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APRESENTAÇÃO  
Os Organizadores 

 

Este livro traz obras selecionadas entre os trabalhos apresentados no II 

Seminário de Filosofia e Relações Internacionais, que neste ano de 2021 teve como 

tema os “desafios contemporâneos”. Foram 32 apresentações ocorridas ao longo 

dos sete Grupos de Trabalho, que se desdobraram entre os dias 09 e 10 de junho. O 

expressivo número de exposições, bem como o de pesquisadores envolvidos, mostra 

uma institucionalização do Seminário de Filosofia e Relações Internacionais (SeFRI) 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).  

Sob a chancela da Escola de Humanidades da PUCRS, na primeira edição do 

evento a organização se deu através do Programa de Pós-Graduação em Filosofia; 

já neste segundo seminário incorporou-se a presença do novo curso de Relações 

Internacionais da PUCRS. Tendo em vista os resultados e o enriquecimento desta 

organização conjunta, esta parceria tende a ser duradoura. Ainda, mantemos o apoio 

essencial de instituições como o Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), o 

Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE), o Centro Brasileiro de 

Pesquisa sobre Democracia (CBPD) e a Editora Fundação Fênix.  

Os 21 capítulos aqui organizados se referem a uma multiplicidade de temas 

que impactam tanto a Filosofia quanto as Relações Internacionais. Através de um 

esforço interdisciplinar e interinstitucional, temos o intuito de fortalecer um diálogo 

amplo entre pesquisadores preocupados em expandir seus referenciais para além 

das suas áreas de formação. Viu-se uma grande troca intelectual, representada 

inclusive nas mesas redondas que ocuparam o centro do seminário; nestas, sempre 

um professor ligado à Filosofia e outro ligado às Relações Internacionais discutiam 

assuntos de interesse geral.  

Uma preocupação que perpassa o SeFRI desde sua primeira edição é a 

igualdade de gênero nos debates, algo concretizado através de uma ampla 

participação feminina nos espaços de fala e na comissão científica; a esta 

agradecemos o rigor nos pareceres que lapidaram os trabalhos aqui disponíveis. 

Com a sensação de dever cumprido, tanto nas intenções deste evento específico 

quanto na ideia de consolidar um espaço de diálogo interdisciplinar permanente, 
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concebe-se este livro como marco de êxito do II Seminário de Filosofia e Relações 

Internacionais; aponta-se, a partir daqui, à terceira edição do evento. 

 

Agemir Bavaresco. 

Jair Tauchen. 

João Jung. 

Teresa Marques. 

Organizadores. 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARTE I 

O BRASIL FRENTE AOS DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
 

 



 



 

1. DECLARAÇÃO DE TEERÃ: UM MOMENTO RELEVANTE 

 DA HISTÓRIA DIPLOMÁTICA  

BRASILEIRA À ESPERA DE UM EXAME AMPLO E MINUCIOSO 

 
 
https://doi.org/10.36592/9786581110307-01  

         

     Luiz Antônio Araujo1 

 

Introdução 

A questão nuclear é um dos temas dominantes da diplomacia, da estratégia e 

da técnica militar da presente era. O emprego da energia atômica para fins pacíficos 

e militares tem ocupado lugar privilegiado nas políticas de infraestrutura, tecnologia 

e defesa de dezenas de países e seu impacto e consequências socioeconômicas e 

ambientais tem delineado a agenda política global desde a segunda metade do 

século XX. A Organização das Nações Unidas (ONU) dispõe de um braço específico 

para a questão nuclear, a Agência Internacional de Energia Atômica (Aeia), com sede 

em Viena, empenhada em “acelerar e alargar a contribuição da energia atômica para 

a paz, a saúde e a prosperidade no mundo inteiro” (IAEA 2018). Controle, limitação e 

não-proliferação de armas atômicas e desarmamento estiveram no centro de alguns 

dos acontecimentos políticos que moldaram o final do século XX e o início do século 

XXI, como o fim da União Soviética, a I e a II Guerras do Golfo, o 11 de Setembro de 

2001 e seus desdobramentos e as relações das potências ocidentais com potências 

regionais como Irã, Iraque, Índia, Paquistão e Coreia do Norte. 

O Brasil demonstrou desde os anos 1940 interesse pelo acesso a tecnologia 

nuclear (Spektor 2016). Com a promulgação da Constituição de 1988, que estabelece, 

em seu Artigo 21, Parágrafo XXIII, alínea a, que “toda atividade nuclear em território 

nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do 

Congresso Nacional” (Senado Federal s/d), o país ingressou nos regimes globais de 

                                                     
1 Doutorando em Estudos Estratégicos Internacionais pelo Programa de Pós-graduação em Estudos 
Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor da Escola de 
Comunicação, Artes e Design Famecos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. E-
mail: la.araujo@hotmail.com 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110307-01
mailto:la.araujo@hotmail.com


 
 
 
 
18 | Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

controle e não-proliferação, firmando com a Argentina um acordo para uso 

exclusivamente pacífico da energia nuclear (Queiroz 2016).  

Em 2010, o tema voltou a ganhar evidência na agenda diplomática brasileira 

com o envolvimento do país na iniciativa de mediação, conjuntamente com a Turquia, 

de um acordo entre o Irã, os Estados Unidos e a União Europeia que teve culminância 

com a Declaração de Teerã (BBC, 2010). Última iniciativa diplomática de vulto do 

então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deixaria a Presidência da República 

em 1º de janeiro de 2011, a adesão brasileira à Declaração de Teerã foi alvo de aguda 

controvérsia (Ozkan 2011, Lampreia, 2014, Amorim 2015). 

O Irã e o Brasil foram ativos na criação do Grupo dos 77, em 2001, que teve 

também participação da Turquia e que marcou o ingresso formal da expressão 

“cooperação Sul-Sul” (G77 2001) no discurso diplomático. No âmbito de análises 

mais gerais sobre a política externa brasileira em termos globais ou para o Oriente 

Médio, Amorim (2010), Jesus (2012), Reis e Pilla (2012), Brun (2016), Souza (2016) 

enquadram a participação brasileira na Declaração de Teerã como expressão de 

busca de ativismo, engajamento e busca de protagonismo por parte do governo Lula 

da Silva numa região que havia recebido pouca atenção do antecessor Fernando 

Henrique Cardoso (Oliveira et al. 2015). À exceção das obras de Lampreia (2014) e 

Amorim (2015), ambos profissionais da diplomacia e não pesquisadores strictu 

sensu, e de artigos esparsos (Rocha e Pereira 2014, Vidal 2016), a abordagem de 

maior fôlego sobre esse episódio particular tem sido rara no Brasil.  

O objetivo deste artigo é examinar a construção da Declaração de Teerã como 

objeto de pesquisa na área de Relações Internacionais (RI), por meio da análise de 

linhas gerais de interpretação sobre esse acontecimento em publicações 

acadêmicas brasileiras. Buscou-se identificar compreensões, visões e conceitos que 

apontem para linhas de continuidade ou de ruptura na abordagem científica sobre o 

episódio. O corpus de pesquisa constituiu-se de dois artigos: Brazil, the United States 

and the Tehran Declaration, de Marcos Aurélio Guedes de Oliveira e Deijenane Gomes 

dos Santos, publicado em 2018 na Revista Brasileira de Política Internacional do 

Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, e Brazil and the nuclear issues 

in the years of the Luiz Inácio Lula da Silva government (2003-2010), de Carlo Patti, 

publicado no mesmo periódico.  
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A metodologia utilizada é a Análise de Conteúdo (AC), de acordo com os 

preceitos propostos por Bardin (2011). A autora define esse dispositivo analítico 

como “conjunto de instrumentos metodológicos [...] que se aplicam a ‘discursos’ 

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (Bardin 2011, 15). Uma vez 

que o presente estudo dedica-se ao exame de textos, a AC mostrou-se produtiva por 

se apresentar como “conjunto de técnicas de análise das comunicações” (Bardin 

2011, 37, grifo no original).  

 

A questão nuclear, o Irã e o Brasil: uma tentativa de síntese 

 

A chamada corrida atômica foi detalhadamente descrita por historiadores 

desde a sugestão teórica da possibilidade da fissão nuclear por Albert Einstein em 

1905 até a construção da bomba atômica pelos Estados Unidos quatro décadas mais 

tarde, ao final da II Guerra Mundial. As primeiras exibições do potencial militar da 

energia nuclear foram as explosões de dois artefatos atômicos sobre Hiroshima e 

Nagasaki, em 1945. Imediatamente após o final da guerra, o governo estadunidense 

propôs um plano de regulação do uso da nova tecnologia à recém-criada Comissão 

das Nações Unidas para Energia Atômica (Unaec), o chamado Plano Baruch, em 

referência a seu idealizador, Bernard Baruch, que representava os Estados Unidos no 

organismo, mas a proposta foi rejeitada pela representação soviética (Wikipediaa 

s/d). O desacordo em torno do Plano Baruch é considerado como marco inicial da 

Guerra Fria. Em agosto de 1949, a União Soviética quebrou oficialmente o monopólio 

nuclear estadunidense com um primeiro teste (Freedman 2003). As duas 

superpotências do pós-guerra estavam fadadas, assim, a fazer da política nuclear 

um tema maior de disputa pela hegemonia mundial Até 1960, quatro Estados haviam 

adquirido armas atômicas (Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França), 

e em 1964 a China detonou sua primeira bomba (Wikipediab s/d).  

Em 1957, a ONU criou a Agência Internacional de Energia Atômica (Iaea, na 

sigla em inglês), com base em um tratado negociado durante dois anos por 20 países, 

com o objetivo de regular e promover o uso pacífico da energia atômica, submetido 

ao Conselho de Segurança e à Assembleia Geral do organismo (Wikipediac s/d). A 

essa altura, os Estados Unidos e a União Soviética já haviam se convencido da 
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inviabilidade do uso estratégico de armas nucleares, e, considerada a possibilidade 

de resposta massiva a um primeiro ataque, políticos e teóricos dos dois lados 

mostravam-se cada vez mais céticos em relação ao emprego tático do potencial 

nuclear (Freedman 2003). Era a emergência do chamado tabu nuclear: os efeitos 

nocivos de uma explosão atômica, especialmente as consequências da radiação 

sobre a população, eram suficientemente conhecidos pelo público para que esse 

recurso fosse considerado seriamente, dando origem a um elemento normativo na 

política dos países detentores de capacidade nuclear (Tannenwald 1999).  

Em 1968, o Tratado de Não-proliferação (TNP) foi aberto para assinaturas e 

entrou em vigor em 5 de março de 1970, incluindo os cinco países com armas 

nucleares que haviam detonado dispositivos antes de 1º de janeiro de 1967 (Iaea, 

s/d). Atualmente, o TNP é composto por 171 Estados, incluindo sete dos nove com 

capacidade nuclear (Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, China). A Índia, 

que realizou o primeiro teste em 1974, e o Paquistão, em 1998, não são signatários 

do TNP. Amplamente reconhecido como detentor de armas nucleares, Israel, que não 

é signatário do TNP, não confirma nem nega essa condição (Center for Arms Control 

and Non-proliferation, s/d). Outro Estado não-signatário, a Coreia do Norte, realizou 

testes em 2006, 2009, 2013, 2016 e 2017 (Nuclear Threat Initiativea s/d). 

O programa nuclear iraniano foi iniciado nos anos 1960, quando o país vivia 

sob o regime do xá Reza Pahlevi e era a mais importante potência regional aliada dos 

Estados Unidos no Oriente Médio, e chegou a ser ameaçado de desativação como 

antiislâmico pelos líderes do regime surgido da revolução de 1979 (Adghirni 2014). A 

Guerra Irã-Iraque, em 1980, levou a recém-criada República Islâmica a mudar de 

atitude em relação ao uso da energia atômica e incrementar o programa (Adghirni 

2014, Wilkin, 2015). Em razão de suspeitas de que seu programa nuclear não se 

destinava a fins pacíficos e sim escondia um projeto longamente acalentado de 

desenvolver armas de destruição em massa, o país sofreu sanções dos Estados 

Unidos e da União Europeia de 2002 a 2016, quando um acordo conhecido como 

Plano de Ação Conjuntamente Ajustado (JCPOA, na sigla em inglês) negociado com 

o chamado grupo P5+1 (Estados Unidos, Reino Unido, Rússia, China, França e 

Alemanha) entrou em vigor (Nuclear Threat Initiativeb 2021). 
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A Declaração de Teerã foi uma iniciativa de Brasil, Turquia e Irã assinada em 

17 de maio de 2010, na capital iraniana, pelos ministros das Relações Exteriores 

Celso Amorim, Ahmet Davutoglu e Manucher Mottaki, dos três países, 

respectivamente. O documento propunha, nos marcos da adesão e compromisso 

com os termos do TNP, do qual os três países são signatários, que o direito do Irã à 

pesquisa, produção e uso de energia nuclear “para propósitos pacíficos sem 

discriminação” fosse assegurado (BBC 2010). Estabelecia o compromisso, por parte 

da República Islâmica, de depositar 1.200 quilos de urânio levemente enriquecido na 

Turquia, ficando o Grupo de Viena, composto por Estados Unidos, Rússia, França e 

Aiea, responsável por entregar em troca a Teerã uma quantidade de combustível 

correspondente ao urânio entregue à Turquia para emprego no Reator de Pesquisas 

de Teerã (BBC 2010). A iniciativa suscitou surpresa (Amorim, 2020) e críticas 

(Antunes 2015, Pinto 2012, Pecequilo 2012, Vidal 2013). Sem o apoio dos Estados 

Unidos, a Declaração de Teerã não surtiu o efeito desejado e não impediu seus 

proponentes de evitar a aprovação de uma nova rodada de sanções contra o Irã no 

Conselho de Segurança da ONU em 2010, contra o voto do Brasil, que ocupava 

posição rotativa no organismo. 

 

Análise do corpus e discussão dos resultados 

 

A fim de se chegar ao corpus de pesquisa deste trabalho, efetuou-se 

preliminarmente uma busca por meio do sistema de avaliação Qualis Periódicos, 

disponível na Plataforma Sucupira2 do site da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal Técnico de Nível Superior (Capes) do Ministério da Educação. O Qualis 

Periódicos, com uma classificação contendo sete estratos (A1, A2, B1, B2, B3, B4 e 

B5, incluindo ainda um estrato C para publicações de caráter não-científico) é “uma 

das ferramentas utilizadas para a avaliação dos programas de pós-graduação no 

Brasil” e “um dos instrumentos fundamentais para a avaliação do quesito produção 

intelectual, agregando o aspecto quantitativo ao qualitativo” (Barata 2016, 16). O 

objetivo nessa etapa foi identificar periódicos da área de avaliação de Ciência Política 

                                                     
2 (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaCon
sultaGeralPeriodicos.jsf 
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e Relações Internacionais com conceito A1, o mais elevado da ferramenta de 

avaliação 3 . A busca retornou dois periódicos: a Revista Brasileira de Política 

Internacional (RBPI), do Centro de Estudos Globais da Universidade de Brasília, e os 

Cadernos de Pesquisa, da Fundação Carlos Chagas.  

A pesquisa foi, assim, circunscrita a esses dois periódicos. As palavras-chave 

escolhidas foram Irã, Iran, Teerã, Tehran, Declaração de Teerã, Tehran Declaration e 

Tehran Agreement. Os artigos obtidos por meio dessa pesquisa foram Brazil, the 

United States and the Tehran Declaration, de Marcos Aurélio Guedes de Oliveira e 

Deijenane Gomes dos Santos (Oliveira e Santos 2018), e Brazil and the nuclear issues 

in the years of the Luiz Inácio Lula da Silva government (2003-2010), de Carlo Patti 

(Patti 2010), ambos publicados na RBPI. Os Cadernos de Pesquisa não apresentaram 

ocorrência das palavras-chave buscadas. Assim, o corpus de pesquisa do artigo 

ficou circunscrito aos dois trabalhos mencionados. Para fins de simplificação, os 

trabalhos serão nomeados a seguir pelas iniciais dos autores (MAGO-DGS e CP, 

respectivamente). 

 Procedeu-se, em seguida, à leitura e análise dos artigos, e, como propõe 

Bardin, ao estabelecimento de categorias ou subcategorias que possibilitem um 

caminho possível da AC, o de “análise categorial” (Bardin 2011, 42). Nas palavras da 

autora: 

 

Este tipo de análise, o mais generalizado e transmitido, foi cronologicamente o 

primeiro, podendo ser denominado análise categorial. Esta pretende tomar em 

consideração a totalidade de um “texto”, passando-o pelo crivo da classificação 

e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de itens 

de sentido. Isso pode constituir um primeiro passo, obedecendo ao princípio de 

objetividade e racionalizando por meio de números e percentagem uma 

interpretação que, sem ela, teria de ser sujeita a aval. É o método das categorias, 

espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação dos 

elementos de significação constitutivos da mensagem. [...] (Bardin 2011, 42-43). 

 

                                                     
3 Conforme informado no site da Capes, estavam disponíveis para consulta na Plataforma Sucupira 
em março de 2021 apenas as classificações de periódicos consolidadas do Triênio 2010-2012 e do 
Quadriênio 2013-2016. Optou-se, assim, pela busca no Quadriênio 2013-2016, o mais recente. 
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Por meio da leitura e da análise dos artigos, foi possível identificar três 

categorias analíticas presentes em ambos os artigos, ainda que manejadas de 

maneira distinta pelos autores e conduzindo a conclusões diferentes, conforme 

Quadro 1 (abaixo). 

 

Quadro 1 

Categorias Descrição Ocorrênci

a em 

MAGO 

Ocorrência 

em CP 

Cooperação Sul-

Sul (identificada 

a seguir como 

C1) 

Relacionada à compreensão de que a 

política externa do governo Luiz Inácio 

Lula da Silva para o Oriente Médio e, 

especialmente, para o Irã era parte de 

uma política mais ampla destinada a 

estreitar laços e promover iniciativas 

conjuntas dos países do chamado Sul 

Global, entre os quais se incluem Brasil, 

Turquia e Irã. 

Sim Sim 

Antiamericanism

o (identificada a 

seguir como C2) 

Relacionada à noção de que a política 

externa do governo Luiz Inácio Lula da 

Silva para o Oriente Médio e, 

especialmente, para o Irã tinha um 

caráter opositor e concorrencial em 

relação aos Estados Unidos e seus 

aliados na região, especialmente Israel, e 

benevolente em relação a Estados 

contrapostos à hegemonia 

estadunidense, como Irã e Síria. 

Sim Não 

Aspiração a 

Global Player 

Associada à percepção de que os 

movimentos do Brasil no Oriente Médio 

e, em particular, em relação à questão 

Sim Sim 
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(identificada a 

seguir como C3) 

nuclear iraniana são parte de uma 

aspiração geral a ocupar posições mais 

elevadas de poder na arena 

internacional. 

 

 

A primeira categoria, C1, está presente em MAGO-DS e CP, embora não seja 

dominante em nenhum dos trabalhos. Optou-se por analisá-la em primeiro lugar 

porque encerra uma visão largamente disseminada entre autores que tratam da 

política externa brasileira durante os governos de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-

2006 e 2007-2010): a de que, naqueles anos, o Brasil agiu na esfera global motivado 

sobretudo pelo desejo de estreitar a cooperação com países do chamado Sul Global. 

Em MAGO-DS, essa percepção está inscrita de forma secundária, nas citações de 

autores das RI como Mônica Hirst, Maria Regina Soares de Souza e Letícia Pinheiro 

ao sustentar que “sua (de Lula, nota minha, LAA) política externa estava também 

baseada na abordagem Sul-Sul” (Oliveira e Santos 2018, 2) e do então embaixador 

americano em Brasília Clifford Sobel, para quem a política externa brasileira estava 

“dominada por passos simbólicos para lustrar suas credenciais Sul-Sul” (Wikileaks 

apud Oliveira e SANTOS 2018, 13) e não contribui de maneira significativa para a 

construção do argumento dos autores.  

Já em CP, a ideia de cooperação Sul-Sul está firmemente estabelecida, 

servindo para englobar tanto as iniciativas brasileiras em relação ao Oriente Médio 

como a construção de fóruns como os Brics (Brasil-Rússia-China-Índia-África do 

Sul) e o IBS (Índia-Brasil-África do Sul) (Patti 2010). É patente que, embora tanto 

MAGO-DS como CP não ignorem o peso simbólico da noção de cooperação Sul-Sul 

na conjuntura em exame, esse conceito tem mais validade, no quadro analítico dos 

dois artigos, como elemento presente na moldura discursiva dos atores em exame 

do que na compreensão teórica do contexto político e histórico da Declaração de 

Teerã. 

A segunda categoria, C2, é expressa em profundidade em MAGO-DS, mas está 

ausente CP. Essa particularidade pode ser atribuída ao fato de que MAGO-DS apoia-

se largamente em comunicações diplomáticas estadunidenses divulgadas pelo site 
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Wikileaks, que constituem fontes primárias inestimáveis para o exame do tema em 

relevo. “Apoiamo-nos em Despachos Wikileaks de documentos oficiais do governo 

dos Estados Unidos para sustentar nosso argumento principal neste artigo. Embora 

não tenham sido divulgados pelo governo dos Estados Unidos, até agora não houve 

tentativa de negar sua veracidade”, afirmam os autores (Oliveira e Santos 2018, 2). 

Nos textos que constituem a maior parte do corpus analisado em MAGO-DS, as 

motivações supostamente antiamericanas atribuídas aos “três ministros das 

Relações Exteriores” 4  (Wikileaks apud Oliveira e Santos, 5) constituem uma 

preocupação constante dos missivistas.  

Já em CP, não se verificou ocorrência de C2. Embora CP contenha em diversas 

passagens referências às diferenças entre Estados Unidos e Brasil no tocante à 

política de não-proliferação ao longo da história e particularmente em relação ao 

programa nuclear do Irã, não faz referência em nenhum momento a um suposto viés 

antiamericano por parte do governo brasileiro ou de seus formuladores de política 

externa. As motivações por trás das discordâncias entre os dois países não são 

aprofundadas pelo autor – característica que, somada ao fato de ter sido produzido 

poucos meses após os acontecimentos em análise, contribui para o tom às vezes 

excessivamente condescendente com as atitudes do governo brasileiro que pode ser 

identificado em CP. 

Finalmente, C3 aparece com muito mais relevo em CP do que em MAGO-DS. 

Em CP, o Brasil é mostrado como uma potência emergente em rota triunfal para o 

círculo fechado dos grandes tomadores globais de decisão. Afirma o autor: 

 

Sua (do Brasil, nota minha, LAA) entrada no clube dos Estados civis nucleares 

completou o quadro do Brasil como poder emergente. O país está a caminho de 

conquistar dois objetivos tradicionais: o enriquecimento nacional industrial de 

urânio e a construção de um submarino nuclear. Diferentemente do passado, o 

Brasil tem agora um governo democrático com uma estratégia nuclear 

compatível com seus compromissos domésticos, regionais e internacionais pela 

não-proliferação de armas nucleares. Neste caso seu papel como um país 

                                                     
4 O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, o secretário-geral do Ministério das Relações 
Exteriores, Samuel Pinheiro Guimarães, e o assessor especial da Presidência da República, Marco 
Aurélio Garcia. 
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emergente, e um mercado em crescimento, permitiu ao país construir uma 

parceria estratégica com um país no “Norte”. A França, como a Alemanha 30 anos 

atrás, poderia ajudar o Brasil a ingressar no clube de elite das potências 

nucleares com indústrias avançadas em seu território e uma frota de submarinos 

nucleares em seus mares. (Patti 2010, 197) 

 

Embora MAGO-DS não desconsidere as pretensões do Brasil a se tornar um 

player global, explicitadas inúmeras vezes durante o governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, tende em geral a ver essa postura com cautela, à luz, mais uma vez, da 

documentação divulgada pelo site Wikileaks. Numa perspectiva que se poderia 

qualificar de realista, Oliveira e Santos (2018) afirmam que a mediação brasileira na 

Declaração de Teerã “pode ser considerada como a primeira e provavelmente a única 

realização desse calibre na história diplomática do país” (Oliveira e Santos 2018, 14), 

mas chama atenção para a possível ocorrência de uma divisão no “gabinete de 

tomada de decisão” dos Estados Unidos, com o presidente Barack Obama recrutando 

duas potências emergentes (Brasil e Turquia) para ajudá-lo a levar o Irã para a mesa 

de negociações, enquanto a secretária de Estado, Hillary Clinton, “mantinha uma 

posição dura na matéria” (Oliveira e Santos 2018, 14). 

