

2015) - é interessante observar que Qasem Soleimani3, Major-General da Guarda 

Revolucionária Iraniana, tratou o conflito como sinal de “disseminação da Revolução 

Islâmica”. (GOODENOUGH, 2015) 

Verifica-se, destarte, que a Guarda Revolucionária tem influência na 

implementação da agenda exterior da República Islâmica do Irã. A Revolução 

Islâmica alterou a balança de poder e a estabilidade na região do Golfo e, ainda que 

tenham havido episódios pontuais de cooperação entre os EUA e o Irã (como no 

affair Irã-Contra)(LESCH, 2013, p. 248, 252),  antagonismo entre ambos os países é, 

hoje, notório. A designação da IRGC como “organização terrorista estrangeira” 

corrobora tal afirmação. Paulo Visentini (2018, p. 20) afirma que há um embate 

entre os “regimes laicos e modernizantes” (Síria, Iêmen, Egito, Irã e Turquia) e uma 

aliança entre o Ocidente e as monarquias conservadoras da região.  

 O significado estratégico desta designação ainda não é claro, mas numa 

perspectiva jurídica, em especial dentro do Direito Penal, é possível visualizar um 

avanço no conceito de Direito Penal do Inimigo, conforme se pretende demonstrar a 

seguir. 

 

2. Novas ameaças, implementação de agenda e direito penal do inimigo 

 

É pacífico que uma agenda, em qualquer política pública, não surge do nada. 

No caso da agenda de segurança, não é diferente: deve-se formular um consenso 

político e na opinião pública para que seja possível a implementação. (SVARTMAN, 

2019) A questão do terrorismo é, hoje, um dos principais componentes desta agenda 

no países ocidentais, tendo respostas tanto civis quanto militares, como é o caso da 

Guerra ao Terror, empreendida pelos Estados Unidos da América desde o célebre 

discurso do então Presidente George W. Bush perante o Congresso em resposta aos 

atentados de 11 de setembro de 2001.(SVARTMAN, 2019) (BUSH, 2001) Diz-se que 

há três principais abordagens no combate ao terrorismo. A primeira seria baseada 

em policiamento, inteligência e segurança. A segunda envolve ação militar direta 

                                                     
3 Morto em 03.01.2020, em Bagdá, por um ataque norteamericano. 
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contra organizações paramilitares ou inclusive contra Estados que sejam vistos como 

apoiadores do terrorismo. Por fim, também pode haver negociações e compromissos 

políticos. (ROGERS, 2013, p. 225-226) Como consequência da declaração de Guerra 

ao Terror, o Afeganistão e o Iraque foram invadidos (este último à revelia do 

Conselho de Segurança da ONU), e foram empreendidas operações militares em 

países tão diversos quanto Somália, Iêmen, Paquistão e Síria. Essa ênfase no aspecto 

militar seria pouco usual em matéria de combate ao terrorismo.(ROGERS, 2013, p. 

228) 

Uma das principais medidas adotadas pelo país no âmbito civil foi a 

promulgação do USA PATRIOT Act, acrônimo para “Uniting and Strengthening 

America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct 

Terrorism Act of 2001”, que alterou o United States Code, (ESTADOS UNIDOS DA 

AMÉRICA, 2019) se tornando um paradigma no âmbito das legislações 

antiterroristas. Trata-se de uma resposta severa, tanto no plano material quanto 

processual, às condutas relacionadas ao fenômeno do terrorismo, como, por 

exemplo, pertencimento a organização ou seu financiamento. Dessa forma, a 

designação da Guarda Revolucionária Iraniana como “grupo terrorista estrangeiro”, 

pelo governo estadunidense, tem o condão de implicar a persecução penal de seus 

membros, por meio da legislação supramencionada. Conforme Suzanne Malonay 

(2019): 

This marks the first time that Washington has ever branded a state military 
institution as a foreign terrorist group, and in that sense the designation 
underscores the overall messaging of the current administration’s approach to 
Iran. 

 

Uma “organização terrorista estrangeira” tem como pressupostos, na 

legislação americana, estraneidade, prática de atividade terrorista e risco à segurança 

dos Estados Unidos ou de seus nacionais, segundo o título 8, seção 1189, do U.S. 

Code. Para os efeitos desse artigo, define-se atividade terrorista e terrorismo, 

respectivamente, nos títulos 8, seção 1182 e 22, seção 2656f(d)(2). A primeira 

definição consiste em qualquer ato ilegal que envolva, dentre outras coisas, armas de 

destruição em massa, explosivos, assassinato, sequestro com intuito de compelir 

outrem a agir de uma determinada forma ou atentado contra “pessoas 

internacionalmente protegidas”. Já a segunda, determinando que o Secretário de 

Estado faça, anualmente, um relatório sobre terrorismo, o define como 
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“premeditated, politically motivated violence perpetrated against noncombatant 

targets by subnational groups or clandestine agents;” [grifo nosso] (ESTADOS 

UNIDOS DA AMÉRICA, 2019). 

Há uma aparente contradição entre a natureza da Guarda Revolucionária 

Iraniana e esta definição. Não se trata de um grupo subnacional, e sim do próprio 

Estado Iraniano. Dessa forma, a pode-se questionar se tal designação estaria em 

dissonância com os seus elementos essenciais.4 Além desta contradição, pode ser 

vista, nesse caso, uma inversão lógica de resposta militar ao terrorismo, como o país 

tem feito. Recentemente, observou-se um uso das forças armadas para coibir a ação 

de atores não-estatais, como dito anteriormente. (ROGERS, 2013, p. 228) Aqui, em 

um plano diametralmente oposto, se quer dar uma resposta civil a alvos militares, em 

virtude de uma oposição geopolítica. 

Os riscos militares geralmente tem a mais alta prioridade nas questões de 

segurança nacional. Não se pode esquecer, porém, de que o próprio Estado é, muitas 

vezes fonte de insegurança de seus cidadãos, como no caso de policiamento ou 

persecução inadequados ou excessivos.(BUZAN, 1991, p. 117, 44) A legislação 

antiterrorista, como é elaborada, tem um amplo espectro de incidência. Dessa forma, 

inúmeros indivíduos correm o risco de serem processados em virtude dessa decisão 

eminentemente política. No caso dos próprios iranianos, ainda que seja possível 

imaginar um enfraquecimento da Guarda Revolucionária em virtude da incidência do 

USA PATRIOT Act, principalmente no aspecto financeiro, não se pode afirmar que 

isso incidirá nos seus recursos humanos. Mesmo que incidisse, ainda, é questionável 

a legitimidade de tal medida, visto que, a princípio, se trata de uma força regular de 

um país soberano. 

Umas das consequências dessa política é a possiblidade de solicitação de 

extradição dos membros da Guarda pelos Estados Unidos. Pode-se visualizar dois 

desdobramentos: o primeiro, que esta designação do governo dos Estados Unidos 

tenha caráter meramente retórico, sem que, de fato, tente proceder às suas 

implicações penais; ou que o país de fato solicite extradição de acusados de conexões 

com o grupo. Essa segunda hipótese se subdivide em duas: podem os países 

estrangeiros concederem ou não referidas extradições.  

                                                     
4  Deve ser feita uma análise mais aprofundada, considerando a jurisprudência das cortes 
estadunidenses para que essa afirmação possa ser feita de forma categórica. 
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Considero que duas destas possibilidades teriam o poder de enfraquecer a 

agenda norte-americana. Se os Estados Unidos não aplicassem esta determinação, o 

discurso se esvaziaria. Da mesma forma, se os demais Estados protestassem e se 

negassem a compactuar, isso demonstraria objeção da comunidade internacional, ou 

pelo menos de parte dela, à posição estadunidense frente ao Irã.  

Conforme se pretende demonstrar a seguir, tais medidas legais muito se 

assemelham ao que Gunther Jakobs define como “direito penal do inimigo”. Esta 

teoria, como também se pretende mostrar, vem sendo criticada, como, dentre outras 

coisas, incompatível com os valores de uma democracia liberal, posição da qual 

compartilhamos. 

 

3. O direito penal do inimigo e o estado liberal democrático 

 

Gunther Jakobs distingue o “direito penal do cidadão” e o “direito penal do 

inimigo” em sua obra homônima. A primeira modalidade parte da premissa de que 

só existe delito em uma sociedade ordenada, sendo uma infração desta ordem. O 

criminoso danifica tal ordem, e a função do Direito Penal seria apenas garantir a 

vigência das normas. Já a segunda hipótese se propõe a garantir a segurança frente a 

perigos causados por indivíduos hostis, visto que “só é pessoa quem oferece uma 

garantia cognitiva suficiente”. Em suas palavras: “O Direito penal do cidadão 

mantém a vigência da norma, o Direito penal do inimigo (em sentido amplo: 

incluindo o Direito das medidas de segurança) combate perigos”.(JAKOBS e MELIÁ, 

2003, p. 35-40, 33)  

Jakobs afirma, corretamente, que o terrorista rechaça por princípio a 

legitimidade do ordenamento jurídico e quer destrui-lo.(JAKOBS, 2003, p. 41) Essa 

assertiva, ainda que não esteja nos exatos mesmos termos, corresponde à definição 

de terrorismo de Wardlaw (1989, p. 16) - causar medo a um grupo maior do que as 

vítimas imediatas com intuito de fazê-lo ceder às demandas políticas dos terroristas. 

Afinal, o(s) terrorista(s), se regesse sua conduta pela ordem jurídica à qual deveria 

estar sujeito, não cometeria as condutas prescritas e, mais importante, participaria 

regularmente do processo político.5 

                                                     
5 Essa afirmação se baseia na premissa de que se trata de um regime democrático. Isso não significa, 
de forma alguma, que o terrorismo seja justificável em regimes autoritários. 
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O Estado não deveria tratar como pessoa quem não oferece as garantias 

cognitivas para tanto, pondo em risco a segurança das demais pessoas. A questão é 

que tais medidas devem ser condicionadas à periculosidade dos terroristas em 

questão.(JAKOBS e MELIÁ, 2003, p. 47-48, 50)  

As três principais características do direito penal do inimigo seriam 

adiantamento da punibilidade, em um direito penal prospectivo, e não retrospectivo; 

penas desproporcionalmente altas; e supressão de garantias processuais-

penais.(JAKBOS e MELIÁ, 2003, p. 80-81)  Os dados informados por Rogers (2013, 

p. 231) - cem mil pessoas detidas sem julgamento desde o início da Guerra ao Terror 

e vinte e cinco mil detidas em qualquer dado momento, alegações de tortura e abuso, 

principalmente na base americana de Guantánamo - se coadunam essa descrição.  

Eugênio Raúl Zaffaroni, célebre jurista argentino, dedica sua obra “O Inimigo 

no Direito Penal” a criticar a evolução do fenômeno acima descrito. Duas das 

premissas nas quais o Juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos se baseia 

são que o poder punitivo estatal sempre teria discriminado os seres humanos e 

negado a alguns a condição de pessoa, tratando-os como inimigos, e que na teoria 

política tal tratamento diferenciado de seres humanos seria próprio do Estado 

absoluto e incompatível com o Estado de direito. Vale mencionar um apontamento 

interessante: não é a quantidade de direitos de que alguém privados, mas sim a razão 

desta privação (o perigo) que lhe tira a condição de pessoa.(ZAFFARONI, 2011, p. 11, 

18)  

Conforme Zaffaroni (2011, p. 115-117), não se pode afirmar que este 

tratamento penal diferenciado seja politicamente liberal. Seria antiliberal. Ressalta 

que a única forma de restringir esse tratamento penal diferenciado aos inimigos seria 

restringir um grupo claramente identificável mediante características físicas, o que 

não é proposto fora do discurso colonialista. Dessa forma, como os destinatários 

desse tratamento não são facilmente identificáveis, o Estado limita as garantias e 

liberdades de todos os cidadãos. 

Podem-se tecer algumas considerações. As implicações penais da designação 

da Guarda Revolucionária Iraniana como Foreign Terrorist Organization poderiam 

ser consideradas a mais evidente e agressiva aplicação do conceito de Direito Penal 

do Inimigo. Tem-se um inimigo claro e explícito.  
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A justificativa de Jakobs, de que tais “inimigos” questionariam a ordem 

jurídica estabelecida é falaciosa pois em momento algum estes indivíduos se 

submeteram à ordem jurídica que supostamente tentariam destruir. O mesmo 

argumento poderia ser feito no que tange à aplicação extraterritorial da legislação 

antiterrorista para grupos não estatais, como se faz com membros da al-Qaeda ou do 

Estado Islâmico nativos do Oriente Médio e da Ásia Central, por exemplo. 

Paralelamente às usuais objeções à extraterritorialidade da lei penal, tem-se uma 

distinção clara: os primeiros grupos ameaçam as ordens jurídicas às quais pertecem 

os referidos indivíduos. O Exército  dos Guardiões da Revolução Iraniana, por sua 

vez, compõem a estrutura de um Estado soberano e defendem o seu ordenamento 

jurídico. Ainda, o caso destes militares se distancia da impossibilidade de definição a 

priori destes inimigos sustentada por Zaffaroni. Neste caso, é cristalina sua condição 

de inimigo.  

Concordamos plenamente com a afirmação de que este tipo de legislação 

penal vai de encontro ao Estado liberal democrático. Uma análise crítica verifica que 

a postura americana diverge dos valores de promoção da democracia e direitos 

humanos supostamente defendidos pelo país. Em uma ordem mundial neoliberal e 

multipolar, em que supostamente viveríamos no pós-Guerra Fria, trata-se de uma 

clara demonstração de autoritarismo unilateral. 

 

4. A dicotomia liberalismo x realismo e o direito penal do inimigo 

 

Evidentemente, não se pode adotar uma visão simplista da teoria liberal das 

relações internacionais. É interessante fazer uma breve comparação com a teoria 

realista visto que esse debate pautou a política externa norteamericana por décadas. 

Pontos interessantíssimos foram apontados ao longo do debate que sucedeu à 

apresentação deste trabalho no I Congresso de Filosofia e Relações Internacionais do 

ISAPE. Apontou-se que, ao mesmo tempo em que a teoria liberal não veda em 

absoluto a intervenção, Kenneth Waltz, um dos principais nomes do neorrealismo, 

em um dos seus últimos trabalhos, defendeu que a República Islâmica do Irã 

obtivesse armas nucleares. O artigo de Waltz (2012), publicado na revista Foreign 

Affairs, não vai de encontro ao que se defende aqui, pois se tratam de situações 

distintas. O autor enfatiza que o Irã também se comporta de maneira racional, 
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deixando implícita uma nacionalidade estadunidense e israelense. As recentes 

medidas legais nada mais são do que uma medida racional. 

Jackson e S⌀ rensen (2018, p. 150) afirmam: “a tradição liberal das RI está 

bastante associada ao surgimento do Estado liberal moderno”, modelo de Estado 

que, como demonstrado, é incompatível com estas involuções em matéria penal. 

Kant pressupunha que a democracia seria um dos componentes que, considerando a 

racionalidade humana, traria paz às Relações Internacionais, por diversas razões, 

dentre as quais a sujeição das democracias a regras e os altos custos políticos de uma 

guerra. Dessa forma, Estados democráticos tenderiam a solucionar conflitos de 

formas diversas da força, enquanto não haveria tantos empecilhos para um regime 

autoritário iniciar um conflito armado tanto contra uma democracia quanto contra 

outro regime não-democrático. (RUSSET, 2013, p. 95, 101). No caso de conflitos 

entre democracias e autocracias, as últimas tenderiam a iniciar ou escalar as 

hostilidades (HUTH e ALLEE, 2002 apud RUSSET, 2013, p. 105). Russet (2013, p. 

111) reconhece, porém, que os EUA nem sempre se portam como um Estado 

kantiano. Além disso, no que se refere especificamente ao neoliberalismo, Sterling-

Folker (2013, p. 115) afirma que os Estados se comportam de forma estratégica com 

base no autointeresse, de forma semelhante ao que prega o realismo-estrutural. 

Apesar disto, consideramos que a utilização da teoria realista-estrutural faria 

mais sentido. Em suma, os Estados Unidos tentariam impor a aplicação 

extraterritorial de um direito penal antidemocrático por considerarem que tal 

decisão se adequa às suas ambições estratégicas e por não perceberem nenhum 

grande custo para tanto. Trata-se de um cálculo racional. 

Dentro desta matriz teórica, pouco importa o regime interno, se democrático 

ou autoritário. O sistema internacional incentivaria a busca pelo poder como garantia 

de sobrevivência. Os potenciais militares seriam um instrumento. (MEARSHEIMER, 

2013, p. 77-79). O uso do Direito Penal do Inimigo como arma se inclui nesse 

espectro. Tal fenômeno é conhecido pela literatura como lawfare. Este termo, 

cunhado por Charles J. Dunlap (2001, p. 4), coronel da Força Aérea dos Estados 

Unidos, significa um “method of warfare where law is used as a means of realizing 

a military objective”. O próprio autor reconhece as críticas que este conceito sofre, 

sendo descrito como “a cynical manipulation of the rule of law and the 

humanitarian values it represents”. Ainda que o autor não tenha utilizado esta 
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terminologia, este trabalho adota uma claríssima postura realista (utilizando 

argumentos, em matérias de Direito Internacional, dos quais discordamos com 

veemência). 

Todavia, essa discussão não se exaure. Em sua obra, Mearsheimer critica de 

forma sonora a teoria liberal das Relações Internacionais. O professor da 

Universidade de Chicago afirma (2019a, p. 12-15) que o realismo só é compatível com 

sistemas bipolares ou multipolares e que, em sistemas unipolares, a ordem mundial 

será agnóstica ou ideológica, a depender da ideologia dominante na potência 

hegemônica. Considerando a natureza universalista do liberalismo e sua preocupação 

com direitos humanos ao redor do mundo, seria natural sua busca pela reformulação 

do mundo à sua maneira.  

O autor (2019b, p. 14-16)  defende um regime democrático liberal e uma 

política externa realista. O liberalismo, enquanto política externa, paradoxalmente 

produziria mais conflito do que o realismo, que justamente considera a guerra uma 

opção válida. Em suas palavras:  

 

The belief that all humans have a set of inalienable rights, and that protecting 
these rights should override other concerns, creates a powerful incentive for 
liberal states to intervene when other countries—as they do on a regular basis—
violate their citizens’ rights. 

 

A transição de um mundo unipolar pós-Guerra Fria para um mundo 

multipolar foi documentada por Mearsheimer, como nos artigos citados acima 

(2019a e b), e por incontáveis outros autores. De acordo com suas bases teóricas, a 

conclusão a que Mearsheimer chega é que, nesse contexto, o liberalismo não serve 

para guiar a política externa estadunidense.  

A medida tomada pela Casa Branca é incompatível com um regime liberal 

interno, mas, externamente, a literatura mostrou que, muitas vezes, o liberalismo 

pode ser interventor. Cremos, porém, não se tratar exatamente de uma situação 

fundamentada numa visão liberal de política externa. Conforme Mearsheimer (1994-

1995, p.8, 13-14), instituições são um conjunto de “rules that stipulate the ways in 

which states should cooperate and compete with each other.” Aduz o autor que tais 

instituições são apenas uma variável em competições securitárias entre Estados, 

estando sujeitas às dinâmicas de poder, e que foram moldadas à partir das grandes 

potências.  
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Por outro lado, Russet (2013, p. 104-105) reconhece que, em um mundo 

kantiano incompleto, a crença de que democracias são mais pacíficas ignora os 

perigos que elas sofrem em face da disputa de poder. 

Assim, compreende-se a adoção de medidas de legalidade no mínimo 

questionável, como a utilização do Direito Penal como instrumento de guerra. Os 

Estados Unidos, como grande potência, têm uma grande margem para agir à margem 

do Direito Internacional se assim lhes convir. No mais, não se pretendeu obter um 

fim ideacional, como promoção de democracia ou Direitos Humanos, mas apenas 

obter uma vantagem competitiva em uma disputa percebida como estratégica.  

Sterling-Folker (2013, p. 129-130) adota como premissa neoliberal que 

“international cooperation is possible, and most readily achievable, with the 

creation and maintenance of international institutions”. Apesar de reconhecer 

algumas falhas dessa matiz teórica, a autora não apresenta soluções, afirmando 

apenas que não devamos necessariamente atribuir as falhas cooperativas à 

competição interestatal. Ainda que concordemos com a afirmação de que nunca 

antes houve tanta cooperação no sistema westfaliano (e, inclusive, em outros 

períodos históricos), o caso em tela não se explica satisfatoriamente por uma 

abordagem liberal.  

Talvez não se trate de uma oposição ao liberalismo, mas com certeza é uma 

política a ele alheia.  

 

Considerações finais 

 

A decisão estadunidense de considerar o Exército dos Guardiões da Revolução 

Iraniana uma organização terrorista se mostra uma considerável inovação quanto às 

implicações jurídicas da agenda securitária. O conceito de Direito Penal do Inimigo, 

de Günther Jakobs, não aparenta ter sido aplicado de forma tão gritante durante sua 

existência. Resta saber se isso terá algum efeito prático, ou é apenas mais um 

elemento de uma batalha retórica entre os Estados Unidos da América e o a 

República Islâmica do Irã. 

Nas palavras de Suzanne Malonay (2019): “The announcement has generated 

an entirely predictable paroxysm of histrionic rhetoric from all sides, but it is 

almost certain to accomplish nothing more substantial than that”. Compartilhamos 

desta posição. A ideia de persecução penal de membros das forças armadas de um 
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Estado soberano não deve vigorar, para que não se abra uma “Caixa de Pandora” 

diplomático-militar. 

Pode-se considerar que a situação descrita seja apenas uma manobra 

discursiva em um contexto geopolítico cada vez mais tenso. Num eventual conflito 

armado entre os dois países - possiblidade que vem à tona periodicamente - deverão 

incidir normas de Direito Internacional Humanitário. Vale destacar que o art. 3º da 

Convenção de Genebra Relativa ao Tratamento de Prisioneiros de Guerra, da qual 

ambos os Estados são parte, determina que só se pode sentenciar um prisioneiro de 

guerra por atos que seriam crime se cometidos por militares do país captor. 

(INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS, 1949). Se considerarmos a 

conduta como sendo “pertencer à Guarda Revolucionária”, verificaremos essa 

situação. Entretanto, a nada mais ocorre do que pertencer às forças armadas de um 

Estado soberano, o que é plenamente legítimo. 

A principal questão consiste nas razões pelas quais os Estados Unidos teriam 

tamanho interesse estratégico e securitário no Irã. Não temos a pretensão de 

respondê-la em virtude de sua complexidade singular. O que se vê, assim, é o uso da 

legislação antiterrorista como mais um instrumento neste embate em termos que 

contradizem os pressupostos de um Estado liberal democrático e que não são 

satisfatoriamente explicados pela teoria liberal das Relações Internacionais. 

 

Referências 

 

ASSOCIATED PRESS IN TEHRAN. Iran parliament brands US troops in Middle East 
as terrorist. The Guardian, 16 abr. 2019. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2019/apr/16/iran-parliament-terrorist-us-
troops-middle-east>. Acesso em: 6 jun. 2019. 
 
BUSH, George. State of the Union Address. Proferido em 20 de setembro de 
2001. Disponível em: 
<https://www.theguardian.com/world/2001/sep/21/september11.usa13> . Acesso 
em 20 maio. 2019. 
 
BUZAN, Barry. People, States and Fear: An Agenda for International Security 
Studies in the Post-Cold War Era. 2. ed. Boulder: Lynne Rienner, 1991. 
 
DUBOWITZ, Mark/TAKEYH, Ray. Labeling Iran’s Revolutionary Guard: Why 
Trump Should Designate It a Terrorist Group. Foreign Affairs, S.l. 6 mar. 2017. 
Disponível em: <https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-03-06/labeling-
irans-revolutionary-guard>. Acesso em: 19 maio 2019. 

https://www.theguardian.com/world/2019/apr/16/iran-parliament-terrorist-us-troops-middle-east
https://www.theguardian.com/world/2019/apr/16/iran-parliament-terrorist-us-troops-middle-east
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-03-06/labeling-irans-revolutionary-guard
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-03-06/labeling-irans-revolutionary-guard


 

 

 
 

Mateus Henriques Thomas | 75 

 

 
DUNLAP, Charles J. Law and Military Interventions: Preserving Humanitarian 
Values in 21st Conflicts. Trabalho apresentado em Humanitarian Challenges in 
Military Interventions Conference. Washington, 29 nov. 2001. Disponível em: 
<https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf>. Acesso em: 4 dez. 2019. 
 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. Department of State. States Sponsors of 
Terrorism. 2019. Disponível em: < https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm >. 
Acesso em: 6 jun. 2019. 
 
____. United States Code. Disponível em: <http://uscode.house.gov/>. Acesso 
em: 21 maio. 2019. 
 
_____. DONALD TRUMP. Statement from the President on the Designation 
of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist 
Organization. 2019. Disponível em: <https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-
foreign-terrorist-organization/>. Acesso em 16 mai. 2019. 
 
GOODENOUGH, Patrick. Iran’s Top Commander: Shi’ite Takeover in Yemen Proves 
‘Islamic Revolution’ is Spreading. CNS News, 12 fev. 2015. Disponível em: 
<https://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/iran-s-top-
commander-shi-ite-takeover-yemen-proves-islamic>. Acesso em: 6 jun. 2019. 
 
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS. Convention (III) relative 
to the Treatment of Prisoners of War, de 12 de agosto de 1949. Berna: 
Département federal des affaires étrangères de la Confederation Suisse (depositário). 
Disponível em: <https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004
C12563CD002D6B3E&action=openDocument>. Acesso em: 14 jun. 2019. 
 

JACKSON, Robert; S⌀ RENSEN, Georg. Introdução às Relações 
Internacionais: Teorias e Abordagens. 3. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2018. 
 
JAKOBS, Günther; MELIÁ, Cancio. Derecho Penal del Enemigo. Madrid: 
Civitas, 2003. 
 
LESCH, David W.. The Iranian Revolution and Its Consequences. In: YAMBERT, 
Karl (Ed.). The Contemporary Middle East: A Westview Reader. 3. ed. Boulder: 
Westview Press, 2013. 
 
MALONEY, Suzanne. What both Trump and his critics get wrong about the 
IRGC terrorist designation. 2019. Disponível em: 
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2019/04/11/what-both-
trump-and-his-critics-get-wrong-about-the-irgc-terrorist-designation/>. Acesso em: 
14 jun. 2019. 
 
MEARSHEIMER, John J.. Bound to Fail: the rise and fall of the liberal international 
order: The Rise and Fall of the Liberal International Order. International 
Security, [s.l.], v. 43, n. 4, p. 7-50, abr. 2019. Disponível em: 

https://people.duke.edu/~pfeaver/dunlap.pdf
https://www.state.gov/j/ct/list/c14151.htm
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/
https://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/iran-s-top-commander-shi-ite-takeover-yemen-proves-islamic
https://www.cnsnews.com/news/article/patrick-goodenough/iran-s-top-commander-shi-ite-takeover-yemen-proves-islamic
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?documentId=77CB9983BE01D004C12563CD002D6B3E&action=openDocument


 

 

 
 
76 | Filosofia & Relações Internacionais 
 

https://www.mitpressjournals.org/doi/full/10.1162/isec_a_00342. Acesso em: 23 
abr. 2020. 
 
_____. The False Promise of International Institutions. International Security, 
[s.l], v. 19, n. 3, Winter 1994-1995. 
 
_____.Realism and Restraint. Horizons: Journal of International Relations and 
Sustainable Development, [s.l], n. 14, p. 12-29, summer 2019. Disponível em: 
<https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/07/Horizons-2019-
John-J.-Mearsheimer_K1.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2020. 
 
_____. Structural Realism. In: DUNNE, Tim; KURKI, Milja; SMITH, 
Steve. International Relations Theories: Discipline and Diversity. 3. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. Cap. 4. p. 77-93. 
 
ORKABY, Asher. Houthi Who?: A History of Unlikely Alliances in an Uncertain 
Yemen. Foreign Affairs, [S.l], 25 mar. 2015. Disponível em: 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-03-25/houthi-who>. 
Acesso em: 6 jun. 2019. 
 
OSTOVAR, Afshon. Soldiers of the Revolution: A Brief History of Iran's 
IRGC. Foreign Affairs, [S.l]. 7 set. 2016. Disponível em: 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-09-07/soldiers-revolution>. 
Acesso em: 16 mai. 2019. 
 
REPÚBLICA ISLÂMICA DO IRÃ. Constitution (1979). Tradução não oficial. 
Constitute Project. Disponível em: 
<https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=en >. Acesso em: 
16 mai. 2019. 
 
ROGERS, Paul. Terrorism. In: WILLIAMS, Paul D. (Ed.). Security Studies: An 
Introduction. 2. ed. New York: Routledge, 2013.  
 
RUSSET, Bruce. Liberalism. In: DUNNE, Tim; KURKI, Milja; SMITH, 
Steve. International Relations Theories: Discipline and Diversity. 3. ed. Oxford: 
Oxford University Press, 2013. Cap. 5. p. 94-113. 
 
STERLING-FOLKER, Jennifer. Neoliberalism. In: In: DUNNE, Tim; KURKI, Milja; 
SMITH, Steve. International Relations Theories: Discipline and Diversity. 3. 
ed. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 114-131. 
 
SVARTMAN, Eduardo Munhoz. Agenda de Segurança no Pós-Guerra Fria: 
Curso de Especialização em Estratégia e Relações Internacionais Contemporâneas 
(PPGEEI/UFRGS). 2019. Notas de aula. 
 
VISENTINI, Paulo Fagundes. Eixos de Poder Mundial no Século XXI: Uma Proposta 
Analítica. Austral: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, S.l, v. 
8, n. 15, p.9-25, jan./jun. 2018. Disponível em: 
<https://www.seer.ufrgs.br/austral/article/viewFile/91767/52900>. Acesso em: 13 
jun. 2019. 
 

https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/07/Horizons-2019-John-J.-Mearsheimer_K1.pdf
https://www.mearsheimer.com/wp-content/uploads/2019/07/Horizons-2019-John-J.-Mearsheimer_K1.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=en


 

 

 
 

Mateus Henriques Thomas | 77 

 

WALTZ, Kenneth N. Why Iran Should Get the Bomb: Nuclear Balancing Would 
Mean Stability. Foreign Affairs, [S.l], Jul./Ago. 2012. Disponível em: 
<https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-
bomb>. Acesso em: 4 Dez. 2019. 
 
ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O Inimigo no Direito Penal. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Revan, 2011 
 

 

 

https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb
https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb


 



 

5. THE END OF THE UNIPOLAR ILLUSION: 
WHAT IS BEHIND MAKING AMERICA GREAT AGAIN?1 

 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-5 

 
Augusto C. Dall’Agnol2 

 
 

Introduction 
 
 There are numerous debates on what should have been the grand strategy of 

the United States after the end of the Cold War. A significant number of scholars seek 

to explain the causes that motivated the adoption of each strategy3. Nevertheless, “for 

a whole generation following the collapse of the Soviet Union, neither Democratic 

nor Republican administrations took seriously the possibility of facing another peer 

competitor” (COLBY; MITCHELL, 2020). I have pointed out elsewhere, however, 

that there is a great illusion attached to unipolarity affecting most of the prominent 

scholars that identify a so-called “absence of balance” after the Cold War. In sum, I 

listed four main theoretical arguments that try to justify why balance of power 

dynamics no longer operated under unipolarity (DALL’AGNOL, 2018). Here, I refer 

to this as the “unipolar illusion”.  

 Although this paper adopts a Neoclassical Realist framework and stems from 

some discussions and conclusions presented by Dueck (2006), it does not aim to 

extend Dueck’s core model to explain current strategic adjustments. Still, there are 

three main arguments from his work worth mentioning and further exploring. In 

short, his central goal is to explain strategic adjustments from a Neoclassical Realist 

perspective that binds domestic cultural factors to international material conditions4.  

                                                     
1 I would like to thank several colleagues and professors for discussions held at the graduate course on 
“America’s Century: U.S. Empire & Foreign Policy, 1919-2019” at the “IX Strategic Studies Workshop”, 
held at the Federal University of Rio Grande do Sul, Brazil, and at the “I Seminar on Philosophy and 
International Relations: Crisis of the Liberal Model?”, held at the Pontifical Catholic University of Rio 
Grande do Sul, Brazil.  Responsibility for any mistakes evidently remains entirely with me. 
2 Ph.D. student in International Strategic Studies at the Federal University of Rio Grande do Sul, 
Brazil. Vice President of the South American Institute for Strategy and Politics (ISAPE) and Associate 
Researcher at the Study Group on State Capacity, Security and Defense (GECAP). E-
mail: a.agnol@gmail.com. 
3 See Art (2003), Dueck (2006), Posen and Ross (1996), and Walt (2018). According to Dueck (2006), 
after the end of the Cold War, the United States had four basic alternatives for its strategy: 
disengagement, balance of power, liberal internationalism, or U.S. primacy.  
4 Dueck (2006, p. 166) argues that “structural realist theories that refer only to international pressures 
cannot, by themselves, explain patterns of strategic adjustment” and “only by adding a cultural and 
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 First, he points out that the United States has changed from post-Cold War 

liberal internationalism to a strategy of American primacy after 09/11. Dueck (2006, 

p. 7) argues that the “pursuit of an essentially liberal internationalist strategy by the 

Clinton administration was as much a response to domestic cultural assumptions and 

expectations, especially at the elite level, as it was a response to international 

conditions”. Similarly, he argues that “the initial strategic adjustments undertaken by 

the Bush administration were much more the result of new ideas in the White House 

than of severe external pressures (DUECK, 2006, p. 163). 

 Second, the choice between a strategy of primacy and a strategy of liberal 

internationalism, which characterized public debate over U.S. foreign policy, was 

already almost beside the point by 2006. For Dueck (2006, p. 170), “a more probable 

outcome, unfortunately, the United States will eventually reject both primacy and 

liberal internationalism by turning back to a grand strategy resembling the pristine 

disengagement of the interwar era”. He is emphatic in pointing out that “if history is 

any indication, then U.S. strategic culture will probably not allow for primacy and/or 

liberal internationalism to be replaced by anything other than liberal isolationism”. 

However, he continues, “there is no reason to believe that U.S. foreign policymakers 

will adopt a strategy of neoisolationism at any time in the foreseeable future”. 

 Finally, Dueck (2006, p. 170) argues that the United States “is unlikely to 

adopt […] a more modest and pure balance-of-power strategy as a substitute for 

either primacy or liberal internationalism”. He further points out that “such a strict 

balance-of-power strategy is not well suited to America’s strategic culture, or to 

American liberal assumptions regarding the nature of international relations” 

(DUECK, 2006, p. 170). To summarize, he argues that “cultural theory leads us to 

expect that Americans will reject any pure balance-of-power approach to 

international affairs” (DUECK, 2006, p. 170).  

 With the election of Donald Trump in 2016, there was a lot of suspicion in the 

academic field that Trump’s grand strategy would be one of neo-isolationism, 

confirming Dueck’s (2006) short-term prediction. Nonetheless, the old debate is far 

from ending. I argue here that there are still significant voices representing liberal 

internationalism and primacy strategies in the United States. However, the most 

prominent voice right now is that of balance of power, the very voice Dueck (2006) 

                                                                                                                                                                   
ideational account of strategic change do we begin to have an adequate explanation of strategic 
outcomes. I will revisit this argument later. 
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repeatedly argued the U.S. was unlikely to adopt due to its strategic culture. Why is it 

so? My aim here is to highlight theoretical contradictions rather than to vindicate any 

policy by the Trump administration. 

 The remainder of this article is organized as follows: First, I explain the great 

theoretical divide that the United States faces between deep engagement and offshore 

balancing. Then, I argue that the long-standing elite bipartisan consensus around 

deep engagement, either via liberal internationalism or via primacy, is vanishing 

under Trump. Finally, I propose an alternative Neoclassical Realist argument to 

explain this change in grand strategy focusing on a minor theoretical divide between 

external and internal balancing.  

 

1. Why International Relations Theory Matters? 

     

 Although one may attribute the current grand strategic change under Trump 

to his personality and interpret it through a leader image analysis, I argue it is the 

result of a great struggle among American elites (PARMAR, 2017). Such struggle 

occurs primarily and more explicitly in the political sphere, but it has been a long-

standing debate in the United States at least since the end of the Cold War. Its roots 

date back to the great theoretical divide between deep engagement and offshore 

balancing strategies5. However, now is the first time we witness the decline of the 

former prevalent elite and the rise of a new one6. Although Trump’s election is 

relevant because it represents a critical juncture that may enable strategic 

adjustment, what matters most is the struggle between rival theories that inform his 

grand strategy - which is not to say theorists discussed here are the makers of, or fully 

subscribe to, such policies. 

 What I call “deep engagement” here is a combination of what Dueck (2006) 

calls liberal internationalism and what he calls primacy strategies. I argue they are 

far from being mutually exclusive, at least in some of their core arguments. Both 

share the assumption that the United States could avoid balancing strategies from 

other states under unipolarity. Wohlforth (1999) argues that this could be achieved 

by reinforcing unipolarity, raising the costs for other actors to balance it. Ikenberry 

                                                     
5 As Colby and Mitchell (2020) note, this shift has been coming for some time, since elements of it 

emerged, under President Barack Obama, mostly in a reactive form. 
6 Drezner, Krebs and Schweller (2020) advocate a similar argument. 
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(2001), on the other hand, points out that the United States could avoid balancing 

through a constitutional liberal order.  

 Their common understanding is that balance of power dynamics could - and 

should be - mitigated via military preponderance or international institutions. To 

explain, albeit in a simplified way, why the United States adopted a strategy of 

balance of power, the remainder of this section highlights four significant flaws in 

arguments for deep engagement. Despite my core argument here that Trump’s 

election signifies a relevant change in elites that goes beyond a mere change in 

leadership, the key point is that to properly understand the timing, pace and scope of 

such change, one must pay attention to structural changes7. 

 First, Ikenberry (2001, p. 54) argues that “if the leading state calculates that its 

heightened postwar power advantages are only momentary, an institutionalized 

order might lock in favorable arrangements that continue beyond the zenith of its 

power”. However, he recognizes that “hegemonic order remains stable as long as the 

leading state retains its preponderance of power” (IKENBERRY, 2001, p. 47). 

Ironically, he further accepts that “The problem, of course, is that hegemonic  states 

inevitably experience relative decline, and the order that is created during the zenith 

of their power cannot be sustained as that power wanes” (IKENBERRY, 2001, p. 47).  

 Although I am personally an enthusiast of the benefits of institutionalized 

orders, one must pay close attention to the fact that they do not necessarily exclude 

balance of power dynamics. In sum, Ikenberry (2001, p. 21) overestimates the 

“possibility that rising states might be accommodated within the existing hegemonic 

order”. Instead of recognizing that previous arrangements were temporary under 

particular material conditions that may come to an end at any time, proponents of 

deep engagement continue to advocate for the continuation of the strategy even 

under a changing structure8. Ikenberry (2018, p. 8), for example, argues that “despite 

its troubles, liberal internationalism still has a future”. Brooks and Wohlforth (2016, 

p. 191) advocate that these “Changing power relationships […] create strong 

incentives for reinforcing this fundamentally defensive global posture [deep 

engagement]”.  

                                                     
7  Although Schweller (2018) also emphasizes structural change as an explanation for Trump’s 

“America First” doctrine, his focus is on the general population rather than on changes in elites.  
8 Colby and Mitchell (2020) have similar arguments.  
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 Second, several U.S. administrations have consistently claimed that the 

security commitments in Europe, East Asia and the Middle East “are necessary to 

shape the global environment and thus advance the grand strategy’s three core 

objectives”9 and that deep engagement “reduces security competition” (BROOKS, 

IKENBERRY, WOHLFORTH, 2013, p. 11; 40). Again, proponents of deep 

engagement overestimate the possibility of shaping the world. In short, this reflects 

the unipolar illusion that the United States could render balance of power dynamics 

obsolete under unipolarity. Here I follow Waltz’s (1979) argument that states do not 

have such international agential power to reshape international structure. By that, I 

mean that although states may create and sustain constitutional orders, they cannot 

exclude structural interstate competition and the rise and fall of great powers in the 

long term.  

 Third, the main security focus of proponents of deep engagement is based on 

threats such as “environmental”, “health”, “resource vulnerabilities”, “transnational 

non-state groups”, “terrorism”, “piracy” and “organized crime” and underestimate 

the rise of China, arguing that “it will not demand a dramatic increase in U.S. military 

efforts anytime soon” (BROOKS, IKENBERRY, WOHLFORTH, 2013, p. 19; 46). Here 

I agree with Layne (2010, n. p) that “great powers can be defeated only by other great 

powers - not by non-state terrorists or by minor powers”. In short, those theorists do 

not properly capture the increase in interstate competition because they are clouded 

by unipolar illusions. 

 Finally, Brooks, Ikenberry and Wohlforth (2013, p. 20) point out that “it is 

now generally understood that the current grand strategy of deep engagement runs 

no risk of generating ‘hard’ counterbalancing”. They completely miss what balancing 

is because of their primary focus on external and soft balancing, missing internal 

balancing strategies10 (DALL’AGNOL, 2019; DAWOOD, 2013). Although they might 

now be surprised by the military capacities of Russia and China, these processes have 

been in motion at least since the beginning of the 2000s. In other words, the so-

                                                     
9  The basic argument underling deep engagement is that the United States has pursued three 
overlapping objectives since the end of World War II: First, “managing the external environment to 
reduce near and long term threats to U.S. national security”. Second, “promoting a liberal economic 
order to expand the global economy and maximize domestic prosperity”. Third, “creating, sustaining, 
and revising the global institutional order to secure necessary interstate cooperation on terms 
favorable to U.S. interests” (BROOKS, IKENBERRY, WOHLFORTH, 2013, p. 11). 
10  Waltz (1979, p. 118) defines internal balancing as “moves to increase economic capability, to 
increase military strength, to develop clever strategies”. 
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called absence of hard balancing under unipolarity is a theoretical construct that 

supports most deep engagement arguments. Nevertheless, once its cornerstone 

argument vanishes, most other arguments go away with it. 

  

2. Structure Trumps Domestic Cultural Factors 

  

 My core point here is that structural changes trump domestic cultural factors. 

Although I am also a neoclassical realist, I argue Dueck (2006) underestimates the 

causal rationale at the core of the theory: the idea that structural pressures are 

filtered through unit-level variables. The structural aspect I highlight here is that the 

absence of a rival superpower or even an emerging peer competitor allowed the 

continuity of the deep engagement strategy after the Cold War. Therefore, “the 

United States was free to pursue an ambitious global strategy without having to 

worry very much about costs or risks” (WALT, 2018, p. 10). 

 However, the U.S. National Security Strategy (NSS) of 2017 recognizes that 

such an era is past. The return of great power competition also implies significant 

theoretical consequences in offshore balancing arguments. For example, proponents 

of offshore balancing argue that, under unipolarity, the United States should “pass 

the buck” to local powers, which would, in turn, do the dangerous work of 

counterbalancing any local rising power. Also, the United States should commit to 

onshore balancing only when local balancing was likely to fail and a great power 

appeared as a credible contender for regional hegemony (MEARHSEIMER, 2018).  

 In this case, “if there is no potential hegemon in sight in Europe, Northeast 

Asia, or the Gulf, then there is no reason to deploy ground or air forces there and 

little need for a large military establishment at home”, and “if those powers cannot 

contain a potential hegemon on their own, however, the United States must help get 

the job done, deploying enough firepower to the region to shift the balance in its 

favor” (MEARSHEIMER; WALT, 2016, p. 73). The authors continue: “if those powers 

cannot contain a potential hegemon on their own, however, the United States must 

help get the job done, deploying enough firepower to the region to shift the balance in 

its favor”.  