 

Considerações finais 

 

A Declaração de Teerã constituiu um momento ímpar na história da não-

proliferação nuclear. Essa importância não reside em seus resultados políticos 

imediatos, que podem ser considerados frustrantes: ao final, prevaleceu a posição 

das superpotências de castigar o Irã pela recusa em aceitar os termos duros 

propostos como forma de enquadrar suas pretensões nucleares. A singularidade do 

acordo negociado entre Brasil, Turquia e Irã reside no modus operandi pelo qual se 

chegou à Declaração e nos atores envolvidos. Pela primeira vez, dois países 

emergentes, um deles (o Brasil) geográfica e politicamente distante da região da 

disputa, obtiveram um papel proeminente numa negociação sobre uso de energia 

nuclear. Trata-se, com efeito, de um feito inédito na história brasileira (Oliveira e 

Santos 2018), que causou notória ansiedade no governo estadunidense, para o qual 
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o Oriente Médio era, naquele momento, esfera de influência exclusiva. Essa iniciativa 

coincidiu com a emergência do movimento de cooperação Sul-Sul, importante 

construto político e discursivo que reforça a aspiração das potências do Sul global à 

autonomia e a um sistema internacional mais equilibrado e democrático. 

Em que pese a relevância do episódio de 2010, a pesquisa historiográfica, bem 

como da área das Relações Internacionais, a respeito de seu contexto, de sua 

morfologia política e de seus desdobramentos ainda é incipiente. Com frequência, 

estudos a respeito da política externa dos governos Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff ou sobre a política externa dos países emergentes deixam mesmo de 

mencioná-lo (Duggan et al. 2020, Milani et al. 2017). A carência de pesquisa a 

respeito do tema é explicitada no corpus do presente artigo. Em 21 anos, os 

periódicos da área de Ciência Política e Relações Internacionais mais bem cotados 

no sistema de avaliação Qualis Periódicos incluem apenas dois artigos científicos 

sobre a Declaração de Teerã. 

Mesmo os trabalhos publicados sobre o tema refletem uma variedade 

significativa de abordagens e compreensões. Foram identificadas no presente 

estudo três grandes categorias norteadoras da análise dos autores examinados: 

Cooperação Sul-Sul (C1), Antiamericanismo (C2) e Aspiração a Player Global (C3). 

Com exceção de C2, que ocorreu em apenas um dos textos, as categorias restantes 

foram tratadas sob ângulos distintos e, por vezes, opostos. A primeira categoria, C1, 

é citada nos dois textos, mas não forma parte central do argumento dos autores, em 

que pese sua popularidade evidente no discurso acadêmico e na mídia. A última, C3, 

manifesta-se de forma dominante em um dos textos, mas é tratada de forma apenas 

marginal no outro. 

Há que se levar em conta que o Acordo de Viena entre o Irã e o grupo P5 + 1, 

em 2015, pelo qual Teerã aceitou se submeter a um regime de inspeção draconiano 

(Araujo 2015) e que mesmo assim foi, dois anos depois, praticamente implodido 

pelos Estados Unidos, contribuiu para tirar o foco dos caminhos abertos em 2010. 

Com o início de uma nova administração em Washington, porém, a questão nuclear 

iraniana voltará a ganhar atenção mundial. A Declaração de Teerã, como momento 

importante das relações entre o Brasil e o Oriente Médio, pode e deve ser vista, na 

presente conjuntura, sob uma nova luz. O primeiro passo para esse reexame é a 
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reconstituição meticulosa dos acontecimentos, a partir das fontes primárias 

contidas nos arquivos diplomáticos dos países envolvidos, para que seja possível 

proceder a uma análise ampla e criteriosa do alcance e do significado do episódio.  
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Introdução 

  

Este estudo pretende abordar as relações do Brasil com a Ásia, reconhecendo 

a ascensão asiática no âmbito internacional e o incremento das relações com a 

região no período pós-Guerra Fria. Como observa Abdenur (2014), a literatura sobre 

tema e o debate político geralmente enfatizam os laços econômicos entre Brasil e 

China e o papel da demanda asiática por commodities como impulsionadores dessas 

relações. O objetivo deste artigo é incorporar ao debate considerações políticas e 

estratégicas que auxiliam a explicar a promoção ou limitação das relações do Brasil 

com os países asiáticos, para que assim seja possível compreender o escopo, a 

variedade e o dinamismo das iniciativas brasileiras para o continente. Dessa forma, 

argumenta-se que o incremento das interações econômicas entre Brasil e Ásia no 

século XXI, sobretudo em termos de comércio e investimento, também deve ser 

pensado em termos  políticos e estratégicos. 

 O “século asiático” constitui um fenômeno histórico caracterizado pelo 

deslocamento do eixo dinâmico da economia global para o Leste Asiático (Rosito 

2020). Esse fenômeno é resultante de um processo que se iniciou ainda na década 

de 1970, derivando de um conjunto de fatores estruturais, como a introdução de um 

modo de acumulação baseado no dólar-flexível (Harvey 2005) e a fragmentação das 

cadeias produtivas. Nesse contexto de transformações, o renascimento econômico 

                                                     
1 Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI-UFRGS). 
Pesquisadora do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia (ISAPE). Co-coordenadora da 
Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático (OfChiLA-UFRGS). E-mail: betina.sauter@gmail.com 
2  Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI-
UFRGS). Pesquisador o Núcleo de Estudos dos BRICS (NEBRICS) e do Instituto Sul-Americano de 
Política e Estratégia (ISAPE). Co-coordenador da Oficina de Estudos sobre China e Leste Asiático 
(OfChiLA-UFRGS). E-mail: renato.ungaretti94@gmail.com 
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da Ásia Oriental (Arrighi 2008) decorreu da criação, sob liderança japonesa, de 

cadeias produtivas regionais ainda nos anos 1960, inovando em termos de 

paradigma produtivo (toyotismo) e avançando em termos de valor agregado e 

conteúdo tecnológico, ao passo que incorporava os países da região em uma íntima 

divisão regional do trabalho (Visentini 2012). 

Para Ribeiro e Ungaretti (2021, 193), o deslocamento do capital produtivo e da 

riqueza para o Leste Asiático aumenta sua influência e gera novas geometrias 

comerciais e financeiras. Na contemporaneidade, essa influência se materializa 

tanto na liderança asiática em setores localizados na fronteira da transição 

tecnológica quanto pelo potencial de crescimento do continente. De um lado, as 

nações do Leste Asiático encontram-se na vanguarda de setores como de 

telecomunicações, semicondutores e eletroeletrônicos, abrigando empresas 

inovadoras e integradas às cadeias globais e regionais de valor. Ao mesmo tempo, o 

continente ainda apresenta um elevado potencial de crescimento: estima-se que, até 

2030, 90% das 2,4 bilhões de pessoas a serem incorporadas à classe média mundial 

serão asiáticas (Rosito 2020). Para Khanna (2019), o “século asiático” se traduz em 

diversos aspectos, como as agressivas estratégias de inovação, a permanência da 

relevância da manufatura aliada à expansão do setor de serviços, a ascensão de 

produtos digitais, o imenso potencial decorrente de um acelerado processo de 

urbanização e elevação da classe média, entre outros. 

Diante dessa contextualização a respeito da centralidade asiática, estrutura-

se o texto para, após a introdução, examinar a política externa brasileira para a Ásia. 

Na sequência, pretende-se analisar as relações bilaterais e multilaterais do Brasil 

com Japão, China, Coreia do Sul e Índia, assim como com o Sudeste Asiático, que 

representa um espaço promissor para potencializar a inserção econômica 

internacional brasileira. Ao final, estimam-se diferentes caminhos pelos quais o 

Brasil pode se relacionar com a Ásia, envolvendo estratégias que pressupõem níveis 

diferenciados de engajamento político e diplomático. A conclusão é a de que é 

imprescindível ao Brasil a elaboração de uma estratégia coesa e coerente para a Ásia, 

superando o engajamento de baixo perfil que predominou na última década. 
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2 A política externa do Brasil para a Ásia 

 

As relações externas do Brasil são tradicionalmente focadas nos Estados 

Unidos (EUA) e na América Latina. Segundo Ricupero (2006) existe uma relação 

triangular que se instaura ainda em 1930 e se estende até a década de 1990, com 

reflexos  no presente. Considera-se que entre o Ministro de Relações Exteriores 

Barão de Rio Branco (1902-1912) e a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) ocorreu 

uma fase de “alinhamento automático” com os EUA até o final da República Velha 

(1889-1930) e de “equidistância pragmática” no primeiro governo de Getúlio Vargas 

(1930-1945), com a barganha de interesses entre os EUA e a Alemanha. Depois, com 

Eurico Gaspar Dutra (1946-1951) e o segundo governo de Vargas (1951-1954), o 

Brasil esperava ser incluído como aliado preferencial dos EUA por conta do apoio na 

guerra, o que não se concretizou (Oliveira 2005). 

Com Juscelino Kubitschek (1956-1961) o país começou a expandir os seus 

horizontes políticos, comerciais e estratégicos com a realização do Plano de Metas, 

buscando investimentos externos da Europa e da Ásia (Oliveira 2005), com destaque 

nesta última região para o Japão. A intenção brasileira era buscar soluções para 

superar o seu subdesenvolvimento, enquanto os EUA estavam voltados para 

questões relativas à segurança internacional. Essa constatação levou o Brasil a 

tentar reduzir a sua dependência e aumentar as suas parcerias autônomas (Simões 

2011). Ocorreu, então, uma ênfase maior no multilateralismo, identificada de maneira 

mais proeminente na Política Externa Independente (PEI)3 , inaugurada por Jânio 

Quadros (1961-1961) (Oliveira 2005). 

Com o golpe militar, houve um retrocesso nesta política com Humberto 

Castelo Branco (1964-1967), que condenava a postura terceiro mundista. As 

tendências “estadunidenses” da política externa perderam espaço novamente a 

partir do governo de Artur da Costa e Silva (1967-1969) e, em especial, com Ernesto 

Geisel (1974-1979), que recuperou a PEI e a implementou através do “pragmatismo 

responsável” (Oliveira 2005). Situação que levou na época ao reconhecimento e o 

                                                     
3  A PEI surgiu como uma crítica a bipolaridade, que inviabilizou o processo de desenvolvimento 
brasileiro, bem como uma opção ao paradigma de política exterior “estadunidense”, pois tinha como 
base a busca de novos mercados e a autonomia; situação que abriu caminho para as relações do 
Brasil com a Ásia (Oliveira 2005). 



 
 
 
 
36 | Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

restabelecimento das relações diplomáticas com a República Popular da China 

(1974). De acordo com Simões (2011), era importante para a política externa do Brasil 

a aproximação com a China pela credibilidade e legitimidade das ações do país nos 

fóruns multilaterais. 

Esse foi um período em que a política externa brasileira procurou se inserir no 

sistema internacional tanto no Primeiro quanto no Terceiro Mundo, redefinindo suas 

relações com os EUA e diversificando suas parcerias. A ascensão de novas potências 

como a Alemanha e o Japão facilitaram essa estratégia, dada a maior margem de 

barganha. No entanto, essa posição foi modificada quando os EUA deram início a 

política de contenção à expansão soviética na Guerra Fria (1947-1991) (Oliveira 

2005). A agenda da política externa brasileira durante a maior parte deste período 

passou a ser então reativa, dominada por uma lógica de “autonomia pela distância” 

(Vigevani, Oliveira e Cintra 2003). Assim, apesar de João Figueiredo (1979-1985) ser 

o primeiro presidente brasileiro a visitar a China, visitando também o Japão no 

mesmo ano, o último governo militar reorienta a inserção do país ao contexto latino-

americano (Masinero 2007). 

O governo civil de José Sarney (1985-1990), que assumiu após o regime 

militar, procurou manter a linha de atuação anterior da política externa, com uma 

implementação diferenciada dado ao contexto da época (Simões 2011). Com o final 

da Guerra Fria e a chegada da década de 1990, o Brasil passou por uma 

transformação política, a redemocratização, e por outra mudança, desta vez no plano 

econômico, com a adoção do neoliberalismo. Segundo Oliveira (2005), as diretrizes 

da política externa continuaram as mesmas, apesar da tentativa de retorno de uma 

aliança especial com os EUA incentivada pelo governo de Fernando Collor (1990-

1992). Situação que é entendida como resultado da identificação de uma tendência 

unipolar no pós-Guerra Fria, que leva a política externa brasileira a ignorar as 

relações com outros (e novos) polos de poder (Silva 2008). 

Nesse cenário, existiu uma dificuldade no desenvolvimento e priorização das 

relações Brasil-Ásia devido a importância que o país dava aos compromissos com o 

Ocidente (Oliveira 2000; 2005). Conforme Simões (2011), o Itamaraty chegou a 

demonstrar interesse na ampliação das relações políticas e comerciais nesse 

período, porém devido à falta de uma política externa brasileira reservada para a Ásia, 
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esses objetivos não foram atingidos. Dessa forma, pouca atenção foi dada de fato à 

região, apesar de já ser identificada por pensadores como Arrighi (1996) como uma 

das mais dinâmicas do capitalismo. A Ásia ficou então em segundo plano, 

marginalizada entre as prioridades externas, que se voltavam para os países 

vizinhos, os EUA e a Europa (Masinero 2007). 

No entanto, com o ajuste do governo de Itamar Franco (1992-1995) em relação 

ao projeto neoliberal4 a política externa retomou a diversificação de suas parcerias5. 

“[A] globalização era vista como uma oportunidade, mas a partir desse momento 

reconheceu-se que o Brasil não estava inserido nas áreas mais dinâmicas do 

processo de globalização” (Silva 2008, 136).  Como resultado, a política de 

subordinação aos EUA passou a ser substituída pela priorização da integração 

regional e a defesa das negociações multilaterais. A configuração de um modelo de 

política externa baseado na “autonomia pela participação” reabriu um espaço para a 

Ásia na agenda brasileira e possibilitou a Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) 

definir a região como uma de suas prioridades (Silva 2008)6. A Ásia era o novo 

epicentro do desenvolvimento mundial e um espaço importante, seja pelo tamanho 

de seus mercados ou mesmo por possuir capital e tecnologia de ponta. Além disso, 

era um espaço político que atendia tanto às relações bilaterais quanto às posições 

multilaterais, garantindo diretrizes de autonomia e diversificação das parcerias 

(Oliveira 2006). 

Ocorreram, entretanto, importantes modificações na revitalização das 

relações do Brasil com a Ásia. O Japão, principal parceiro até então, foi perdendo 

espaço para as relações com a China, a Coreia do Sul e a Associação das Nações do 

Sudeste Asiático (ASEAN) 7 , que foram ampliadas. A estagnação das relações 

correspondia a um processo que envolveu a crise econômica brasileira, resultando 

                                                     
4 “A crítica ao Estado intervencionista e desenvolvimentista manteve-se, mas os danos causados pela 
abertura unilateral acelerada da economia motivaram a defesa de um modelo mais protegido de 
abertura comercial e políticas de proteção à indústria nacional” (Silva 2008, 136). 
5 “[A] globalização era vista como uma oportunidade, mas a partir desse momento reconheceu-se que 
o Brasil não estava inserido nas áreas mais dinâmicas do processo de globalização” (Silva 2008, 136).  
6 Como observa Cervo (2002), no governo Cardoso em meio a uma “dança de paradigmas” o modelo 
desenvolvimentista não foi substituído por inteiro, o que promoveu um aspecto nacional e autônomo 
na política exterior. 
7 No caso da ASEAN, houve uma ampliação das relações comerciais, em especial das importações 
brasileiras, e uma tentativa de associação com o Mercosul, como uma base para uma futura área de 
livre comércio (Oliveira 2006). 
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na diminuição dos investimentos japoneses, e a perda da importância do Japão no 

sistema internacional, levando a política externa brasileira a explorar novas 

oportunidades na China, Índia e Sudeste Asiático. Dessa maneira, o Japão foi 

substituído pela China como o principal foco de interesses do Brasil na Ásia, que 

chegou na posição de segundo parceiro comercial ainda no governo de Cardoso 

(Silva 2008). 

A crise asiática (1997) alterou as relações regionais América Latina-Ásia. 

Nesse cenário, a interligação e a concertação política e econômica começaram a se 

fortalecer e surgiu o Fórum de Cooperação América Latina Leste Asiático (Focalal) 

(Oliveira 2003). A crise abalou uma série de convicções relativas ao Consenso de 

Washington, forçando os países das duas regiões a avaliarem o seu modelo de 

desenvolvimento e exercerem uma crítica ao modelo único de globalização (Lee Jae-

Seung 2003). No âmbito brasileiro, a crise financeira expôs a vulnerabilidade externa 

do país8 e reorientou a matriz de política externa neoliberal, na qual o discurso de 

“globalização assimétrica” foi assumindo uma posição central (Silva 2008) 9 . 

Situação que reforçou a integração regional e as relações do Brasil com os países 

em desenvolvimento como resposta aos constrangimentos internacionais. 

Considerando este quadro, Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), ao chegar ao 

poder, deu continuidade ao trabalho preparatório de seu antecessor com os países 

asiáticos, elevando, porém, o nível de engajamento das relações (Almeida 2004). O 

diálogo existente permitiu a construção de alianças de “geometria variável”10 como, 

por exemplo, o G-20 e o BRICS no âmbito multilateral, que potencializaram as 

relações bilaterais (Silva 2015; Silva e Andriotti 2012). Com efeito, ocorreu uma 

ampliação e um aprofundamento dos vínculos com a Ásia, em especial com a China 

e a Índia, nos planos econômico, estratégico e político. Além disso, a combinação na 

                                                     
8 “Outros acontecimentos também estiveram articulados, como o fracasso da Reunião de Seattle, o 
esvaziamento da ONU e o unilateralismo estadunidense, a securitização da agenda internacional pós-
11 de setembro e as sucessivas crises financeiras e volatilidade, bem como o protecionismo 
econômico” (Silva 2008, 341). 
9  Nesse contexto, os empresários brasileiros passaram a cobrar mais pragmatismo e menos 
idealismo, assim o otimismo liberal passou a ser substituído, pelo governo, por uma a ideia de que 
existe uma distribuição desigual de poder nas relações internacionais, em especial nas negociações 
comerciais (Vigevani, Oliveira e Citra 2003). 
10 Forma de atuação caracterizada por Silva (2015) como fluida e multidimensional, com arranjos 
políticos, alianças e parcerias estratégicas flexíveis, coexistindo por tema de acordo com os atores e 
interesses em jogo.  
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política externa brasileira da formação de aliança com os emergentes com de uma 

posição de barganha com os países desenvolvidos (Pecequilo 2008) proporcionou 

maior autonomia e projeção internacional. 

Essa forma de atuação foi alvo de críticas internas no Brasil, tendo sido 

acusada de falta de pragmatismo comercial, por não dar prioridade à relação com os 

EUA, e de foco na política externa (Almeida 2010; Silva 2015).  Contudo, de acordo 

com Soares de Lima (2005, 31) “a cooperação Sul-Sul não substitui o relacionamento 

com os EUA e a União Europeia, mas representa uma oportunidade de ampliar o 

comércio exterior brasileiro”. Assim, foi uma coalizão pragmática, na qual os países 

em desenvolvimento procuram aumentar seu grau de influência no comércio 

internacional. Ademais, Vigevani e Cepaluni (2007) explicam que a tendência de 

“autonomia pela diversificação” não estava em desacordo com os acontecimentos 

no cenário internacional, ressaltando a ascensão da Ásia como polo de poder. 

A política externa de Dilma Rousseff (2011-2016) apresenta continuidade em 

relação ao governo Lula, porém em escopo mais limitado e com resultados mais 

modestos. Segundo Cornetet (2014) ocorreu um ajuste, uma mudança de ênfase no 

programa sem que se modificasse seus objetivos, que resultou numa contenção da 

política, tornando-a menos propositiva. Situação que foi promovida por um processo 

de desgaste da nova matriz em função das mudanças sistêmicas internacionais, 

com a retomada do crescimento econômico das grandes potências e a crise do 

multilateralismo, e da conjuntura doméstica, associada à crise econômica e às 

denúncias de corrupção (Silva 2018). O Brasil foi, então, perdendo protagonismo da 

política global e seus movimentos assumiram um caráter reativo como resultado de 

uma adaptação a um contexto adverso.  

O cenário internacional tornou-se mais instável com a eleição de Donald 

Trump nos EUA, enquanto na América do Sul a balança política começou a pender à 

centro-direita (Saraiva 2017). Conforme Malamud (2016), a permanência dos 

governos da esquerda na região estava calcada em fatores como o boom das 

commodities, o crescimento da China, e os programas de transferência de renda. A 

desaceleração do crescimento chinês contribuiu para uma situação de crise no 

Brasil, condição que estimulou o ambiente de instabilidade que vigorou desde o 

governo Rousseff, e com a qual o governo Michel Temer (2016-2019) lidaria. Com o 
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impeachment, ele assumiu o governo com o intuito de reformar a economia brasileira 

seguindo um viés ortodoxo (Silva 2019). Sob tais condições, a política externa 

também sofreu mudanças. 

A política externa do Brasil passou a operar através da retração política e da 

subordinação econômica para a retomada do livre comércio, da ortodoxia econômica 

e das parcerias tradicionais (Nunes e Rodriguez 2017). Nesse contexto, o chanceler 

José Serra (2016-2017), propôs um desmonte da política externa brasileira 

desenvolvida desde 2003, pela gestão Lula, e, em alguns casos, inclusive por Cardoso 

e governos anteriores. O seu substituto Aloysio Nunes (2017-2018) realizou 

pequenas correções no rumo nessa política, buscando um perfil mais discreto para 

o Itamaraty, mas manteve a agenda e o “desengajamento estratégico” (Silva 2018)11.   

No entanto, a mudança na matriz da política externa foi limitada pelo 

Ministério das Relações Exteriores, bem como pelo contexto internacional. O 

multilateralismo não foi abandonado, mas ressignificado, com ênfase nos elementos 

econômicos em vez de políticos. O governo Temer buscou por investimentos, 

inclusive entre países asiáticos em desenvolvimento, porém apoiou a construção de 

uma imagem do Brasil como um país defensor da ordem internacional vigente (Silva 

2019). Dessa maneira, seu governo pode ser entendido como de transição a uma 

nova matriz e a um novo paradigma de política externa (Jung, Keil e Abreu 2018) que 

se encaminha para retomada de um “alinhamento automático” com seu sucessor, 

Jair Bolsonaro (2019-presente). Situação que traz imprevisibilidade para as relações 

do Brasil com a Ásia, uma vez que, a princípio, afasta o país do eixo dinâmico da 

economia global, desconsidera as assimetrias de poder e cria atritos com o seu 

principal parceiro comercial, dado ao acirramento da competição sino-

estadunidense. 

 

 

 

                                                     
11 Outra vez que ocorreu uma mudança deste tipo na política externa brasileira foi com o desmonte e 
substituição da PEI por uma política dependente e subordinada aos EUA, sem pretensões globais. O 
desengajamento foi tão grande que os próprios militares resgataram a política. Seria essa uma 
situação semelhante? (Silva, 2018). 
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3 As relações do Brasil com os países asiáticos  

 

Considerando os apontamentos a respeito da política externa brasileira para 

a Ásia, pretende-se, nesta seção, apresentar a construção das relações do Brasil com 

o Japão, a China, a Coréia do Sul, a Índia e o Sudeste Asiático, destacando as 

parcerias desenvolvidas pelo país nas últimas décadas. Para Uehara e Casarões 

(2013), a nova estratégia da política externa, especialmente a partir do governo Lula 

(2003-2011), buscava incorporar a Ásia como parte da estratégia global do país. 

Sendo assim, tem-se como propósito demonstrar através da análise das relações 

bilaterais e multilaterais do Brasil com os países asiáticos que o incremento dos 

fluxos de comércio e investimento veio acompanhado e foi influenciado por um 

adensamento do relacionamento político e diplomático.  

 

3.1 Relações Brasil-Japão 

 

As relações do Brasil com o Japão são as mais tradicionais quando 

consideradas o espaço geográfico do Leste Asiático, com interações que remontam 

o final do século XIX, contexto em que é assinado o Tratado de Amizade, Comércio e 

Navegação (1895), que estabeleceu relações diplomáticas entre os dois países 

(Vargas 2017). A ampla comunidade japonesa vivendo no Brasil constitui um 

elemento que contribui para a promoção de relações de comércio e investimento 

desde a década de 1970 (Abdenur 2014). O Japão, parceiro econômico asiático mais 

antigo e representativo do Brasil, se destacou como um dos principais investidores 

da economia brasileira entre as décadas de 1950 e 1980, com forte crescimento na 

década de 1970 (Uehara e Casarões 2013). 

Após um período de refluxo na década de 1980, em virtude de fatores como a 

crise do endividamento externo e a hiperinflação, as relações nipo-brasileiras 

passam novamente a se adensar com a estabilidade monetária e financeira 

alcançada na década de 1990. Nos anos 2000, as relações econômicas se 

aprofundaram, com aumento dos fluxos de comércio e de investimento. O setor 

automotivo foi o que mais se sobressaiu, recebendo incentivos e investimentos e 

culminando na elevação da produção de montadoras japonesas no Brasil, como a 
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Honda, Mitsubishi, Nissan e Toyota. Além das montadoras, interessadas em 

aproveitar o crescimento do mercado brasileiro e o potencial do país enquanto 

plataforma de exportação para outros mercados na América do Sul, ocorreram 

transações de investimento em outros setores, como mineração e biocombustíveis 

(Uehara e Casarões 2013). 

Vargas (2017, 69) lembra que a reaproximação econômica na década de 2000, 

materializada em um aumento de seis vezes do investimento externo japonês em 

relação à década anterior12, não se deu somente pela boa performance da economia 

brasileira e da identificação de oportunidades promissoras por parte do 

empresariado japonês. Foi importante também o esforço “concertado dos dois 

governos para estimular esse investimento”, evidenciado na adoção do “Programa 

Conjunto de Revitalização das Relações Econômicas”, durante visita do presidente 

Lula da Silva ao Japão, em 2005.  

Além do Programa Conjunto e da criação do “Conselho Brasil-Japão para o 

Século XXI” durante a mesma visita, outras ações demonstram um maior 

engajamento das relações de cooperação entre os dois países no período. Abdenur 

(2014) sublinha os mecanismos de cooperação triangular empreendidos por 

intermédio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e a Agência Japonesa de 

Cooperação Internacional (JICA, em inglês), envolvendo programas de cooperação 

técnica e financeira em países de língua portuguesa na Ásia e na África, sobretudo. 

Uehara e Casarões (2013) salientam a cooperação bilateral em regimes 

internacionais, como mudanças climáticas, doenças infecciosas e segurança 

energética e alimentar.  

As consultas bilaterais também culminaram na formação do G4 (Brasil, 

Alemanha, Índia e Japão), institucionalizando um dos principais pleitos aspirados 

por Brasília e Tóquio: a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A 

criação do G4, em 2004, constitui um “considerável esforço de engenharia 

diplomática”, criando uma frente unida em favor da reforma do órgão e alterando 

                                                     
12 Entre 2001 e 2009, o investimento externo japonês atingiu a marca de US$ 11 bilhões. O auge do 
investimento japonês foi em 2011, quando o Japão se tornou o maior investidor no Brasil, com um 
fluxo de US$ 7,5 bilhões. Apesar de uma queda nos anos subsequentes, o IED japonês no Brasil em 
2015 foi de aproximadamente US$ 2,8 bilhões, fazendo do país a sexta maior origem de investimentos 
no Brasil (Vargas 2017, 69). 
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fundamentalmente as discussões sobre o tema. Cabe ainda destacar o 

estabelecimento da Parceria Estratégica Global, em 2014, demonstrando que essa 

parceria não se estabelece no “vácuo”, isto é, representa uma “disposição recíproca 

em criar uma agenda global comum” (Vargas 2017, 83). Desde então, contudo, o que 

se percebe é um esgotamento do ativismo diplomático presente especialmente no 

governo Lula (2003-2011) (Silva 2018), prevalecendo os obstáculos sobre as 

potencialidades do relacionamento com o Japão e com outros parceiros asiáticos, 

conforme se verá a seguir. 

 

3.2 Relações Brasil-China 

 

Se as relações com o Japão são as mais tradicionais, as relações com a China 

se mostraram como as de maior peso no século XXI. É reconhecido que Brasil e China 

estreitaram os laços político-diplomáticos e as interações econômicas de maneira 

profunda e consistente durante este período. As relações bilaterais, restabelecidas 

em 1974 durante o governo Geisel (1974-1979), foram gradualmente ganhando 

relevância, adquirindo a alcunha de “parceria estratégica” em 1993. A aproximação 

bilateral durante a década de 1990 se vinculou à abertura comercial do Brasil e ao 

processo de inserção da China à economia internacional, bem como ao potencial de 

cooperação vislumbrado pelas autoridades dos dois países (Oliveira 2004). 

Inicialmente, o componente político e estratégico foi priorizado e se materializou em 

projetos de cooperação científica e tecnológica, como o Programa de Construção de 

Satélites Sino-Brasileiros de Recursos Terrestres (CBERS).  

Considerando o processo de ascensão da Ásia e da China, bem como as 

alterações nas políticas externas brasileira e chinesa, o século XXI abriu novas 

perspectivas e oportunidades (Becard 2011). De um lado, a entrada da China na 

Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2001 e a elevação na demanda por 

commodities minerais, agrícolas e energéticas proporcionou o incremento no 

intercâmbio comercial (Medeiros e Citra 2015). Por outro, a política externa brasileira 

se redefiniu e aprofundou as estratégias ensaiadas ainda no governo Cardoso, com 

destaque para ações voltadas à aproximação com os países emergentes e demais 

países em desenvolvimento. Durante o governo Lula (2003-2010), argumentam 
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Uehara e Casarões (2013), o componente político das relações com os principais 

parceiros asiáticos, incluindo a China, ganhou maior relevância. 

Assim como no caso japonês, o incremento das trocas comerciais e dos fluxos 

de investimento não se deu somente por fatores econômicos. Becard (2011, 37) 

recorda que a viagem do presidente Lula da Silva à China, em 2004, foi considerada 

uma das mais relevantes de sua gestão, tendo sido acompanhada por “nove 

ministros de Estado, seis governadores e aproximadamente 400 empresários”13. O 

adensamento do diálogo político, combinada às complementaridades econômicas, 

resultou na conversão do país asiático como principal parceiro comercial do Brasil 

em 2009, superando os Estados Unidos. De lá para cá as relações só aumentaram: a 

participação da China no superávit comercial brasileira subiu de 39% para 68% nos 

últimos dez anos (Watanabe 2020). 

As convergências nas agendas econômicas e diplomáticas proporcionaram 

uma maturação das relações bilaterais, resultando na criação de um conjunto de 

espaços institucionalizados de cooperação, como a Comissão Sino-Brasileira de 

Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban)em 2004, o Diálogo Estratégico em 

2007, e o Diálogo Financeiro Brasil-China em 2008 (Becard 2011). Outras 

articulações que merecem destaque são os Planos de Ação Conjunta para os 

períodos de 2010-2014 e 2015-2019 e o Plano Decenal de Cooperação (2012-2021). 

A Parceria Estratégica, estabelecida em 1993, também foi elevada à condição de 

Parceria Estratégica Integral em 2012.  

No plano multilateral, a visão transformadora acerca da ordem política global 

(Cardoso 2012), evidenciado na convergência de Brasília e Pequim em fóruns 

internacionais, proporcionou a formação de “coalizões de geometria variável” com a 

participação sino-brasileira (Silva 2015). Pautasso et al (2020) lembram que, ao 

longo da década de 2000, o Brasil promoveu a atuação conjunta com a China no 

processo de revisão das quotas-parte do Fundo Monetário Internacional (FMI), na 

institucionalização do G20 comercial e do G20 financeiro, no estabelecimento do 

BASIC e na criação do BRIC (posteriormente BRICS, com a inclusão da África do Sul). 

                                                     
13 Becard (2011, 37) lembra que o saldo final da visita foi de “nove atos bilaterais e 14 contratos 
empresariais assinados”. 
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Na última década, as relações econômicas passaram a envolver novas 

dimensões para além do comércio, entre as quais se destacam os investimentos e 

os projetos de infraestrutura. Os chineses realizaram investimentos especialmente 

no setor de energia, representando cerca de 70% do total (Ministério da Economia 

2019; AEI 2021), com vultosas operações no setor elétrico. Hiratuka (2019), contudo, 

lembra a prevalência de operações de fusão e aquisição, lançando dúvidas a respeito 

dos impactos pouco transformadores em termos de emprego e renda. Já Rosito 

(2020) aponta que, a despeito da influência econômica chinesa em diversos setores 

via comércio e investimentos, há limitações em relação ao desenvolvimento de longo 

prazo, sobretudo quando se leva em consideração o impacto potencial da China 

através dos vetores de crescimento do século - integração dos serviços à indústria 

e economia digital.  

Apesar das limitações e das notáveis assimetrias, infere-se que a China 

emerge não somente como principal parceiro comercial, mas também como fonte de 

financiamento e investimentos e origem de diversos negócios que operam no 

mercado brasileiro, havendo espaços institucionais e condições concretas para 

aprofundar a cooperação em distintas áreas e setores. Evidentemente, é imperativo 

rever o baixo perfil de engajamento verificado nos últimos anos, adotando um perfil 

mais ativo para a Ásia e para a China, em particular (Gabriel, Pires e Carvalho 2018).  

Concorda-se com o posicionamento adotado por Rosito (2020), ou seja, há a 

necessidade de estabelecer estratégias coerentes e de longo prazo para a China, 

explorando as sinergias em três eixos (econômico, infraestrutural e ambiental) e 

promovendo ações de cooperação em áreas como energias renováveis, 

biotecnologia, bioeconomia, tecnologia da informação, desenvolvimento 

tecnológico, modelos sustentáveis de desenvolvimento, entre outros. A situação 

contemporânea, de incertezas e indefinições a respeito das estratégias em relação à 

China, não impede a expansão dos fluxos de comércio e investimento, mas reduz as 

oportunidades para o desenvolvimento. Isto é, dificultam a adoção de ações 

orientadas para: i) a agregação de valor às exportações brasileiras e “descoberta” de 

novos nichos; ii) a absorção de tecnologias ou de partes das cadeias produtivas que 

deixarão a China; iii) a combinação de importação de insumos industriais chineses 

com agregação de valor para consumo no Brasil (Rosito 2020, 12).   
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3.3 Relações Brasil-Coreia do Sul 

 

Bem como referido, as relações com a Coreia do Sul não são intensas como 

as relações com o Japão e a China. De acordo com Uehara e Casarões (2013), as 

relações com Seul não tem o dinamismo econômico e os laços migratórios com o 

Japão, tampouco os intercâmbios comerciais e as convergências políticas com a 

China. De toda forma, os contatos avançaram de forma representativa nas últimas 

décadas, com incremento dos fluxos de comércio e investimento e elaboração de 

projetos de cooperação científica e tecnológica. 

À medida em que o processo de desenvolvimento sul-coreano se consolidava, 

cresciam também as relações com o Brasil. Na década de 1970, o impulso industrial 

da Coreia do Sul já tinha como resultado a demanda por recursos naturais do Brasil. 

Com a estabilização monetária e a abertura comercial na década de 1990, as 

importações oriundas da Coreia do Sul aumentaram em 800%, envolvendo 

especialmente automóveis de montadoras do país (Hyundai, Kia, Ssangyiong, 

Daewoo) (Uehara e Casarões 2013). No século XXI, o país passa a aparecer na lista 

dos principais parceiros comerciais do Brasil, constituindo-se como importador de 

matérias-primas e exportador de maquinários, automóveis e eletrônicos (Abdenur 

2014). O incremento dos intercâmbios comerciais veio acompanhado de uma 

elevação nos fluxos de investimentos, capitaneados em grande medida por grandes 

conglomerados sul-coreanos.  

A área de Ciência e Tecnologia é a que mais se sobressai quando se analisa 

as relações entre Brasília e Seul, uma vez que dá fundamental impulso ao 

relacionamento bilateral, complementando o aumento dos fluxos de comércio e 

investimento. A “Parceria Especial para o século XXI”, criada em 2001, poderia 

constituir um “novo modelo de relação bilateral para o Brasil, voltada para a 

cooperação em áreas consideradas de ponta e fundada sobre o eixo da ciência, da 

tecnologia e da inovação” (Ziemath e Aguiar 2017, 181). A despeito das limitações, 

avanços se sucederam, com projetos de cooperação por parte de agentes estatais e 

não-estatais em áreas como tecnologia da informação, energia nuclear, softwares, e 

outras iniciativas.  
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Outro acordo que merece destaque ocorreu entre a Embrapa e a Rural 

Development Administration (RDA), em 2008. Vale mencionar, também, acordos 

atingidos no âmbito da Cooperação Mista na área de Ciência e Tecnologia. Criada 

em 1991, a Comissão Mista entrou em funcionamento somente em 2011, com a 

realização de suas primeiras reuniões. Além de identificar setores prioritários para a 

cooperação, a Comissão também contribui para a execução de esquemas de 

interação no chamado “modelo 2+2”, no qual institutos de pesquisa ou universidades 

e empresas dos dois países se associam em empreendimentos empresariais e de 

pesquisa de forma conjunta. Desse modelo surgiu a joint venture entre a brasileira 

Altus e a sul-coreana Micron nas dependências da Universidade do Vale dos Sinos 

(Unisinos), cujo projeto prevê o desenvolvimento da cadeia produtiva de 

semicondutores em territórios nacionais (Ziemath e Aguiar 2017).  

A crise econômica e político-institucional no Brasil, contudo, vem 

acrescentando obstáculos para as relações bilaterais, contribuindo para oscilações 

nos fluxos de comércio e para incertezas em relação aos projetos de cooperação 

científica e tecnológica. O comércio bilateral, que já esteve na casa dos US$ 20 

bilhões, atualmente compreende uma soma de metade disso (Chan-Woo 2019). 

Apesar dessas oscilações, a Coreia atualmente disputa com o Japão o posto de 

segundo principal parceiro comercial do Brasil na Ásia, atrás somente da China. Do 

ponto de vista comercial, vale mencionar as negociações para o estabelecimento de 

um Acordo de Livre-Comércio do Mercosul com a Coreia do Sul, com desfechos 

incertos até o momento, dado o próprio enfraquecimento do bloco nos últimos anos. 

Paralelamente, há um conjunto de empresas sul-coreanas instaladas no Brasil em 

setores com forte componente científico-tecnológico que podem proporcionar a 

complexificação da cadeia produtiva e gerar impactos no padrão do comércio 

internacional brasileiro (Ziemath e Aguiar 2017).  

As oportunidades e as sinergias existem em um conjunto de dimensões, 

especialmente a comercial e a tecnológica, havendo condições para estreitar os 

projetos de cooperação. O aproveitamento deste potencial, contudo, depende de uma 

estratégia de inserção internacional que considere o “século asiático” também como 

um século sul-coreano (Ziemath e Aguiar 2017). Ao mesmo tempo, é preciso 

considerar as lições que o próprio desenvolvimento sul-coreano lega ao Brasil, com 
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um sistema de inovação fortemente amparado em sinérgicas interações entre o 

setor público, as universidades e as empresas nacionais. Na contramão do exemplo 

sul-coreano, o Brasil vem desmantelando suas políticas de Ciência e Tecnologia, 

reduzindo os orçamentos para as agências de fomento à pesquisa (CAPES e CNPQ) 

e extinguindo as poucas iniciativas existentes no país no setor de semicondutores, 

como o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (CEITEC). Dessa forma, 

as potencialidades do relacionamento com Seul, principalmente em setores como 

biotecnologia e eletrônicos, mostram-se limitadas, reforçando o argumento acerca 

da necessidade de elaborar estratégias consistentes para a Ásia e explorar 

oportunidades com os principais parceiros do continente.   

 

3.4 Relações Brasil-Índia 

 

As relações do Brasil com a Índia são recentes, apesar de formalmente 

datarem a 1948, com a abertura de uma embaixada indiana no país. A interação entre 

os dois países permaneceu baixa dada as graves tensões diplomáticas relacionadas 

com o esforço da Índia para descolonizar Goa e outros enclaves portugueses 

(Furtado 2008). O Brasil apoiou Portugal e, como retaliação, a Índia proibiu a 

exportação de material genético e de animais para a melhoria dos rebanhos zebuínos 

brasileiros (Vieira 2007). As disputas diplomáticas e a “contenda dos zebus” 

marcaram por algum tempo as relações entre os dois países de modo negativo. A 

Índia passou a considerar o Brasil como submisso aos interesses das antigas 

colônias (Neves Jr 2011). Como resultado, durante as duas primeiras décadas após 

a Segunda Guerra Mundial, não houve um único acordo comercial entre os dois 

países (Furtado 2008). 

Os obstáculos bilaterais também foram aumentados com a lógica bipolar e a 

respectiva proximidade do Brasil com os EUA e da Índia com a URSS (Hirst 2008). 

Assim, a relação permaneceu pouco significativa durante a maior parte da Guerra 

Fria, com a exceção da convergência de visões a respeito da questão nuclear (Jung 

2016) e do status semelhante de potências médias (Sennes 2003). As posições 

compartilhadas na arena multilateral, como as negociações comerciais do GATT, 

eram, segundo Lampreia (1998) espontâneas, coincidentes e não planejadas. O 
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afastamento diplomático persistiu até a década de 1990, com exceção de algumas 

frustradas tentativas de retomar as relações entre os países 14 . Sahni (2015) 

caracteriza esse período das relações como “solidariedade retórica”. 

O fim da Guerra Fria permitiu que Brasil e Índia tivessem um novo começo, 

com a diversificação de suas parcerias (Das 1994). Na visita de Cardoso à Índia, em 

1996, os dois países assinaram o acordo de Cooperação no Uso Pacífico da Energia 

Nuclear. Entretanto, em 1998, o Brasil rompeu o acordo como retaliação ao teste 

nuclear indiano. O potencial das relações era expresso em fóruns multilaterais, em 

algumas coincidências importantes nas posições internacionais, nos campos 

político e comercial. Contudo, os oito anos do governo Cardoso não se traduziram 

em resultados concretos nas relações bilaterais, apesar do interesse manifestado 

(Silva 2008). A Índia, assim, não desfrutou do mesmo dinamismo e profundidade das 

relações do Brasil com a China no período. 

No governo de Lula, a relação com a Índia assumiu uma importância crescente 

na política externa, como parte central da agenda de Cooperação Sul-Sul (Silva e 

Andriotti, 2012). Nesse sentido, a convergência política dos dois países é observada 

na formação do fórum de diálogo IBAS (Índia, Brasil e África do Sul), bem como na 

participação no G-20 na OMC, no G-4 e no BRICS (Stuenkel 2010). A maioria dos 

críticos apontou que os fracos vínculos comerciais entre Brasil e Índia dois não 

justificariam a aliança política, em uma leitura da política externa brasileira que tem 

sido tradicionalmente ditada pelos vínculos comerciais. No entanto, como observam 

Sauter e Jung (2020) imaginou-se uma aliança política como ponto de partida, a 

partir da qual as relações comerciais seriam sistematicamente fomentadas. 

Assim, as relações interestatais aprofundaram-se graças a um contínuo de 

visitas oficiais e a uma agenda diversificada de acordos bilaterais (Sahni 2015). Os 

acordos nas áreas de cooperação científica e tecnológica e comercial alcançaram 

maior efetividade, por meio da exportação de etanol e da transferência de tecnologia 

para sua produção. Sobre os tratados comerciais, especificamente, ressalta-se a 

compra de aviões da Embraer para integrar a forças aéreas indianas (Neves Jr 2011). 

                                                     
14 Com vistas a restabelecer a aproximação na visita de Indira Gandhi, em 1968, foram assinados 
acordos de cooperação que não saíram do papel. Na década de 1980 ainda foram celebrados mais 
alguns atos diplomáticos que acenaram para a possibilidade de estabelecimento de parcerias, mas 
esses acordos não eram mais do que intenções e, na prática, pouco significaram (Vieira 2007, 54). 
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Situação que levou, em 2004, ao acordo de comércio preferencial entre o Mercosul e 

a Índia e, em 2006, a elevação das relações ao status de parceria estratégica. Como 

resultado, ocorreu uma intensificação dos negócios entre Brasil e Índia a partir no 

período: o comércio bilateral cresceu de US$ 500 milhões, em 2000, para o ápice de 

US$ 11,4 bilhões, em 2014 (Brasil 2021, s/p). 

  Observa-se que, com o desengajamento da política externa brasileira, o valor 

do comércio bilateral diminuiu. O ano fiscal de 2016 a 2017 foi um período em que 

se registrou uma queda no comércio bilateral de US$ 7,9 bilhões, em 2015, para US$ 

5,64 bilhões, em 2016 (Brasil 2021, s/p). As razões para a desaceleração foram 

complexas e variadas, com desafios internos e fatores externos, em que a queda 

global nos preços das commodities e a recessão econômica brasileira iniciada em 

2015 afetaram o comércio geral do Brasil. No entanto, com ligeira recuperação da 

economia brasileira no ano de 2017, o comércio bilateral subiu para US $ 7,6 bilhões 

e manteve esse patamar (Brasil 2021, s/p). Sem incentivo político, o comércio com a 

Índia não voltou a crescer depois da adoção do “desengajamento estratégico” pelo 

governo brasileiro. Ou seja, apesar do entusiasmo do governo Bolsonaro em relação 

à Índia, dado que o país tem sido tratado como um aliado pelos EUA, não foi possível 

verificar resultados concretos em termos de volume comercial.  

 

3.5 Relações Brasil-Sudeste Asiático 

  

As relações com o Sudeste Asiático, mais especificamente com os países da 

ASEAN, apresentam elevado potencial para o desenvolvimento brasileiro, ainda mais 

se considerarmos que a região dispõe de um dos maiores níveis de comércio intra-

regional do mundo. Para Veloso (2017, 241), o Sudeste Asiático “reúne todos os 

atributos para fazer parte desse contexto de ascensão [da Ásia] no cenário global”. 

Os países da região se colocam cada vez mais no núcleo das transformações nas 

cadeias regionais e globais de valor, sendo parte central da Parceria Econômica 

Regional Abrangente (RCEP), que comporta cerca de ⅓ da população, do PIB e do 

comércio mundial (Whiting 2021). Refletindo esse potencial, as relações do Brasil 

com as nações do Sudeste Asiático elevaram-se em cerca de 18% no último ano 

(Cagliari 2020). 
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 O incremento dos fluxos de comércio, contudo, constituem um processo que 

se inicia ainda no início dos anos 2000. Entre 2003 e 2011, recorda Abdenur (2014), 

o comércio com os países da região cresceu rapidamente, diversificando os 

parceiros comerciais do Brasil na Ásia, incorporando também países como 

Singapura, Tailândia, Malásia e Indonésia. Em termos de representação no comércio 

exterior, o Sudeste Asiático respondia por 2,3% dos fluxos de comércio em 1990, 

alcançado 5,1% em anos recentes O aumento da importância do Sudeste Asiático na 

inserção internacional brasileira se verifica em alguns fatos: até 1990, o Brasil 

possuía somente 7 acordos bilaterais na região, sendo mais de 60 atualmente. Não 

havia também qualquer mecanismo de encontros bilaterais regulares, ao passo que 

agora são cerca de 15, entre ativos e planejados (Veloso 2017, 240). 

A despeito dos avanços e do imenso potencial, a agenda da política externa 

brasileira para a região tem sido modesta, refletindo o já mencionado 

“desengajamento estratégico” da inserção internacional do país (Silva 2018). Em 

2017, o então chanceler brasileiro, Aloysio Nunes, realizou visitas oficiais ao Sudeste 

Asiático. Os motivos da visita foram a busca pelo incremento dos fluxos de comércio 

e a atração de investimento e a aproximação do Mercosul com o bloco asiático. Outro 

objetivo da missão era reunir os embaixadores de Singapura, Filipinas, Tailândia, 

Timor Leste e Mianmar e formular uma política coesa para a Ásia. Os resultados, 

porém, alinharam-se aos objetivos “neutros” dessa estratégia, não envolvendo 

considerações políticas e estratégicas que pudessem impulsionar as relações do 

Brasil com o bloco, refletindo a inserção de baixo perfil da diplomacia brasileira nos 

últimos anos (Gabriel, Pires e Carvalho 2018).   

  

Considerações finais 

 

Em diferentes momentos ao longo de seu andamento, a política externa 

brasileira buscou o estreitamento das relações com a Ásia. Com o governo de 

Kubitschek, o Brasil deu início a uma aproximação estratégica com os países 

asiáticos. Desde então as relações do país com a Ásia foram marcadas pela tentativa 

brasileira de diminuir a sua dependência política e econômica e aumentar as suas 

parcerias. Entretanto, somente com Cardoso e Lula que o Brasil teve como pauta a 
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Ásia na agenda de política externa. As estratégias de autonomia pela “participação” 

e “diversificação”, nesse sentido, qualificaram a projeção das relações brasileiras 

com os países da região. Observa-se que o que existe em comum entre os governos 

foi a procura por se aproximar da Ásia desde o início, refletindo uma matriz política 

externa que valoriza a autonomia do país. Retoma-se, desta forma, o argumento de 

que a incorporação de elementos políticos e estratégicos contribuiu para a 

maturação das relações do Brasil com a Ásia no início do século XXI.  Na última 

década, todavia, o desengajamento da política externa brasileira, que ocorre desde o 

governo de Rousseff e com maior ênfase a partir de Temer, limitou as possibilidades 

de ganhos no relacionamento com a Ásia.    