 Although empirical strategies and polices of the United States are not in the 

scope of this analysis, in this specific point it is worth mentioning that the current 
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“European Deterrence Initiative” (EDI) and an upcoming “Indo-Pacific Deterrence 

Initiative” (IPDI) could provide the resources and capabilities necessary to 

implement the National Defense Strategy of 2018 to deter China and Russia. Such 

initiatives may be a good starting point for theoretical and practical discussion on 

changes in offshore balancing strategy in times of great power competition11. 

 In short, I argue that offshore balancing also seems to be a unipolar strategy 

since its proponents recognize that once unipolarity is at risk the United States 

should go onshore. Although the authors provide clear structural change insights,  

their prescriptions do not change even in light of ongoing structural changes. If they 

advocate – correctly, in my view – that Russia and China are potential regional 

hegemons, then there is little sense in insisting to discuss offshore balancing. Despite 

a series of strong arguments, especially those pertaining to the costs of such a deep 

engagement strategy related to nation-building and democracy promotion efforts, 

offshore balancing does not seem like a strong enough balance of power strategy to 

deal with great power competition.      

 The argument I value the most from offshore balancing adapting to a changing 

structure is the one in favor of saving resources by abandoning nation-building and 

democracy promotions efforts. Nevertheless, both deep engagement and offshore 

balancing focus too much on foreign policy and external strategies of balancing. By 

doing that, they neglect strategies of internal balancing. This is what I call the “minor 

theoretical divide”. 

 Gourevitch’s (1978) “second-image reversed” offers a good starting point for 

such analysis as it emphasizes organizational features of the state despite domestic 

cultural factors. In short, this analysis considers that states “retool and reorganize 

internally in order to compete externally” (RESENDE-SANTOS, 2007, p. 60). Thus, 

“state capacity” (TILLY, 2007) – the ability of the state to extract and mobilize 

resources from its society – is the main intervening variable between structural 

changes and timing, pace, and scope of internal balancing. It relates to the extractive, 

coercive and administrative capacity of the state. Why does it matter? Because under 

non-unipolar structures states “balance each other by ‘internal’ instead of ‘external’ 

means, relying on their own capabilities rather than on the capabilities of allies”. 

                                                     
11 For more assessments on these initiatives, see Schriver and Sayers (2020). Bowman and Hardie 
(2020) also note that such initiatives would resolve the mismatch between the ends and means of the 
United States.  
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Then, “Internal balancing is more reliable and precise than external balancing” 

(WALTZ, 1979, p. 168). 

 The 2018 U.S. National Defense Strategy (NDS) highlights a significant change 

in posture of the United States. I may add that both official documents – the 2017 

NSS and the 2018 NDS – reveal diminishing unipolar illusions. This is due especially 

to the recognition that “inter-state strategic competition, not terrorism, is now the 

primary concern in U.S. national security” (USA, 2018a, p. 1) and that “much of our 

force employment models and posture date to the immediate post-Cold War era, 

when our military advantage was unchallenged and the primary threats were rogue 

regimes” (USA, 2018a, p. 7).  

  

3. Internal Balancing and Great Power Competition 

 

 Dueck (2006, p. 118) correctly points out that proponents of balance of power 

expect that “by abstaining from interference in peripheral civil wars, and by playing 

down its pretensions as a moral guide for other nations […] the United States would 

be able to avoid costly commitments and controversies in areas of little concrete 

interest”. This is the guiding point of my argument. Despite offshore balancing 

authors emphasizing that such strategy does not resemble neo-isolationism, I 

understand that point not to be entirely coherent. Those proponents advocate exactly 

for what Dueck calls the “reluctant crusader”, as they state that offshore balancing 

“also allow[s] it [the U.S.] to remain powerful and secure without pursuing a costly 

and expansive grand strategy” (MEARSHEIMER; WALT, 2016, p. 72). Expecting to 

remain “powerful and secure” without paying the associate costs, however, is 

problematic. The point then is not to spend less, but to spend according to a focus on 

great power competition. 

 I argue that the return of great power competition dates back to 2001, when 

the Unites States – ironically enough – unilaterally repealed the Antiballistic Missile 

Treaty. Despite the rhetoric that the National Missile Defense was aimed at rogue 

states, the fact is that if it were to be operational, it would highly undermine the 

feasibility of a retaliatory second strike from Russia or China, giving the United 

States nuclear primacy (LIEBER; PRESS, 2006). In sum, both Russia and China have 

adopted internal balancing strategies at least since the beginning of the 2000s as a 
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response to U.S. nuclear primacy bid. It took almost three decades for the United 

States to realize that balance of power dynamics are a continuum in international 

politics that may vary from minimum to maximum. However, it shall never 

disappear, even with military preponderance or international institutions. 

 As mentioned above, I follow Waltz’s argument that internal balancing is more 

reliable than external balancing – especially because the latter is not able to change 

polarity. Moreover, there is a feedback loop between internal balancing and state-

building, resulting in increased – or decreased – state capacity. That happens 

because internal balancing strategies are socially disruptive, as they demand a 

greater share of societal resources being extracted and mobilized. As a result, internal 

balancing often improves the capacity of the state to penetrate society and alter the 

distribution of resources. At the same time, stronger state apparatus for extraction, 

coercion, and administration favors better internal balancing strategies, which 

Hobson (2000) calls “adaptive capacity”. 

 The point I sustain here closely relates to the processes of indigenization, 

through which a country dominates and internalizes the production of equipment, 

platforms, and manufacturing processes. Hence, indigenization “is ultimately about 

self-reliance: the ability of a country to meet its own security needs” (JAISHANKAR, 

2019, p. 10) and, therefore, to produce what it uses in war. Thus, "indigenizing the 

production of modern defense materials also greatly contributes to stimulating 

national production chains and to generating employment and income" (NEVES 

JÚNIOR, 2015, p. 31). 

 In sum, Tilly’s (1990) idea that “war made the State and the State made war” is 

still of great relevance, especially in terms of war preparation. The strategy of 

“America First” significantly resembles these points. For instance, the NSS indicates 

that “the ability of the military to surge in response to an emergency depends on our 

Nation’s ability to produce needed parts and systems, healthy and secure supply 

chains, and a skilled U.S. workforce” (USA, 2017, p. 29). Supply chains are defined by 

the Department of Defense of the United States, in the report “Air Force Space 

Command Supply Chain Risk Management of Strategic Capabilities”, as “the 

sequence of activities necessary to provide an end user with a finished product or 

system (from raw material to finished product). The activities include designing, 
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manufacturing, producing, packaging, handling, storing, transporting, operating, 

maintaining, and disposing” (USA, 2018c, p. i). 

 The NSS also argues that the erosion of American manufacturing over the last 

two decades, however, has hurt these capabilities and threatens to undermine the 

ability of U.S. manufacturers to meet national security requirements. It states that 

“Today, we rely on single domestic sources for some products and foreign supply 

chains for others, and we face the possibility of not being able to produce specialized 

components for the military at home” (USA, 2017, p. 29). This goes side by side with 

DeVore’s (2019, p. 5) argument that “[U.S.] defense-industrial supply chains have 

globalized to the extent that even American weapons depend heavily on imported 

components, and the import content of British-built weaponry exceeds 40%”. 

 These shortcomings are greatly assessed in the “Industrial Capabilities 

Annual Report to Congress” (USA, 2019) and in the report “Assessing and 

Strengthening the Manufacturing and Defense Industrial Base and Supply Chain 

Resiliency of the United States” (USA, 2018b). The former, for example, “was 

ordered with the recognition that in a renewed era of great power competition, the 

ability to arm our warfighters with the lethality and dominance to meet new and 

unforeseen strategic challenges is dependent upon a healthy and resilient DIB 

Defense Industrial Base” (USA, 2019, p. 29). Hence, “America First” seems to relate 

to some insights regarding the indigenization of critical components as 

communication networks – satellites and telecommunication and broadcasting 

systems – and computers – semiconductors and superconductors.  

 According to the Department of Defense, a critical component is or contains 

“information and communications technology, including hardware, software, and 

firmware; whether custom, commercial, or otherwise developed, and that delivers or 

protects mission-critical functionality of a system or that, because of the system’s 

design, may introduce vulnerability to the mission-critical functions of an applicable 

system” (USA, 2018c, p. 35). Hence, as Platzer and Sargent Jr. (2016) note, 

semiconductor manufacturing raises national security concerns, as it requires secure 

access to trusted suppliers of advanced semiconductors and other critical technology 

components that are important for certain defense and national security 

applications. They emphasize that “in a 2012 report, the National Academy of 

Sciences noted the share of total worldwide fabrication capacity located in the United 
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States had dropped from 42% in 1980, to 30% in 1990, and to 16% in 2007. The 

reasons behind the shift, according to industry experts, were the rapid expansion of 

Asian semiconductor companies and offshore investment by U.S. companies” 

(PLATZER; SARGENT JR., 2016, p. 9-10). 

 The U.S. Armed Forces and particularly its suppliers have pursued several 

means to improve performance, reduce costs, and otherwise adopt best industry 

practices. Basically, “These include outsourcing, global sourcing, supply base 

rationalization, single sourcing, just-in time deliveries, and lean inventories. 

Although these offer many benefits in efficiency and effectiveness, they can also make 

supply chains more brittle and, consequently, increase an enterprise’s exposure to 

supply disruptions, particularly those in the upstream supply chain” (MOORE et al., 

2015, p. xi). 

 Moreover, the NSS advocates for encouraging homeland investment as it 

proposed that “the United States will promote policies and incentives that return key 

national security industries to American shores. Where possible, the U.S. 

Government will work with industry partners to strengthen US competitiveness in 

key technologies and manufacturing capabilities” (USA, 2017, p. 30). In short, the 

NSS states that “a healthy defense industrial base is a critical element of U.S. power” 

and that the United States “must defend [its] National Security Innovation Base 

against competitors” (USA, 2017, p. 21; 29).  

  “America First” brings to mind the third strategy available to the “core” in 

response to its relative industrial decline as noted by Gilpin (1975): the rejuvenation 

of the core’s economy. This results in the development of new technologies and 

industries and the redirection of the flow of capital into neglected sectors of the core’s 

economy. Nevertheless, Gilpin (1975, p. 71) recognizes that “the only time when there 

are sufficient forces in a declining economy to regenerate it may be when it is too 

late”. 

 Peter Navarro, director of the White House National Trade Council, proposes 

a new trade initiative that is, in essence, the repatriation of “international supply 

chains (especially those involving China) and the construction of alternative 

‘domestic’ supply chains within the U.S.” (CHA, 2020, p. 69)12. As O’Rourke (2019, p. 

7) observes, “increased tensions with Russia and China have led to an interest in 

                                                     
12 See also Navarro and Autry (2011, p. 49-66).  
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eliminating or at least minimizing instances of being dependent on Russian-made 

military systems and components for U.S. military systems, and Chinese-origin 

components and materials for U.S. military systems” (O’ROURKE, 2019, p. 7). This 

point seems to be highly ignored by the literature on the costs and benefits of 

hegemony and defense globalization, especially in an age of intense interstate 

competition between the United States, Russia and China (BROOKS, 2007; 

CAVERLEY, 2007; NORRLOF; WOHLFORTH, 2019). 

 To summarize, maintaining defense-critical industries onshore is an essential 

national security policy in times of intense systemic competition. For example, the 

2019 Industrial Capabilities Annual Report to Congress also emphasized that “the 

defense industrial base supports the U.S. economy and military readiness, including 

unanticipated surge requirements. Therefore, the DIB [Defense Industrial Base] is 

vital to the U.S. national security and defense strategies, and it must be robust, 

secure, resilient, and innovative in order to support warfighter requirements” (USA, 

2019, p. 105).  

 

4. Can America Be Great Again? 

 

 I have proposed five main arguments in this article. First, that “America First”, 

a strategy that closely resembles one of balance of power as proposed by Dueck 

(2006), represents a significant shift from the previous and long-standing bipartisan 

consensus in the United States for liberal internationalism and primacy. The main 

reason for this is the end of an illusion regarding the possibility of eliminating 

structural balance of power dynamics in unipolarity. Hence, I follow Colby and 

Mitchell’s (2020) understanding that the resulting reordering of U.S. military, 

economic, and diplomatic behavior will likely drive U.S. foreign policy under 

administrations from either party for a long time to come.   

 Second, although I recognize that some elements of Trump’s strategy resemble 

a strategy of balance of power, I point out that offshore balancing arguments also 

comprise some unipolar illusions. The critical contradiction of such strategy is that it 

recognizes it would not be clever for the United States to remain offshore in case a 

country was on the verge of achieving regional hegemony. Hence, as the main pillar 

supporting the argument is gone, it seems ironic that scholars still advocate for 
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offshore balancing in a world of great power competition without falling into 

significant contradictions. 

 Third, increased systemic interstate competition, rather than fighting 

terrorism, is what drives the “America First” idea. Instead of a neo-isolationist 

strategy, as many have argued, it seems to be more a bid for hegemonic 

recomposition, but not a strategy of primacy. One may ask why, then, was Dueck’s 

(2006) prediction misguided? I have argued here that this is due to the fact that he 

overestimates ideological factors to the detriment of organizational and structural 

ones. States organize internally in order to compete externally. Moreover, as it was 

pointed out above, internal balancing strategies are more reliable than external ones, 

especially in times of intense competition, and, because of that, the 2017 NSS 

advocates for the indigenization of critical and sensitive activities and technologies. 

 Fourth, with the return of interstate competition and internal balancing the 

key point is that operational costs of wars that had begun during the liberal 

internationalism era (Iraq and Afghanistan) and the Military Forward Presence have 

undermined the virtuous feedback loop between internal balancing efforts and state 

building. Such processes are antithetical to success in a world of great-power 

competition (COLBY; MITCHELL, 2020). Therefore, at least in a theoretical sense 

the strategy of “America First” reasonably fits a balance of power strategy focused on 

great power competition and that aims to overcome this problem. Hence, contrary to 

Drezner, Krebs and Schweller’s (2019) argument that any party’s grand strategy will 

last only as long as that party controls the executive branch, I understand that U.S. 

focus on interstate competition to the detriment of democracy promotion and nation-

building is here to stay. 

 Fifth, Schweller’s (2009, p. 250) argument that “for rulers to follow balance of 

power logic in the modern age, realist principles must be infused with ideological 

content that arouses the hearts and minds of average people” still holds. I do think 

this is the great danger most mainstream analyses present regarding Trump’s actions 

and rhetoric, since immaterial factors – nationalism and ideology – may help 

governments to extract and mobilize societal resources even further (TALIAFERRO, 

2009). As populism concentrates authority in the figure of the charismatic leader, it 

disempowers bureaucrats and institutions that can check fickle rulers and block 

extreme decisions (DREZNER, KREBS, SCHWELLER, 2020). Therefore, in a context 
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of intense interstate competition and despite the significant risks involved, states 

eventually may rely too much on easier mechanisms to extract and mobilize societal 

resources than reeling in self-strengthening reforms aimed at strengthening state 

apparatus.  
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Introdução 

 

 O Nordeste Asiático detém a maior concentração mundial de capacidades 

militares e econômicas, tornando complexas e voláteis as dinâmicas interestatais. A 

literatura acadêmica acerca da região aborda amplamente o dilema securitário criado 

pela presença de potências nucleares, países em processo de desenvolvimento 

nuclear e Estados não nucleares limítrofes. O estudo aqui proposto busca ampliar o 

escopo de análise, introduzindo uma visão geoeconômica das interações regionais.  

A primeira parte do trabalho apresenta o conceito de geoeconomia e o seu 

recente retorno para as análises das Relações Internacionais. Embora o termo não 

detenha uma definição única e precisa, dialoga-se com autores que trabalham a 

geoeconomia como ramificação da geopolítica e parte da geoestratégia, considerando 

os recursos econômicos não apenas como meios, porém também como fins 

estratégicos.  

  Apesar da escassa disponibilidade de informações a este respeito, existem 

projetos de integração infraestrutural da região, envolvendo principalmente China, 

Coreia do Sul e Rússia, e que detêm a Coreia do Norte como ponto central. Tais 

projetos interligariam a região, potencialmente promovendo maior desenvolvimento 

econômico para partes isoladas desses países. A importância norte-coreana para os 

projetos de integração regional está atrelada à sua localização geográfica, que a 

estabelece como terminal asiático da ligação entre Ásia e Europa. A constante 

relevância política e securitária de Pyongyang mantém o país no topo das agendas 

das grandes potências e a condenação internacional ao seu projeto de Estado 

bloqueia o desenvolvimento das propostas de interligação analisadas. A realização do 
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potencial logístico e econômico regional depende, nesse sentido, da normalização da 

situação político-securitária na península coreana.  

 O desenvolvimento nuclear faz parte de uma estratégia nacional que visa a 

sobrevivência do projeto de Estado norte-coreano a partir da dissuasão e da 

consequente obtenção de melhores posições de negociação no cenário externo. 

Destarte, o governo de Kim Jong Un espera negociar como líder de um Estado que 

tem sido frente e centro no ambiente estratégico regional, como consequência direta 

do seu programa nuclear.  

 A partir de uma pesquisa de vertente qualitativa e de tipo exploratório, 

portanto, busca-se colaborar com a produção de material científico que analise o 

Nordeste Asiático sob o ponto de vista de suas relações econômicas. Os interesses 

geopolíticos e geoeconômicos dos atores regionais envolvem particularmente os 

desenvolvimentos do porto de Rajin e da ferrovia Transcoreana. Ao oferecer acesso 

às águas quentes do Mar do Japão, o porto de Rajin, localizado na Zona Econômica 

Especial de Raseon (ZEE), detém potencial para se tornar um importante hub para o 

transporte internacional, ao passo que a ligação ferroviária entre as Coreias 

permitiria escoamento mais efetivo para as trocas regionais.   

 

Geoeconomia: um conceito em construção 

 

  O conceito de geoeconomia apresenta significado contestado entre os 

acadêmicos e é considerado um termo ainda em construção. A forma com que os 

Estados utilizam o seu poderio econômico em busca de objetivos geoestratrégicos 

permanece um aspecto pouco estudado nas Relações Internacionais 

contemporâneas. Esta política de poder alternativa expande a compreensão de 

controle físico do território como variável única na obtenção de poder e segurança, 

apontando a relevância dos laços econômicos que aproximam os Estados. 

Regionalmente, as potências ainda buscam construir suas próprias esferas de 

influência, porém para além de conquistar territórios, buscam a interligação 

econômica (SCHOLVIN; WIGELL, 2019). 

  A introdução ao conceito de geoeconomia é associada ao trabalho de Edward 

Luttwak (1990), que fez uso do termo para descrever como a grande arena de 

rivalidade entre os Estados, no sistema internacional pós-Guerra Fria, seria 
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predominantemente econômica, e não militar. De forma semelhante, porém 

atentando para o retorno da competição – e não ao fim da história prevista por 

acadêmicos como Fukuyama (1992) – Huntington (1993) aponta a tendência de que 

no período pós-Guerra Fria os principais conflitos de interesse envolvendo as 

grandes potências englobem questões econômicas. Assim, para o autor, em um 

mundo em que cresce a improbabilidade de conflitos militares diretos entre as 

grandes potências, o poder econômico se torna crescentemente importante como 

definidor de primazia e subordinação entre os Estados.  

  Os últimos anos expuseram as limitações do paradigma liberal da 

interdependência e suas convicções sobre o abandono de políticas de poder em favor 

de um mundo mais cooperativo e integrado nos moldes de uma ordem liberal. O que 

se viu foi, em contraste, o aumento simultâneo da interdependência e da competição 

estratégica. Os primeiros teóricos da geoeconomia, mencionados acima, previram 

que o fim da Guerra Fria traria transformações na maneira com que os conflitos 

ocorrem, e não o fim dos conflitos em si (SCHOLVIN; WIGELL, 2019). 

  A atual reemergência do conceito de geoeconomia na literatura acadêmica está 

em grande parte associada à também reemergência da China e a determinação de 

seus líderes em empregar poder material visando influência política e objetivos 

estratégicos. Não há, no entanto, consenso completo sobre a definição do termo ou a 

melhor forma de conceituá-lo (BEESON, 2018).  

  Conforme Scholvin e Wigell (2019), o conceito de Geoeconomia representa 

tanto uma prática estratégica quanto uma estrutura de análise. Enquanto estrutura 

de análise, transcende as noções realistas sobre a competição por poder relativo 

como motivador das ações do Estado, ao reconhecer as características geográficas e 

econômicas como importantes variáveis das Relações Internacionais – e não apenas 

a distribuição de poder duro entre os Estados. 

  O presente trabalho faz uso do conceito de Geoeconomia como uma extensão 

da geopolítica, que por sua vez se refere ao estudo dos padrões de distribuição e 

configuração de poder no sistema internacional considerando o espaço como 

variável.  A geoeconomia enfatiza a relevância do poder econômico como fator de 

análise, representando o uso sistemático de instrumentos econômicos para promover 

e defender interesses nacionais e produzir resultados geopolíticos – ainda que, sob a 

perspectiva geoeconômica, o poder econômico seja também um fim e não apenas 
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meio de obtenção de poder político. São considerados também os efeitos das ações 

econômicas de demais nações nos objetivos políticos de um Estado. Sob este 

entendimento, geoeconomia diz respeito tanto a uma forma de análise como a uma 

política de Estado. O recente retorno do conceito está atrelado às potências 

emergentes e suas estratégias de projeção de poder e influência, primariamente 

geoeconômicas, na atual fase de transição do sistema internacional. Pequim lidera a 

utilização desta ferramenta de política externa (BLACKWILL; HARRIS, 2016).  

  Recursos geoeconômicos são considerados, assim, importante dimensão para 

a compreensão da distribuição de poder, influência e da competição internacional. 