No caso de Japão, China e Índia as relações bilaterais ganharam conotações 

estratégicas em espaços de governança multilateral, que refletiram em um 

estreitamento da cooperação bilateral durante o governo Lula. Além disso, as 

parcerias com China e Índia proporcionaram a criação de “instituições paralelas” em 

diferentes esferas (Stuenkel 2018), com destaque para o BRICS. O caso sul-coreano, 

apesar do incremento dos fluxos de comércio e investimento desde a década de 

1990, demonstrou um diálogo político e estratégico mais limitado, em comparação à 

China e ao Japão, especialmente (Uehara e Casarões 2013). O relacionamento com 

os países do Sudeste Asiático, a despeito de terem apresentado avanços 

representativos, especialmente em termos comerciais, se destaca mais pelo seu 

potencial, visto que a ASEAN possui um dos maiores níveis de comércio intra-

industrial do mundo e está no centro da RCEP, recente veiculado como o “maior 

acordo comercial do mundo” (Whiting 2021). 

Notou-se, ao longo das seções, que o perfil de engajamento da política externa 

brasileira influencia não somente os fluxos de comércio e investimento, mas também 

a participação do Brasil nos espaços de governança multilateral e o desenvolvimento 

de projetos de cooperação em distintas dimensões. Com a aceleração do fenômeno 

da ascensão asiática, em razão de fatores como o sucesso dos países do Leste e 

Sudeste Asiático no combate à pandemia (Ribeiro e Ungaretti 2021), argumenta-se 

que o Brasil não pode continuar a ignorar a ascensão do continente e seu enorme 

potencial, sob o risco de ficar alijado das cadeias de produção e comércio e 

marginalizado dos principais centros internacionais de decisão no futuro. Em poucas 
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palavras, é imprescindível superar caminhos tanto reacionários quanto 

excessivamente “neutros” de relacionamento com a Ásia, reorientando a política 

externa brasileira em bases estratégicas, autonomistas e centradas no 

desenvolvimento nacional.   
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Guilherme Reolon de Oliveira1 

Introduction 

 

National identity is in dispute. By social movements, by the government, by the 

State, by intellectuals, by the interests of each citizen. Anyone who thinks that this 

dispute is from today is wrong. As a social problem, it most likely arises at the time 

of the constitution of the National State, that is, the Proclamation of Independence, if 

that happened – as a fact or in fact –: a Nation “appears” on the world stage2. As a 

sociological problem, without a doubt, the problematic gains breath with the great 

interpreters of Brazil, especially in the beginning of the 20th century, in the midst of 

the effervescence of the Republic, still insipid, but with a desire for growth, to "form" 

as a unit, with cultural apex in Modernism. However, the national identity was never 

resolved: after more than 500 years of our "discovery", almost 200 years of 

"independence" and more than 120 years of the Proclamation of the Republic, what 

we are is still a mystery, a question, still a problem. 

I am from a city – Caxias do Sul – that claims a local identity, based on 

numerous regional studies (and here the regional does not refer to the regions of the 

country, but to the Italian Colonization Region of Rio Grande do Sul, specifically in the 

“Serra ” Gaucha): we would be Italo-Gaúcho-Brazilians, and it seems that in the same 

order – Italianity sounding much stronger than Brazilianness, and even than 

“gauchidade”. The city does have Carnival – this phenomenon that is so 

                                                     
1  Philosopher, sociologist and journalist (Mtb 15.241). Co-editor of the website apolineo.net, 
specializing in art criticism and aesthetic experience. Doctoral Student in Philosophy (PUC-RS), 
Master in History, Theory and Art Criticism (PPGAV/UFRGS), Master in Social and Institutional 
Psychology (UFRGS), Bachelor in Philosophy (UFRGS/UCS), Bachelor in Social Sciences (UFRGS) and 
Bachelor of Social Communication – Journalism (UCS). Author of “Arte pós-nonsense” (EDUCS, 2019) 
and “Estética do Frio, uma ontologia visual” (Fênix, 2021). E-mail: guilhermereolon@terra.com.br.  
2 According to the thesis of Bresser-Pereira (2012), regarding the political-economic pacts established 
in the country's history, Brazil has never constituted a Nation, only a State. 

https://doi.org/10.36592/9786581110307-03


 
 
 
 
60 | Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

representative of our nationality – but there, Carnival has even happened during Holy 

Week (and make no mistake, such Italianity still shows itself, or wants to, in the 

Catholic religion). And the biggest Carnival is another: it is the parade of floats for the 

Festa da Uva – a party that arose with the purpose of exalting (or was it allegorizing?) 

the strength of the fruit harvest that bore fruit (wealth!) to the locality, even if the 

grape has long since ceased to be the flagship (although the city still has a Contest 

for the Best Wines of the Year), giving its place to the metal-mechanic industry. The 

Grape Festival is so allegorical that a queen and princesses are elected to represent 

it every two years (although whoever was, never ceases to be so - and then the 

principle of monarchy, mixed with "election" is not mere coincidence). 

And Rio Grande do Sul is another “very” complicated story. Our state has 

already claimed separation from the country - and I am not talking here about the 

commented Farroupilha Revolution, a war that lasted ten years, but which, through 

obtuse political means, did not generate anything - only the death of slaves and 

people not involved in the agreements of the beef jerky elite, linked to institutions 

secrets. I'm talking about separatist movements, in force in the 1990s – and even 

today! The gauchos “see themselves” – one of the high points of their identity – as 

parts of a whole called the “Silver Basin”, this cluster of territories partly Brazilian, 

partly Uruguayan, partly Argentine, with characteristics much more, perhaps, shared 

than between the south. -rio-grandenses and other Brazilians. The Gaucho 

Traditionalist Movement gave, and still gives, strength to this regional identity (a 

similar movement was launched in 1926, by Gilberto Freyre, in Recife: the Regionalist 

Manifesto, in defense of regional values). And one cannot forget the original 

“aesthetics of the cold”3, created by musician and composer Vitor Ramil, to describe 

our so peculiar gauchism, which has so little of tropical – the prevailing climate in 

this country with continental dimensions.  

Brazil, thus, is becoming more and more intriguing. Inquire "which country is 

this?" it is more than making a social critique of corruption and the “dirt everywhere” 

that spreads “in the slums, in the Senate” and throughout the territory, as the Legião 

                                                     
3  Chico César, in a show-homage to Vitor Ramil (November 27, 2014. Salão de Atos da UFRGS), 
proposed "putting some fire stakes in this cold aesthetic", and he did so beautifully, being cheered by 
a crowded auditorium: united the northeast to the south, structuring a national unity through music, 
in a post-electoral period so marked by a discourse of “division” of the country. 



 

 

 
 

Guilherme Reolon de Oliveira  | 61 

 

Urbana did in the 1980s: it is asking who we are, to start of a possible (?) answer (?) 

to ask what and why we do it. I am amazed when I hear professional colleagues 

(whether they are journalists or sociologists) claiming, for example, that the country, 

even and especially gauchism, are social "constructions", as if everything had fallen 

to the ground, and the discourse had close in on itself. Whether or not we were born 

under the aegis of such a construction (wouldn't all of humanity be, or what comes 

from it – culture, civilization?), so how to support our existence if we extinguish or 

ignore our structural base, which sustains as a society? 

These and other questions will permeate this essay, which intends to launch a 

hypothesis of the necessary inseparability between identity and difference, form and 

content, unity and multiplicity, ethics and aesthetics, aiming at a new look at national 

identity, from an interdisciplinary, debated view with the concepts of hybris (mix) & 

hybrida (hybrid). These concepts were introduced in another essay (OLIVEIRA 2019), 

bearing in mind the fetish of multielementaryity, disguised as a hybrid statement, by 

the cultural industry, one of the characteristics of de-symbolization, as denounced 

by Dufour (2005). The other concept introduced is that of identity – which, we can 

already say, is to recognize unity in the multiple and multiplicity in the one; the 

difference in the Same and the identity in the Other (according to the theoretical 

formulation established in OLIVEIRA 2019). By the way, would this supposed “failure 

of unity”, so preached by the contemporary discourse of multielementaryity, not be 

another “social symptom” of that discourse that affirms the (national) identity does 

not exist? 

It is also necessary to differentiate between national identity and what 

constitutes being Brazilian. The former refers to the Nation (never built in Brazil, an 

entity always explored, never designated by the Other who “discovered” it); the 

Brazilian being, however, is what identifies and differentiates the subjects of this 

territory and the relationships between them. Due to the limited space required for 

the work, the questions are launched for reflection: sometimes, not being able to go 

deeper into the themes, but the opening for this will be set. Elements open up: what 

is Brazil like, how does it seem to be and how does it want to be (to be seen)? 

The National Identity is closely related to the internal country and the external 

country , the first referring to public policies, the second to international relations, 
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both the same (MILAN, 1984). In international relations, nations are identified by their 

differences in hard power (weapons, institutions) and soft power (values, 

credentials). In public policies, the country is what it does with its citizens: how they 

are assisted in all needs, rights and conflicts. The values, then, as an “export good” 

and a reference in policies, both internal and external: not only the culture, but the 

morality of a people. And then the question is: Brazil is still a “cordial people”, in what 

sense? National identity is still an important element for reflection, because 

questions such as these arise from it: what the country "transmits" in international 

relations - how Brazil is configured in hard and soft power - and how the State acts 

with federative entities and these with the inhabitants of your territory?  

Our theme: Brazilianness. Our problem: this being what characterizes Brazil 

(or being Brazilian), what are the ethical-aesthetic assumptions for the construction 

of this national “collectivity”? That the country aims for internal inter-citizen relations 

(ethics), how does it want to be recognized (identified/differentiated) by other nations 

(aesthetics)? Aiming to achieve the objectives proposed in this research (which are, 

the main ones: to identify the existence or not of a/of Brazilianness; and formally 

propose an ethical-aesthetic differential of recognition of nationality internally and 

externally), by the search for synthesis (referential, already which is always 

unattainable by itself: so the complementary and supplementary logics), from a 

dialectical process, our method of analysis will be the dialectical one, based on the 

discussions and methodologies initially presented by the Hegelian thought, but 

mainly Marxist, in what specifically concerns to Frankfurt School studies. The 

dialectical method, later named by Max Horkheimer as Critical Theory (as opposed to 

Traditional Theory), in this sense, exposes the contradictions of the same fact, 

contrasts argument against argument and aims for a synthesis - which constitutes 

the very reality of the analyzed object - between the thing and its context, essence 

and appearance, identity and difference, the particular and the universal: “The telos 

of the dialectical way of looking at society is contrary to the global. Despite the 

reflection on totality, dialectics does not proceed from above, but tries to theoretically 

dominate through its procedure the antinomic relationship of the universal and the 

particular” (ADORNO 2000, 154). 
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Critical Theory is our method of analysis, psychoanalysis (Freud-Lacan and 

his interpretants) is our fundamental theory. For Adorno (2000), a critical theory, 

despite all appearance of objectification, is guided by the idea of society as a subject. 

Thus, “the singular phenomenon encompasses the entire society” (p.156). To 

investigate an object and its vicissitudes, in this way, is to study the social from which 

it arises. Hence the relevance of this study and this investigative method. A theory 

must try to explain (inquire) today, but not only: that it embraces yesterday is 

essential, that it embraces tomorrow is desirable and necessary 

 

Being Brazilian: (still) about the Brazilian identity 

 

What is Brazil? Being Brazilianness what constitutes us as citizens of our 

country, how is it characterized? Brazil, Brazil or Brazil, country or idea: is a nationality 

or an isolated uprooted belief system structured? 

 

[...] there is no soil, no people, nationality is just a certain system of taxes, the 

soul, a tabula rasa, a wax with which one can immediately mold a true man, a 

general, universal man, a homunculus: just apply the fruits of European 

civilization and read two or three books for this (DOSTOIÉVSKI 2000, 95-96). 

 

The notion of Brazilianness points to the origin, foundation, which, in turn, 

refers to the identity of the Brazilian people. According to André Green (1981), the 

concept of identity groups the notions of permanence and maintenance of reference 

points that do not change over time. It applies to the delimitation that allows the 

distinction of a unit, providing a relationship with the other. Identity is the synthesis 

of the self, including the attributes that others give it, allowing a representation of 

itself: “Something with the essential property of defining the conjunction of identity 

and difference – this is what seems to me most appropriate for explain the function 

of the subject structurally” (LACAN, Seminar 13, unpublished, section of 12/01/1966). 

If we understand with Sigmud Freud that all psychology is social psychology, 

that is, that the social is a “reflection” of the individual, we infer, with Jacques Lacan, 

that the subject is determined by the signifiers of the Other. Lacan does not explicitly 
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speak of identity, but of identification, as Freud did in Mass Psychology and Analysis 

of the Self. The subject (according to Quinet, in his interpretation of Lacan), thus, is 

“without” identity, or rather, the identity, which belongs to the imaginary register, 

comes from the Other. 

 

The subject does not have its own identity, it is only represented by signifiers that 

are found in that psychic place that is the Other [...] The subject does not “is” this 

or that. It is an emptiness, a hole in the whole of language, sliding along the 

significant chains. [...] We must remember, however, that it is about identification 

and representation, or, in Lacanian terms, alienation. The subject is not what the 

Other points to him. The subject is alienated from these signifiers that belong to 

the Other, as a place of the unconscious. (QUINET 2012, 23-24). 

 

According to Porge (2006), the subject is represented by a signifier to another 

signifier: with this formula, Lacan identifies the subject in relation to the unconscious. 

It is a symbolic identification through a count: an element that connotes the 

difference in its pure state. In order for there to be a Subject, one, no longer allocated 

to the Other, the symbolic function must be inscribed, a condition that is only met 

when the “unary trait” is inscribed in this subject, a unique difference of being, unitary 

in itself, irreplicable. What implies in the unary trait “this function of unity is, precisely, 

to be no more than a difference” (LACAN, L'identification, unpublished, 29/11/1961). 

And: “The essence of the signifier, in its function of connoting difference, is the unary 

trait. [...] The unary one is the number: it designates the multiplicity”. (PORGE 2006, 

199). 

Alain Juranville (1987) adds that the unary trait, the differentiating signifier of 

the Subject, the “written” signifier, only acquires value from the place of the one who 

traces it, inscribes it, that is, from the symbolic Other: the proper name is the essential 

form of the unary trait: “The vestige of the unary trait according to which desire is 

constituted is nothing more than a fragment of writing, which calls on the subject to 

write, to complete the writing that has begun” (JURANVILLE 1987, 254) . In this sense, 

being a Subject is only like being literate. We Brazilians were “literate” by those who 

“discovered” us? Have they “drawn” our “one”, wishing us to wish, that is, to have our 

own life, detached from the metropolis? If we have never signed up symbolically, and 
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if desymbolization prevails today, how can we write our history without the Letter 

(and the understanding of it)? 

Thus, the question “who are we?”, posed by social scientists who focused on 

national identity – among them, Sérgio Buarque de Holanda (1995) – still seems 

misunderstood, unfinished, partial, because identity itself includes the notion of 

maintenance. A very worked-out subject, but never concluded in its formulations, it 

involves a continuation of questioning and doubt, a permanent attempt at 

clarification. 

If identity is the name given to the representations and feelings that the entity 

develops about itself, from the set of its experiences, according to Bock (2002), a 

detailed study on this - the Brazilian identity - correlated to troubled periods of our 

history, for example the dictatorships, proves to be important, because suddenly 

innovative in some sense. From this perspective, this issue is even more intriguing if 

we think like Caetano Veloso, who claimed that the dictatorship was an expression 

of Brazil. What expression is this, from which Brazil? 

 

If we fail to recognize what is ours as ours, we refuse what we are for what we 

cannot be (since the other does not recognize us as identical with him), that is, 

we refuse difference in order to desire an impossible identity. Identity is created 

and recreated, through its recollection, which implies repeating, but necessarily 

differentiating. (MILAN 1984, 87-88). 

 

Studying identity is studying who we are, what our representations are, what 

others think about us, what we think about ourselves, what we export as “Brazilian 

reality”. Two were the cultural movements that, along with the main “inventor” 

thinkers in Brazil, sought to establish a national identity, or even to express it, to say 

it: modernism, in the 1920s (mainly with Oswald de Andrade) and Tropicália, whose 

experimentation period was short (1968 to 1973), although it is still spreading today. 

Tropicália, according to its main exponent and leader of the movement, 

Caetano Veloso, was a remembrance, an update of the modernist discourse. 

Modernism and tropicalism, in this sense, are signifiers of what Brazil is, they show 

what we are, in an interconnected chain: one refers to the other, which refers to a 
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signifier that intends to master, but unattainable, since our origin is always in check 

: it is in the indigenous, in what has always been here; is in Cabral; is in the Portuguese 

Royal family; is in Independence? In this sense and from the perspective elaborated 

by M.D. Magno (1985), we intend to highlight the founding and constituting signifiers 

of the symptom and fantasy that are particular to Brazil.  

 

If, on the one hand, it is necessary to admit at the outset that Brazil or Brazilians 

do not exist, as both are of the order of a fiction, on the other hand, nothing 

prevents one from listening, from the significant insistence, to the truth that is at 

stake in this fiction. [...] What matters here is the question of a national 

symptomatic and fantasy. [...] The symptom [...] enables the unveiling of the 

subject's reality and, because it is metaphorical, it can be symbolized through 

how many metaphors replace it, capable of saying it well. And to bless him is to 

go through his fantasy (MAGNO 1985, III). 

 

Brazilian Modernism has its main representative in the figure of the writer and 

essayist Oswald de Andrade, author of the Manifesto Antropófago. The Antropófago 

Manifesto, published in 1928, after the already important Pau-Brasil Manifesto, of 

1924, inaugurates a new way of thinking about Brazil and its vicissitudes: against the 

indigenous discourse of the green-yellow, nationalist par excellence, which was also 

constituted in the 1920s. Green-yellowism (indigenist), for Oswald, is mythical, while 

the metaphorical anthropophagus is an anti-myth. It is worth remembering here the 

scenario of the time: a newly inaugurated Republic, which had overthrown a 

continuing Empire of the Bragança monarchy and an economically effervescent 

nation (leader in world coffee production). It is noteworthy that Oswald is the leader 

of the modernist movement, alongside Mário de Andrade (and his “Macunaíma”, 

regarded as the trustworthy representative of Brazilianness) and Tarsila do Amaral 

(and his “Abaporu”, pictograph named by Oswald, “the man who eats people” in Tupi-

Guarani). The Anthropophagous Manifesto, in this sense, is at the heart of Oswald's 

thought, because it outlines the defense of his main idea, based on an extreme 

metaphorization: Brazil is anthropophagous, “eats” foreign culture and properly 

digests it – the result is something new, Brazilian par excellence, which, according to 
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the author, is against all catechesis and carnivalizes everything. Anthropophagy, as 

enunciated by Oswald, is not just a "swallowing" of what is produced abroad, but a 

reformulation with its own way, that is, it is not about copying the foreigner, but about 

not closing in on oneself, in a boastful way. The result is a truly Brazilian culture, 

including “exports”. 

Anthropophagy is what Oswald de Andrade (2011) places as the core of 

national identity: he elevates it to Weltanschuung, as a worldview, ideology. 

According to the thinker, this is what unites us: philosophically, economically, 

socially, because we were never catechized, what we did was carnival: Carnival as a 

representation of the anthropophagic ritual. According to Milan (1984), “what 

belonged to the other, carnivalized, becomes our thing” (p. 82). “If Carnival cultivates 

ambivalence, it is strict about who we are, it practically teaches us to insist on the 

values of Brazilianness and the language we speak”. (MILAN 1984, 66). 

The anthropophagic ritual is not a "swallowing" of the other, a destruction of 

otherness, but rather a creation, with its own uniqueness, of what is actually Brazilian, 

since, if we analyze more closely, those who arrived here (the Portuguese) , is that 

they “robbed us”, they deprived what was here (the indigenous). Oswald elevates the 

indigenous to the condition of a Brazilian par excellence, without the mythification 

that he had in Romanticism (enacted, for example, in O Guarani, by José de Alencar), 

in a dialectical position: whose assumptions would be that of the natural man as a 

thesis, the civilized man as antithesis and “technized” natural man as synthesis, that 

is, to reintegrate primitive life (with its matriarchal values) into civilization. But it 

cannot be ignored, however, that Brazil is not indigenous, it is indigenous, white 

(Portuguese and immigrant) and black, and their miscegenation. Therefore, what 

always happened was, metaphorically, anthropophagy: an incorporation, an 

“assemblage”, and a subsequent “Brazilianization”. In anthropophagy there is no 

attitude of annihilation of the other reality, but a construction. In the words of Maltz 

(1993): “Oswaldian cannibalism has a constructivist and prospective sense” (p.20). 

 

the counterpart of this attitude of ideological and cultural inertia, of brutal 

assimilation that legitimized foreign influence, would be the anthropophagic 

attitude of 'swallowing' European knowledge, 'devouring' it no longer to 
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incorporate it mechanically but to absorb it dialectically in an attempt to 

Brazilianize our culture by giving it an identity (MALTZ 1993, 11). 

 

But the concept of anthropophagy, as described by Oswald de Andrade, and 

later taken up by Tropicália (Oswald was the connection point between all the 

tropicalists and their antagonistic admirers), is not a bastion of any solution about 

what we are, because we still remain absorbed when we think about the country, even 

in national public policies: are we Brazil or are we many Brazils – regional or national? 

Antropofagia is exactly in line with an earlier, more original question, which refers to 

Brazilian Brazil versus disseminated Brazil, Brazil, and intends to resolve it, acting "as 

a combative instrument against the violence disseminated by the colonizer" (MALTZ 

1993, 22). What Oswald intended, I think, and therein lies his greatest relevance (not 

only for him, but for the modernists), was to unveil Brazil, to say it in its truth, not 

accepting the imposition of the European lord, but not forgetting that Brazil was not 

built from nothing, from a given, but from antagonistic forces, in a dialectical process 

between the three ethnic groups (or more of them, according to the perspective): 

“Anthropophagy is rather a decision of rules than a panacea to solve the Brazil's 

identity problem [...] is a way of radicalizing the demand for identity (and excellence 

in the making), and not a dribble in the matter” (VELOSO 2008, 244). 

The country, however, seems to have forgotten, perhaps repressed (for what 

reasons?) this reality and, in the years following the modernist movement, reinforced 

the antagonisms. In this sense, art is an expression of our reality and, as Brazil has 

its most internationally recognized art in music (we have never stood out at the same 

level in cinema, painting, etc.), popular music, already Joao Gilberto had once said, it 

is the determinant of our truth. Parallel to modernism, Brazil sees its main artistic 

export product: samba. But this one, although disseminated, later dissipates and, to 

give it a new look (and make it reach all social strata), Bossa Nova appears, an 

exponent of the so-called Brazilian Popular Music in the late 1950s., however, under 

strong foreign influence, the country is “invaded” by rock (American and British). It is 

in this clash – MPB versus iê-iê-iê, the Jovem Guarda movement, which translated 

and Brazilianized rock – that Tropicália emerges, as a resumption of the search for 

answers to who we are – Brazilians, Brazilians, foreigners in our own land. 
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The tropicalists had strong references in Neoconcretism and Cinema Novo 

(represented in the figure of Glauber Rocha), passing through Bossa Nova, rock (both 

English, with the Beatles, and the “Brazilianized” of the Jovem Guarda), through the 

inventive literature of James Joyce and Guimarães Rosa, by Carmem Miranda and 

the products of mass culture at the time. Tropicália appears as a movement from the 

release of the album Tropicália ou Panis et Circensis, recorded in May 1968, and 

continued until the release of the album Araçá Azul, by Caetano, in 19734. 

Like modernism (which aimed to reintegrate the primitive with the civilized), 

tropicalism sought a synthesis between the archaic and the modern. Tropicália, 

under this aspect, allegorizes this reality (Favaretto 2007). And allegorizing, we 

resume, is carnivalizing, which, again, is an anthropophagic act. 

 

Repeating a Western fantasy about Brazil, Carnival is simultaneously a Brazilian 

fantasy about the West through which we cease to be an object of other people's 

desire to become subjects. [...] Carnival is a paradoxical cult of oblivion, because 

through it we remember the past, reinventing our history every year (MILAN 1984, 

79-80). 

 

Tropicalismo is a vision of national identity that, during the years in which it 

was in force as an experiment, defied, although without this pretension, the military 

dictatorship, especially because it emerged and co-existed with the validity of 

Institutional Act No. 5, the main instrument created by the military in the repression, 

censorship and fight against opposition forces, installed by the government of Costa 

e Silva (1967-1969), which also instituted the National Security Law, closed 

Congress, suspended the habeas corpus and fought hard against the press and the 

contesting cultural forms of the Military Regime, continued by Médici (1969-1974), 

whose government was that of “Brazil: love it or leave it”. 

But Tropicália itself was not a protest movement: opposition to the military 

regime took place, in music, through protest songs, enshrined in Festivals, and which 

had their strength in content, in lyrics, loaded with a combative connotation. 

                                                     
4  “[Araçá Azul] is the synthesis of all the scripts opened by tropicalism, which, taken to the last 
consequences, exhaust the period of experimentation” (FAVARETTO, 2007, p. 41) 
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Tropicália “treats the social without the pathos then in force” (FAVARETTO 2007, 21): 

the “historical, ideological and artistic contradictions are raised to undergo a 

demystifying operation” (p.26). Tropicalism shook the military, but in another sense. 

When imprisoned for two months, Caetano Veloso had contact with a sergeant and a 

captain, who “revealed” to the composer where the Tropicalist “power” was. 

Tropicália's subversive power lay in form rather than content: the search for 

“destructuring” that the musicians even exposed in their press interviews presented 

the military with a greater risk than protest songs, which could be “justifiably” 

censored by the its content: “the coincidence, in Brazil, of the hard phase of the 

military dictatorship with the height of the counterculture tide. This is, in effect, the 

background of tropicalismo: it was, in part, by anticipation, the theme of our poetry”. 

(VELOSO 2008, 356). 

According to Alexandre Barbalho (2000), dictatorial regimes have a very 

significant interest in controlling popular culture, as it affects citizens of all social 

classes, and can be converted into a "weapon" for maintaining the legality of 

government policy, legitimizing the current power and fortifying it for its continuity. 

In 1964, the preoccupation of the ruling elites was no longer “creating a nation” 

(which was the intention of Vargas, according to the author, with the 

institutionalization of samba, football and Carnival as Brazilian products), and 

became a guarantee of integration. national. Culture is perceived as “a central 

element in guaranteeing nationality” (p.75). 

 

[...] the search for a possible national identity was a strong currency in the 

execution of cultural policies in both regimes [Vargas and Military]. [...] 

Dictatorships seek to monopolize the interpreting discourse of the nation, 

unifying differences and eliminating contradictions (BARBALHO 2000, 72). 

 

Otávio Ianni (1978) corroborates, at the time of the Military Regime, the 

thought of the aforementioned author, stating that “the State has a monopoly on the 

only interpretation that it considers valid for society as a whole. [...and] it needs to 

feed on the false idea of social and political stability, of the perpetuity of the present” 

(IANNI 1978, 217-218). 
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According to the tropicalismo leader, the intention was to “destroy” the 

nationalists, the ufanistas, and pulverize Rio de Janeiro Brazil, Carnival and the 

“jeitinho”: unleashing revolutionary forces in Brazilian music, in addition to 

ideological slogans. Popular music was understood by tropicalists as a decision-

making arena for Brazilian culture and for national sovereignty itself. What they 

wanted was to expose the entrails of Brazil to the outside, making a “descent into 

hell”, revealing its ills and its underdevelopment. In this sense, Caetano states that 

Tropicália was an Oswaldian neo-anthropophagy: Oswald was the father of 

Tropicália and united the irrationalists and the super-rationalists when he proposed 

an aggiornamento and at the same time a liberation of the European vanguards, with 

the dismantling of classes social, niches and “degrees” of education. “The key word 

to understand tropicalism is syncretism”, stated Caetano (2008, p.286). Tropicália 

was a movement to end all movements and affirm Brazil as a unity: without 

antagonisms. The prison and exile, however, of Caetano and Gilberto Gil, its main 

exponents, brought about a cut in the continuity of the works, so that, in 1973, the 

experiments ended and the composers followed other paths, resuming social 

criticism years later , through the content of their songs. 

Thinking of Brazil as a mestizo, multiple, I return: national unity would be 

precisely in its multiplicity. Therefore, we would conclude with Michel Maffesoli 

(2006), that Brazil is the laboratory of postmodernity, because it emphasizes 

miscegenation and cohesion in plurality: “we find in it alternative values” (p.63) to 

those of closed nations in its pride, xenophobia, violence to the foreigner and horror 

of everything that is different. A question seems to arise: have we always been 

postmodern? And consequently, do we never symbolize? Perhaps, for this reason, our 

eternal dependence on the Other: “Our independence has not yet been proclaimed” 

(ANDRADE 2011, 74). Dependent on the metropolis, when a colony; dependent on 

Great Britain, to make Brazil the seat of the United Kingdom of Portugal; dependent 

on secret societies for the Empire to sustain itself as such; dependent on the Armed 

Forces, on the Church, on tyrants who maintained order; of populists who are 

providers and not rulers. We have always been used, exploited, never wanted. That's 

why, who knows, also this search, incessant, always with suspended answers, 

doubted, even criticized, about our identity. Therefore, who knows, our conformism, 
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in the face of so many corrupting political and even social forms, and our 

predisposition to dictatorships: democratic discourse, tyrannical actions, the 

simulacrum of society, the accumulation of individualities in disrelation. 

Sérgio Buarque de Holanda (1995), in the emblematic and classic Raízes do 

Brasil (published in 1936), while stating that “the State, among us, does not need and 

should not be despotic, [...] but it needs strength and composure , of greatness and 

solicitude”, given the fundamental characteristic of Brazilians described by the 

historian, cordiality, reported that “the framework formed by the monarchy still 

retains its prestige” (p.176). The country cannot grow by its own natural forces and 

the collective conscience of Brazilians, to this day, has not yet disconnected from the 

imperial spirit: the image of our country still lives as a project and aspiration: we are 

the nation “of the future”. 

At the end of the 19th century, it was a denial incitement that encouraged the 

republicans: “Brazil should enter a new course, because it was 'ashamed' of itself, of 

its biological reality” (HOLANDA 1995, 166). This same reality, which the author 

reports as natural to our country, because, we would say, also naturalized by its 

citizens, is a cause and, at the same time, a consequence of the fact that we always 

see Brazil as something external to us: Brazil, noun common: we are “giants by 

nature”, but we are involved in the “Mutt Syndrome”, advocated by Nelson Rodrigues. 

Podres Poderes, by Caetano, post-Tropicália, following the wave of protesting rock in 

the 1980s, translates these dichotomies that the country prints, every day, in 

everyday life: 

 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Motos e fuscas avançam 

Os sinais vermelhos 

E perdem os verdes 

Somos uns boçais... 

Queria querer gritar 

Setecentas mil vezes 

Como são lindos 
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Como são lindos os burgueses 

E os japoneses 

Mas tudo é muito mais... 

 

Será que nunca faremos 

Senão confirmar 

A incompetência 

Da América católica 

Que sempre precisará 

De ridículos tiranos 

Será, será, que será? 

Que será, que será? 

Será que esta 

Minha estúpida retórica 

Terá que soar 

Terá que se ouvir 

Por mais zil anos... 

 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Índios e padres e bichas 

Negros e mulheres 

E adolescentes 

Fazem o carnaval 

 

Enquanto os homens exercem 

Seus podres poderes 

Morrer e matar de fome 

De raiva e de sede 

São tantas vezes 

Gestos naturais 
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Brazil, being Brazil, always leads us to elusive mechanisms: we foreclose our 

founding signifier, or we deny it, becoming a-subject, always exiled5 in our own land. 

 

Final considerations: what about softpower? 

 

Jacques Lacan stated that “the collective is nothing but the theme of the 

individual” (1992, 86), and that “subjectivity in its origin has no relationship with the 

real, but with a syntax that engenders the signifying mark there.” (1992, 57). For that, 

there is only Social if already Subject. And there is only Subject, if there is 

symbolization, “marking” of the unary, identifying and differentiating trait, of each 

unique in its multiplicity. As Fink (1998, 79) put it, “the symbolic order serves to 

neutralize the real, to transform it into a social reality”. The symbolic order, which also 

bears the name of paternal function, Law or signifier Name-of-the-Father, in 

Lacanian theory, bars the undifferentiated mother-child unity. 

   

It bars the child's easy access to pleasurable contact with the mother, requiring 

the child to seek pleasure through more acceptable paths by the father figure 

and/or maternal Other (insofar as it is only through the importance that the 

mother attributes to the father that it can do its job). In Freudian terms, the 

symbolic order is a correlate of the reality principle, which does not completely 

negate the goals of the pleasure principle but channels them along socially 

established paths. (FINK 1998, 79). 

 

As we could make explicit in this work, in post-modernity6, desymbolization is 

a constant imperative, mainly because it interests the Market 7 . With the self-

                                                     
5 “The attempt to implement European culture [...] is, in the origins of Brazilian society, the dominant 
fact and richest in consequences. [...] We are still exiled in our land” (HOLANDA, 1995, 31). 
6 And in Brazil, probably since forever, since the symbolic order, around here, it seems to us, was never 
installed. This is still a (dangerous!) thesis to be better studied. Given the character of this work, and 
the criterion of maximum pagination, we were unable to delve into this topic. 
7 “Since the Market ignores the Third Party and can only propose dual relations, that is, interactions, it 
does not allow the subject to fixate on what goes beyond him. Now, a subject deprived of the 
impossible questions of origin and end is a subject cut off from the opening to Being, that is, a subject 
prevented from being fully subject. The network constitutes, therefore, a kind of degree zero of society, 
since it forecloses every relationship with being” (DUFOUR 2005, 87). And, further: “The Market is 
objectively interested in flexibility and the precariousness of identities. The market's current dream [...] 
is to be able to supply kits of all kinds, including identity panoplies: speeches, images, models, 
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referentiality preached by de-symbolization, absence of reference, one also sees a 

profusion of utterances that impose multielementaryity in contemporary discourse, 

with a facade (mask) of a “hybrid” utterance. From the multielementary, it appears 

that there is a supposed failure of unity, of the one. “Supposed” because it is also 

improbable in times that individuality and the rights arising from it are so valued. Why, 

then, this exacerbation of the ideals of the multiple? Is this inconsistency (or is it a 

paradox?), or even this juxtaposition, another feature of desymbolization? 

I do not defend purisms (I am against eugenics of any kind, even the so-called 

“genetic improvements”), nor miscellaneous: defending purism is ignoring the 

difference; to defend the hodgepodge is to ignore identity. So I introduced the concept 

of identity. Because emphasizing pure difference is no different from indifference. 

There is no pure difference, just as there is no pure identity. Being is multiple 

and, as such, always one: it constitutes a unity, not isolated, always referred to the 

Other, endowed with a complexus, the one that differentiates it and, therefore, 

identifies it. Identity is not an equality (this, in itself, does not exist), but a similarity, a 

reference, without which there is no Subject and, consequently, there is no Social. 

Ignoring change is the biggest mistake. But the identity remains. Mutation is the 

basis of Darwinism, however when man “plays God” and, through technology (techné 

+ logos), deliberately provokes it, what Heidegger called the “demonic” is created, the 

empire of the armament. 

Until today, miscegenation is identified as one of the main characteristics of 

Brazilianness – along with cordiality, well described by Sérgio Buarque de Holanda 

(1995). However, is there real miscegenation, in what sense? Although forced 

(sometimes with a view to whitening the race, sometimes as a result of the 

exploitation of female slaves by the masters), it is a Brazilian myth: based only on the 

biological sphere, it remained only in fantasy, in the social sphere. In this sense, such 

Brazilian miscegenation is hybris. The social mixing of ethnicities never happened; if 

it did, it would be hybrid. Today, perhaps more than at other periods in our recent 

history, we are in imminent danger. The 20th century saw identity totalitarianisms 

                                                     
prostheses, products. Ideally, the Market is what should be able to supply anyone, everywhere and at 
all times, all the products that are supposed to correspond to desires, strangely understood as 
instantaneous desires and possible to satisfy without delay" (DUFOUR 2005, 183). 
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(Nazism, Fascism, Stalinism). Let us not witness the totalitarianism of difference, in 

which hubris, outrage, does not make room for identities, immobility and fixity, which 

are also necessary for the maintenance of the social. 

In this sense, if Brazil itself does not exist, what can we say about “being 

Brazilian”, about Brazilianness? Brazilians are elusive par excellence: always denying 

the national identity (through cordiality disguised as the perverse “knack”), 

reinforcing it (through the stereotypes propagated by the cultural industry: Carnival, 

samba and football), or not identifying with it (searching for other identities: dual 

citizenship, regionalisms - “running away” from this national identity). Vera Marta 

Reolon (2000) affirms the need for 

   

removing the Brazilianness of the postcard, into a field of the possible, as an 

intimate feeling of 'being Brazilian'.Ceasing to be a new people, to be a people of 

doing, of building history. Brazilians are like that, having a relationship of 

creativity with the world, in a Brazilian 'doing', in a 'being' creative in relation to 

the world, with our colors and, why not?, with our exoticism. [...] I remember that, 

in the chronicle of Pelé's 60 years, they say: 'To be Pelé in something in life is to 

be insurmountable'. This is the true Brazilian identity for me, where despite the 

difficulties of origin we can, if we really want to, be 'Pelés', that is, insurmountable 

in our art (REOLON 2000). 

 

According to Ruben Oliven (1999), the affirmation of regional identities in Brazil 

can be seen as a reaction to cultural homogenization and as a way of highlighting 

cultural differences: “This rediscovery of differences and the topicality of the 

federation issue at a time when the country is quite integrated from a political, 

economic and cultural point of view suggest that in Brazil the national goes first 

through the regional” (OLIVEN 1999, 79) 

Will it be? If identity, in Brazil, seems to start with the local, or at least with the 

regional, it also seems that it is parked there. And, with that, we only have hubris: 

regional identity detached from an “illusory” national identity. Wouldn't this be at 

least one of the factors for the great Brazilian social ills? We do not see ourselves as 

One, but “broken”, “broken”, “fragmented”: hence the prejudice against northeastern 

people, the exotic look at riverside peoples, the strangeness with the gauchos. We 
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certainly do not grasp the magnitude of this. Also because the hybrid hasn't 

happened here yet... maybe also “over there”! 

Such issues deserve further insights and reflections in the national pandemic 

context, with regard to government policies (especially environmental policies, given 

that the Brazilian Amazon is a focus of observation by international organizations 

and foreign governments) during the years 2020-2021. We recently came across a 

frightening data: from August 2020 to January 2021, there was a 46% increase in 

deforestation in the Amazon compared to the same period last year. Regardless of 

the ideology we have, the government we support (or not), we cannot ignore these 

numbers. And especially its international repercussions: the United States threatened 

not to support Brazil in the OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) if the country does not rethink its environmental policies. Retaliation 

and economic sanctions are determined, proving that sustainability is based on a 

tripod: people, planet and profit. It is important to remember that deforestation is 

what contributes most to the release of greenhouse gases, the main responsible for 

global warming. 

Philosopher Félix Guattari, more than thirty years ago, had also diagnosed that 

the intense technical-scientific transformations engendered as a counterpart 

phenomena of ecological imbalance: a progressive deterioration in ways of life 

(emergence of new diseases, extinction of species, but obviously not only that - 

nature also supports living beings, even if not humans). Furthermore, the relationship 

of subjectivity with its exteriority is found in a movement of implosion and regressive 

infantilization. For this reason, Guattari emphasizes that only an ethical-political 

articulation (by him called ecosophy) between the three ecological registers 

(environment, social relations and human subjectivity) can respond to these 

problems. 

Deforestation in the Amazon, burning in the wetlands, mining of indigenous 

lands are issues that concern everyone. In international relations, Brazil has always 

stood out in soft power (culture, environment). Today, this is called into question, at 

the same time that measures against the pandemic are being questioned (the 

European Parliament held the Federal Government accountable recently). It must be 

remembered that ecology is not just about nature, but about taking care of oneself 
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and others, whose mainstay is the ethics of responsibility, the recognition of 

otherness and the appreciation of differences. 

 

References 

 

ADORNO, Theodor. 2000. Introdução à controvérsia sobre o positivismo na 
sociologia alemã. São Paulo: Abril Cultural. 
 
_______; HORKHEIMER, Max. 2000. Conceito de iluminismo. São Paulo: Abril Cultural.  
 
_______. _______. 1985. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro: Zahar.  
 
_______; _______. 2000. A indústria cultural: o iluminismo como mistificação de 
massas. In: LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. 5 ed. São Paulo: Paz e 
Terra. 
 
ANDRADE, Oswald. 2011. A marcha das utopias. In: A utopia antropofágica. 4 ed. São 
Paulo: Globo.  
 
_______. 2011a. Manifesto antropofágico. In: A utopia antropofágica. 4 ed. São Paulo: 
Globo.  
 
_______. 2011b. Manifesto da poesia Pau-Brasil. In: A utopia antropofágica. 4 ed. São 
Paulo: Globo.  
 
BARBALHO, Alexandre. Estado autoritário brasileiro e cultura nacional: entre a 
tradição e a modernidade, Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, Porto 
Alegre, Artes e Ofícios, n. 19, p.71-82, out-2000.  
 
BOCK, Ana et al. 2002. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia. 13 ed. 
São Paulo: Saraiva.  
 
BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. Brasil, sociedade nacional-dependente. Novos 
estudos, Cebrap, n. 93., jul-2012, p.101-121. 
 
DOSTOIÉVSKI, Fiódor. 2000. Notas de inverno sobre impressões de verão. São Paulo: 
34. 
 
DUFOUR, Dany-Robert. 2005. A arte de reduzir as cabeças: sobre a nova servidão na 
sociedade ultraliberal. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.  
 
FAVARETTO, Celso. 2007. Tropicália: alegoria, alegria. 4 ed. Cotia: Ateliê Editoria. 
FERREIRA, Nadiá et al. 1995. Tóxicos & Manias: o mal-estar na contemporaneidade. 
Rio de Janeiro: UERJ.  
 



 

 

 
 

Guilherme Reolon de Oliveira  | 79 

 

FINK, Bruce. 1998. O sujeito lacaniano: entre a linguagem e o gozo. Rio de Janeiro: 
Zahar. 
 
FREITAS, Verlaine. 2003. Adorno & a arte contemporânea. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
FREUD, Sigmund. 1987. Psicologia das massas e análise do eu. In: Edição Standard 
das Obras Psicológicas Completas. Rio de Janeiro: Imago. 
 
GREEN, André. 1981. Átomo de parentesco y relaciones edípicas. In: LÉVI-STRAUSS, 
Claude (org). La identidad. Barcelona: Grasset.  
 
HEIDEGGER, Martin. 2000. Conferências e escritos filosóficos. São Paulo: Nova 
Cultural. 
 
HOLANDA, Sérgio Buarque de. 1995. Raízes do Brasil. 26 ed. São Paulo: Companhia 
das Letras. 
 
IANNI, Otávio. O Estado e a organização da cultura, Revista Encontros com a 
Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, v.1, p.216-241, 1978. 
 
JURANVILLE, Alain. 1987. Lacan e a filosofia. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
LACAN, Jacques. 1992. Seminário sobre ‘A carta roubada’. In: Escritos. 3 ed. São 
Paulo: Perspectiva.  
 
_______. 1992. Tempo lógico e a asserção da certeza antecipada – um novo sofisma. 
In: Escritos. 3 ed. São Paulo: Perspectiva.  
 
_______. 1993. Televisão. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
MAFFESOLI, Michel. 2006. Intervenções I. In: SILVA, Juremir Machado da; SCHULER, 
Fernando. Metamorfoses da cultura contemporânea. Porto Alegre: Sulina.  
 
MAGNO, M.D. Revirão 2. Revista da prática freudiana, out. 1985. Rio de Janeiro: 
aoutra, 1985.  
 
MALTZ, Bina. 1993. Antropofagia: rito, metáfora e pau-brasil. In: Antropofagia e 
Tropicalismo. Porto Alegre: UFRGS.  
 
MILAN, Betty. 1984. Isso é o país. Rio de Janeiro: aoutra. 
 
NOBRE. Marcos. 2011. A teoria crítica. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
OLIVEN, Ruben 1999. G. Que país é este? A (des)construção da identidade nacional. 
In: SOUSA, Edson L.A. (org.). Psicanálise e Colonização: leituras do sintoma social no 
Brasil. Porto Alegre: Artes e Ofícios. 
 



 
 
 
 
80 | Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

OLIVEIRA, Guilherme Reolon. 2019. Arte pós-nonsense. Caxias do Sul: EDUCS.  
 
PORGE, Erik. 2006. Jacques Lacan, um psicanalista: percurso de um ensino. Brasília: 
UnB. 
 
QUINET, Antônio. 2012. Os outros em Lacan. Rio de Janeiro: Zahar. 
 
REOLON, Vera Marta. 2008. mulheres para um homem... para O Homem, A Mulher. 
Porto Alegre: Edipucrs. 
 
_______. Ser brasileiro: ser Pelé. Folha do Sul, Caxias do Sul, 26 dez. 2000.  
VELOSO, Caetano. 2008. Verdade tropical. São Paulo: Companhia das Letras. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

4. NEOLIBERALISMO COMO TEORIA À POLÍTICA EXTERNA AMBIENTAL BRASILEIRA 
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1 Introdução 

  

O presente artigo compreende um estudo sobre as características da teoria 

Neoliberal Institucionalista das Relações Internacionais e a demonstração, por meio 

da doutrina e suas análises de documentos oficiais, de como possível identificar seu 

uso na política externa brasileira quando instrumentalizada para defender os 

interesses nacionais em matéria ambiental4. 

 Para responder a problemática de como a teoria Neoliberal Institucionalista 

das relações internacionais se adéqua na defesa dos interesses do Brasil frente ao 

direito ambiental internacional, ao considerar interesses nacionais de longo prazo e 

o reconhecimento de suas capacidades, o artigo se subdivide em três seções. 

O primeiro estabelece uma construção teórica e histórica, mencionando as 

teorias positivas e pós-positivistas das relações internacionais, para que seja 

possível, assim, contextualizar a teoria neoliberal, suas características e seus 

teóricos como uma continuidade crítica das teorias das relações internacionais. 

O capítulo seguinte analisa a formulação de política externa ambiental ante 

fatos periclitantes na relação Norte-Sul, como com as teses do Clube de Roma nos 
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anos 1960, a fim de apresentar o Neoliberalismo e sua vertente Institucionalista 

como teoria mais adequada a ser utilizada pelo Brasil para defesa de seus interesses 

nos organismos internacionais. 

Por fim, o terceiro e último capítulo exemplifica como a teoria neoliberal das 

relações internacionais pode ser vislumbrada como aplicada pela diplomacia 

brasileira na Conferência do Rio de Janeiro, com o princípio das responsabilidades 

comuns mas diferenciadas, e no Protocolo de Quioto, com o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo. 

Para tanto, a pesquisa terá natureza básica por pretender gerar conhecimento 

da teoria neoliberal das relações internacionais para defesa dos interesses 

brasileiros, com objetivos descritivos, por analisar e correlacionar fatos. A forma de 

abordagem do problema será qualitativa, ao pretender descrever, compreender e 

explicar o objeto de estudo, utilizando, para tanto, da pesquisa bibliográfica, bem 

como também de documentos oficiais. A pesquisa utilizará do instrumento da 

observação, para, em contato próximo com o objeto de estudo, estabelecer os 

aspectos da realidade a ele envolta, e analisará os dados pelo conteúdo a fim de 

interpretá-los conforme as hipóteses da pesquisa. 

 

2 Histórico e características do Neoliberalismo 

 

As teorias das Relações Internacionais buscam compreender as interações 

complexas entre os Estados nos âmbitos político e econômico, ou seja, procuram 

fazer uma síntese da maneira como agem e se posicionam os atores no cenário 

mundial, formando a chamada epistemologia internacional (Castro 2012). Cada 

escola tem sua forma de explicar, descrever e enxergar os fenômenos decorrentes 

dessas interações no campo científico, de modo que se faz necessário o seu estudo 

para que se possa entender os paradigmas da política internacional. 

Conforme Sarfati (2011), as teorias são classificadas em três categorias: as 

pré-históricas, as positivistas e as pós-positivistas. Quanto às pré-históricas, tem-

se o Realismo clássico e Liberalismo clássico. Ressalta-se que o Marxismo não é 

exatamente uma teoria, pois Marx não se importou em desenvolver uma aplicação 

direta nas relações internacionais, contudo seu entendimento acerca da estrutura, 
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do conceito de infraestrutura econômica e da luta de classes explicam com um outro 

olhar essas relações. 

No que diz respeito às positivistas, constituem-se o Realismo Moderno, o 

Liberalismo Moderno, a Escola Inglesa, o Neorrealismo, o Neoliberalismo, o Realismo 

Estrutural, Sistema Mundial Moderno e Dependência. Dentre elas, destaca-se o 

neoliberalismo como sendo objeto de estudo do presente trabalho, haja vista que 

será demonstrado ser a mais adequada teoria para caracterizar os interesses 

nacionais brasileiros. Em relação às pós-positivistas, pode-se elencar a Teoria 

Crítica, o Pós-Modernismo, o Feminismo e o Construtivismo. 

O Neoliberalismo, também chamado de Teoria Neoliberal Institucionalista 

(Keohane 1989), é tido como uma reformulação do liberalismo clássico sem os 

excessos utópicos abordados, bem como tenta-se basear suas explicações em 

métodos científicos, de acordo com a configuração internacional pós-Segunda 

Guerra Mundial e a metodologia behaviorista (Jackson e Sorensen 2013).  