Observar a direção de fluxos de investimento, os padrões de trocas comerciais, 

complementaridades econômicas, a construção de infraestrutura para o transporte 

de mercadorias ou de energia, permite identificar a influência de aspectos 

econômicos nas relações de poder estudadas pela geopolítica clássica. Os Estados do 

Nordeste da Ásia podem se beneficiar do avanço das dinâmicas geoeconômicas 

regionais, porém dependem da evolução dos impasses envolvendo a península 

coreana. A segunda parte da pesquisa relaciona o conceito de geoeconomia com os 

atores do Nordeste Asiático, enfatizando a região norte-coreana de Raseon e o porto 

de Rajin como pontos geoestratégicos relevantes para o incremento na interligação 

infraestrutural da região. 

  

Rajin-Raseon e o Potencial Geoeconômico do Nordeste Asiático  

  

 Para as análises do Nordeste Asiático aqui elaboradas são consideradas a 

República Popular da China, a República Popular Democrática da Coreia, a 

República da Coreia e a Federação Russa. Como aborda Kim (2007), o impacto da 

geografia na formulação das políticas externas é particularmente evidente no caso 

dos países do Nordeste da Ásia, explicando porque a região é uma das mais voláteis 

do mundo e tornando-a pivô no âmbito securitário e geoestratégico.  

 As dinâmicas geoeconômicas representam as condições criadas pelos atores regionais 

para que as conexões econômicas possam ser incrementadas. Em termos empíricos, 

existem iniciativas de integração infraestrutural regional, já colocadas em prática 

durante momentos de estabilização relativa na península coreana, que apresentariam 

benefícios para os Estados envolvidos. A Coreia do Norte possui Zonas Econômicas 
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Especiais (ZEE), como forma de estimular a atividade econômica em pontos 

específicos do país, oferecendo incentivos para investimentos externos e aumentando 

a cooperação econômica. As principais ZEEs são Kaesong, administrada em parceria 

com a Coreia do Sul e Raseon.  

 Raseon representa a primeira ZEE e foi ponto focal dos periódicos esforços de 

Pyongyang para experimentar reformas econômicas desde o final de 1991. Nessa 

época, o porto de Rajin era parte essencial de um esforço de desenvolvimento 

regional patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), conhecido como o 

Projeto de Desenvolvimento da Área do Rio Tumen – Tumen River Area 

Development Project (TRADP) – que abrangia áreas da China, Mongólia, Rússia e 

das Coreias (SNYDER, 2010). 

 A região de Raseon é abundante em recursos naturais, incluindo carvão, 

minério de ferro e minerais como níquel, cobre e alumínio. O aspecto mais 

importante, contudo, é a localização de Raseon, na junção geográfica entre China, 

Coreia do Norte e Rússia. O porto de Rajin, por sua vez, compreende 380.000 metros 

quadrados e três píeres operacionais com capacidade de movimentar 4 milhões de 

toneladas métricas. Além de um quarto píer em construção, há planos para aumentar 

a sua capacidade ainda mais através da construção de dois píeres adicionais 

(STRATFOR, 2012). Rajin tem 9,8 metros de profundidade e nove berços de 

atracação. Empresas chinesas arrendaram o uso do primeiro píer para o transporte 

de carvão e do segundo para contêineres. Em 2008, uma empresa russa teria 

contratado, por 49 anos, o terceiro píer, concordando em investir aproximadamente 1 

bilhão de dólares (USD) no porto (ABRAHAMIAN, 2012).  

 Como declarado por Kim Il Sung nos primeiros anos após a fundação da 

República Popular Democrática da Coreia, independência e autossuficiência não são 

incompatíveis com o comércio externo.  Nesse sentido, Raseon foi destinada a se 

tornar um importante hub comercial e econômico, com instalações produtivas 

orientadas para a exportação, um terminal petrolífero na cidade de Sonbong, além de 

outros portos especializados (COTTON, 1996).  

 A região de Raseon – também conhecida como Rajin-Seonbong –, embora 

geograficamente distante do centro nervoso do regime norte-coreano em Pyongyang, 

apresenta importância geoestratégica para as potências regionais. Localizada na 

extremidade nordeste da península coreana, na fronteira com a província de Jilin 
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(China) e Primorsky Krai (Rússia), a região configura o ponto asiático mais ao norte 

livre de gelo durante todo o ano (SNYDER, 2010). Embora a sua atratividade para 

investidores externos tenha sido limitada desde a sua criação em 1991, cresce o 

interesse em Raseon enquanto porto de trânsito para o comércio russo, chinês, sul-

coreano e japonês (JO; DUCRUET, 2007).  

 O desenvolvimento de Raseon voltou a ganhar força a partir da liderança de 

Kim Jong Un, que supervisionou uma reestruturação nos arranjos institucionais que 

governam a zona. Externamente, Pequim incorporou Raseon em seu plano de 

desenvolvimento para a província de Jilin, baseando-se nos acordos anteriores 

firmados entre os governos da China, Rússia, Coreias e Mongólia para desenvolver a 

área do rio Tumen. Em 2012, o governo norte-coreano revisou as leis que regem o 

investimento em Raseon para tornar a zona mais atrativa para investimentos 

estrangeiros (HABIB, 2013). 

 Em 2001, um consórcio de empresas chinesas sob a orientação da província de 

Jilin, começou a pavimentar a estrada que liga o porto de Rajin à fronteira chinesa. A 

estrada foi concluída dois anos depois e forneceu infraestrutura fundamental para as 

empresas chinesas terem acesso ao mar. Enquanto isso, a Rússia investiu em torno 

de 250 milhões de dólares (USD) para reformar a ferrovia de 54 quilômetros que liga 

o porto de Rajin à cidade russa de Khasan. O terminal portuário foi lançado em julho 

de 2014. A Coreia do Sul compartilha do interesse no porto, sendo que a cúpula 

Putin-Park em novembro de 2013 levou a um acordo pelo qual um consórcio de 

empresas sul-coreanas poderia adquirir até 50% da maioria russa da 

RasonKonTrans, a joint venture Rússia-RPDC que supervisiona a ligação ferroviária 

– sendo que na época a Rússia detinha 70% e a Coreia do Norte 30% do investimento 

(ABRAHAMIAN, 2014). 

 Existe ainda a ideia de uma ferrovia Transcoreana baseada na reintegração e 

expansão do sistema ferroviário entre as duas Coreias, alinhada ao projeto da Rede 

Ferroviária Transasiática, da Comissao Econômica e Social das Nações Unidas para a 

Ásia e o Pacifico, que ligaria toda a massa de terra da Eurásia através de uma grande 

rede ferroviária (UNESCAP, 2016). Neste sentido, a península coreana voltaria a 

desempenhar seu papel histórico de ponte terrestre, não apenas do Nordeste 

Asiático, porém para uma Eurásia reconectada. A necessidade de transportar 

eficientemente mercadorias vindas do continente eurasiático até o porto de Rajin – 
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ou de acessar o continente a partir do Mar do Japão – suscita o debate sobre a 

integração terrestre intercoreana a partir de gasodutos, oleodutos e, principalmente, 

via modal ferroviário. 

 Como abordam Vinokurov e Libman (2016), conexões terrestres 

(transcontinentais) e marítimas (transoceânicas) apresentam expressivas diferenças 

em termos de infraestrutura, política e governança. Apesar de normalmente ser a 

opção mais econômica, a rota terrestre exige consideráveis investimentos na 

construção e manutenção da infraestrutura, que necessita do acordo entre os 

diferentes atores envolvidos. Ademais, ao atravessar fronteiras de múltiplas 

jurisdições, o comércio transcontinental depende inevitavelmente de um nível 

mínimo de cooperação. A importância da estabilização coreana para o avanço dos 

projetos de integração está associada a essas condições.  

 A integração espacial através de redes ferroviárias remete a visões existentes 

desde o princípio da era das ferrovias na Ásia, no auge do Império Colonial do Japão. 

Uma ferrovia Transcoreana reconectada, como parte da Rede Ferroviária 

Transasiática, reintegrando o vasto continente da Eurásia, retoma as ideias dos 

planejadores imperiais japoneses, que viam a Coreia e o sistema ferroviário regional 

como importantes canais da economia global (ARMSTRONG, 2006).  

 Apesar das previsões contraditórias presentes em diversas pesquisas 

referentes aos níveis de comércio que passariam pela Coreia do Norte na logística do 

Nordeste Asiático (JO; DUCRUET, 2007), a reconexão de estradas e ferrovias entre 

as Coreias reduziria os custos de transação e integraria a península a um ampliado 

sistema de comércio (KIM, 2007). Assim como na região de Raseon, a evolução dos 

projetos envolvidos na ideia da Rede Ferroviária Transasiática também depende do 

futuro político da península coreana.  

  Em termos de integração, a posição estratégica da Coreia do Norte torna 

China, Rússia, Coreia do Sul e Japão mais receptivos ao aprimoramento e à 

atualização da sua infraestrutura do transporte. A geografia da integração coreana 

oferece a oportunidade de avançar as ideias de regionalismo para o Nordeste Asiático 

que emergiram nas últimas décadas e envolvem os interesses das potências regionais 

(ARMSTRONG, 2006). 
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Mapa: A Localização de Rajin em Relação aos Outros Portos do Nordeste Asiático 

  

 

Fonte: Bennet (2014, online) 

 

  Embora as sanções tenham praticamente congelado a utilização do porto de 

Rajin e o desenvolvimento de Raseon, uma melhoria nas relações intercoreanas e 

potencial estabilização da península ampliam a possibilidade de retomada das 

atividades na região. Apesar da quantidade ainda limitada de informações sobre os 

reais desdobramentos envolvendo a ZEE de Raseon e o porto de Rajin, pode-se 

verificar que o desenvolvimento da região tem sido comprometido em grande parte 

pelos impasses políticos e securitários envolvendo a península coreana. O 

desenvolvimento de Raeson, assim como diversas outras questões, depende da 

melhoria das relações entre as Coreias e da subsequente normalização da situação 

norte-coreana em relação à comunidade internacional. Após uma introdução acerta 

do conceito de geoeconomia e da sua incorporação às análises do Nordeste Asiático, a 

parte final do trabalho aponta a centralidade, geográfica e política, da Coreia do 

Norte para os processos de integração abordados.  
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Coreia do Norte: centralidade regional e estratégia de desenvolvimento 
nacional  
 

 A Coreia do Norte compartilha fronteiras terrestres e marítimas com a Coreia 

do Sul, a China, a Rússia e o Japão, situando-a de forma singular na geopolítica do 

Nordeste Asiático e tornando-a peça central para a compreensão das projeções de 

poder no sistema internacional e justificando a pertinência das pesquisas que 

auxiliam a compreender as suas políticas domésticas, regionais e internacionais. 

Como aponta Kang (2004), compreender a lógica das relações exteriores da Coreia 

do Norte é crucial porque Pyongyang detém a chave para a estabilidade da península 

coreana, que por sua vez é central para a ordem no Nordeste Asiático e na Ásia-

Pacífico – que, ao envolver os interesses das grandes potências mundiais, tornam a 

questão global. 

 Desde a sua fundação, em 1948, a República Popular Democrática da Coreia é 

pauta da agenda diplomática das grandes potências. O desenvolvimento nuclear do 

país, por sua vez, desafia a autoridade da ordem nuclear estabelecida pelo Tratado de 

Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) e é tema frequente dos discursos oficias 

das potências nucleares. Apesar dos diversos diagnósticos que previam o colapso do 

regime, contudo, o país não apenas resiste aos desafios internos e às pressões 

externas, como também avança os seus programas nuclear e de mísseis balísticos. 

Esse projeto estratégico nacional objetiva garantir a manutenção do regime, a 

modernização e o desenvolvimento econômico do país, além da sua inserção 

internacional na condição de potência nuclear.  

 A política nuclear norte-coreana apresenta origens e motivações anteriores à 

divisão da península. O elemento geopolítico e as dinâmicas regionais do Nordeste 

Asiático constrangeram a Coreia historicamente e ainda condicionam a condução do 

projeto nacional norte-coreano. A partir da percepção das assimetrias existentes 

entre os atores cujos interesses são projetados sobre Pyongyang, o desenvolvimento 

nuclear é trabalhado como elemento de dissuasão.  

 A Coreia manteve a sua política de isolamento e as suas fronteiras fechadas até 

1876 (LEW, 2000), quando o Império Japonês impõe o Tratado de Kanghwa, 

obrigando a Coreia a estabelecer relações diplomáticas e comerciais com o Japão 

(DUDDEN, 2005), de forma a favorecer as atividades econômicas japonesas, além de 

buscar enfraquecer os laços existentes entre a Coreia e a China (EDWARDS, 2010). 
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Segundo Cumings (2005), este ponto marca o início da Coreia moderna, em que os 

seus líderes não podiam mais moldar os eventos conforme a sua vontade e, pela 

primeira vez na sua história, a Coreia passa a ser conduzida a partir de forças 

externas. O autor ressalta que o sistema anterior, sino-coreano, pressupunha uma 

hierarquia inconsciente e independência real. O sistema imposto pelo Japão, no 

entanto, era que equidade fictícia e subordinação real.  

 Em dezembro de 1945, com o fim da Segunda Guerra Mundial e do Império 

Japonês, os ministros das relações exteriores dos Estados Unidos, da China e da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) reuniram-se em Moscou e 

adotaram o Acordo de Moscou, o qual determinava o estabelecimento de uma 

administração conjunta, entre os Estados Unidos e a União Soviética, para a Coreia. 

Tal acordo inauguraria uma nação independente, em consulta com os líderes 

coreanos, teria duração máxima de cinco anos e prepararia a Coreia para a 

independência sob um Estado unificado (NAHM, 1993).  

As disposições acordadas, contudo, nunca foram seguidas e, mesmo após a 

Revolução Coreana, a península seguiu dividida.  As aspirações que deram origem à 

Revolução Coreana, porém, permaneceram presentes na dinâmica da península e 

permeiam a atual estratégia de política externa da Coreia do Norte. O objetivo de 

restringir as intervenções e influências estrangeiras na RPDC, fundamentado no 

emprego de uma diplomacia baseada nos preceitos de autonomia nacional, 

autossuficiência e independência em todos os âmbitos – a chamada filosofia Zuche 

(VISENTINI; PEREIRA; MELCHIONNA, 2015) – está diretamente atrelado ao 

histórico de ocupação da península. No mesmo sentido, dão origem ao 

desenvolvimento do projeto nuclear que, por sua vez, resulta nos impasses 

diplomáticos e nas sanções que congelam os avanços das dinâmicas geoeconômicas 

do Nordeste Asiático. 

 A posição geográfica, somada ao reconhecimento de assimetrias regionais de 

poder e às potenciais vantagens econômicas e energéticas provenientes da tecnologia 

nuclear, contextualiza a elaboração da política nuclear. A complexa sobreposição de 

interesses norte-americanos, chineses, japoneses, sul-coreanos e russos em relação 

ao Nordeste Asiático e à Coreia do Norte – encravada entre gigantes – faz com que a 

geopolítica seja um motivador fundamental para estratégias nacionais que busquem 

independência e autonomia.  
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 Contudo, segurança nacional e prosperidade podem ser mutuamente 

contraditórias, especialmente no contexto da polêmica nuclear. A busca por 

armamentos nucleares se mostrou custosa – as repetidas sanções impostas pelas 

Nações Unidas e seus membros-chave têm negado a Pyongyang a oportunidade de se 

tornar um ator legítimo no mercado internacional. Por este motivo, existe uma 

abordagem dualística, que separa a política ideológica de políticas econômicas, e que 

permite que Pyongyang adote posições ativas na atração de empreendimentos e 

investimentos externos (PARK, 2010). 

 Desde que assumiu a liderança do país em 2011, Kim Jong Un inaugurou a 

política Byungjing, que prevê o desenvolvimento paralelo do programa nuclear e da 

economia nacional. Sob tais preceitos o país vem desenvolvendo a sua capacidade de 

dissuasão e, ao deter maior segurança de que a sua soberania estaria assegurada, 

obtendo melhores posições para negociar a sua reinserção externa. Ao manter-se no 

topo das agendas diplomáticas, de forma a atrair atenção para a necessidade de 

negociar a paz na península coreana, o país busca, no longo prazo, a estabilização e a 

normalização com a comunidade internacional a partir dos interesses nacionais.  

 O desenvolvimento da capacidade nuclear norte-coreana levou o país para a 

frente das políticas regionais, envolvendo os interesses dos diferentes atores e 

proporcionando à Coreia do Norte um nível de alavancagem estratégica que a sua 

economia isolada e o seu território reduzido jamais seriam capazes de garantir. As 

dinâmicas do Nordeste Asiático entram, então, em uma nova fase e as relações 

regionais tendem a acontecer de forma diferenciada daquelas em curso durante a 

fase inicial de desenvolvimento nuclear norte-coreano. A forma com a qual as 

potencias regionais vão se ajustar ao novo status nuclear deve definir o tom das 

próximas dinâmicas do Nordeste Asiático (HABIB, 2013), podendo abrir caminho 

para maiores concertações econômicas.  

 Como demonstrado ao longo do trabalho, há interesse, por parte das potências 

regionais, em estruturar projetos de integração infraestrutural ligados ao transporte e 

escoamento de produção, que contribuam para o desenvolvimento da região como 

um todo e também de áreas isoladas e economicamente atrasadas (Nordeste Chinês e 

Extremo Oriente Russo, por exemplo). O avanço de tais projetos passa por 

Pyongyang. A nova estratégia nacional norte-coreana, por sua vez, abre espaço para 

que uma maior integração deste espaço econômico volte à pauta regional.  
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Considerações Finais 

 

 Situados na tríplice fronteira entre China, Rússia e Coreia do Norte, a ZEE de 

Raseon e o porto de Rajin apresentam relevância geoestratégica e potencial para 

representar peça-chave nos projetos de integração infraestrutural do Nordeste 

Asiático. Salienta-se que a pesquisa aqui estruturada representa um esforço inicial no 

sentido de analisar a região sob a ótica geoeconômica da integração infraestrutural e 

apresentar informações sobre os projetos e interesses logísticos e econômicos que 

envolvem a península coreana.  

 Como a primeira ZEE da Coreia do Norte, Raseon apresenta potencial para se 

tornar um importante hub comercial e econômico, com instalações produtivas 

orientadas para a exportação e que beneficiariam os atores regionais que com 

frequência têm seus projetos de integração logística prejudicados pelas tensões 

envolvendo a península. Localizada na extremidade nordeste da península coreana, 

na fronteira com a província de Jilin (China) e Primorsky Krai (Rússia), a região 

configura o ponto asiático mais ao norte livre de gelo durante todo o ano.  

 Explicações acerca dos impasses diplomáticos que dificultam avanços nos 

planos regionais dependem da compreensão da posição central da Coreia do Norte e, 

consequentemente, da sua política externa e da origem do seu projeto de 

desenvolvimento nuclear. A política nuclear norte-coreana não existe de forma 

isolada e deve ser interpretada em seu conteúdo histórico. O desenvolvimento 

nuclear faz parte da estratégia nacional que visa alterar o status internacional de 

Pyongyang. Avanços nas dinâmicas geoeconômicas do Nordeste Asiático, neste 

sentido, exigem progressos diplomáticos entre a Coreia do Norte e a comunidade 

internacional.  
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Introdução 

 

O objetivo deste artigo é analisar a importância da doutrina confuciana na 

formação do estado nacional moderno chinês, particularmente sua influência sobre o 

Partido Comunista, entre a Revolução Chinesa (1949) e as Reformas da década de 

1980. A pergunta que buscamos responder neste capítulo é “qual o papel do 

confucionismo na construção do estado moderno chinês?”. Este trabalho tem caráter 

exploratório e a pesquisa que o baseia encontra-se em estágio inicial, de modo que 

não foi formulada nenhuma hipótese à pergunta proposta.Para cumprir os objetivos 

e responder à pergunta de pesquisa, buscou-se identificar exemplos históricos da 

influência do confucionismo sobre a construção da República Popular da China. A 

primeira parte do trabalho apresentará as suas bases conceituais, mais 

especificamente a construção do Estado moderno chinês e a filosofia confuciana. A 

segunda parte abordará a dúbia relação filosófica entre o comunismo e o 

confucionismo, culminando no combate empreendido pela Revolução Cultural. A 

terceira - e última - parte abordará o resgate do confucionismo como ferramenta de 

estabilização política e reconstrução das bases filosóficas chinesas após as 

consequências desastrosas da Revolução Cultural. 
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O estado moderno chinês e as bases confucianas  

 

 Apesar da alternância entre períodos de unificação e ruptura, o Estado Chinês 

manteve-se, grosso modo, enquanto Estado unificado por cerca de três milênios 

(TILLY, 1996). A guerra possuiu papel-chave para o fortalecimento das instituições 

estatais, tanto durante o período de formação do Estado moderno chinês clássico 

quanto na formação do Estado moderno, que se estendeu de 1839 até 1949 (HUI, 

2017). Durante o período clássico, a guerra serviu como mote para a expansão das 

forças militares, tanto em contingente quanto em financiamento. Além disso, 

promoveu o aumento do poder da burocracia, principalmente a militar, por parte do 

Estado. Para tanto, foi necessária a criação de instituições e cargos públicos 

responsáveis pela governança de forças locais. 

Durante três milênios, a organização política chinesa se baseou em estruturas 

de governo indiretas e hierarquizadas semelhantes às existentes nos Estados 

nacionais modernos (TILLY, 1996), tendo como fator ligante a guerra, com seus 

dispêndios e espólios. Dessa forma, mesmo com processos revolucionários, guerras 

civis ou dominação estrangeira, o rearranjo das instituições tendeu a ser realizado de 

forma a priorizar o estabelecimento de instituições burocráticas sob uma figura 

central de poder, que poderia ser o imperador ou algum governante local.  