Nessa perspectiva, a teoria neoliberal adota as ideias da teoria liberal clássica 

acerca do progresso e das transformações, contudo dispensam a base idealista 

existente. A metodologia empregada, denominada behaviorista, consiste em o 

pesquisador formular o entendimento conforme seu propósito, alegando um 

desconhecimento significativo. Tem-se que responder os seguintes 

questionamentos: sobre o que sabe?; o que não sabe?; e o que vai descobrir?. Após 

isso, as respostas devem ser expostas e quantificadas por meio de estruturas 

classificatórias. Ao final, a hipótese é legitimada pela experimentação (Jackson e 

Sorensen 2013). 

Essa teoria foi desenvolvida no início da década de 1970 por meio dos estudos 

de Keohane e Nye sobre a influência que os atores não-estatais exercem nas 

relações internacionais. Na década de 1980, houve a predominância de debates entre 

neorrealistas e neoliberalistas referente a qual teoria explicava melhor o cenário 

global da época, além do surgimento da discussão a respeito da relevância das 

instituições internacionais como estímulo à cooperação internacional (Sarfati 2011).  

Assim, a Teoria Neoliberal Institucionalista traz a existência de atores 

secundários, além dos Estados como atores principais, de modo que não há a 

presença de um sistema internacional anárquico, ou seja, as relações humanas e as 
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relações internacionais são descentradas no poder, sendo tratadas igualmente entre 

si sem que haja a lógica de dominação. Com isso, nota-se que, na seara mundial 

atual, as interações internacionais não são pautadas pelo caos absoluto ou pelo 

estado de natureza de guerra, uma vez que há uma ordem minimamente estabelecida 

por meio dessas instituições. 

Salienta-se que a comunicação e a cooperação entre os Estados se darão 

mediante a construção de instituições variáveis em natureza e força (Sarfati 2011). 

Nesse sentido, constata-se que essas instituições afetam diretamente os atores 

principais à medida que o grau de interesse comum entre eles é proporcional ao grau 

de institucionalização. 

Portanto, conforme Keohane, conceitua-se instituições como sendo grupos 

de regras (formais e informais) persistentemente conectadas que prescrevem o 

comportamento, constrangem as atividades e definem as expectativas (Keohane 

1989, 3). Dessa maneira, tem-se que os atores secundários são as Organizações 

não-governamentais internacionais, os Regimes internacionais, as Convenções e as 

Forças transnacionais. Nessa perspectiva, Sarfati aborda as seguintes definições: 

 

1. Formal intergovernamental ou organizações não-governamentais 

internacionais: Instituições desenhadas pelos Estados com algum propósito 

específico, uma organização burocrática e regras específicas, como, por 

exemplo, a ONU ou a OMC. Da mesma forma, as OINGs têm propósito específico 

e um corpo burocrático, porém não são controladas pelos governos nacionais. 

2. Regimes internacionais: Os regimes são instituições com regras explícitas 

acordadas entre os governos para determinado assunto de relações 

internacionais. Os exemplos incluem o regime monetário internacional 

organizado em 1944 em Brettons Woods e a Lei do Mar negociada na década de 

1970. 

3. Convenções: Instituições informais com regras e entendimentos implícitos que 

incentivam a coordenação. As convenções nascem espontaneamente, como nos 

casos da tradição da imunidade diplomática e da idéia de reciprocidade na 

relação entre os Estados. (Sarfati, 2011, 157). 
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Torna-se imprescindível estabelecer uma diferenciação entre OIGs e OINGs. 

Consoante Jacobson (1984), as OIGs são instituições feitas por mais de um Estado 

para atuarem nas relações políticas e, quanto às OINGs, são grupos de indivíduos ou 

de organizações com interesses convergentes que se unem por meio de acordos 

não-governamentais. 

Além desses atores internacionais apresentados, têm-se também as forças 

transnacionais que correspondem as empresas transnacionais (ETNs) e os atores 

não-estatais violentos. Entendem-se os atores não-estatais por serem atores 

secundários, isto é, aqueles que não são os atores principais, os Estados. 

Nesse contexto, as empresas transnacionais são grandes empresas que 

possuem suas matrizes em seus países de origem e abrem suas filiais em outros 

países, principalmente os que estão em desenvolvimento. Quanto aos atores não-

estatais violentos, constituem-se os terroristas internacionais, traficantes, máfias e 

outros grupos transnacionais (Sarfati 2011). 

Dessa forma, compreendem-se essas relações como sendo transnacionais e, 

consoante Thomas Risse-Kappen, são interações regulares por meio das fronteiras 

nacionais em que ao menos um ator é um agente não-estatal ou não opera em nome 

de um governo nacional ou uma organização intergovernamental (Risse-Kappen, 

1995, 3). 

A interdependência complexa é uma das principais características dessa 

teoria e entendida como uma condição, na qual há interesses em comum entre os 

Estados ou entre os atores primários e secundários, para que possam cooperarem 

entre si. Assim, essa interdependência pode ser realizada de forma assimétrica, isto 

é, não havendo uma disposição igualitária do conteúdo dependente. Mostra-se como 

um meio de poder alternativo ao emprego da força militar, como é defendida na teoria 

realista, pois o ator detém o controle do produto final da interação. Nessa acepção, 

Keohane e Nye estabeleceram três características fundamentais da 

interdependência complexa: 

 

Múltiplos canais ligam as sociedades, incluindo: laços informais entre elites 

governamentais, bem como acordos formais de escritório no estrangeiro; laços 

informais entre elites não governamentais (frente a frente e através das 
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telecomunicações); e organizações transnacionais (tais como bancos ou 

corporações multinacionais). Estes canais podem ser resumidos como relações 

interestatais, transgovernamentais e transnacionais. As relações interestatais 

são os canais normais assumidos pelos realistas. Transgovernamentais 

aplicam-se quando flexibilizamos a suposição realista de que os estados actuam 

coerentemente como unidades; transnacionais aplicam-se quando 

flexibilizamos a suposição 

que os estados são as únicas unidades. 

2. A agenda das relações interestatais consiste em múltiplas questões que não 

estão dispostas numa hierarquia clara ou consistente. Esta ausência de 

hierarquia entre as questões significa, entre outras coisas, que a segurança 

militar não domina consistentemente a ordem de trabalhos. Muitas questões 

surgem do que costumava ser considerado política interna, e a distinção entre 

questões internas e externas torna-se confusa. Estas questões são 

consideradas em vários departamentos governamentais (e não apenas em 

gabinetes estrangeiros), e a vários níveis. Uma coordenação política inadequada 

sobre estas questões envolve custos significativos. Questões diferentes geram 

coligações diferentes, tanto dentro dos governos como entre eles, e envolvem 

diferentes graus de conflito. A política não se detém na margem das águas. 

3. A força militar não é utilizada pelos governos para outros governos dentro da 

região, ou sobre as questões, quando prevalece a interdependência complexa. 

Pode, no entanto, ser importante nas relações destes governos com governos 

fora dessa região, ou sobre outras questões. A força militar poderia, por exemplo, 

ser irrelevante para resolver desacordos sobre questões económicas entre 

membros de uma aliança, mas ao mesmo tempo ser muito importante para as 

relações políticas e militares dessa aliança com um bloco rival. Para as primeiras 

relações, esta condição de interdependência complexa seria satisfeita; para as 

segundas, não (Keohane and Nye 2011, 21). 

 

Desse modo, esse recurso de poder é alcançado mediante estratégias, 

construção de agenda e relações entre organizações não-governamentais e forças 

transnacionais. No que se refere às estratégias, os objetos são variáveis, bem como 

o arranjo de poder nos conteúdos de interesse comum. Com isso, cabem os países 

avaliarem as negociações. Já a construção de agenda para fins de cooperação se 
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torna um instrumento importante, haja vista que não existe uma hierarquia entre os 

temas. E, por fim, as relações entre os atores secundários traz lucro para o Estado 

através de investimentos concedidos pelos mesmos e propiciam a construção da 

agenda e alianças em prol da cooperação internacional. 

Ademais, com a era do globalismo 5 , constata-se que a interdependência 

complexa se pluralizou, visto que os atores transnacionais vêm crescendo seus 

poderes decisórios nas conexões globais, razão pela qual será explanado suas 

influências nas temáticas sobre o meio ambiente. 

 

3 O Arcabouço Neoliberal instrumentalizado na defesa do Meio Ambiente 

 

A atuação do Brasil no cenário multipolar se inicia com força na II Conferência 

de Paz de Haia, em 1907, tendo como representante Rui Barbosa, em que se poderia 

falar em uma adoção do ideário liberal na participação brasileira orientada por Barão 

do Rio Branco, como se deu com a defesa do multilateralismo e a defesa da igualdade 

jurídica dos estados (Amorim 2005, 5). Na atuação de Rui Barbosa, representante 

brasileiro junto à Conferência de Paz de 1907, foram utilizadas as ferramentas 

possíveis ao país à época carente sob as mais diversas formas, o que, 

economicamente, inviabilizava muitos interesses e tratativas tais como o uso bélico 

e a proteção da sua soberania de meios arbitrários utilizados naquele contexto. 

De acordo com instruções de Rio Branco, a representação brasileira saiu em 

defesa de institutos jurídicos aos Estados menos poderosos, protegendo-se de teses 

como a limitação de aparato bélico de países mais fracos ou da utilização da 

Doutrina Drago sobre dívidas das nações e as formas de cobrança por parte das 

nações credoras (Cardim 2007, 150). Pela retórica da igualdade jurídica dos Estados, 

respeito à soberania e de uma espécie de fórmula utópica de força do direito sobre o 

direito da força, estabelecendo parâmetros ainda utilizados pelo país como 

princípios de política externa em nítido cenário assimétrico, o que é cotidianamente 

verificado na questão ambiental. 

                                                     
5  Segundo Sarfati (2011, 168), entende-se como o estado do mundo envolvendo as redes de 
interdependência a distâncias multicontinentais, ligadas por fluxos e influências de capital e bens, 
informações e ideias, pessoas e forças, bem como por substâncias relevantes do meio ambiente e da 
biologia. 
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Nessas discussões não podemos olvidar de trazer à discussão as ideias da 

teoria neoliberal em que o poder poderá se demonstrar de várias maneiras como 

economicamente, politicamente ou mesmo na capacidade de influência, em que 

Keohane e Nye se destacaram com a obra “Power and Interdependence” de 1975, em 

que apontaram a interdependência como realidade posta, afastando a força militar 

da centralidade absoluta e apontando a presença de novas forças como as 

companhias transnacionais, as questões ambientais, nosso foco, e a ausência de 

hierarquia como outros elementos presentes a se considerar (Sarfati 2011, 166).  

Destarte, para os neoliberais não seria necessariamente imprescindível o uso 

da força militar para determinação das forças estatais, mas sim a presença de 

poderes diversos ou em cada situação específica é que poderá existir uma certa 

característica que fortaleça um Estado em prejuízo de outro, sendo a assimetria uma 

realidade, porém de forma diferente a depender do cenário, tal como a ideia de que o 

Brasil apresente mais atributos de poder na área ambiental ou em outras esferas 

mediante o uso do soft power do que o simples poder militar a menor em comparação 

com grandes potências militares, exemplificando o conceito de interdependência 

complexa, o que resultará na busca de instituições que permitam negociar 

determinadas disparidades (Jackson e Sorensen 2013, 47). 

Na Guerra Fria a teoria neoliberal e as estruturas que poderiam prover auxílio, 

cooperação e assistência mútua serão testadas, em um novo paradigma que 

buscara romper a lógica da destruição, como apontam Jackson e Sorensen: 

 

As instituições compensam a falta de confiança entre os Estados, permitindo um 

fluxo de informação entre os membros, que, consequentemente, gera mais 

transparência às ações dos países e aos seus motivos. Dessa forma, as 

instituições ajudam a reduzir o medo mútuo entre os Estados membros. 

(Jackson e Sorensen 2013, 98). 

 

Com a instalação de uma paralisia no Conselho de Segurança das Nações 

Unidas6, na realidade da Bipolaridade, o debate é direcionado à Assembleia-Geral e 

                                                     
6 A paralisia do Conselho de Segurança das Nações Unidas é destacada como um fenômeno ocorrido 
durante a Guerra Fria, na qual a rivalidade de EUA e URSS impedia ações coordenadas dos membros 
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se assiste à formação de novos grupos como o Movimento dos Não-Alinhados. 

Nesse novo desafio, o Brasil defendeu seus interesses junto à Assembleia Geral das 

Nações Unidas, demostrando que mesmo com a paralisação do Conselho de 

Segurança era possível ao país instrumentalizar a organização para defesa dos seus 

interesses, especialmente na seara ambiental. 

Nos anos 1970, a espada de Dâmocles 7  paira sobre o Brasil que precisa 

vocalizar os seus interesses, o que seria difícil de se obter sem uma estrutura 

permanente multilateral como a ONU, quando percebe a iniciativa das potências em 

cercear o desenvolvimento econômico de países em desenvolvimento.  

Neste novo fronte o Direito Internacional ganha matizes diferentes, não se fala 

mais em um direito para a prevenção de conflitos ou mesmo de um direito do 

comércio. A instituição kantiana ampliará seus objetivos, tratar-se-á de um direito 

do desenvolvimento econômico sob a análise dos limites ao uso do meio ambiente, 

não apenas como espaço geográfico, mas do uso exploratório dos recursos, pois o 

contexto industrial é o da sociedade de risco de Ulrich Beck, repleto de ameaças 

(Bulzico 2009, 27). 

No contexto de novas incertezas, após o curso de quase um século em que 

ocorreram duas guerras mundiais, revoluções e progressão avançada do 

desenvolvimento industrial, países desenvolvidos são invocados a debater novos 

temas, primeiro internamente, depois sob a organização de empresários, cientistas 

e agentes estatais internacionais, em que o meio ambiente, a partir das 

preocupações quanto à poluição, se torna a pauta em voga predominante após uma 

série de acidentes ambientais noticiados pela imprensa internacional (Lago 2006, 

27). 

Imprescindível apontar que países como os EUA perceberam uma explosão 

populacional causados ao fim da Segunda Guerra e que o Plano Marshall bem 

conduzido representou o sucesso de políticas keynesianas com a reconstrução da 

                                                     
do Conselho. O primeiro sinal da paralisação das ações do Conselho é apontado na Guerra da Coreia, 
conforme Patriota (2010, 30). 
7 A espada de Dâmocles faz referência ao peso moral e a pressão de ter sobre o seu portador a 
insegurança do poder que carrega. O conto grego retrata que Dâmocles anseara pelo poder de ser 
soberano, quando lhe foi possível experimentar momentaneamente o trono do poder, percebeu que 
sobre si pairava uma espada amarrada em um único fio de rabo de cavalo, o que o fez demover do 
desejo de poder dados os riscos. 
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Europa Ocidental e do Japão, contudo, o custo da utilização dos recursos naturais se 

deu de modo mais acelerado do que o que ocorrera até então, ao que Edis Milaré 

ressalta como eventos comprovadores do temor dos ativistas para o meio ambiente 

(2004, 51).  

Na década de 1960 são publicados livros com sérias advertências sobre os 

danos ambientais causados por um desenvolvimento a todo custo, escrito por 

Rachel Carson, Silent Spring, repercute, porém o discurso é agravado com as 

iniciativas do Clube de Roma, grupo de debates compostos por empresários e 

acadêmicos de países desenvolvidos, seguida por uma série de outros textos e 

autores 8  de tendência malthusiana que apontavam a necessidade de controle 

populacional. 

O Clube de Roma, criado em 1968, começa a promover reuniões cujo objetivo 

era debater os efeitos do crescimento econômico e seus impactos ambientais. 

Surgem propostas sobre como cada sociedade poderia contribuir para a melhora das 

condições do globo, o documento intitulado The Limits to Growth, causa um abalo 

sísmico que resultaria em pressões internas sobre os agentes estatais em uma série 

de países desenvolvidos, exsurgindo a necessidade de uma conferência global sobre 

o uso dos recursos naturais e o modo de desenvolvimento dos países. 

A imprensa foi um meio de ressoar certas preocupações que estavam 

presentes no Relatório do Clube de Roma, substituindo a imagem estática impressa 

dos jornais por uma experiência mais aproximada com o aparelho televisor nos lares 

dos países ricos, especialmente, como descreve Antônio Teixeira de Barros: 

 

A emergência da agenda ambiental, antes mesmo do êxito mediático, foi 

marcada pela polarização entre elementos dramáticos e racionais, desde os 

marcos mais remotos, em decorrência das discussões sobre as consequências 

da I Guerra Mundial, especialmente devido ao uso de substâncias químicas. Tal 

cenário antecedeu o agendamento jornalístico propriamente dito, o deu origem, 

inclusive, à denomina jornalismo ambiental. (2016, 273). 

 

                                                     
8 A revista inglesa The Ecologist, publicara Blueprint for Survival em 1972, uma série de propostas que, 
se seguidas, poderiam prevenir uma catástrofe ambiental global, entre as propostas pode se encontrar 
o controle migratório e políticas demográficas rígidas. 



 

 

 
 

Thiago dos S. Dias;  Fernanda Diógenes G. Vieira; João Claudio Faria Machado | 91 

 

Sob a pressão interna nos seus países, ressoada pelas sérias e graves 

imagens que a mídia transmitia, os países ricos dentro do contexto da Assembleia 

Geral da ONU levantam a importância do tema, aprovando a Resolução 2398, 

“Problems of the Human Environment”, que dava indicativos dos objetivos almejados 

quando analisado em conjunto com os projetos do Clube de Roma. Assim, os países 

em desenvolvimento poderiam ser pressionados sobre as escolhas traçadas em 

suas economias, como foi percebido à época (Lago 2013). 

Em interessante reviravolta que ressalta a premente defesa do interesse 

nacional em cenários nebulosos e a essencial manutenção de alianças que fazem 

parte da lógica do sistema internacional, na XXVI Sessão da ONU, aprova-se a 

Resolução 2849 sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, abordando a preocupação 

dos países em desenvolvimento, revertendo o jogo, e preocupando os países 

desenvolvidos sobre o curso da conferência a ser realizada. Tal episódio é uma 

demonstração da teoria neoliberal de interdependência complexa de Keohane e Nye 

em que o uso da força militar se torna prescindível para determinação das forças 

estatais, prevalecendo a presença de outras manifestações de poder a cada situação, 

ao que o Brasil apresenta mais atributos de poder na área ambiental em uma 

conferência que permite negociar determinadas disparidades típicas do sistema 

(Jackson e Sorensen 2013, 47). 

Iniciados os trabalhos da Conferência de Estocolmo em junho de 1972, com a 

presença chinesa e ausência soviética, realiza-se a conferência com uma 

negociação que afasta teses contrárias ao interesse da maioria dos países 

presentes, mitigando textos ou propostas que possuíssem características capazes 

de sabotar o desenvolvimento econômico dos mais pobres, numa lógica descrita por 

Ha-Joon Chang de “Kicking away the ladder” (2002), mas que se deve dizer, tratava 

da questão ambiental e apontava meios a se considerar na busca do crescimento e 

expansão econômica. 

Deste modo, aprovou-se um texto que trazia conteúdo político a mando dos 

países pobres, além do tema ambiental, que se dissipou em demandas da maior parte 

dos membros da conferência, composta de países em desenvolvimento na maioria. 

Afastando a noção de no growth do Clube de Roma, defendendo os primados da 
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soberania, da não-ingerência em assuntos internos, criando uma barreira a 

discursos malthusianos, como aponta Lago: 

 

A ligação conceitual entre desenvolvimento e meio ambiente foi obtida no 

processo preparatório e se tornaria incontestável durante a Conferência, e – 

verificar-se-ia mais tarde – marcaria de forma definitiva o tratamento 

multilateral do meio ambiente.  Entretanto, havia ainda diversas áreas em que 

permaneciam divergências entre Norte e Sul. Nas questões de crescimento 

demográfico e de soberania, os países em desenvolvimento conseguiram conter 

as tentativas de inclusão da maioria dos conceitos que lhes pareciam 

prejudiciais. (Lago 2006, p. 45). 

 

Não se olvida que o interesse nacional à época era imbuído de uma percepção 

predominantemente econômica, tendo o ano de 1972, com resultados em 1973, 

demonstrado o quanto o Brasil produzia de riquezas em termos econômicos (Soares 

2007). No chamado “Milagre” Econômico9 (1968-1973), o desenvolvimento regia as 

ações, demandando dos negociadores brasileiros uma conscientização sobre a 

agenda ambiental, que produziu resultados benéficos e uma visão ampla dos 

discursos (Nogueira-Neto 2007).  

O processo brasileiro, portanto, junto aos países em desenvolvimento, iniciado 

sob uma leitura de cerco às suas concepções de desenvolvimento econômico, 

transcorreu em um iter em que, na defesa, ameaçados por interesses que poderiam 

refletir na própria condição humanitária dos seus nacionais, quando se ressoavam 

ideais de controle do crescimento econômico dos países pobres para que se evitasse 

mais danos ao meio ambiente, os tomadores de decisão estrategicamente 

verificando lacunas dos países ricos, se apropriaram do discurso ambiental e 

econômico, apontaram medidas para que o desenvolvimento ocorresse de modo 

digno e preservando o meio ambiente, apontando as questões humanitárias e a 

carência de financiamentos. Instrumentalizou-se a política econômica, envolveu-a 

ao meio ambiente, e a vestiu de dignidade humana. 

                                                     
9 Ver WERNECK VIANNA, Maria Lúcia Teixeira. A administração do “Milagre”. O Conselho Monetário 
Nacional (1964-1974). Petrópolis: Vozes, 1987. 
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Entre os resultados obtidos, a Conferência de Estocolmo conseguiu concluir a 

Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano e um 

Plano de Ação para o Meio Ambiente Humano. Tratava-se de um marco primordial, 

conforme Bulzico aponta que “ela representa não só o marco inicial do Direito 

Internacional Ambiental, como também o primeiro diploma a reconhecer o meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como um Direito Humano (2009, 55-56). 

Outrossim, a Conferência a qual somos todos herdeiros nos legou a criação 

do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA (UNEP, em inglês) 

e a premente questão da regulação ambiental se converteu na instalação de órgãos 

para a proteção do meio ambiente nos países que, no Brasil, foi primordial para a 

criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente, que se tornaria o Ministério do Meio 

Ambiente (MMA) muito depois (Nogueira-Neto 2007). 

Destarte, de um país inicialmente averso ao debate ambiental, em um cenário 

interno desenvolvimentista, converte-se em defensor ambiental e da soberania, 

protegendo o interesse nacional, porém enriquecendo as reuniões com uma pauta 

que apontava para um desenvolvimento universal, em que o meio ambiente seria 

respeitado. Em estudo sobre o legado brasileiro na Conferência, Lago conclui: 

 

Essa vitória, indiscutível do ponto de vista diplomático, enriquecia a dualidade 

que existia no Ministério das Relações Exteriores, durante a primeira metade do 

regime militar e que se revelou amplamente em Estocolmo: um lado 

essencialmente conservador, presente na posição “soberanista”, e outro em que 

se preconizava o direito ao desenvolvimento e a diminuição dos desníveis de 

riqueza entre as nações – posição moderna, vista com respeito e simpatia até 

hoje. (2013, 61). 

 

Portanto, em Estocolmo, como na Assembleia-Geral, o Brasil se vê em um 

parlamento e maneja legitimamente o que era lido como seu interesse nos anos 

1970, amplia o debate do meio ambiente para um alcance uma leitura humanitária, 

não correndo do debate, e sim reunindo teses que uniam os países pobres sob a 

vertente do desenvolvimento com o meio ambiente. Além dos ganhos na conferência, 

o resultado positivo foi internalizado na legislação ambiental, constitucionalizado e 
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realçado pelas conquistas políticas na construção de imagem do país que 

fortaleceram a candidatura do Brasil a sediar a Conferência Rio-92, vinte anos 

depois.  

Esta pesquisa não ignora que o discurso internacional possui elementos 

tentadores e que, e.g., a agenda ambiental pode ser utilizada com fins díspares ao 

meio ambiente (BECKER, 2012, p. 172), como alertara o Embaixador Paulo Tarso 

Flecha Lima ao Congresso Nacional no fim dos anos 1980, quando o Brasil voltava a 

ser alvo de críticas e interesses dos países desenvolvidos, como aponta Barreto: 

 

Flecha de Lima resumiu, no mês seguinte, para o Congresso Nacional, as 

pressões que o Brasil vinha sofrendo no exterior onde os meios de comunicação, 

organizações não governamentais, fontes oficiais e organismos multilaterais 

teriam escolhido o Brasil como “foco das críticas internacionais”. (2012, 111). 