Durante o período do chamado “século de humilhações”, a guerra e a 

necessidade de formação de um Estado moderno convergiram em um ponto de 

sucessivas tentativas de (re)construção do Estado moderno, do período que se 

estendeu da Dinastia Qing até o Governo Comunista de 1949 (HUI, 2017). As 

sucessivas guerras em território chinês e a exploração estrangeira, caracterizada 

pelos tratados desiguais com as potências europeias e pelo domínio japonês, 

imbuíram na população chinesa um nacionalismo libertador.  

A doutrina confuciana pode ser compreendida como a filosofia da organização 

social. Ela é inerentemente ligada ao homem e à sua função dentro da sociedade. 

Para isso, Confúcio elenca uma série de aspectos sob os quais a sociedade e os seus 

indivíduos deveriam se organizar. Confúcio não se preocupava com questões 

metafísicas ou do além-vida, de modo que seu principal objeto de estudo é a vida e o 

coração dos homens (A ÉTICA, 2016). Sua visão pode ser demonstrada pela seguinte 

passagem (CONFÚCIO, 2012, p. 335): 
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Zilu perguntou sobre [como] servir os espíritos. O Mestre disse: “Não pôde servir 
às pessoas, como servir aos espíritos?”. [Zilu disse:] “Ouso perguntar sobre a 
morte.” [O Mestre] disse: “Não sabe o que é a vida, como saber o que é a morte?” 

 

A doutrina pode ser dividida em quatro eixos principais: (1) As Relações de 

Produção e Família; (2) O Conhecimento; (3) a Moral; e (4) o Ser Humano.  

As relações de produção são entendidas como o contexto histórico que 

Confúcio vivia. A terra exercia o papel fundamental na questão de sobrevivência, e a 

estrutura social semi-estamental influenciam o caráter inerte e geracional do papel 

social e suas relações na doutrina. Isso se deve à importância da agricultura e do 

papel do agricultor para a sociedade chinesa. Em grande parte da sua história, a 

sociedade chinesa orbitou em torno da lógica agrícola e a enorme maioria da 

população vivia em zonas rurais (FENG, 2015, p. 32). Portanto, há uma forte relação 

entre o modo de produção ligado à terra e as relações sociais. 

Confúcio separava as relações entre suserano e vassalo, pai e filho, mestre e 

Aluno, marido e mulher e irmão mais velho e irmão mais novo (FENG, 2015). Todas 

as formas de relação são tratadas por Confúcio como vínculos familiares, pois a 

prática da benevolência começa na família e se estende à sociedade, ser um bom filho 

faz um bom súdito, ser um bom pai faz um bom governante (A ÉTICA, 2016). Para 

Confúcio, a política e a governança pouco se diferenciam das relações familiares 

entre pai e filho; para o mestre, a atividade política e a ética de governo são extensões 

da relação de filialidade 3  apresentadas no âmbito familiar; a verticalização e 

hierarquização das relações sociais é uma característica presente em diversos 

assuntos abordados por Confúcio, não necessariamente uma posição inferior é 

maléfica ou justificativa de desprezo, para o mestre, a moral e o exercício dos ritos 

são valores morais superiores do que relações familiares, em suma, a moral e a busca 

pelo Caminho através dos ritos é fundamental para uma vida digna.  

Para Confúcio, o conhecimento é o principal objetivo de vida de qualquer um, 

independentemente de sua posição social. Antes de ministro e homem público, 

Confúcio era um educador, possuindo uma grande escola no Estado de Lu. Isso 

evidencia o papel que atribuía à sabedoria e à construção do conhecimento na vida 

diária e no comportamento dos indivíduos. Como afirmou Confúcio (2012, p. 514): 

“Nascer sabendo é o melhor. Aprender e depois saber vem em seguida. Ter 

                                                     
3 Conceito representado pelo caractere【孝】 “xiao” e define “uma boa relação de pai e filho” no 
sentido de respeito e cuidado mútuos. 
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dificuldades, mas [persistir em] aprender, vem depois. Ter dificuldades e [desistir de] 

aprender, eis o que o povo acredita ser o pior”. 

Para Confúcio, o conhecimento é algo ao alcance de todos, ele torna o 

indivíduo consciente de suas ações e seu papel a sociedade e o impede de ser 

ignorante e apresentar comportamentos discrepantes em relação à ordem social. 

Para o mestre, a ignorância é disruptiva no sentido que põe em risco as bases morais 

da sociedade e da ordem social, como expressa no livro XVI, verso 8 dos Analectos 

(CONFÚCIO, 2012, p. 512): 

 

O homem nobre [君子 “junzi”] tem ‘três reverências’: reverencia o mandato do 
Céu, reverencia os grandes homens, reverencia as palavras dos homens sábios. 
Os homens pequenos não conhecem o mandato do Céu, portanto, não o 
reverenciam, menosprezam os grandes homens e fazem pouco das palavras dos 
homens sábios. 

 

Outro ponto importante é a universalidade do conhecimento. Para Confúcio, o 

conhecimento deve ser uma busca pessoal de todos, independente de quem seja. Ele 

(CONFÚCIO 2012, p. 479) acreditava que o conhecimento está na busca interior e no 

esforço individual: “O Homem Nobre usa o dever para construir sua índole, usa os Ritos 

para pôr em prática sua índole, usa a humildade para exteriorizar sua índole usa a 

confiabilidade para aprimorar sua índole. Eis o Homem Nobre!”.  

 A relação professor-aluno é chave para o entendimento da busca pelo 

conhecimento. Para a sociedade chinesa, o professor era como um pai para seus 

discípulos, tanto que em muitas escolas, os alunos e o mestre viviam juntos e o papel 

do professor se assemelhava à da figura paterna, tanto na relação de proteção quanto 

na posição de autoridade. Assim como na relação familiar, a troca de conhecimento é 

algo mútuo e formado conjuntamente; o aluno aprende com o mestre e o professor 

com o aluno.  

A Moral compreende o conjunto de atitudes nas quais o indivíduo deve seguir 

para que seja considerado o mais moralmente correto de acordo com a vontade dos 

céus 【天】 “tian”. Para Confúcio, há a divisão da moralidade entre o 【义】“yi” que 

seria o moralmente correto, e o【利】“li” que seria a ação em benefício próprio. 

Utilizando-se desses conceitos, o filósofo divide a sociedade entre o caule e os galhos: 

o caule seria representado pelo agricultor, enquanto os galhos seriam representados 

pelos comerciantes. Assim, o caule seria imbuído de “Yi”, visto que, para a filosofia 
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confuciana, o agricultor é dócil e inocente, suscetível a ordens, logo seria desprovido 

de interesses egoístas. A ligação do agricultor com a terra, devido ao seu sustento, e, 

portanto, meio de sobrevivência, o tornaria mais fiel ao solo e, portanto, ao território 

e, consequentemente, à nação (FENG, 2015). Por outro lado, os mercadores são uma 

classe social imbuída de “Li”, agem em causa própria, são insubordinados e de 

comportamento esguio, consequentemente, corruptos. Os mercadores, por serem 

menos dependentes materialmente da terra, seriam mais suscetíveis a abandonarem 

seu país em caso de guerra ou crise (FENG, 2015). 

Para Confúcio, é presente a questão do Estado e da função social dos homens. 

Cada um dos homens é diferente e sua posição social implica responsabilidades 

correspondentes. É dever de um soberano governar o povo, assim como é dever de 

um camponês servir e ser leal a seu soberano e proteger sua família. A ótica 

confuciana, de certa forma, ao contrário da filosofia individualista ocidental, enfoca 

no que Confúcio chama de Datong【大同】ou grande unidade, em português. 

 

A Doutrina confuciana na China comunista (1949- 1989) 

 

 O movimento revolucionário chinês que culminou na revolução de 1949 

recebeu apoio das áreas rurais e partiu em direção aos centros urbanos (SUN, 2009). 

Isso se deve a principalmente dois fatores: a estrutura social chinesa historicamente 

ser composta majoritariamente de população rural e as condições de miséria e 

exploração da imensa população rural interiorana, politizada em volta de um ideal 

revolucionário graças ao papel da Longa Marcha. Essas condições são levadas em 

conta por Mao Zedong (2002, cap. 3) no Livro Vermelho: 

 

Entre as características dos seiscentos milhões de chineses destaca-se o fato de 
estarem na pobreza e em branco. Aparentemente isso é uma coisa má, mas na 
realidade é uma coisa boa. A pobreza provoca o desejo de mudança, de ação e 
revolução e, numa folha em branco é possível pintar os mais frescos e belos 
caracteres, os mais frescos e belos quadros.  

 

Tais características, tanto da importância do agricultor, quanto no escopo 

teórico das bases revolucionárias do governo comunista, levam em conta a função do 

trabalhador rural. Dadas as determinadas características abordadas por Confúcio - 

passividade, permissividade e fixação à terra -, estabeleceu-se uma derivação da 
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filosofia Marxista europeia que se adaptasse à realidade chinesa, posto que seria 

quase impossível promover a revolução do proletariado, nos moldes europeus de 

produção fabril e manufatureira, visto que a maioria da população viviam em zonas 

rurais e eram agricultores. Logo, a revolução teria que se iniciar no campo e rumar 

em direção às cidades, ganhando apoio da população muito pobre. 

Outro ponto importante da influência do Confucionismo sobre a ideologia do 

comunismo revolucionário chinês é a consideração dos próprios teóricos socialistas 

em construir uma teoria revolucionária que dialogasse com a base filosófica chinesa 

clássica. A noção de continuidade histórica é muito importante para a teoria, 

principalmente pelo confucionismo representar a espinha dorsal epistemológica a 

partir da qual a sociedade chinesa se organiza, principalmente no que tange à 

“estagnação” das classes sociais e o papel das elites (ZHOU, 2007). De acordo com 

Jack Gray (1979, p. 198, tradução nossa4): “A China estava comprometida com a ideia 

do governo por uma elite moral. Os exames pelos quais eram escolhidos novos 

mandarins 5  eram essencialmente exames sobre o sistema moral confuciano”. O 

confucionismo hierarquizou e atribuiu uma moral à tênue relação de classes 

chinesas, onde a elite dominante estabelecia um frágil balanço entre as classes de 

forma a evitar revoltas, ou possibilitar que elas fossem facilmente suprimidas, e que a 

corrupção dos mandarins não colocasse em risco a segurança do pagamento de 

impostos e a lei do Estado. 

De forma anti-intuitiva, o caráter harmonista da doutrina confuciana encontra 

um diálogo com o comunismo revolucionário clássico. A base teórica revolucionária, 

principalmente de Mao Zedong, propõe a mudança e a ditadura do proletariado por 

meio da força. Para Confúcio, esta é uma demonstração de que houve uma falha em 

educar a população (GRAY, 1979). Entretanto, as duas visões se complementam em 

justificar a revolução. Confúcio, por um lado, retrata a elite como moralmente 

corrupta, arrogante e afirma que ela não cumpre seu papel social de governar para a 

Grande Unidade; Marx, por sua vez, vaticina que a tomada de poder pelo 

proletariado não se dará de forma pacífica. Como afirma Mao (2002, cap. 2) “A 

revolução não é um convite para um jantar, é uma insurreição, é um ato de violência 

pela qual uma classe derruba a outra.”. Dessa forma, as características do cavalheiro 
                                                     
4 No original, “China was committed to the idea of rule by a moral elite. The examinations through 
which the mandarins were chosen were essentially examinations in the Confucian moral system.” 
(GRAY, 1979, p. 198). 
5 Nome dado aos burocratas chineses no período imperial. 
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de Confúcio se transpõem ao revolucionário comunista. A humildade, a busca pelo 

conhecimento, e o serviço em prol do coletivo residiriam, portanto, na figura do 

Revolucionário e não do Homem Nobre (MAO, 2002, cap. 3): 

 

O espírito do camarada Bethune, o seu esquecimento total de si próprio e sua 
devoção pelos outros, manifesta-se num profundo sentido das responsabilidades 
com relação ao trabalho e num ilimitado afeto pelos camaradas e pelo povo. 
Todos devemos aprender dele esse perfeito espírito de abnegação. Desse modo, 
cada um poderá vir a ser muito útil ao povo. Seja qual for a capacidade de um 
indivíduo, basta-lhe que possua esse espírito para ser um homem de nobres 
sentimentos, íntegro, de alta moralidade, destituído de interesses vulgares, um 
homem útil ao povo. 

 

Tal transposição se deve, em parte ao caráter historicista da epistemologia 

chinesa, que consiste na perspectiva de se utilizar do passado e da experiência 

histórica da literatura como base teórica (ZHOU, 2007). Isso permite que o 

confucionismo seja politizado e dialogado com o materialismo histórico marxista. 

 Dessa forma, a índole revolucionária marxista não descarta totalmente a 

importância do confucionismo, mas busca compreendê-lo e adequar sua práxis à 

realidade Chinesa. Ao mesmo tempo, a noção de continuidade histórica serve de eixo 

norteador das ações do Partido no momento da revolução, ao propor mudanças 

significativas sem alterar diretamente os pilares institucionais do que viria a ser o 

Estado moderno chinês. Há uma ruptura com a elite e os papéis que antes eram dos 

mandarins passam a ser exercidos de forma a romper com a hierarquia moral 

sacralizada entre vassalo e soberano.  

Outro ponto importante que se deve levar em consideração é o fracasso do 

Grande Salto à Frente, que buscava acelerar o crescimento industrial, por meio da 

coletivização (comunas) e criação de subnúcleos industriais. Isso ajudou a promover 

a indústria e evitar o êxodo rural, mas como as políticas adotadas não aumentaram 

de forma qualitativa a produção agrícola, principalmente de arroz, as colheitas foram 

cada vez menores e provocaram uma grande escassez de alimentos e fome, 

resultando em milhões de mortos e invocando Pequim a direcionar mão de obra 

industrial para o campo (SANTANA, 2009). Aliando esta conjuntura à indignação 

popular com a corrupção e a burocratização do partido comunista, Mao Zedong 

temia que a politização da população e as dissidências cada vez maiores das facções 

do partido poderiam instabilizar o governo comunista. 
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Anteriormente à Revolução Cultural, foram realizadas ações antirrevisionistas 

como: a retificação de dissidentes6 e o Movimento das Cem Flores7 (1957). O que se 

estabelece é a concentração de esforços do governo comunista em retificar e corrigir 

grupos vistos como dissonantes da elite militante de Mao Zedong. Ambas serviram 

para repelir principalmente a “elite funcional”, composta por membros novos que 

não participaram da revolução, e herdeiros da burguesia intelectual, como músicos, 

acadêmicos, engenheiros, entre outros. 

A Revolução Cultural buscava resolver a representação do ideal confuciana 

face ao novo ideal socialista e teve papel significativo na reinterpretação da doutrina 

confuciana. A dicotomia entre novo e velho, burguês e proletário fez atrelar-se na 

filosofia de Confúcio um caráter arcaico, burguês e revisionista (SWARTZ, 1997). As 

instituições, principalmente as escolas e os meios de comunicação, atacavam 

Confúcio ao afirmar que sua filosofia expressava a tirania dos dominantes, a 

descentralização política e a defesa de moralidade superior das classes dominantes. 

A Revolução Cultural pode ser compreendida como um processo de 

revisionismo das bases confucianas. A principal consideração da Revolução Cultural 

era justamente a contenção de danos do engessamento das instituições do Estado. 

assim, a fundação da república poderia produzir apenas a tomada de cargos 

“imperiais” por revolucionários, mantendo as relações de hierarquia, superioridade 

moral e dominação (GRAY, 1979). 

A Revolução Cultural buscava fortalecer a posição de Mao no partido e no 

Estado, ao impor um filtro ideológico e de classe à participação política, em resposta 

às políticas econômicas sem sucesso e às duras críticas de grupos opositores. De 

forma prática, buscava-se conter a linha capitalista nos debates acadêmicos e 

promover o igualitarismo, a não separação entre trabalho manual e intelectual e a 

retificação de erros através da reeducação e autocrítica (SANTANA, 2009). Dessa 

forma, a doutrina confuciana representava uma ameaça pois defendia a 

                                                     
6  A retificação serviu para repelir possíveis movimentos contrarrevolucionários que estavam se 
insurgindo em regiões marginais do país. Focando na política dos Três “Anti”: antidesperdício, 
anticorrupção e antiburocracia; em seguida pelos Cinco “Anti”: suborno, fraude, evasão fiscal, roubo e 
desvio de informações econômicas (SANTANA, 2009). 
7 O Movimento das Cem Flores foi um movimento político e acadêmico que incitava o debate e uma 
consulta de opinião entre integrantes do governo e a população, principalmente de grupos de 
intelectuais e das diferentes facções cujos interesses divergiam do governo. Entretanto, a enxurrada de 
críticas levou Pequim a voltar atrás e promover uma campanha de reeducação de altos membros do 
partido e críticos pertencentes às elites acadêmicas chinesas.   
 



 

 

 
 

Athos Munhoz Moreira da Silva & Giuseppe Pitana Morrone | 119 

 

heterogeneidade das relações sociais, a separação do trabalho manual e a ética 

dividida por uma razão classicista. 

Os resultados da Revolução Cultural, entretanto, foram deletérios para a 

China. A contestação do Partido Comunista levou ao caos social (ROBERTS, 1999). O 

ensino superior deixou de funcionar, sendo retomado apenas em meados da década 

de 1970 (ROBERTS, 1999). O caos social também provocou a redução das atividades 

econômicas. Internacionalmente, a situação não foi melhor, caracterizando-se pelo 

maior isolamento e, principalmente pelo acirramento das relações com a União 

Soviética, levando a um conflito fronteiriço que quase se transformou em uma guerra 

(KISSINGER, 2011).  

 

A China Pós-Revolução cultural: as reformas e a retomada do 
confucionismo 

 

A ascensão de Deng Xiaoping foi o elemento-chave para a mudança de curso 

do Partido Comunista Chinês após a Revolução Cultural. Sob sua liderança, foram 

presos e julgados os membros do “Bando dos Quatro”, que efetivamente exercia o 

poder junto a Mao Zedong durante a Revolução Cultural (MEZZETTI, 2000). Foi 

instituída uma grande restauração da ordem, por meio da promoção de instituições 

políticas e judiciais8 (LO, 1995). 

É neste contexto que o Novo Confucionismo ganha espaço. A necessidade de 

reconstrução da identidade nacional chinesa no governo de Deng Xiaoping se baseia 

na doutrina confuciana, de forma a revitalizar os ideais nacionalistas, retomar um 

passado histórico, e buscar uma forma de resistência à influência ocidental 

(VIGGIANI, 2013). Para o novo governo, as disfuncionalidades das políticas da 

Revolução cultural legaram à China estagnação produtiva e caos: desordem e perda 

de autoridade política. 

O caráter reformista do novo governo mudou o Partido Comunista de a partir 

de cima, obtendo relativo apoio da população e de diversos setores do governo. As 

perseguições de membros do partido durante a Revolução Cultural e o receio de que 

o sucessor de Mao repetisse suas ações e promovesse a mistificação da figura do ex-

                                                     
8 Três fatos ilustram essa fase: o processo judicial contra o “Bando dos Quatro”, conduzido com regras 
procedimentais claras e direito à defesa (MEZZETTI, 2000); o isolamento político de Hua Guofeng, 
então Presidente, que embora destituído, não foi preso nem morto; e a promulgação de uma nova lei 
eleitoral, com que previa eleições locais diretas com mais candidatos do que vagas e, portanto, real 
concorrência (WOMACK, 1982). 
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presidente foram cruciais para que o governo obtivesse apoio para planejar novos 

projetos políticos. O primeiro destes projetos foi a criação de Zonas Econômicas 

Especiais (ZEE). As ZEE eram regiões com maior liberdade econômica, que se 

refletiam em condições especiais para atração de investimento e tecnologia. Outras 

reformas ocorreram no período, possibilitando a abertura de negócios privados e a 

comercialização de excedentes da produção agrícola pelos agricultores.  O resultado 

foi o aumento da produção industrial e agrícola, com o início de um longo período de 

alto crescimento econômico (DAMAS, 2014). 

Destacam-se também as reformas nos campos político e educacional. As 

reformas educacionais baseavam-se fortemente na educação como fator de 

transformação do ser humano. A motivação deste projeto se justifica na filosofia 

confuciana. Para Confúcio, a educação é capaz de transformar a sociedade de forma a 

iluminar os indivíduos e os instruírem a buscar a retidão moral e a busca por 

contribuir com a Grande Unidade. No campo político, as reformas pautam-se pela 

rejeição pela violência para a solução das controvérsias das lutas de classe (RAMOS, 

ROCHA. 2015) e pelo resgate da ordem. A retomada do debate acadêmico sobre 

Confúcio culminou em novas perspectivas educacionais de forma a retomar o caráter 

teórico da herança histórica chinesa na formulação da identidade nacional. 

Confúcio representa um dos pensadores chineses mais conhecidos pelo 

ocidente e foi utilizado para dialogar como uma perspectiva chinesa dos debates 

filosóficos ocidentais, sobretudo como resposta às influências externas que 

permearam o debate acadêmico. Dessa forma, o papel de Confúcio foi preencher um 

“vazio filosófico” causado pela Revolução Cultural, que apesar de disruptiva não 

consolidou nenhuma nova filosofia comum. Isso visava evitar que influências 

externas ocidentais assumissem o debate da estrutura social chinesa, o que seria 

nocivo para a estabilidade do Partido Comunista e para a inserção internacional da 

China. 

 Por mais que a forma do Confucionismo tenha preenchido o vácuo filosófico, é 

inegável o papel que as influências externas tiveram nas reformas de Deng Xiaoping. 

A liberalização da economia - e, consequentemente, a liberdade de enriquecimento - 

e a formação de uma pequena burguesia controlada, com o surgimento de grupos 

políticos pequeno-burgueses e liberais, são sinais claros de que a influência 

estrangeira, principalmente das reformas fracassadas da União Soviética, impactou 
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as reformas. A postura pragmática e a modernização do sistema chinês não 

impediram que ocorressem protestos e dissidências. Por isso, o governo executou um 

amplo projeto de educação, descentralizando a administração de escolas em certas 

regiões e promovendo a expansão do acesso ao ensino às populações mais carentes. O 

objetivo principal era adotar uma doutrina inspirada em Confúcio, que permitisse a 

“elevação moral” da sociedade como um todo através do ensino e, consequentemente 

da consolidação de uma epistemologia chinesa própria e condizente com o legado e a 

continuidade histórica (VIGGIANI, 2013, cap. 3). Assim, não seria necessário arcar 

com o desgaste político de reprimir as manifestações com violência, algo que poderia 

ser rechaçado se analisado pela ótica de Confúcio. 

Nesse contexto de reforma educacional e de esforços para construção de uma 

nova moral e identidade nacional chinesa, como explicar a ocorrência de eventos 

como o Incidente de Tiananmen em 1989? Uma possível resposta recai sobre o 

confucionismo político. O reestabelecimento da autoridade do governo é legítimo por 

se tratar de medida necessária para manutenção do bem comum, ainda que tal 

medida possa ser considerada uma reação desproporcional por parte do governo. O 

exercício da autoridade e do controle social por parte de um governo central é uma 

característica da história política chinesa, inclusive justificada pela doutrina 

confuciana, pelo conceito de retidão. É dever do governante, portanto, manter a 

ordem e a harmonia social. Apesar das influências estrangeiras, a resposta chinesa 

estava de acordo com sua base moral, representando uma retomada da autoridade e 

da governança do Partido e aliando-se ao confucionismo reformulado que aceita o 

diálogo com as bases reformistas do PCCh.   

 

Conclusão 

 

A filosofia confuciana possui raízes profundas na sociedade chinesa e é 

inegável a força que ela exerce nas instituições chinesas e igualmente sobre a 

formação do Estado moderno chinês. O diálogo com o marxismo torna o 

confucionismo uma ferramenta política de forma revolucionária permitindo um 

diálogo com a realidade e a superestrutura chinesa da Dinastia Qing e do período da 

Guerra Civil entre o Partido Comunista e o Guomindang. A Longa Marcha, que 

representa um destes diálogos, fora baseada na formação do Estado chinês e suas 
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relações que se permitiu criar as bases revolucionárias comunistas levando em conta 

a moral, as relações de produção, a epistemologia e o papel do indivíduo na 

sociedade.   

O uso da doutrina serviu de mecanismo político para manter as instituições do 

Estado sem necessariamente rompê-las, o que culminou em um processo de 

transição e de consolidação do Partido Comunista nos pilares sociais chineses. 

Entretanto, é justamente a importância do confucionismo que provoca em Mao 

Zedong o receio de uma contrarrevolução. Esse receio motivou a Revolução Cultural 

de Mao Zedong e, portanto, a busca pelo rompimento com a filosofia que representa 

a espinha dorsal da sociedade chinesa. Essa empreitada provou-se extremamente 

custosa e com resultados desastrosos. Tanto que após a morte de Mao, o Partido 

Comunista Chinês percebeu que era mais proveitoso lançar mão do confucionismo de 

forma crítica e politizada, como uma ferramenta de retomada da autoridade e da 

ordem social.  

O confucionismo representa um grande símbolo da tradição chinesa. Quando 

os comunistas buscaram combatê-lo ou rejeitá-lo, enfrentaram seu desafio mais 

difícil. O enraizamento da doutrina na construção do Estado Nacional Moderno 

chinês durante a revolução deu ao confucionismo uma posição preponderante, 

inclusive como “garoto-propaganda” da identidade nacional chinesa e do caráter de 

contestação e de resistência epistemológica contra qualquer influência externa direta 

tanto sobre sociedade chinesa quanto sobre a organização política e as instituições 

governamentais. 
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Guilherme Thudium1  

 

Introdução 

 

 Quando o politólogo britânico Fred Halliday publicou seu primeiro livro em 

língua portuguesa, Repensando as Relações Internacionais (NERINT/UFRGS, 

1999), trouxe ao Brasil uma revisão teórica de amplo espectro das Relações 

Internacionais (RI)2 na qual identificou um impasse que circundava a disciplina à 

época: se o debate ocorria em torno do Estado-nação ou em relação à definição de 

objetivos metodológicos. Traduzido do inglês3 por Cristina Soreanu Pecequilo, o livro 

constituiu uma das primeiras atividades editoriais do Núcleo Brasileiro de Estratégia 

e Relações Internacionais (NERINT), núcleo de pesquisa vinculado à Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre. Vinte anos depois, a 

releitura do trabalho de Halliday comprova a atualidade desse debate. 

 A disciplina de Relações Internacionais ainda é um campo de estudos 

relativamente novo. Ela surgiu formalmente a partir do estabelecimento da Cátedra 

de Relações Internacionais em Aberystwyth, no País de Gales (Reino Unido), em 1919 

— um marco temporal disputado por acadêmicos ocidentais e que foi pouco 

explorado pelos acadêmicos brasileiros da área no ano do seu centenário. A origem 

pluridisciplinar das Relações Internacionais trouxe consigo métodos de pesquisa das 

mais variadas áreas, como o Direito, a Filosofia, a Ciência Política (CP), a História e a 

Economia. Destarte, as Relações Internacionais se tornaram, ao longo dos últimos 

                                                     
1 Mestre em Ciência Política e Doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações 
Internacionais (NERINT/UFRGS), do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo 
(CEGOV/UFRGS) e do Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA/UFRGS/PUCRS). Presidente 
do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Contato: guilherme.thudium@ufrgs.br. 
Pesquisa realizada com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 
2 Como é tradicional, utilizaremos Relações Internacionais em letras maiúsculas para nos referirmos à 
disciplina e relações internacionais em minúsculas para nos referirmos aos fenômenos empíricos. 
3 Ver: HALLIDAY, Fred. Rethinking International Relations. London: Macmillan, 1994. 

https://doi.org/10.36592/9786587424002-8
mailto:guilherme.thudium@ufrgs.br
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100 anos, um campo no qual diferentes métodos de abordagem e teorias de relações 

internacionais passaram a competir entre si (LAMONT, 2015). 

 Paralelamente, agendas como a questão nacional e a necessidade de produção 

de recomendações de políticas públicas no âmbito das relações internacionais 

parecem ter sido relegadas. O presente capítulo tem como objetivo oferecer uma 

breve recapitulação histórica da fundação da disciplina de Relações Internacionais, 

repensando a sua utilidade prática para os desafios e perspectivas do futuro a partir 

do ponto de vista de um estudante e pesquisador da área. A hipótese inicial aqui 

sustentada está em consonância com Desch (2019) e argumenta que à medida que a 

disciplina buscou se tornar mais científica, parece ter se tornado menos relevante na 

prática – ou seja, na capacidade de gerar pesquisas que irão efetivamente produzir 

inferências relevantes para o mundo social e político. 

 Esta pesquisa foi inicialmente apresentada na primeira edição do Seminário 

de Filosofia e Relações Internacionais, realizado em 2019 na Escola de Humanidades 

da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) pelo Programa de 

Pós-Graduação em Filosofia e pelo Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia 

(ISAPE), com apoio do NERINT/UFRGS. Os comentários oferecidos pelos colegas no 

âmbito do seminário foram de grande incentivo para o prosseguimento desta agenda 

de trabalho. 

 

Histórico e institucionalização 

 

 Em 1919, foi fundado o Departamento de Política Internacional na 

Universidade de Aberystwyth, no País de Gales. O departamento foi criado e 

financiado na forma de um memorial aos estudantes mortos e feridos durante a 

Primeira Guerra Mundial (1914-1918). Essa visão inicial encontrou expressão 

concreta na primeira Cátedra em Política Internacional, também localizada em 

Aberystwyth e nomeada em homenagem ao presidente norte-americano Woodrow 

Wilson (1913-1921), arquiteto da Liga das Nações e receptor do Prêmio Nobel da Paz 

em 1919 (BOOTH, 2019). 

 A criação da Cátedra Woodrow Wilson na Universidade de Aberystwyth, em 

1919, é considerada o marco institucional fundador da disciplina de Relações 
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Internacionais como a conhecemos hoje. 4  Acharya e Buzan (2019), no entanto, 

chamam atenção para a existência, alcance e profundidade da abstração acadêmica 

em relações internacionais tanto no centro como na periferia do sistema já muito 

antes da Primeira Guerra Mundial. A institucionalização experimentada no Reino 

Unido e o trauma da guerra no continente europeu são elencados por Acharya e 

Buzan (2019) como responsáveis pelo ‘foundational myth’ (mito fundacional) de 

2019. Ekkehart Krippendorff (1989) associa, justamente, que os efeitos da guerra, a 

Conferência de Paz de Paris de 1919, a criação da Liga das Nações e o ambiente 

grociano e liberal da época estavam intimamente ligados ao surgimento das RI como 

uma nova disciplina. 

O primeiro professor Woodrow Wilson de Política Internacional, Alfred E. 

Zimmern, compartilhava fielmente da abstração idealista de relações internacionais 

que deu origem à Liga das Nações e ao Departamento de Política Internacional no 

período entre guerras. Em 1939, tal visão foi fortemente criticada por outro professor 

Woodrow Wilson de Política Internacional — talvez o mais celebrado de todos eles: 

Edward H. Carr. O realismo de Carr, articulado em um dos livros clássicos da 

disciplina, The Twenty Years’ Crisis (1939), repudiou o utopismo liberal do período 

entre guerras — que, segundo ele, agiu como um catalisador da Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945) — ao enfatizar a importância das relações de conflito e poder 

nas relações internacionais, opondo-se enfaticamente à própria visão original da 

Cátedra de Política Internacional em Aberystwyth. 

 O paradigma realista das relações internacionais, do qual Edward H. Carr 

figura como um dos expoentes, considera o Sistema Internacional “como total ou 

parcialmente anárquico, com o Estado como ator essencial” (VISENTINI; PEREIRA, 

2012, p. 19). Tal paradigma é representado por pensadores como o general e 

historiador ateniense Tucídides, autor de História da Guerra do Peloponeso; o 

diplomata florentino Nicolau Maquiavel; os filósofos contratualistas Thomas Hobbes 

— o primeiro a traduzir a obra de Tucídides ao inglês — e Jean-Jacques Rousseau; o 

filósofo britânico David Hume; o general prussiano Carl von Clausewitz; adeptos do 

                                                     
4 Outros marcos históricos e institucionais frequentemente abordados são: a publicação de World 
Politics at the End of the Nineteenth Century por Paul S. Reinsch, em 1900, considerado o primeiro 
livro escrito sob a ótica de uma disciplina autônoma de Relações Internacionais; a fundação da 
Associação Americana de Ciência Política, em 1903, que teve como um dos fundadores e presidentes, 
justamente, Woodrow Wilson; e a criação do periódico acadêmico International Conciliation, em 
1910, pelo think tank Carnegie Endowment for International Peace (OLSON; GROOM, 1991 apud 
MENDES, 2019). 
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nacionalismo europeu do século XIX, entre outros (HUNTZINGER, 1987; 

VISENTINI; PEREIRA, 2012). Hans Morgenthau, Raymond Aron, Kenneth Waltz e 

John Mearsheimer juntam-se a Carr como alguns dos mais influentes pensadores 

realistas contemporâneos das Relações Internacionais. 

 O paradigma idealista das relações internacionais, do qual o catedrático 

Alfred E. Zimmern pertencia, “[…] enfatiza a existência de uma comunidade 

internacional das societas inter gentes, ou comunidade universal do gênero humano. 

Esta corrente, no mundo anglo-saxônico, também é chamada de liberalismo” 

(VISENTINI; PEREIRA, 2012, p. 19).  Tal paradigma é representado por pensadores 

como o estadista e filósofo romano Cícero, o teólogo e filósofo espanhol Francisco de 

Vitória — uma das principais referências teóricas do Direito Internacional — e o 

filósofo alemão Immanuel Kant, bem como outros pensadores do estoicismo, do 

cristianismo medieval, do jusnaturalismo do século XVI e do cosmopolitismo do 

século XVIII. (HUNTZINGER, 1987; VISENTINI; PEREIRA, 2012). Joseph Nye, 

Robert Keohane e G. John Ikenberry juntam-se a Zimmern como alguns dos mais 

influentes pensadores idealistas contemporâneos das relações internacionais. 

 A influência de Carr, o quarto professor Woodrow Wilson do Departamento de 

Política Internacional em Aberystwyth, foi reconhecida, em 1999, através do 

estabelecimento da Cátedra E.H. Carr de Política Internacional. Ken Booth foi 

nomeado o primeiro Professor E.H. Carr de Política Internacional, 5  um dos 

principais teóricos dos Estudos de Segurança Internacional (ESI) no pós-Guerra 

Fria. 6  A criação da cátedra em homenagem a Carr teve como objetivo não só 

homenagear as suas contribuições para a disciplina, mas também ressaltar a 

mudança de paradigma representada por ele, fazendo com que Aberystwyth se 

tornasse não apenas o berço institucional da disciplina de Relações Internacionais 

como a conhecemos hoje, mas também do debate entre os dois principais paradigmas 

teóricos que a perpassam. 

 Krippendorff (1989) elege 1945 como um segundo marco fundacional para a 

disciplina de Relações Internacionais, segundo ele tão relevante quanto 1919, dada a 

massiva expansão, tanto no centro como na periferia, do processo de 

institucionalização da disciplina em termos de ensino, pesquisa e publicações, 
                                                     
5 Atualmente, essa posição é ocupada pelo Professor Richard Beardsworth, Diretor do Departamento 
de Política Internacional na Universidade de Aberystwyth. 
6 Os Estudos de Segurança Internacional são considerados aqui como um subcampo da disciplina de 
Relações Internacionais. 
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crescente profissionalização de associações independentes de Relações 

Internacionais e a rápida ascensão de subcampos dentro da área, como é o caso dos 

Estudos Estratégicos — posição compartilhada por Acharya e Buzan (2019). 

Outro importante avanço ocorrido no Departamento de Política Internacional 

da Universidade de Aberystwyth foi justamente a indicação do primeiro lecturer em 

Estudos Estratégicos, John Garnett, em 1962. Buzan e Hansen (2012) qualificam os 

Estudos Estratégicos como um conceito entrelaçado aos ESI, na forma de uma 

abordagem complementar e mais específica do que aquela proposta pelos estudos de 

segurança tradicionais. Os Estudos Estratégicos conheceram notável expansão a 

partir da segunda metade do século XX (BRODIE, 1949), lidando principalmente 

com as implicações dos novos armamentos nucleares e mecanismos de entrega 

intercontinentais nas relações internacionais.7 

 O Departamento de Política Internacional da Universidade de Aberystwyth se 

tornou, ao longo do século XX, um grande hub anglo-saxão para o estudo das 

relações internacionais. As conferências que marcaram os aniversários de 50 e 75 

anos do Departamento, realizadas em 1969 e 1994, respectivamente, contaram com a 

participação de renomados acadêmicos da área, como Herbert Butterfield, Harry 

Hinsley, Hans Morgenthau, Edward H. Carr, Charles Manning e Ken Booth, e 

resultaram na publicação de textos importantes da disciplina, como The Aberystwyth 

Papers (ABERYSTWYTH UNIVERSITY, 2019). A principal publicação do 

Departamento, o periódico International Relations (SAGE Publishing/David Davies 

Memorial Institute), editado por Ken Booth, publicou um número especial em alusão 

ao centenário em junho de 2019. 

 Todavia, apesar da institucionalização britânica, foi nos Estados Unidos (EUA) 

que se solidificou o estudo das Relações Internacionais, ganhando contornos de uma 

nova disciplina de ciências sociais autônoma, ainda que subordinada aos 

departamentos de Ciência Política (MENDES, 2019). A solidificação e a autonomia 

acadêmica das Relações Internacionais, conforme Wæver (2013 apud MENDES, 

2019), estão historicamente sujeitas ao debate sobre a sua relação para com a Ciência 

Política e a História. Esse debate, segundo Pedro Emanuel Mendes (2019, p. 25), 

“[...] tem vindo a tornar-se ultrapassado com a assumpção da autonomia das RI. 
                                                     
7 Os estudos sobre inteligência, a exemplo dos Estudos Estratégicos, também conheceram notável 
expansão em Aberystwyth, impulsionados pela difusão do Centro de Estudos sobre Inteligência e 
Segurança Internacional (Centre for Intelligence and International Security Studies) já no século XXI 
(ABERYSTWYTH UNIVERSITY, 2019). 
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Todavia, a progressiva autonomia da disciplina das RI não significa a negação da sua 

natural ligação à CP nem o seu caráter interdisciplinar.” 

 Ainda conforme Mendes (2019, p. 45), vemos que, “na sua origem, a Ciência 

Política é nacional e estuda políticas públicas nacionais. Precisamente, quando os 

EUA se tornam líderes internacionais, por obrigação política e necessidade científica, 

transformam o estudo da política internacional numa política pública de interesse 

nacional.” Não fosse o ambiente político, científico e intelectual norte-americano do 

pós-guerra, não haveria uma disciplina de Relações Internacionais (MENDES, 2019). 

Essa hegemonia experimentada após 1945 — o segundo marco fundacional de 

Krippendorff (1989) —, todavia, fez com que as Relações Internacionais se tornassem 

uma ciência social norte-americana durante o restante do século XX, dominada por 

acadêmicos norte-americanos aos quais se juntaram intelectuais expatriados do 

continente europeu pós-guerra (HOFFMANN, 1977; MENDES, 2019). 

 As origens e concepções das Relações Internacionais, conforme observado, são 

inerentemente ocidentais e, mais precisamente, anglo-americanas. O problema do 

paroquialismo “ocidentalcêntrico”, consoante Acharya e Buzan (2019, p. 3, tradução 

nossa), está no fato de que “as RI foram construídas a partir do pressuposto de que a 

história ocidental e a teoria política ocidental são a história mundial e a teoria 

política mundial” — perspectiva também bastante criticada por Oliver Stuenkel 

(2016). Por isso a necessidade latente de se também produzir conhecimento 

especializado na área fora do seu epicentro.8 

 

 

 

 

                                                     
8 Autores como Amitav Acharya, Barry Buzan (2019) e Oliver Stuenkel (2016) estão desenvolvendo 
trabalhos instigantes e reconhecidos internacionalmente neste sentido, promovendo uma reavaliação 
do pensamento ocidental sobre as relações internacionais e o (re)descobrimento de teorias não-
ocidentais de Relações Internacionais. No Brasil,  o hub de Relações Internacionais propiciado, 
inicialmente, pelo Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais (NERINT) — o primeiro 
centro de pesquisa dedicado exclusivamente ao estudo e à pesquisa em Relações Internacionais no Sul 
do Brasil, fundado em 1999 — , sob a coordenação de Paulo Visentini, e posteriormente expandido 
através do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo (CEGOV), do Instituto Sul-Americano de 
Política e Estratégia (ISAPE) e do Centro Brasileiro de Estudos Africano (CEBRAFRICA), oferece uma 
perspectiva analítica e teórico-identitária própria que o diferencia do mainstream das Relações 
Internacionais tanto nacional como internacionalmente. Sobre o assunto, ver: VISENTINI, Paulo 
Fagundes; THUDIUM, Guilherme. NERINT/UFRGS: 20 anos analisando as relações internacionais. 
AUSTRAL: Revista Brasileira de Estratégia e Relações Internacionais, v. 8, n. 16, Jul./Dez. 2019, p. 
9-20. 
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Explicando e compreendendo 

 

Em 1990, Steve Smith publicou juntamente com Martin Hollis o célebre 

trabalho Explaining and Understanding International Relations — até hoje sem 

tradução para a língua portuguesa. Martin Hollis foi professor de Filosofia e Steve 

Smith de Relações Internacionais na Universidade de Aberystwyth, no País de Gales. 

Em 1995, Smith assumiu como Diretor do Departamento de Política Internacional da 

instituição. 

 Conforme sustentaram Hollis e Smith (1990), ambas as tradições intelectuais 

que impulsionam as ciências sociais, a ciência e a hermenêutica, são produtivas para 

o estudo das relações internacionais, apesar da tensão existente entre ambas. A 

disciplina de Relações Internacionais, contudo, não reconheceu de forma equânime 

essas duas tradições, posto que priorizou a intenção científica. Ao mesmo tempo, a 

diferença entre o exercício filosófico de explicar (erklären) e compreender 

(Verstehen), que, segundo os autores, auxiliam o estudo das relações internacionais 

na forma de um elemento fundamental, é bastante tênue. Assim, os autores 

reconhecem a existência de duas histórias a serem contadas: uma do ponto de vista 

externo sobre a parte humana do mundo natural e outra do ponto de vista interno de 

uma realidade social separada. Uma procura explicar, e a outra compreender 

(HOLLIS; SMITH, 1990). 

 Essa base fundacional contribuiu para que as Relações Internacionais se 

tornassem uma disciplina na qual diferentes teorias de relações internacionais 

passaram a competir entre si. Teorias fundamentadas em estruturas externas e forças 

sistêmicas estão no lado holístico, ao passo em que as teorias que tomam os atores 

como a autoridade final estão no lado individualista. As disputas dentro da disciplina 

ajudaram a criar uma estrutura científica para a mesma, esforço de especial 

relevância para a progressão do campo e aceitação deste como ciência (HOLLIS; 

SMITH, 1990). Para os autores, se a disciplina Relações Internacionais deseja ser 

efetivamente uma ciência, ela deve necessariamente adotar uma mentalidade aberta 

sobre o que isso realmente implica. Uma questão fundamental para qualquer 

disciplina de ciências sociais é até que ponto ela pode ser considerada uma ciência — 
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e se a política é, de fato, uma ciência, consequentemente a disciplina de Relações 

Internacionais também o é, apesar das suas origens não científicas (WIGHT, 2013).9 

 Assim como as Relações Internacionais, a filosofia das ciências sociais é um 

campo relativamente novo, tendo surgido como um campo reconhecido de estudos 

apenas na década de 1930. Mesmo assim, muitos dos conceitos desenvolvidos na 

filosofia das ciências sociais foram incorporados categoricamente na disciplina de 

Relações Internacionais. A exemplo de Christopher Lamont, Colin Wight (2013) faz 

uma crítica ao uso indiscriminado de conceitos filosóficos nas Relações 

Internacionais, como os de ontologia, epistemologia e metodologia, ou até mesmo os 

paradigmas de Thomas Kuhn: a pluralidade de métodos e teorias, adicionada ao uso 

indiscriminado de conceitos, se soma a um quadro muito confuso em termos de 

filosofia da ciência. 