 

 Assim como se percebe o uso realista de poder dentro das instituições 

multilaterais feita pelas potências, o que é legítimo, abre-se também ao Estado 

Nacional a oportunidade de instrumentalizar seus interesses nesses organismos, 

como fizera Rui Barbosa em Haia ou a delegação brasileira em Estocolmo ou nas 

conferências ambientais de 1992, 2012 e as demais cúpulas para o meio ambiente e 

clima, sempre dentro de um viés institucionalista, neoliberal, das relações 

internacionais. 

 

4.   Exemplos de aplicação teórica 

Como mencionado, as concepções do Clube de Roma influenciaram muitas 

das pretensões levadas à Conferência de Estocolmo pelos países desenvolvidos e  

contribuíram para criar uma distensão das ideias entre países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, sintetizada na relação Norte-Sul, como demonstrado por Lago: 

 

As soluções apresentadas colocavam em questão diversos aspectos da 

sociedade industrial moderna, mas pressupunham a necessidade de ações 

drásticas nas áreas demográfica e de preservação de recursos naturais, 

“problemas” associados aos países do Terceiro Mundo. Estes, naturalmente, 

viam com temor o apoio do Clube de Roma às ideias de alguns setores do 
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movimento ecológico, que interpretavam o desenvolvimento dos países pobres 

como uma ameaça para o planeta. Para estes setores, os países desenvolvidos 

poluem, mas, se os pobres se desenvolvem, a escala da destruição será muito 

maior. (2013, 26). 

 

 Nesse contexto, a diplomacia brasileira agiu de forma muito astuta e 

inteligente para defesa do interesses nacionais. Primeiro ao ter ciência que não teria 

força de alterar o movimento que se constituía e que, se tentasse, poderia causar o 

isolamento do país no cenário internacional. Segundo por estabelecer uma pauta 

capaz de reunir os países em desenvolvimento e que fosse, ainda, no sentido da 

proteção ambiental propalada pelos países desenvolvidos. O resultado desta ação 

foi a aprovação de importantes documentos mais harmonizados à associação entre 

desenvolvimento econômico e social e a proteção ambiental. 

 Este marco normativo internacional na proteção do ambiente pode ser 

identificado, também, como um marco no reconhecimento de que, como apontado 

por Guerra como grande virtude da Conferência, “os problemas ambientais dos 

países desenvolvidos eram diferentes dos países em desenvolvimento” (2006, p. 98). 

De fato, pode ser verificado um fortalecimento da instituição Nações Unidas que, 

num ambiente democrático, de votos unitários por Estado, foram estabelecidas 

decisões conforme foi a capacidade de articulação das Partes. 

 Dentre outras conquistas, Lago ainda menciona o fortalecimento da temática 

ambiental na agenda multilateral, a participação da sociedade civil e o fortalecimento 

de organizações não governamentais, que são, inclusive, bem evidentes na Rio-92. 

A Conferência do Rio de Janeiro, realizada em 1992, cuja candidatura do Brasil 

como sede pode ser interpretada como um movimento político a demonstrar a 

preocupação com o ambiente e afastar a pressão internacional que sofria à época, 

evidencia a capacidade de defesa dos interesses nacionais na atuação em blocos de 

influência (Lago 2013), a exemplo do feito em 1972, e a clara participação de atores 

secundários, como a sociedade civil, companhias e as organizações não-

governamentais, que passaram a exercer grande pressão para a definição dos 

acordos, demonstrando um novo ambiente internacional, como assim relata Sands: 
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A Conferência de Estocolmo definiu o cenário para atividades internacionais em 

nível regional e global e influenciou os desenvolvimentos legais e institucionais 

até e além da UNCED. Os desenvolvimentos neste período são de dois tipos: 

aqueles diretamente relacionados com Estocolmo e ações de seguimento; e 

aqueles indiretamente relacionados. O período foi marcado por: uma proliferação 

de organizações ambientais internacionais (incluindo aquelas estabelecidas por 

tratados) e maiores esforços por parte das instituições existentes para tratar de 

questões ambientais; o desenvolvimento de novas fontes de obrigações 

ambientais internacionais a partir de atos de tais organizações; novas normas 

ambientais estabelecidas por tratado; o desenvolvimento de novas técnicas para 

a implementação de padrões ambientais, incluindo avaliação de impacto 

ambiental e acesso à informação; e a integração formal de meio ambiente e 

desenvolvimento, particularmente em relação ao comércio internacional e 

assistência ao desenvolvimento. (202 

12, p. 34) 

 

Desta conjuntura, possível destacar o princípio das responsabilidades 

comuns mas diferenciadas prescrito na Declaração do Rio e também na Convenção-

Quadro sobre Mudanças Climáticas que resguarda os interesses dos países em 

desenvolvimento ao reconhecer diferenças baseadas na responsabilidade causal e 

histórica dos países desenvolvidos, conforme leciona Wold: 

 

O primeiro consiste no reconhecimento de que as atividades econômicas dos 

países desenvolvidos causam impactos negativos sobre o meio ambiente de 

forma imensamente maior do que as atividades econômicas dos países em 

desenvolvimento, muito embora este quadro venha se alterando nos últimos 

anos, como demonstra a contribuição crescente de países como a Índia e a China 

para o agravamento do problema do aquecimento global. Desse modo, o 

princípio em análise imputa o ônus pela solução de importantes problemas 

ambientais do planeta (e.g. depleção da camada de ozônio, aquecimento global, 

proteção da biodiversidade) aos países desenvolvidos. (Sampaio, Wold e Nardy 

2003, p. 14) 
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Sob uma perspectiva construtivista, progressiva, possível estabelecer, ainda,  

relação entre o princípio e o reconhecimento sobre as diferenças entre os problemas 

ambientais dos países desenvolvidos e em desenvolvimento feito quando da 

Conferência de Estocolmo, reconhecimento este, aliás, muito diverso das pretensões 

iniciais dos países desenvolvidos à época. 

Em semelhante sentido, no Protocolo de Quioto os interesses dos países em 

desenvolvimento foram resguardados com a aprovação da proposta brasileira de 

estabelecer forma de flexibilização para as Partes cumprirem seus compromissos 

de redução de emissões ao investirem em projetos de desenvolvimento sustentável 

nos países não-Parte do Anexo I. Em outros termos, o denominado Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, é um mecanismo multilateral que possibilita que países 

industrializados, geralmente desenvolvidos, invistam em projetos que reduzam 

emissões de carbono equivalente em países em desenvolvimento. 

Isto, convém salientar, foi aprovado a despeito dos Estados Unidos da América 

terem exercido forte pressão internacional para que países em desenvolvimento, 

como o Brasil, China e Índia assumissem metas de mitigação (Sabbag 2009), o que 

de fato não ocorreu. 

Por fim, possível identificar a ampliação das conquistas ocorridas na Rio-92, 

de uma agenda multilateral, da participação da sociedade civil e do fortalecimento 

de organizações não governamentais, na Rio+20. Apesar de o mundo ainda estar se  

recuperando da grave crise financeira do ano de 2008, que gerou instabilidade 

econômica, social e política (Lago, 2013), foi possível concluir as negociações 

multilaterais para o documento oficial denominado “O Futuro Que Queremos”.  

Por meio dos “Diálogos para o Desenvolvimento Sustentável”, a sociedade 

civil alcançou a expressiva marca de mais de sessenta mil participantes e trinta 

recomendações levadas aos Chefes de Estado e Governo. A participação de 

organizações não governamentais, movimentos sociais, povos indígenas e 

entidades privadas e públicas participaram de outros mais de mil eventos paralelos 

a Rio+20 (Lago, 2013). 

Além disto, a diplomacia brasileira novamente reconheceu a posição do país 

como em desenvolvimento e levou à pauta de discussão o conceito de 

desenvolvimento sustentável compreendido pelo grupo de países em 
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desenvolvimento, o G-77. A posição destes países está evidenciada no documento 

oficial da Rio+20 ao reafirmar os princípios da Rio-92, ao prescrever o objetivo de 

erradicar a pobreza e adotar padrões sustentáveis e gestão dos recursos naturais. 

Outro resultado de interesse do grupo foi o lançamento do processo 

intergovernamental para a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(Lago, 2013). 

Em sede de aplicação da teoria, portanto, a institucionalização do sistema 

internacional, a interdependência complexa, a participação de atores primários e, na 

medida do possível, de secundários como grupos de pressão com capacidade de 

articulação decisória, e a amplitude do poder muito além da simples tradução como 

capacidade militar possibilita que os Estados se coloquem numa posição de 

igualdade para defesa de seus interesses, como assim foi para o Brasil nos 

mencionados exemplos. 

 

Considerações finais 

  

A teoria neoliberal das relações internacionais, também chamada de teoria 

neoliberal institucionalista, afasta o estado de anarquia internacional e estabelece a 

existência de diversos atores atuantes nas relações internacionais, entre principais 

e secundários, sem a lógica de uma capacidade de dominação. As interações 

internacionais, portanto, deixam de estar situadas no estado de natureza de guerra 

para uma ordem estabelecida por meio de instituições internacionais, que 

prescrevem o comportamento, constrangem as atividades e definem as 

expectativas. 

 Outro ponto relevante da teoria, além dos atores formados e o 

estabelecimento por meio de instituições, reside na interdependência complexa nas 

relações internacionais e um maior espectro de poder, como econômico e político. 

Haveria entre os atores primários e secundários interesses comuns que os levariam 

a cooperarem entre si, podendo ocorrer de forma assimétrica ou não. 

Desse modo, o poder pode ser alçado mediante uma diversidade de elementos 

e com o desenvolvimento de estratégias, da construção de uma agenda de interesse 

e da relação com, e entre, diversos atores. 
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Destarte, para os neoliberais não seria necessariamente imprescindível o uso 

da força militar para determinação das forças estatais, mas sim a presença de 

poderes diversos ou cada situação específica é que demandará uma certa 

característica que fortaleça um Estado em prejuízo de outro, sendo a assimetria uma 

realidade passível de consideração e negociação sob auspício de uma instituição 

reconhecida pelas partes. 

Em análise prática, nas negociações internacionais em que o Brasil atuou, 

como a Conferencia de Estocolmo, em que a diplomacia brasileira empreendeu para 

o reconhecimento das diferenças entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

a Conferência do Rio de Janeiro de 1992, em que novos atores foram trazidos à mesa 

de discussão e evidenciada a interdependência complexa, tendo como destaque aos 

princípios aprovados, e a Conferência Rio+20, com a aprovação de temas de 

interesses dos países em desenvolvimento, como a erradicação da pobreza e 

desenvolvimento sustentável, possível identificar elementos constitutivos da teoria 

Neoliberal Institucionalista das Relações Internacionais na política externa brasileira 

em proveito dos interesses nacionais. 
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5. A POLÍTICA EXTERNA DO GOVERNO BOLSONARO PARA A AGENDA AMBIENTAL 

 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110307-05  

 

Bruna Gorgen Zeca1 

1 Introdução 

 

O debate ambiental entrou definitivamente como pauta das relações 

internacionais a partir de 1972, com a primeira Conferência das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente Humano, ou Conferência de Estocolmo, apesar de iniciativas 

ambientais de cunho regional ou de alcance limitado já terem ocorrido anteriormente, 

como a Convenção europeia para a proteção dos pássaros úteis à agricultura, em 

1902, ou a Convenção internacional para a prevenção da poluição das águas 

marinhas por hidrocarbonetos, em 1954 (Le Prestre 2000, 161-162). 

 Desde os anos 1970, portanto, os diferentes governos brasileiros tiveram de 

lidar, em suas políticas externas, com a consolidação e crescente importância do 

meio ambiente como mote das relações internacionais. Ao longo das décadas, a 

partir de transformações e processos históricos, outras conjunturas foram se 

apresentando ao Brasil diferentes daquelas de 1972. Por isso, o problema de 

pesquisa que orienta este estudo é “de que forma o Governo Bolsonaro tem 

formulado sua política externa para o meio ambiente?”. 

Na história da política externa ambiental do Brasil, alguns autores, tais como 

Joana Carlos Bezerra (2013, 170) afirmam que a posição do Brasil sobre questões 

ambientais ainda ecoa a posição de 1972, apesar de diferenças claras, mesmo que 

no discurso, em algumas questões; no mesmo sentido, Aguiar et al (2015, 158) 

aponta que, a partir do governo Dilma, o Brasil vem se mostrando pouco sensível às 

questões ambientais; já André Luiz Coelho (2014, 105) assinala que a posição 

brasileira se modificou consideravelmente ao longo dos anos; e Farias et al (2021, 

77) indica que, nas últimas décadas, a diplomacia ambiental brasileira passou de 

                                                     
1 Bacharel em Relações Internacionais (UNISINOS). Mestre em História (PPGH/PUCRS). Doutoranda 
em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI/UFRGS).  
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“Estado-veto” para “Estado-promotor”2 da agenda. São amostras de visões distintas 

sobre a história da pauta ambiental na política externa, mas esta pesquisa buscará 

se concentrar no governo atual, identificando e analisando as questões-chave 

desses dois anos e meio de agenda ambiental na política externa de Bolsonaro.   

Dado o intrínseco caráter transdisciplinar da problemática ambiental, caberá 

também refletir, ao longo da pesquisa, sobre os problemas que se apresentam ao 

Brasil derivados do tema do meio ambiente, o que poderia se considerar como a 

“dimensão geopolítica das questões ambientais” 3 . A pesquisa se ampara nos 

pressupostos de Análise de Política Externa (APE), a qual analisa de forma 

simultânea os condicionamentos internos e internacionais para a formulação da 

política exterior, identificando diferentes atores e interesses. Serão utilizados, além 

de documentos oficiais, a imprensa, como fonte e como forma de verificar a 

repercussão das questões, e pronunciamentos que expressem a posição dos atores. 

Na primeira parte da pesquisa, serão expostos os pressupostos teóricos acerca da 

análise de política externa e considerações mais abrangentes sobre as linhas gerais 

da política externa do governo Bolsonaro; a segunda parte será destinada 

especificamente à política externa ambiental, seguida das considerações finais.  

 

2 Análise de Política Externa e o Governo Bolsonaro 

 

O principal escopo teórico que será feito uso para analisar o objeto de estudo 

é acerca das considerações sobre Análise de Política Externa (APE). A análise da 

política externa se enquadra como um subcampo das relações internacionais que 

procura explicar a política externa ou, alternativamente, o seu comportamento 

(Hudson 2012, 14). Surgindo como crítica ao realismo nas Relações Internacionais 

(RI), pois este pressupõe que o âmbito doméstico possa ser abstraído das análises, 

os estudos da APE partem do pressuposto de que não apenas a estrutura 

internacional determina a ação diplomática, como também os fatores internos, 

sendo a política exterior um  produto  de interações  em  múltiplos níveis,  interações  

                                                     
2 As expressões significam que o Brasil teria passado de um país que veta a agenda ambiental, 
vetando ou votando contra resoluções, princípios e regras referentes à agenda, para um país que a 
promove. 
3 Expressão cunhada pela autora. 
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que são claramente visualizadas no caso ambiental.  

De acordo com James N. Rosenau (2012, vii), é importante que se conheça 

não apenas a dinâmica pela qual os Estados interagem entre si no sistema 

internacional, mas também os processos internos pelos quais as políticas externas 

são formuladas. Ignorar esses processos, classificando-os como de domínio 

doméstico e os colocando fora das preocupações de quem analisa a política exterior, 

seria omitir aspectos essenciais das posições que se deseja investigar. Existe, 

portanto, um estreito vínculo entre a percepção ideológica de um governo e sua 

atuação internacional, pois mesmo que a política externa possa ser considerada a 

mais constante das políticas públicas, as ações externas sofrem inflexão de 

prioridades quando há mudança de governo ou de regime político.  

Quanto à questão do interesse nacional que a política externa de um país 

representaria, Maria Regina Soares de Lima pondera que, na vertente realista das 

Relações Internacionais, a resposta sobre como verificar ou determinar o interesse 

nacional é bastante direta: “garantindo a sobrevivência e a integridade territorial e 

política da nação” (Lima 2000, 285). A especificidade ou a distinção entre política 

externa e política doméstica é uma premissa que, segundo a autora, praticamente 

todos os realistas adotam. Em sua definição de interesse nacional, partem tanto da 

distinção entre os campos interno e externo quanto eliminam os fatores domésticos 

de seu modelo causal. Já em outras perspectivas (como na APE), conforme Maria 

Regina, haveria uma inevitabilidade de conflito sobre o que o interesse nacional 

requer, pois tal interesse nacional dependeria das preferências e interesses da 

coalizão política vencedora, podendo mudar ou ser objeto de conflito interno (Lima 

2000, 285-287). 

Outros autores também se distanciam de um entendimento exclusivamente 

estatocêntrico da política externa, tais como Robert D. Putnam (2010), Celso Lafer 

(1984), Gerson Moura (1980) e Charles F. Hermann (1990), além do já mencionado 

James Rosenau, um dos primeiros a chamar a atenção para essa área. Celso Lafer 

aponta que a política externa não é meramente reativa ao sistema internacional: 

 

Toda política externa constitui um esforço, mais ou menos bem-sucedido, de 

compatibilizar o quadro interno de um país com seu contexto externo. É por isso 
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que, na análise da política externa de um Estado convém, analiticamente, levar 

em conta duas dimensões distintas, porém complementares. A primeira diz 

respeito às normas de funcionamento da ordem mundial num dado momento. A 

segunda trata de esclarecer as modalidades específicas de inserção de um 

Estado na dinâmica de funcionamento do sistema internacional (Lafer 1984, 

104). 

 

Já Charles F. Hermann apresenta as várias dinâmicas em que a política 

doméstica pode afetar a política externa, tais como quando as questões externas se 

tornam uma peça central na luta pelo poder político interno, usando da posição 

externa para se diferenciar dos oponentes, ou quando as crenças ou atitudes dos 

governantes domésticos sofrem uma profunda mudança de percepção do cenário 

externo, ou, ainda, quando ocorre um realinhamento na constituição de um regime 

ou uma transformação do sistema político, a exemplo de quando uma junta militar 

toma o poder de partidos políticos civis (Hermann 1990, 7). 

O autor também elenca os fatores que determinam, em sua visão, a política 

externa, quais sejam: a ação dos líderes, a ação de componentes da burocracia, a 

conjuntura internacional e a estrutura política doméstica. Sobre os possíveis 

redirecionamentos da política externa, Hermann aponta ao menos quatro níveis 

graduados de mudança: mudanças de ajuste; mudanças no programa; mudanças no 

problema ou no objetivo; e mudanças na orientação internacional (Hermann 1990, 

5). 

As alterações de ajuste são as que ocorrem apenas mais no sentido do nível 

de esforço (menor ou maior) em relação a algo, então o que é feito, como é feito e os 

propósitos não sofrem mudanças. As alterações no programa são mudanças nos 

métodos ou nos meios pelos quais uma meta ou um problema é abordado. 

Mudanças de programa envolvem novos instrumentos estatais, fazendo com que 

haja uma alteração no que é feito e em como é feito, mas sem grandes 

transformações nos propósitos. As alterações no problema ou no objetivo ocorrem 

quando o problema ou o objetivo inicial abordados na política externa são 

substituídos ou simplesmente perdidos, os propósitos são, portanto, substituídos. 

Por fim, as alterações na orientação internacional se referem ao completo 
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redirecionamento internacional do Estado. Em contraste com os três primeiros níveis 

de mudança, os quais dizem respeito à abordagem do Estado em relação a um único 

problema ou a um conjunto específico de outros atores, a mudança de orientação 

envolve uma alteração no papel e nas atividades gerais do ator no sistema 

internacional (Hermann 1990, 5-6). 

Essas considerações são particularmente importantes para analisar a política 

exterior do Brasil para o meio ambiente, pois considera-se que, no governo 

Bolsonaro, o que houve foi uma reorientação geral da PEB, nos termos colocados por 

Hermann (1990) e por parte da literatura (Baptista, Bertolucci e Diogo 2020, 521; 

Gonçalves e Teixeira 2020, 196-197).  

Na mudança profunda de orientação internacional, Bolsonaro escolheu 

Ernesto Araújo, adepto da reorientação pretendida, como chanceler. Essa co-

construção da política externa por parte do Presidente eleito e do Ministro das 

Relações Exteriores teve como principais linhas mestras: o desengajamento do 

processos de integração regional; a rejeição ao multilateralismo; o afastamento dos 

regimes internacionais e dos compromissos assumidos pelo Brasil; a crítica ao que 

se cunhou “globalismo”; a aproximação dos países desenvolvidos que representam 

o núcleo da tradição judaico-cristã ocidental, pela via bilateral; e o alinhamento com 

Donald Trump (Casarões 2019; Silva 2021). 

Desde antes do primeiro turno das eleições de 2018, Ernesto Araújo, então 

diplomata, criou seu blog denominado “Metapolítica 17”, um nome sugestivo para a 

campanha que passou a fazer de forma aberta para Bolsonaro. Para fins de 

contextualização, o blog se declara “contra o globalismo”, o que associa com a 

esquerda e descreve como: 

 

A aplicação dessa ideologia à diplomacia produz a obsessão em seguir os 

“regimes internacionais”. Produz uma política externa onde não há amor à pátria 

mas apenas apego à “ordem internacional baseada em regras”. A esquerda 

globalista quer um bando de nações apáticas e domesticadas, e dentro de cada 

nação um bando de gente repetindo mecanicamente o jargão dos direitos e da 

justiça, formando assim um mundo onde nem as pessoas nem os povos sejam 

capazes de pensar ou agir por conta própria (Araújo 2018a).  
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O diplomata Filipe Nasser (2017, 46-47) descreve o globalismo como um falso 

cognato, isto é, parece algo relacionado ao universalismo na política exterior, mas 

não é. A corrente globalista seria uma linha teórica que desloca o nível de análise do 

Estado-nação para uma pluralidade de atores não estatais, como organizações 

diversas, empresas transnacionais, Organizações Não Governamentais (ONGs), 

instituições internacionais, movimentos sociais, entre outros, e para temas que 

eminentemente atravessam fronteiras, tais como os direitos humanos, o terrorismo, 

a saúde e o principal objeto aqui, o meio ambiente. O globalismo subordinaria, então, 

o interesse nacional às causas e valores mais elevados da comunidade internacional 

e da humanidade, como o respeito aos direitos humanos, a manutenção da paz, a 

promoção do desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente. Uma 

política externa globalista seria, portanto, a que confunde os interesses nacionais 

com os da comunidade internacional, e não uma política que pretenderia alcançar 

ampla cobertura para além da vizinhança (como os usos do universalismo na história 

da PEB) (Nasser 2017). 

Apesar de “globalismo” ser um conceito amplo, com diferentes significados 

possíveis, seria contra essa alegada lógica que a política externa de Bolsonaro se 

apresentou. O meio ambiente se insere, na visão de Ernesto Araújo e Bolsonaro, nos 

termos globalistas aos quais a política externa passou a se opor. Segundo o 

chanceler, a causa ambiental foi “sequestrada” até chegar “ao paroxismo, nos 

últimos 20 anos, com a ideologia da mudança climática, o climatismo” (Araújo 

2018b). Ernesto Araújo afirma que o “climatismo” vem servindo para justificar o 

aumento do poder regulador das instituições internacionais sobre os Estados 

nacionais e para limitar o crescimento econômico, e que parte fundamental do 

projeto do então presidente Donald Trump era interromper esse processo. Ademais, 

declara que o climatismo seria uma tática globalista destinada a instigar o medo para 

obter mais poder, apontando que o climatismo diz: 

 

Você aí, você vai destruir o planeta. Sua única opção é me entregar tudo, me 

entregar a condução de sua vida e do seu pensamento, sua liberdade e seus 

direitos indivuduais [sic]. Eu direi se você pode andar de carro, se você pode 

acender a luz, se você pode ter filhos, em quem você pode votar, o que pode ser 
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ensinado nas escolas. Somente assim salvaremos o planeta. Se você vier com 

questionamentos, com dados diferentes dos dados oficiais que eu controlo, eu 

te chamarei de climate denier e te jogarei na masmorra intelectual. Valeu? (Araújo 

2018b). 

 

A escolha de Ernesto Araújo como ministro das relações exteriores trouxe 

críticas antes mesmo da posse, ainda em 2018, dada a difusão que já ocorria sobre 

suas posições e a associação de suas ideias às de Olavo de Carvalho, ligadas à 

família do presidente eleito essencialmente por meio do deputado Eduardo 

Bolsonaro. Essa reação já em 2018 veio, por exemplo, através do Observatório do 

Clima, rede que reúne mais de trinta entidades da sociedade civil brasileira atuantes 

no tema das mudanças climáticas, a qual demonstrou sua preocupação com a 

escolha do chanceler e afirmou que a nomeação contraria a tradição da PEB, 

podendo tornar o Brasil um pária global (Oliveto 2018). Apresentada a ideia geral 

sobre a qual o meio ambiente está assentado na visão do governo Bolsonaro, cumpre 

agora analisar os eventos que fizeram parte da agenda ambiental da política exterior 

até o momento, os quais constituem dois anos e meio de política externa. Em março 

de 2021, Ernesto Araújo deixaria a chefia do Ministério das Relações Exteriores e o 

diplomata Carlos França assumiria como Chanceler. Será necessário, portanto, nova 

análise ao final do mandato para verificar as possíveis mudanças e continuidades na 

política externa ambiental do Brasil a partir da troca de chanceleres. 