 A cena teórica de Relações Internacionais no limiar do pós-Guerra Fria, de 

acordo com Hollis e Smith (1990), comportava, essencialmente, três abordagens 

distintas: o realismo, o pluralismo e o estruturalismo. Na primeira os autores 

incluem tanto o realismo clássico como os estudos behavioristas e o neorrealismo de 

Kenneth Waltz, principalmente. Waltz (1979) consolidou uma abordagem sistêmica 

de relações internacionais ao defini-la como o resultado de dois elementos: uma 

estrutura e uma série de unidades que interagem entre si. De acordo com Waltz 

(1979), só se poderá explicar as relações internacionais se houver capacidade de 

distinção entre os fatores unitários do nível sistêmico. 

 Na segunda abordagem, Hollis e Smith (1990) abarcam os estudos idealistas 

do liberalismo e da interdependência, e na terceira os estudos que trazem uma 

abordagem crítica, frequentemente inspirada no marxismo e na perspectiva do 

mundo subdesenvolvido, para a análise do Sistema Internacional (através, por 

exemplo, das clivagens entre centro e periferia e/ou semiperiferia). O idealismo, 

portanto, estaria para Verstehen como o realismo está para erklären. 

 Além de uma disciplina relativamente recente, as Relações Internacionais são, 

portanto, uma disciplina híbrida e suscetível à abordagens variadas. A razão por trás 

disso, no entanto, não se dá pela dificuldade em reduzir os assuntos internacionais à 

ordem intelectual, mas sim porque, além do fato de existirem ideias radicalmente 

                                                     
9  Sobre a “grande divisão” entre ciências sociais e naturais, é oportuno resgatar a abordagem 
weberiana: o que realmente distingue uma da outra não é uma diferença inerente de métodos ou 
investigações, mas os interesses e objetivos do cientista (KING; KEOHANE; VERBA, 1994).  
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concorrentes de ordem intelectual, eles estão em constante mutação (HOLLIS; 

SMITH, 1990). Diante disso, Hollis e Smith (1991) oferecem uma abordagem 

ponderada sobre se a política internacional pode ser melhor estudada cientificamente 

ou através de relatos ensaísticos e históricos que talvez não expliquem os fenômenos 

internacionais de maneira tão precisa quanto as teorias científicas, mas que forneçam 

maior compreensão e, consequentemente, alcance e contribuição social. 

 A disciplina de Relações Internacionais, como foi visto, está longe de ser 

apresentada como monolítica em termos de abordagens e métodos — ao contrário, 

ela é justamente definida pela inclusão de abordagens que competem entre si e, em 

contraposição à outros campos onde há um maior consenso sobre as tradições 

metodológicas dominantes, o mesmo não pode ser dito sobre as Relações 

Internacionais (LAMONT, 2015). Christopher Lamont (2015) optou por dividir as 

diferentes abordagens de RI em duas outras estruturas metodológicas: empirismo e 

interpretativismo. Ao passo em que o empirismo dominou a cena na disciplina 

durante a segunda metade do século XX, a disciplina após a virada do século é agora 

caracterizada por uma maior pluralidade metodológica, com os principais periódicos 

da área publicizando uma ampla gama de pesquisas que variam de métodos 

estatísticos e modelagem formal até a pesquisa interpretativa. 

 O empirismo estaria para erklären, para o naturalismo e positivismo da 

mesma forma que o interpretativismo estaria para Verstehen, pós-modernismo e 

reflexivismo. O empirismo sustenta que métodos das ciências naturais devem ser 

aplicados ao estudo das ciências sociais, ao passo em que o interpretativismo 

argumenta que as ciências sociais não são receptivas aos estudos experimentais. Tal 

divisão oferecida por Lamont (2015), no entanto, não está necessariamente atrelada 

aos paradigmas específicos das Relações Internacionais, como o realismo e o 

idealismo. 

Diante desse quadro, Wight (2013) buscou oferecer uma uniformização das 

divisões que surgiram na disciplina de Relações Internacionais: erklären/Verstehen 

(explaining/understanding); empirismo/interpretativismo; positivismo/pós-

positivismo; e racionalismo/reflexivismo,10 entre outras (o construtivismo, por sua 

                                                     
10  A divisão da disciplina nos campos racionalista e reflexivista é geralmente atribuída a Robert 
Keohane, embora nos últimos anos muitos acadêmicos da área tenham preferido falar em uma divisão 
racionalista e construtivista (LAMONT, 2015). 
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vez, reivindicaria o meio termo entre elas11). Racionalistas, explainers e positivistas 

se concentram em fatores materiais; reflexivistas, understanders e pós-positivistas se 

concentram nos ideacionais. A contribuição Wight (2013) levanta, entretanto, 

questionamentos mais importantes que o próprio esforço de padronização: onde 

realmente estão as linhas divisórias desses parâmetros? E tais divisões são algo que a 

disciplina realmente deseja e/ou precisa? 

 

Método e expertise 

 

 Paralelamente ao estabelecimento de uma divisão por vezes contraproducente 

em termos teóricos, outra rivalidade tem acompanhado o crescimento das Relações 

Internacionais enquanto disciplina de ciências sociais, essa de cunho metodológico. 

Parafraseando Gary King, Robert Keohane e Sidney Verba (1994, p. 4, tradução 

nossa), “alguns pesquisadores acreditam que a análise estatística sistemática e 

quantitativa é o único caminho para a verdade nas ciências sociais”, incluindo as RI. 

“Defensores da pesquisa qualitativa, por outro lado, discordam veementemente. Essa 

diferença de opinião leva a um debate acalorado; mas, infelizmente, também bifurca 

as ciências sociais em um ramo quantitativo-sistemático-generalista e um ramo 

qualitativo-humanista-discursivo” (KING; KEOHANE; VERBA, 1994, p. 4, tradução 

nossa). 

 King, Keohane e Verba (1994) nos mostram, contudo, que as diferenças entre 

as tradições quantitativa e qualitativa são apenas estilísticas e substantivamente sem 

importância, posto que tanto pesquisas quantitativas como qualitativas podem ser 

sistemáticas e científicas. Os autores buscaram aplicar uma lógica única de inferência 

tanto para pesquisas qualitativas como quantitativas, tradições que parecem estar 

“em guerra” uma com a outra. Os estilos da pesquisa científica no âmbito das duas 

tradições, no entanto, são diferentes um do outro: 

 

A pesquisa quantitativa usa dados e métodos estatísticos; ela tende a ser baseada 
em medições numéricas de aspectos específicos dos fenômenos sociais; abstrai de 
instâncias particulares para buscar uma descrição geral ou testar hipóteses 
causais; e busca medições e análises facilmente replicáveis por outros 

                                                     
11 Um dos principais expoentes da abstração construtivista é o acadêmico norte-americano de origem 
alemã Alexander Wendt, eleito em 2011 como o intelectual que teve maior influência no campo das 
Relações Internacionais no pós-Guerra Fria por meio de uma pesquisa realizada pela College of 
William & Mary com acadêmicos de vinte diferentes países. 
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pesquisadores. [...] A pesquisa qualitativa, em contraste, abrange uma ampla 
gama de abordagens, mas que, por definição, não se baseiam em medidas 
numéricas; se concentra em um ou pequeno número de casos; faz uso de 
entrevistas intensivas ou análises aprofundadas de materiais históricos; tende a 
ser discursiva no método e a se preocupar com um relato abrangente de algum 
evento ou unidade. [...] Por vezes, o evento pode ser escolhido como um exemplo 
político de tipo particular, como uma revolução. [...] Às vezes, esse tipo de 
trabalho está ligado a estudos de área, nos quais o foco está na história e na 
cultura de uma parte específica do mundo, onde o local ou evento em particular é 
analisado de perto e detalhadamente (KING; KEOHANE; VERBA, 1994, p. 4, 
tradução nossa). 

  

Assim, King, Keohane e Verba (1994) acertadamente afirmam que, se 

quisermos entender o mundo social (e, consequentemente, as relações 

internacionais) em acelerada mutação, precisaremos incluir tanto informações que 

podem como não podem ser facilmente quantificadas. Eles argumentam que a 

pesquisa não-estatística produzirá resultados inclusive mais confiáveis se os 

pesquisadores prestarem atenção às regras básicas de inferência científica, 

desencorajando, assim, o uso exclusivo de técnicas quantitativas. 

 Michael C. Desch (2019), professor de Relações Internacionais na 

Universidade de Notre Dame e pesquisador do Kellogg Institute for International 

Studies, sustenta exatamente que estudos qualitativos invariavelmente produzem o 

tipo de pesquisa que os formuladores de políticas públicas precisam, e ainda assim o 

campo da Ciência Política e Relações Internacionais está se afastando deles (Figura 

1). 
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Figura 1: Tendências no campo da Ciência Política, refletidas pelos tipos de artigos 
publicados na American Political Science Review 

 

 

Fonte: SIGELMAN apud DESCH, 2019 (online). Elaboração e tradução próprias utilizando 
Datawrapper. 

 

O pesquisador quantitativo acredita estar mais próximo da ciência do que o 

pesquisador qualitativo, e à medida que a disciplina de Relações Internacionais 

buscou se tornar “mais científica”, parece ter se tornado menos relevante do ponto de 

vista prático — ou seja, na capacidade de gerar pesquisas que irão efetivamente 

produzir inferências relevantes para o mundo social e político (DESCH, 2019). Desch 

(2019) argumenta que os cientistas políticos devem considerar, acima de tudo, o 

valor das suas pesquisas como forma de contribuir com a sociedade como um todo, 

em detrimento de simplesmente objetivar o avanço da disciplina. 

 Um vetor importante, ao longo das últimas décadas, na promoção de 

inferências políticas e sociais no âmbito das relações internacionais são os think 

tanks — instituições não-governamentais, independentes de governo, de partidos 

políticos ou interesses organizados, mas que buscam ativamente influir na 

formulação de políticas públicas. Suas pesquisas são voltadas para a ação (policy 

oriented research) e sua legitimidade recai na expertise que oferece ao processo 
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político, por meio de recomendações oferecidas pelos seus pesquisadores. Os think 

tanks têm se disseminado como um elo entre a “torre de marfim acadêmica” e a 

beltway, e muitos pesquisadores acabam optando por assumir posições nestes 

centros de mediação atraídos pela perspectiva de perceber resultados práticos mais 

imediatos para as suas pesquisas, que irão influir na ação governamental tanto 

interna como externa, dependendo do grau de influência da instituição. 

 No ocidente anglo-americano, os think tanks são tão antigos quanto a própria 

fundação da disciplina de Relações Internacionais. Em 1920 e 1921 foram fundados a 

Chatham House e o Council on Foreign Relations (CFR), respectivamente, 

instituições privadas que têm como objetivo promover o estudo das questões 

internacionais e que patrocinam importantes periódicos da área (OLSON; GROOM, 

1991; SCHMIDT, 2013 apud MENDES, 2019). A fundação de ambos os think tanks, 

somada aos desenvolvimentos experimentados em Aberystwyth, formam o quadro 

institucional de eventos mais frequentemente citados que sustentam o ano de 1919 

como o marco temporal definidor do estabelecimento da disciplina de RI 

(ACHARYA; BUZAN, 2019). 

 Mais da metade dos think tanks do mundo, todavia, estão nos Estados Unidos 

e na Europa. Os Estados Unidos concentram 1.872 think tanks, ao passo em que os 

países que compõem o continente europeu contabilizam 2.219, segundo dados do 

Global Go To Think Tank Index Report, publicado em 2019 pela Universidade da 

Pennsylvania. O Brasil possui apenas 103 think tanks reconhecidos pelo relatório, 

menos da metade do que possui a Argentina, que contabiliza 227 (MCGANN, 2019). 

 Segundo Paulo Visentini (2018, p. 16), lidamos com a “inexistência de uma 

tradição de think tanks no Brasil — uma lacuna que necessita ser preenchida com 

urgência”. Essa lacuna é parcialmente preenchida por centros de pesquisa 

universitários (university affiliated think tanks, segundo a categorização do Global 

Go To Think Tank Index Report), a maioria deles vinculados a universidades 

públicas de excelência, porém o seu grau de independência é relativo, posto que estão 

vinculados à burocracia federal ou estadual da instituição a qual pertencem. Ainda 

que o grau de imparcialidade dos think tanks independentes deva ser sempre objeto 

de questionamento, e que as pesquisas ali produzidas não sejam necessariamente 

produções científicas, contribuições importantes são feitas por parte dessas 

instituições nos Estados Unidos, Ásia e Europa, principalmente, para a promoção da 
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política externa. Conforme discorre Mendes (2019, p. 46) com propriedade, “as RI 

resultam da necessidade de produção de conhecimento útil para a decisão política, 

nomeadamente para a política externa dos Estados e para a construção e organização 

da arquitetura da ordem internacional.” 

 

Considerações finais 

 

 O principal marco histórico-institucional das Relações Internacionais como 

disciplina ocorreu em 1919, com a fundação da Cátedra Woodrow Wilson em Política 

Internacional na Universidade de Aberystwyth, no País de Gales, em 1919. É por esse 

motivo que se celebrou, no ano de 2019, o seu centenário, momento oportuno para 

repensar as realizações, insucessos e desafios que permeiam a área, como muito bem 

o fizeram Amitav Acharya e Barry Buzan (2019). 

As Relações Internacionais são, como foi visto, uma disciplina inerentemente 

ocidental e, mais especificamente, anglo-americana. Oriunda das políticas de 

equilíbrio de poder na Europa continental, institucionalizada no Reino Unido após a 

Primeira Guerra Mundial e amplamente expandida nos Estados Unidos a partir de 

1945, as Relações Internacionais são também suscetíveis a abordagens e métodos 

variados. Os grandes paradigmas de Relações Internacionais, neste sentido, operam 

em um elevado nível de abstração, o que gera um gap entre teoria e aplicabilidade 

política. As linhas divisórias dos diferentes parâmetros que perpassam as Relações 

Internacionais, contudo, não são claramente definidas, e a fragmentação e 

tribalização mostram-se, invariavelmente, contraproducentes para a própria 

disciplina. 

 Destarte, a cena das Relações Internacionais a partir da virada do século XX 

para o século XXI, a exemplo da Ciência Política, “parece privilegiar o rigor 

acadêmico sobre a relevância” (DESCH, 2019, online, tradução nossa). Todavia, as 

Relações Internacionais possuem vocação profundamente prática, ligada ao mundo 

da decisão pública (MENDES, 2019). Parafraseando novamente Michael C. Desch 

(2019, online, tradução nossa), uma maior atenção à relevância política em 

detrimento do foco excessivo em teoria e método pode inclusive melhorar o 

conhecimento produzido no âmbito das Relações Internacionais: “maior relevância 

também é do interesse da disciplina, pois mesmo a mais rigorosa ciência social será 
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julgada pela sua contribuição social aos fenômenos que afetam a vida das pessoas 

como um todo.” 

 No âmbito prático, os think tanks — instituições não-governamentais e 

independentes que buscam ativamente influir na formulação de políticas públicas — 

vêm oferecendo uma ponte, na área de Relações Internacionais, entre teoria/método 

e aplicabilidade política. A partir da década de 1980, a quantidade dessas instituições 

mais que dobrou em nível global. Aqui representados pelo Instituto Sul-Americano 

de Política e Estratégia (ISAPE), organização sem fins lucrativos voltada à realização 

de pesquisa, ensino e consultoria nas áreas de Estudos Estratégicos e Relações 

Internacionais, os think tanks podem contribuir decisivamente na promoção do 

interesse nacional, soberania, desenvolvimento e política externa. 
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Introdução  

 

 O francês Michel Foucault dedica boa parte de suas obras à busca pela 

verdade, ou melhor, procura entender de que forma “verdades” são construídas. Os 

métodos arqueológico e genealógico utilizados ao longo de seu percurso intelectual 

permitem identificar esta vontade de conhecer em diferentes momentos, concretizar 

sua intenção em fazer “a história política de uma produção de “verdade” 

(FOUCAULT, 2018, p. 346).  

Se, inicialmente, a preocupação de Foucault é com a produção do saber em si e 

como este saber se articula com a verdade em vias de constituir um saber superior 

aos demais, no caso, a ciência (FOUCAULT, 2009); posteriormente percebe-se uma 

guinada no foco do filósofo, que passa da preocupação epistemológica à análise sobre 

como dispositivos são utilizados para produzir corpos, instituições e, como não 

poderia deixar de ser, verdades (FOUCAULT, 2018). 

Dessa forma, percebe-se como a verdade e a política estão interligadas e como, 

na realidade, a verdade é elemento fundamental das noções de política. Desde a 

constituição do sujeito em si e de sua percepção sobre cuidado (FOUCAULT, 2010) 

até a formatação de prioridades para uma pretensa vida em sociedade, a verdade é 

premissa central. A mediação política através das instituições é, igualmente, 

permeada pela verdade, sendo esta a fonte de legitimação para a configuração de 

instituições que vão intermediar indivíduo, sociedade e Estado; segurança, território 

e população.  

A emergência da ciberpolítica e a respectiva mediação tecnológica da política 

leva a noção de verdade a um outro nível. Através do surgimento de fenômenos como 
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a pós-verdade e de seu principal produto atualmente, as fake news, a verdade torna-

se interpretativa. Não que antigamente não existisse uma hermenêutica da verdade: 

como será visto, a verdade é sempre um argumento em disputa. Contudo, atualmente 

a própria verdade parece perder sua importância semântica ao ser descartada como 

elemento não fundamental, como noção contornável. 

Em tempos de pós-verdade, o prefixo já estabelece a tônica. A verdade não é 

mais necessariamente o elemento legitimador de uma notícia, uma composição, um 

fato; a verdade torna-se hiper-relativizada, quando não desnecessária. Os desafios 

políticos advindos desta conjuntura trazem à academia o imperativo de reflexão, 

renovação: não é possível compreender a política contemporânea baseada em 

premissas da ciência política até então (re)conhecida. 

 

Michel Foucault e a produção da verdade: implicações políticas  

  

 A noção da verdade é um antigo desafio à filosofia. Com a emergência da 

filosofia moderna e, respectivamente, do racionalismo, compreendeu-se que através 

da razão humana, no paradigma cartesiano concebido por René Descartes (2002), é 

possível chegar-se à verdade. Tal fato se solidificou na busca do indivíduo pela 

verdade, influenciando o que se constituiria enquanto a grande epistemologia 

científica na então “era das luzes”: o positivismo. Por meio deste, as ciências que hoje 

estão constituídas formaram seus enunciados e pressupostos, suas validações 

teóricas e sistemas intelectuais para compreender um universo agora possível de 

reconhecimento pela razão humana.  

 Não tendo a intenção de discutir aqui a história da filosofia ocidental, tem-se o 

primeiro parágrafo apenas enquanto uma mostra do paradigma ontológico e 

epistemológico para se compreender a forma com a qual a verdade é hoje abordada. 

Esse breve resgate é fundamental para entender a relevância de Michel Foucault 

enquanto um filósofo que contesta os fundamentos da verdade.  

Ao contrário do que uma leitura vulgar a respeito deste autor pode mostrar, 

Foucault não desvalida a possibilidade de existir uma verdade, mas sim, que aquilo 

considerado como verdade pode não a ser. Isso quer dizer que, para Foucault, é 

fundamental o questionamento sobre as regras que regem a produção de enunciados 

e a forma com a qual tais pronunciamentos são validados (FOUCAULT, 1971; 2009; 
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2018). Logo, o que se percebe enquanto verdade pode ser considerado, enfim, como 

“efeitos de verdade”  

 Para se compreender, então, a forma com a qual Foucault lida com a verdade, 

é necessário ter em vista duas questões centrais para o autor: (i) uma metodológica, 

que concerne à genealogia ou à arqueologia enquanto método de investigação de 

porquê ou como os fenômenos se formam; e (ii) outra relativa à interação entre 

agentes na díade saber/poder. Logo, entender o conceito de verdade em Foucault é 

necessariamente passar pelo método e pela concepção de que a verdade, enquanto 

síntese de um saber, perpassa e produz novas relações de poder.  

 Assim, define-se que o saber, e respectivamente a verdade, só pode ser 

concebido dentro de uma rede de poder na qual é possível validar ou deslegitimar o 

que é esta verdade (FOUCAULT, 2018). Há uma disputa narrativa sobre a quem 

pertence a verdade (FOUCAULT, 1971) e é justamente neste ponto que o filósofo 

oferece um grande avanço à antiga questão filosófica. 

Não se trata de afirmar que a verdade é inalcançável ou inexistente. Ocorre 

que aquilo que muitas vezes entende-se enquanto verdade é antes a síntese de um 

jogo de poder na qual a narrativa do lado vencedor permaneceu. Contudo, não se 

deve incorrer em um maniqueísmo vulgar, em vez disso, deve-se ter em mente uma 

perspectiva crítica sobre quais os pressupostos em que se assentam a percepção 

sobre a verdade das coisas. Isso demonstra novamente a verdade enquanto objeto da 

filosofia, evidenciada como preocupação-chave na obra de um dos maiores filósofos 

que já existiu, Georg Hegel 3 . Além, mesmo dentro de um esquema intelectual 

iluminista, moderno, percebe-se a possibilidade de questionar a validade da verdade. 

 A quebra com o estruturalismo francês althusseriano e a ascensão da 

epistemologia pós-estruturalista, que tem um de seus principais marcos as aulas do 

início de 1973 no Collège de France e a respectiva A Sociedade Punitiva 

(FOUCAULT, 2015), lega a Foucault e a outros intelectuais inspirados por esta 

corrente a capacidade de questionar a validade de premissas tidas enquanto certas, 

                                                     
3 Como um adendo, pode-se agregar a contribuição hegeliana sobre a busca pela verdade, na qual este 
autor considera que o que muitas vezes é considerado enquanto verdade é apenas aparecimento 
(HEGEL, 2014). Tal questão está no cerne da discussão do filósofo alemão sobre a certeza sensível e a 
percepção no que tange elementos do real (HEGEL, 2014). A fenomenologia se refere à ideia de que o 
fenômeno percebido não é o fenômeno, real, pois fenômeno e coisa são conceitos distintos, sendo a 
coisa-em-si o real, mas não perceptível. Logo, o aparecimento é o que emerge enquanto síntese do 
processo dialético realizado entre a certeza sensível e a percepção, sendo este aparecimento o 
elemento do fenômeno percebido e apreendido pela razão, capaz de discernir, que pode vir a 
representar a coisa, mas que não é a coisa de fato. 
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uma ruptura com o positivismo. Nisso, a própria noção de ciência pode ser 

reformulada. Não que isso envolva o desmerecimento ou a própria quebra deste 

conjunto de saberes - o que é realizado apenas através de uma leitura pós-

estruturalista vulgar - mas, sim, compreender que a própria ciência é produzida 

através de interesses e que os agentes científicos são atores interessados no produto 

de seu próprio saber.  

 Fundamental neste ponto é a inovação filosófica realizada a através dos cursos 

de 1970 no Collège de France que conceberam a Ordem do Discurso (FOUCAULT, 

1971, pp.10-11) em que o autor coloca: 

 

Voici l´hypothèse que je voudrais avancer, ce soir, pour fixer le lieu - ou peut être 
le très provisoire théâtre - du travail que je fais: je suppose que dans toute société 
la production du discours est à la fois contrôlée, sélectionnée, organisée et 
redistribuée par un certain nombre de procédures qui ont pour rôle d´en 
conjurer les pouvoirs e les dangers, d´en maìtriser l´événement aléatoire, d´en 
esquiver la lourde, la redoutable materialité. Dans une societé comme la nôtre, 
on connaît, bien sûr, les procedures d´exclusion.4 

 

Nesse sentido é possível argumentar como a teoria, enquanto uma 

propriedade discursiva, pode servir a determinados fins e, respectivamente, como 

uma corrente teórica, mais do que compreender determinado fenômeno, pode 

reforçar a própria produção desse fenômeno. Tal posição, perceptível em muitas 

obras de Foucault, é encontrada também em outros ambientes intelectuais, como no 

caso da própria teoria crítica a partir de Max Horkheimer (1972), solidificada dentro 

da Escola de Frankfurt e da corrente formada pela teoria crítica, na qual o próprio 

Foucault se insere.  

 Nesta conexão entre teoria crítica e o pós-estruturalismo foucaultiano, pode-se 

empreender uma análise sobre como a verdade é constituída através da hegemonia. 

Esse conceito, caro à ciência política, permite entender como determinadas 

estruturas tendem a se manter (e a se reforçar) a partir das ações de um determinado 

ator que detém meios de produção. Na hermenêutica do sujeito, por exemplo, 

Foucault (2010) explica como a subjetividade do indivíduo e a sua respectiva 

                                                     
4 “Veja a hipótese que eu gostaria de avançar, esta noite, para fixar o lugar - ou talvez o teatro muito 
provisório - do trabalho que eu faço: suponho que em todas as sociedades a produção do discurso é 
por sua vez controlado, selecionado, organizado e redistribuído por um certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar os poderes e os perigos, dominar o acontecimento 
aleatório, de esquivar a pesada e temível materialidade. Em uma sociedade como a nossa, nós 
conhecemos, com certeza, os procedimentos de exclusão” (tradução própria). 
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produção enquanto sujeito é oriunda de uma série de premissas dispostas em 

dispositivos sociais.  

 Daquilo que Foucault (1987; 2018) trabalha como a tríade poder-direito-

verdade é possível construir análises sobre como estes três conceitos se articulam e 

formatam a subjetividade do sujeito. Apesar de ser uma intenção do filósofo 

compreender o poder para além do arcabouço jurídico/institucionalista no qual a 

ciência política tradicional tende a inserir tal noção, é inegável a influência jurídica 

nas concepções de poder e verdade. O trabalho de Pierre Bourdieu (2014) ilustra bem 

a articulação entre campo jurídico, legitimação e dominação. 

 De todo modo, concebida a inevitabilidade da análise institucional do poder, o 

argumento foucaultiano (2018) de que o poder é configurado de forma difusa, para 

além da verticalidade institucional, é essencial para se compreender sua noção de 

verdade. O poder disciplinar funde-se com o direito público coletivo a fim de criar 

uma mecânica de auto-coação ao sujeito, uma sociedade de normalização 

(FOUCAULT, 2018, p.294).  

 Tal sociedade é possível através do edifício de um léxico normativo, a 

formação de uma ética comum aos indivíduos que fazem parte de uma comunidade. 

A questão é que através da genealogia é possível visualizar que tal normatividade que 

cria o “normal” e, respectivamente, a verdade, no que tange o comportamento social, 

não é extrínseca às relações de poder e dominação (FOUCAULT, 2015). Ao contrário: 

a partir da influência de Nietzsche (2016), pode-se perceber que a moral, o ético, e o 

normativo, partem de uma série de relações intencionais que levam à cauterização de 

determinadas normas a partir do pensamento de uma elite que pretende perpetuar 

seus valores. 

 Assim sendo, aquilo que Foucault (2018, p. 278) coloca como a tríade poder-

direito-verdade exprime a relação entre uma verdade que é criada e que se dilui 

entre instituições sociais e jurídicas, afetando a constituição de uma sociedade e a 

respectiva socialização entre os indivíduos a partir de determinada normatividade. O 

discurso é o canal pelo qual tal tríade se efetiva (FOUCAULT, 1971), sendo difundido 

numa microfísica do poder que amarra relações de dominação e cria indivíduos-

sujeitos (FOUCAULT, 2010; 2018). 

Logo, a verdade precisa de campos para se efetivar e se colocar enquanto 

verdade, seja ela um campo jurídico, político ou meramente social (BOURDIEU, 
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2014). Mas a própria verdade, assim, pode não ser a verdade, pois tal processo de 

efetivação pode não ocorrer em consonância com a noção transcendental de 

“verdade” enquanto elemento puro. Se a obra de Michel Foucault permite entender 

como a verdade era produzida nas sociedades burguesas dos séculos XVIII ao XX 

(frequentemente o autor utilizar a expressão “nossa sociedade”), a emergência da 

ciberpolítica, assentada nas tecnologias de informação e comunicação, habilita novos 

mecanismos de efetivação da verdade.  

A própria verdade, para além de ter sua esfera de efetivação transformada, 

passa a sofrer também variações semânticas quando se percebe que o próprio desejo 

de verdade, enquanto busca de uma noção transcendentalmente pura, passa a ser 

deliberadamente alterada. 

Para finalizar, compreendendo-se a importância da produção de enunciados e 

do argumento de verdade enquanto fonte legitimação, pode-se resgatar o que disse 

Foucault (2018, p.53):  

 
Há um combate pela verdade ou, ao menos, em torno da verdade - entendendo-
se, mais uma vez, que por verdade não quero dizer “o conjunto das coisas 
verdadeiras a descobrir ou fazer aceitar”, mas o “conjunto das regras segundo as 
quais se distingue o verdadeiro do falso e se atribui ao verdadeiro efeitos 
específicos de poder”; entendendo-se também que não se trata de um combate 
“em favor” da verdade, mas em torno do estatuto da verdade e do papel 
econômico-político que ela desempenha.  

 

Em uma conjuntura de pós-verdade, o discurso enquanto tática (FOUCAULT, 

1976) ganha novas possibilidades; o regime da verdade (FOUCAULT, 2018), por mais 

que não verdadeiro, ainda se mantém. 

 

Ciberpolítica e os Desafios Contemporâneos à Democracia: o Caso das 

Fake News  

 

Em 2016, o Dicionário de Oxford consagrou o termo “pós-verdade” como 

palavra do ano. No contexto das eleições estadunidenses e do referendo do Brexit, a 

palavra ganhou popularidade. Enquanto Donald Trump afirmava no Twitter que a 

eleição estava sendo fraudada “pela mídia desonesta e distorcida” (G1, 2016), ônibus 

vermelhos circulavam por Londres noticiando o envio semanal de 350 milhões de 

libras para a União Europeia. 
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A noção de pós-verdade surgiu, assim, como uma resposta daqueles que se 

preocupavam com o fato de a verdade estar ameaçada na arena política 

contemporânea. O mesmo Dicionário de Oxford define o termo, em  uma tradução 

livre, como um adjetivo que “qualifica um ambiente em que os fatos objetivos têm 

menos peso do que apelos emocionais ou crenças pessoais na formação da opinião 

pública”.5  O prefixo “pós” não significa que ultrapassamos a verdade em termos 

temporais ou que a mesma ficou para trás, mas que a verdade tornou-se irrelevante. 

Tal constatação importa, pois ajuda a entender a maneira pela qual a questão 

vem se desenvolvendo. Na medida em que a pós-verdade ganha terreno em países 

como Hungria, Rússia, Turquia e Brasil, observamos tentativas sistemáticas de 

indivíduos que tentam dobrar a realidade para que ela se encaixe em suas opiniões, e 

não o contrário. Conforme sustenta McIntyre (2018, p. 06), não se trata, 

necessariamente, de uma campanha para dizer que fatos não importam, mas de uma 

convicção de que fatos podem ser manipulados, distorcidos e apresentados em um 

contexto político que favorece uma interpretação da verdade ao invés de outra. Em 

outras palavras, a pós-verdade determina que fatos podem ser submetidos a pontos 

de vista políticos. 

Nesse sentido, a pós-verdade se relaciona com um tipo de supremacia 

ideológica na qual seus praticantes tentam compelir alguém a acreditar em alguma 

coisa sem que haja evidência suficiente para sustentar tal crença (MCINTYRE, 2018). 

Trata-se de uma receita para a dominação política que se sustenta em uma série de 

fenômenos que vêm ganhando força na medida em que as tecnologias de informação 

e de comunicação tornam-se mais preponderantes no dia-a-dia: o crescente 

descrédito dos métodos científicos, o reforço de vieses cognitivos, o declínio da mídia 

tradicional, o surgimento das mídias sociais e o emprego cada vez maior de fake 

news. 

Ainda que todos os elementos estejam relacionados, por ora, basta refletir 

sobre os três últimos fatores, a começar pelo papel desempenhado pela mídia 

tradicional na atualidade na formação da opinião pública. Por muito tempo, 

estivemos acostumados com a ideia de que os meios de comunicação tradicionais - 

especialmente grandes jornais como o The New York Times, o Washington Post e a 

Folha de São Paulo, no contexto nacional - eram fontes imparciais de notícias. Não 

                                                     
5 No original, “relating to or denoting circumstances in which objective facts are less influential in 
shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief”. 
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obstante, foi apenas em meados do século XIX, com o surgimento das grandes 

agências de notícias, a Associated Press e a Reuters, que a noção de notícias 

objetivas, despidas de vieses políticos, começou a se cristalizar. Até então, os jornais 

eram abertamente ideológicos e reportavam a realidade de acordo com suas próprias 

agendas. Não obstante, a caminhada em direção a um jornalismo comprometido com 

os fatos foi lenta. 

Mesmo após a criação das agências de notícias, o chamado “jornalismo 

amarelo” - baseado no sensacionalismo como instrumento de alavancagem de vendas 

- continuou existindo, tendo influenciado, por exemplo, a eclosão da Guerra 

Hispano-Americana de 1898. A  ideia de uma mídia livre de interesses consolidou-se 

apenas no século XX, a partir da popularização do modelo de jornalismo informativo 

proposto por alguns jornais em substituição ao modelo opinativo das folhas 

amarelas. 

A partir dos anos 1950, o jornalismo impresso passou a concorrer por espaço 

com a televisão. Por cerca de vinte anos, contudo, noticiários foram tratados como 

um produto secundário dos canais televisivos. Isso começou a mudar, no contexto 

estadunidense, a partir do final da década de 1970, quando pouco mais de cinquenta 

civis e diplomatas foram mantidos como reféns na embaixada norte-americana em 

Teerã. A crise diplomática despertou no público uma demanda por informação 

constantemente atualizada. Foi justamente nesse contexto que o primeiro canal 

dedicado exclusivamente a notícias foi fundado: a CNN, em 1980. Durante as duas 

décadas seguintes, o número de espectadores da CNN cresceu, alavancado por outros 

eventos internacionais como o Massacre da Praça da Paz Celestial, a queda do Muro 

de Berlim e a Guerra do Golfo. 

Ao mesmo tempo em que a televisão crescia e adotava um modelo cada vez 

mais centrado no jornalismo informativo, o rádio passava a ser a principal fonte de 

jornalismo opinativo. A popularização dos talk shows, nos quais uma ou mais 

pessoas se juntam e discutem vários tópicos sugeridos e moderados por um ou mais 

apresentadores, criou um novo espaço para a comunicação. Na medida em que os 

ouvintes passaram a ser convidados a participar dos debates pelo telefone, a mídia 

deixou de ser unidirecional. Paulatinamente, o público começou a se acostumar com 

a ideia de poder participar do processo, tornando-se um agente não necessariamente 

preocupado com a verdade, mas interessado na construção de determinada opinião.  
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A partir de meados dos anos 1990, o modelo migrou para televisão, ao mesmo 

tempo em que outros canais exclusivamente de notícias foram criados nos Estados 

Unidos. Diferentemente da CNN, contudo, a MSNBC e a Fox News, ambas fundadas 

em 1996, adotaram desde o início uma postura partidária. A última, em especial, 

jamais escondeu seu caráter conservador e sua agenda baseada no objetivo de 

reafirmar a visão de mundo de sua própria audiência. 

A criação de canais de televisão dedicados a propagar uma visão partidária do 

mundo gerou um efeito inesperado sobre os canais comprometidos com um 

jornalismo imparcial. Ao invés desses canais reafirmarem seu comprometimento 

com a verdade, passaram a tratar imparcialidade como a necessidade de dar igual 

espaço a “ambos os lados”, mesmo em se tratando de questões factuais. Ao fazê-lo, 

tais veículos criaram uma falsa equivalência (MCINTYRE, 2018) entre visões 

opostas, mas não igualmente creditáveis. O processo contribuiu, por exemplo, para a 

emergência dos movimentos que negam as mudanças climáticas e a eficácia de 

vacinas, a despeito de toda a evidência científica contrária a tal posicionamento. Em 

outras palavras, ao reafirmar seu comprometimento com a imparcialidade, muito 

veículos permitiram que agentes políticos interessados em uma pauta específica 

contaminassem e mesmo desacreditassem verdades objetivamente científicas. 

Com a popularização da Internet e o advento das mídias sociais, a situação que 

já se observava junto às mídias tradicionais tornou-se ainda mais grave. A fronteira 

entre fato e opinião é hoje mais porosa do que nunca, uma vez que cada pessoa pode 

divulgar informações de blogs, sítios alternativos, postagens de terceiros, etc. como 

se verdade fossem. O Facebook continua sendo, em muitos países, a principal fonte 

de notícias da população. No Brasil, em especial, a rede tem perdido espaço para 

plataformas como o WhatsApp, mas segue sendo a principal fonte entre 57% do 

público entrevistado em uma pesquisa recente (G1, 2017). O resultado desse processo 

de transição rumo às mídias sociais é  a criação de “bolhas” de notícias que 

alimentam a polarização e a fragmentação da mídia. Compreender a questão das fake 

news, nesse contexto, torna-se crucial. 

Vale, antes, ressaltar, que fake news não são um fenômeno novo ou mero 

resultado da forma como nos relacionamos com as mídias sociais. Pelo contrário, 

desde a invenção da imprensa, notícias falsas circulam ao lado de notícias 

verdadeiras. Conforme mencionado, foi somente no século XX que o jornalismo se 
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aproximou de uma ética comprometida com a objetividade. O que são, portanto, as 

fake news? Não apenas notícias falsas, mas notícias deliberadamente falsas, criadas 

com um propósito. O elemento de intencionalidade tem levado alguns autores a 

sugerir o emprego, em portugês, do termo “notícia fraudulenta” ao invés do já 

popularizado “notícia falsa” (BUCCI, 2018). Nesse sentido, Frias Filho (2018, p. 43) 

chama atenção para o fato de que o vocábulo “deveria ser compreendido como toda 

informação que, sendo de modo comprovável falsa, seja capaz de prejudicar terceiros 

e tenha sido forjada e/ou posta em circulação por negligência ou má-fé, neste caso, 

com vistas ao lucro fácil ou à manipulação política”.6 

Notadamente, a criação de fake news muitas vezes tem propósito estritamente 

econômico. As eleições estadunidenses de 2016 ilustram bem este ponto, pois 

permitem observar de que forma clickbaits sensacionalistas evoluíram para algo 

distinto. Boa parte das notícias falsas que circularam durante o período eleitoral 

tiveram origem no leste da Europa, conforme atestou uma reportagem do The New 

York Times (HIGGINS et al, 2016) que apresentou ao mundo jovens responsáveis 

por criar e divulgar notícias pró-Trump ou anti-Hillary com o objetivo de 

complementação de renda. Ainda que esse processo tenha se iniciado a partir de 

interesses econômicos individuais - e, nesse sentido, a produção de fake news se 

aproxima de um tipo de fraude na qual alguém tenta vender uma mentira - é difícil 

não relacioná-lo a uma agenda política específica, especialmente quando percebemos 

que a produção de fake news logo se espalhou para outras regiões geográficas, sendo 

também capturada por grupos políticos específicos. 

Há, ainda, uma relação entre fake news e propaganda, não completamente 

elucidada pela literatura, mas que permite refletir a respeito dos desafios colocados 

pelas primeiras às democracias. Uma definição tradicional de propaganda sugere que 

a mesma tem por objetivo influenciar uma audiência a fim de avançar uma agenda 

política. Propaganda é, assim, um instrumento para promoção de determinada visão 

de mundo, pautada, muitas vezes, na apresentação ou negação de fatos de forma 

seletiva, a fim de criar uma resposta emocional ao invés de racional à informação 

apresentada. A propaganda, como as fake news, não está comprometida com a 

verdade, mas com uma ideologia. Nesse sentido, tanto uma como a outra servem 
                                                     
6 Além disso, o autor também sugere que “é prudente, tudo indica, isolar a prática, diferenciando-a da 
mera expressão de pontos de vista falsos ou errôneos, assim como do entrechoque de visões 
extremadas. Cabe também discernir entre a divulgação ocasional de notícias falsas e sua emissão 
reiterada, sistemática, a fim de configurar a má-fé” (FRIAS FILHO, 2018, p. 43). 
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como instrumentos de dominação política. Seu objetivo não é convencer alguém de 

alguma coisa, mas demonstrar autoridade sobre a verdade. Ambas têm a capacidade 

de polarizar a opinião pública, promover a violência e o discurso de ódio e, em última 

instância, minar os processos democráticos. 

 

Conclusão  

 

Visto que as fake news têm mesmo a capacidade de influenciar tão 

marcadamente os processos políticos, é natural concluir que serão utilizadas como 

instrumentos de exercício de poder. Isso não é novidade. O que de fato se mostra 

novo é a amplitude que elas podem atingir e a velocidade com a qual são capazes de 

serem disseminadas graças às tecnologias da informação e da comunicação. 7 Tal 

constatação se torna ainda mais problemática na medida em que o duopólio que 

atualmente controla a Internet - Google e Facebook - pouco compromisso tem com a 

verdade, com o jornalismo de qualidade, ou com a democracia (FRIAS FILHO, 

2018).  

Se a premissa apresentada por Mesquita (2018, p. 33), de que o uso de fake 

news tem por objetivo fundamental minar ou subverter a própria democracia, visto 

ser “o único sistema de constituição de poder do Estado em que a opinião pública é 

fator determinante”, como evitar o surgimento de um sistema autoritário assentado 

em um regime de saber/poder que é por definição excludente? 

O caso brasileiro ilustra bem a questão. No país, as fake news têm sido 

utilizadas como instrumento de legitimação de políticos - e políticas - 

descompromissados com a democracia. O primeiro ano do governo Bolsonaro foi por 

permeado por assaltos ao estado democrático de direito, cometidos por membros de 

todos os níveis da administração pública e sustentados por correntes de WhatsApp, 

“lives” no Facebook e postagens no Twitter. Os ataques à ciência, às organizações 

não-governamentais e à imprensa - além dos elogios à tortura e à ditadura militar; a 

lista seria muito grande para compilar aqui -  são apenas alguns exemplos da 

tentativa de construir uma realidade que serve aos interesses de uma elite 

tradicionalmente reacionária e ilustram a concepção foucaultiana de poder-direito-

                                                     
7 Frias Filho (2018) chama atenção para o fato de que um fenômeno semelhante ocorreu com o 
advento da imprensa de tipos móveis, no século XVIII Portanto, mesmo o mencionado ineditismo 
deve ser tomado com cautela. 
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verdade. Ao questionar os detentores tradicionais da verdade, o governo constrói e 

legitima a sua própria realidade. Nas palavras do próprio Foucault (2018, p.54), “o 

problema não é mudar a ‘consciência’ das pessoas, ou o que elas têm na cabeça, mas 

o regime político, econômico, institucional de produção da verdade”. 

O que se verifica no Brasil, portanto, é a prática discursiva nos moldes 

foucaultianos (1976), exercida enquanto tática política para legitimar procedimentos 

de dominação. Os exemplos supracitados demonstram como a emergência da 

ciberpolítica traz desafios à política contemporânea. Em um imperativo da 

necessidade de se produzir novas concepções para se compreender este cenário, este 

ensaio pretendeu repensar tais questões à luz da ainda importante obra de Michel 

Foucault. 
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