 

3 A Agenda Ambiental na Política Exterior do Governo Bolsonaro 

 

Quando Jair Bolsonaro tomou posse, a lógica anteriormente apresentada foi 

transmitida à nova estrutura regimental aprovada para o Ministério das Relações 

Exteriores (MRE) e para o Ministério do Meio Ambiente (MMA). A palavra “clima” e o 

tema das mudanças climáticas foram retirados da estrutura de ambos os ministérios 

(Brasil 2019). No caso do Ministério que passou a ser comandado por Ernesto Araújo, 

o novo organograma deixou de ter a Subsecretaria-Geral que abrigava a Divisão da 

Mudança Climática, cujo órgão era responsável pelas negociações sobre o clima no 

âmbito da ONU (Estadão 2019).  
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As Conferências das Partes (COPs) sobre o clima ocorrem anualmente desde 

1995, e a delegação brasileira tem sido tradicionalmente liderada por membros do 

Itamaraty e do MMA, dada a transversalidade das questões. Para a COP 26, que 

ocorrerá na cidade de Glasgow, no final de 2021, e marcará um momento importante 

de cinco COPs transcorridas desde o Acordo de Paris (COP 21), considera-se que 

será um momento relevante para verificar a possível inflexão da política externa 

desde o início do governo, visto que mudanças conjunturais ocorreram 

principalmente desde o início de 2021, como será visto adiante.  

A partir de 2019, as mudanças internas pelas quais o Brasil começou a passar 

já ganhavam atenção da imprensa nacional e internacional. Logo nos primeiros 

meses do mandato, o Ministério do Meio Ambiente, então comandado por Ricardo 

Salles, exonerou 21, de um total de 27, inspetores regionais do Instituto Brasileiro do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que configura como a 

principal agência de controle ambiental do país; houve redução de quase 1/3 das 

multas por crimes ambientais aplicadas pelo Instituto, quando comparado com os 

dois primeiros meses de 2018; e o Ibama foi proibido, por Ricardo Salles, Ministro do 

Meio Ambiente, de responder solicitações da imprensa, afetando a autonomia da 

agência, que é supervisionada, mas não subordinada, ao MMA (Monitor Ambiental 

2019). 

Uma sucessão de posturas internas e externas deterioraram a imagem do 

Brasil para com o meio ambiente ainda em 2019: O MMA teve 95% de sua verba para 

o clima bloqueada, praticamente zerando o orçamento para implementar políticas 

sobre mudanças climáticas no Brasil,  ressoando a posição de negação das 

mudanças do clima e coincidindo com a intenção inicial de Bolsonaro de retirar o 

Brasil do Acordo de Paris (Mariz 2019); o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) divulgou dados recordes de desmatamento, o que gerou críticas do Presidente 

Bolsonaro ao diretor da Instituição (que logo após foi exonerado) e sua tentativa de 

descredibilizar os dados do INPE (Brant 2019); o Ministro do Meio Ambiente 

escolhido por Bolsonaro visitou madeireiros na região amazônica duas semanas 

após estes terem ateado fogo em um caminhão-tanque a serviço do Ibama, 

instituição reiteradamente desmoralizada pelo governo federal (Climainfo 2019); e o 

Governo Federal como um todo assumiu uma postura abertamente crítica às ONGs 



 

 

 
 

Bruna Gorgen Zeca | 111 

 

e lideranças indigenistas, sugerindo que acontecimentos como o aumento dos focos 

de incêndio, o dia ter virado “noite” em São Paulo e o vazamento de óleo no nordeste 

fossem de suas autorias (Anjos 2019; O Globo 2019).  

De acordo com as considerações sobre Análise de Política Externa 

previamente apresentadas, a política exterior seria um produto de múltiplos níveis, 

sendo necessário o conhecimento dos processos internos pelos quais as posições 

externas são formuladas. Deste modo, conforme foi demonstrado, ao observar o 

entendimento que os atores internos possuem acerca das questões ambientais e 

suas práticas no âmbito doméstico, melhor se compreende tanto a reação 

internacional a tais políticas quanto a posição externa em relação às causas 

ambientais. 

A desestruturação do aparato institucional e da capacidade de gestão e 

fiscalização da área ambiental a nível federal teve forte repercussão no âmbito 

internacional. A narrativa do governo brasileiro para justificar posicionamentos 

como a sinalização de uma possível saída do Acordo de Paris (que diante das críticas 

internacionais o fez recuar) tem sido a defesa da soberania nacional e do patriotismo 

contra as ameaças do que chama de globalismo, conforme foi visto. Pode-se 

considerar que muito do exemplo mencionado foi encorajado e respaldado pela 

posição de alinhamento ao então presidente estadunidense, Donald Trump, que 

retirou os Estados Unidos do Acordo. Com a vitória de Joe Biden e a consequente 

derrota de Trump para a presidência dos EUA, o governo Bolsonaro se viu impelido a 

suavizar suas posições e discursos, visto que Biden se elegeu com a prerrogativa de 

fazer da questão ambiental uma prioridade, tanto nacional quanto 

internacionalmente.  

As reações e pressões sobre o governo brasileiro iniciaram já no primeiro 

semestre do mandato. Em junho de 2019, na cúpula do G20, no Japão, Ângela Merkel, 

chanceler alemã, e Emmanuel Macron, presidente francês, questionaram o 

desmatamento crescente que vinha ocorrendo no Brasil. No mesmo mês, uma rede 

de supermercados da Suécia anunciou um boicote a todos os produtos brasileiros 

devido ao aumento vertiginoso da aprovação de agrotóxicos no país, quando 197 

agrotóxicos já haviam sido autorizados só até aquele período do ano no Brasil, sendo 

que 26% deles eram proibidos na União Europeia (Wallin 2019). 
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Outra importante contenda foi em torno do Fundo Amazônia, fundo que conta 

com recursos financeiros para combater o desmatamento e para desenvolver 

projetos de uso sustentável da Amazônia Legal. Em abril de 2019, o governo 

Bolsonaro extinguiu os colegiados Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) e 

o Comitê Técnico (CTFA), além de o Ministro Ricardo Salles ter afirmado que havia 

irregularidades no Fundo (sem provas) e de ter tentado mudar as regras do Fundo a 

fim de usar seus recursos para realizar o pagamento de indenização a proprietários 

de terras incluídas em reservas ambientais e indígenas. Aproximadamente 99% da 

verba do Fundo é advinda de doações feitas pela Noruega e pela Alemanha, desde 

2008 (Farias et al. 2021).  

Diante da situação, os embaixadores da Noruega, Nils Gunneng, e da 

Alemanha, Georg Witschel, redigiram uma carta conjunta e se reuniram com o 

governo brasileiro para manifestar a insatisfação em relação às mudanças e às 

declarações, observando a possibilidade de o Fundo ser revogado. Ademais, 

Bolsonaro afirmou a jornalistas que a chanceler alemã, Angela Merkel, deveria usar 

o dinheiro para reflorestar o próprio país. A partir do conjunto de questões 

envolvendo o governo e o meio ambiente, ambos os países anunciaram que 

suspenderiam suas contribuições ao Fundo (Negrão 2019). 

Na esteira do ano de 2019, a COP 25 marcou mais uma ocasião em que o Brasil 

teve de se posicionar diante das discussões sobre o clima. Abertamente contra o que 

denomina “climatismo”, a pasta comandada por Ernesto Araújo tentou retirar dois 

parágrafos do documento final da Conferência que previam o incentivo a estudos 

sobre a relação entre o solo e os oceanos com as mudanças climáticas, mas recuou 

após a pressão de alguns países (Mcgrath 2019). Além disso, o Brasil foi apontado 

pela Rede Internacional de Ação Climática (CAN) como um dos principais obstáculos 

à assinatura do documento final e ganhou, ainda, no final da COP-25, o prêmio irônico 

“Fóssil Colossal”, como “país que mais atrapalhou o clima em 2019”. No texto que 

justifica a escolha do país para o “troféu”, expressou-se o desmonte das políticas 

ambientais, a criminalização de ambientalistas e o aumento das taxas de 

desmatamento, de invasões de terras e de assassinatos de lideranças indígenas 

(Amaral 2019). A passagem a seguir sumariza bem algumas questões que se 

sobressaíram na COP-25: 
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Durante a COP25, que acabou realizada em Madrid, em dezembro de 2019, o 

Ministro Salles e o Itamaraty novamente jogaram contra avanços nas 

negociações multilaterais e contra os próprios compromissos já assumidos pelo 

Brasil nesta Convenção. A estratégia da diplomacia ambiental brasileira em 2019 

se baseou fundamentalmente em obstruir e protelar as negociações, 

apresentando questionamentos de caráter negacionista sobre a mudança do 

clima, críticas ao multilateralismo e afirmação do unilateralismo nacionalista, ao 

mesmo tempo em que praticou uma espécie de chantagem face à comunidade 

internacional, inquirindo quanto será pago ao Brasil para proteger o meio 

ambiente. A mensagem não poderia ser mais direta: sem dinheiro internacional, 

sem preservação por parte do governo Bolsonaro (Farias et al. 2021, 84). 

 

Toda essa reorientação internacional do Brasil passou a ameaçar áreas para 

além da imagem do país e do meio ambiente e começou a ter implicações em outros 

setores, o que se aborda como a dimensão geopolítica das questões ambientais. 

Exemplo disso é a tentativa de Paulo Guedes, Ministro da Economia, de avançar nas 

questões ambientais do país após sua participação no Fórum Econômico Mundial, 

em Davos, Suíça, que ocorreu em janeiro de 2020. Na busca por investimentos 

durante o Fórum, o Ministro se deparou com a relutância dos investidores 

internacionais, os quais alegaram que um dos motivos que os faziam segurar os 

investimentos eram as dúvidas em relação à política ambiental do governo de Jair 

Bolsonaro. Ao sentir o impacto econômico, Guedes voltou ao Brasil disposto a fazer 

o governo melhorar a imagem que empresários têm da política ambiental no país 

(Brant e Fernandes 2020). 

No entanto, o início da pandemia no Brasil mostrou que nada em termos 

ambientais havia mudado. No vídeo da reunião ministerial ocorrida em abril, mas 

divulgada em maio, o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, falou que o governo 

devia aproveitar o momento de pandemia, em que a atenção da imprensa e do mundo 

estava voltada para o vírus, para “ir passando a boiada” sobre a legislação ambiental. 

Também na pandemia, deputados se articularam para tentar votar o que ficou 

conhecido como “MP da grilagem”, Medida Provisória editada em dezembro de 2019 

por Bolsonaro e que, para virar lei, precisava ser votada pelo Congresso até 19 de 

maio (Linder 2020). 
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Em nova pressão econômica, um grupo responsável por gerenciar 

investimentos de cerca de R$ 20 trilhões enviou uma carta aberta às embaixadas 

brasileiras em oito países. Foram 29 grandes fundos internacionais de investimentos 

que assinaram a carta, a qual expressava a preocupação com que os investidores 

estrangeiros acompanhavam a tendência de aumento do desmatamento no Brasil. A 

carta dizia, ainda, que a situação ambiental estava criando uma incerteza 

generalizada sobre as condições para investir e fornecer recursos financeiros ao 

país, e que, portanto, pediam que o governo brasileiro demonstrasse um 

comprometimento claro em eliminar a devastação ambiental e em proteger os 

direitos dos povos indígenas (Open Letter 2020, The Guardian 2020). Demonstra-se, 

então, a força dos ativos envolvidos e que podem ser mobilizados, não só deixando 

de investir no Brasil, como também podendo retirar investimentos do país. 

Duas outras negociações particularmente caras a Bolsonaro estão 

condicionadas às questões ambientais: a ratificação do Acordo Mercosul-União 

Europeia e a entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE). No que concerne ao Acordo, nota-se que a área comercial 

também é afetada pelas discussões ambientais, como também demonstrado pelos 

boicotes aos produtos brasileiros. Apesar de uma inflexão na retórica, como a 

promessa de Bolsonaro, em carta a Joe Biden, de acabar com o desmatamento ilegal 

até 2030, os países europeus esperam por resultados práticos e mais garantias 

formais voltadas ao meio ambiente para que o Acordo seja ratificado (Oliveira 2021). 

No caso da OCDE, principal ambição da política externa de Bolsonaro, pois na 

visão do governo seria uma forma de aumentar a confiança no país e atrair mais 

investimentos, o Comitê de Política Ambiental da instituição cancelou, em 2021, a 

discussão sobre o “upgrade” do status do Brasil no órgão, decisão que já vinha sendo 

adiada desde 2019. Esses avanços no status, como de “convidado” para 

“participante” nos comitês, fazem parte do processo de adesão aos instrumentos 

para se tornar parte da Organização. Todos os membros do referido Comitê 

receberam uma carta da ONG Human Rights Watch com questionamentos acerca da 

política ambiental de Bolsonaro, o que foi apontado como motivação para que a 

discussão sobre o upgrade do Brasil fosse removida da agenda (Mello 2021). 
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Ainda sobre as implicações na política internacional da agenda ambiental 

brasileira, o país passou a ser excluído e considerado não confiável para ser incluído 

nas discussões. Na cúpula do clima da ONU, evento que comemorou os cinco anos 

do Acordo de Paris, no final de 2020, 77 líderes estavam listados para tomar a 

palavra, mas, até o dia anterior ao evento, o Brasil estava excluído da lista de 

oradores. A decisão dos organizadores pode ser considerada uma consequência 

concreta do descrédito internacional do Brasil especialmente na questão que o 

escopo do evento abrange. Jamil Chade (2020) afirma que, na ocasião, o Itamaraty 

agiu nos bastidores para tentar reverter a situação e para que fosse encontrada uma 

brecha a fim de que o presidente Jair Bolsonaro pudesse falar. No entanto, é 

significativo que um país com a maior porção da floresta amazônica e com a 

biodiversidade que tem o Brasil tenha sido deixado de fora de um evento como esse. 

Percebe-se, pois, que o país perdeu capacidade de articular debates e posições e de 

influir em pautas e decisões.  

Por fim, tem-se a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos 

como fator que completa o isolamento brasileiro nas discussões ambientais 

internacionais. Diferentemente de Donald Trump, que desprezava as questões 

ambientais e em quem Bolsonaro se amparava e, de certa forma, se resguardava, 

Biden desde a campanha apontava que faria do meio ambiente e das mudanças 

climáticas uma prioridade em sua política externa. Ainda em 2020, Biden afirmou que 

“o presidente Bolsonaro deve saber que, se o Brasil deixar de ser um guardião 

responsável da floresta amazônica, meu governo reunirá o mundo para garantir que 

o meio ambiente seja protegido” (Americas Quartely 2020, tradução nossa)4. 

Foi nos primeiros meses de 2021 que a situação se deteriorou ainda mais e, 

em março, Ernesto Araújo pediu demissão do Ministério das Relações Exteriores. A 

pressão dos parlamentares por sua demissão foi resultado de um conjunto de 

posições internacionais que isolaram o Brasil. O alinhamento com Trump, que agora 

se viu derrotado nas eleições, as críticas à China, principal destino das exportações 

brasileiras e maior produtora de insumos para vacina, a postura isolacionista e a 

imagem desacreditada do Brasil no cenário internacional quanto à ciência e a 

                                                     
4 No original: “President Bolsonaro should know that if Brazil fails to be a responsible custodian of the 
Amazon rainforest, then my administration will rally the world to ensure the environment is protected”. 
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compromissos acordados, como no caso das mudanças climáticas, geraram uma 

situação insustentável diante das mudanças para as quais o mundo se encaminha. 

Em seguida, dia 06 de abril de 2021, Carlos Alberto Franco França, novo chanceler do 

Brasil, tomou posse. De acordo com André Reis da Silva, 

 

Em seu discurso de posse, França elencou como prioridade a “diplomacia da 

saúde”, a “modernização da economia” e “urgência climática”. Também afirmou 

a necessidade de valorizar o multilateralismo e reivindicou uma diplomacia 

universalista. Do ponto de vista discursivo, aponta-se para uma inflexão na 

política externa de Bolsonaro, mas ainda cedo para definir se é apenas um ajuste 

ou uma mudança um pouco mais profunda, nos termos de Charles Hermann 

(1990) (Silva 2021, 16). 

 

Como se nota, a “urgência climática” volta a ser reconhecida pelo Ministério 

brasileiro, assim como a necessidade de valorização do multilateralismo, dentro do 

qual se inserem as negociações sobre o clima. Sem o peso da negação das 

mudanças climáticas de seu antecessor, o chanceler Carlos França tem se esforçado 

para distanciar a política externa brasileira da imagem de Ernesto Araújo. O Itamaraty 

tem buscado atenuar o posicionamento do Brasil na questão climática, com mais 

abertura para o diálogo com outros países (Climainfo 2021), mas, por outro lado, 

Bolsonaro continua sendo o presidente, e pouco adiantaria desenvolver uma 

narrativa mais construtiva em âmbito internacional e continuar com as mesmas 

práticas dentro do território nacional.  

Em junho de 2021, por fim, o ministro Ricardo Salles também pede demissão. 

Alvo de duas investigações no STF, Salles estava sob pressão e alegou motivos 

familiares para deixar o cargo. Em sua saída, Salles foi elogiado publicamente por 

Bolsonaro durante um evento no Planalto. Sobre a saída, Marina Silva (2021), ex-

Ministra do Meio Ambiente, afirmou: “sai o operador, fica o mandante”. 

 

Considerações Finais 

 

Ao   longo  da  pesquisa,   procurou-se   demonstrar   que   a   política   externa 
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ambiental do Brasil é mais bem compreendida a partir da análise da conjugação dos 

fatores internos e externos. O desmonte das políticas ambientais internamente, a 

militarização de cargos-chave no MMA, a aliança irrestrita ao agronegócio, a 

culpabilização de ONGs, movimentos ambientalistas e povos indígenas sobre o que 

ocorre no Brasil, os dados recordes de desmatamento e queimadas e as respostas 

distantes da diplomacia no trato com atores internacionais resultaram em uma 

imagem do Brasil como país negligente em relação às questões ambientais e em um 

conjunto de pressões que passaram a impactar outras áreas de interesse brasileiro.  

O conjunto de medidas que desestrutura o aparato ambiental e favorece o 

desflorestamento acaba se tornando contraproducente para o próprio agronegócio, 

pois ameaça o financiamento de investidores internacionais, promove o boicote a 

produtos, paralisa negociações de liberação comercial que fomentariam as 

exportações, deterioram a credibilidade do Brasil no exterior e impulsionam até 

mesmo mudanças no regime de chuvas, do qual a produção depende.  

A rejeição dos regimes internacionais e do multilateralismo provou-se 

insustentável a partir das pressões internas e internacionais e da eleição de Joe 

Biden. A forte pressão do Congresso brasileiro para a saída de Ernesto Araújo, 

conforme foi visto, exemplifica a assimetria entre o pragmatismo de diversos setores 

internos e a política externa levada a cabo pelo governo. Tem-se, portanto, que 

grupos de interesse, o sistema internacional, as bases domésticas e a burocracia, 

como aponta Hermann, não acompanharam a reorientação que a ideologia do 

governo Bolsonaro tentou conferir à política externa.  

O Brasil já começou a atenuar o discurso e a fazer promessas ambiciosas, 

como acabar com o desmatamento até 2030, mas que, no entanto, são vistas com 

total ceticismo pela comunidade internacional. A COP-26, que ocorrerá no final de 

2021, poderá oferecer um parâmetro mais sólido dos contornos da política externa 

ambiental agora dirigida por Carlos Alberto França, verificando se a inflexão do país 

irá ou não se consolidar nas questões climáticas. No entanto, o legado dos últimos 

dois anos e meio de política externa ambiental não será revertido repentinamente, e 

o Brasil passou a se encontrar em uma posição de baixa capacidade para influenciar 

concertações nessas negociações. 
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1 Introdução 

 

 O presente artigo apresenta uma perspectiva histórica sobre o processo de 

integração Norte-Sul do continente americano entre os séculos XIX e XXI. Busca 

contribuir para o debate sobre a geopolítica entre os Estados Unidos da América e os 

países integrantes do Atlântico Sul ibérico reunidos em bloco economico (Mercosul) 

a partir de 1991. Trata-se de pesquisa que está contida em um estudo com 

pretensões mais amplas relacionadas às barreiras indenitárias entre o Brasil, 

identificado no contexto latino-americano como lusoamerica e seus parceiros 

culturais e comerciais do Mercosul, vizinhos hispano-americanos herdeiros do Vice-

Reino do Prata aqui identificados como Argentina, Paraguai e Uruguai. Não por acaso 

apresentamos o ensaio na perspectiva de “uma análise” tendo em vista que o tema 

permite diferentes abordagens em diferentes perspectivas. 

 A pesquisa procura entender o pan-americanismo dentro do processo de 

integração regional, com particular atenção ao países pertencentes ao Mercosul. 

Tem como hipótese inicial a substituição do modelo de metropole colonial antes 

exercido pelos impérios europeus e depois sucessidos pelos Estados Unidos da 

America. O estudo considera a presença de outros atores da geopolica mundial como 

China e União Europeia relevantes para o equilibrio de forças na região e tem como 

base conceitual a história do pan-americanismo. Busca compreender de que 

maneira a trajetoria das relações entre Norte e Sul contribuiram ao desenvolvimento 

do continente americano. 
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  O tema será enfrentado de forma multidisciplinar com objetivo de contemplar 

as diferentes possibilidades epistemológicas para o aprofundamento da pesquisa e 

compreensão do fenomeno historico e geopolítico estudado. O artigo tem sua 

estrutura com a introdução ao tema, seguido pela abordagem histórica sobre o pan-

americanismo dividido em quadro momentos distintos sendo o primeiro com o pan-

americanismo do ínicio do século XX, no segundo momento durante a Segunda 

Grande Guerra mundial, no terceiro momento durante os primeiros anos da ditadura 

militar brasileira iniciada por meio do golpe civico-militar de 1964, e no quarto e 

último momento no período de alinhamento automático entre o governo de Jair 

Bolsonaro com o governo de Donald Trump entre 2018 e 2020.  

 

2 O Pan-americanismo  

 

Os primeiros registros da presença de norte americanos na America do Sul 

não ocorreu com processos migratórios coloniais ou com a política de espaço vital 

decorrentes das guerras napoleónicas que deram início as independências dos 

países americanos. Os primeiros registros remontam há aproximadamente 2,6 

milhões de anos quando os primeiros norte americanos invadiram a América do 

Sul(Carrillo et al. 2020). A historia geológica do nosso planeta indica que o 

movimento de placas tectonicas resultou no surgimento do istimo do Panama. Com 

esta ponte terreste ocorreu a migração de mamiferos da America do Norte, bem 

como o transito de animais do Sul para o Norte. Trata-se do grande intercambio 

Americano (Carrillo et al. 2020). Foi a primeira invasão predatória de norte 

americanos, que melhor equipados evolutivamente acabaram por subjulgar as 

especias ancestrais da America do Sul. O grande intercambio americano foi a 

primeira vez que se tem noticia da presença de norte americanos na região sul. 

Muitos milhares de anos depois a presença no norte americana, em particular dos 

Estados Unidos da America seria uma constante. A interferencia dos Estados Unidos 

em assuntos da América Latina tornou-se habitual, por muitos compreendida como 

um direito com vistas a sobrevivência em relação as potênciais coloniais europeias. 

  Com ironia, Eduardo Galeano afirma em Veias Abertas da América Latina que: 

 



 

 

 
 

Carlos Augusto dos Santos Nascimento Martins | 125 

 

“Há anjos que ainda acreditam que todos os países terminam na linha das suas 

fronteiras. São aqueles que afirmam que os Estados Unidos pouco ou nada tem 

a ver com a integração latino-americana, uma vez que não fazem parte da 

Associação Latino-Americana de Livreo Comércio (ALALC) nem do Mercado 

Comum Centro-Americano” (Galeano 2010, 239). 

 

 Conforme levantamento realizado pelas pesquisadoras Barbara Torreon e 

Sofia Plagakis do serviço de pesquisas do Congresso dos Estados Unidos, entre 1798 

até 2020 foram realizadas 218 intervenções diretas ou indiretas em outros estados 

soberanos. As intervenções diretas são aquelas em que há presença militar e as 

consideradas indiretas são todas aquelas ocasiões em que houve suporte logistico 

ou de inteligencia do governo americano(Torreon and Plagakis, 2020). Ao longo da 

história continental há registro de 88 operações em territorios da América Latina 

(Torreon & Plagakis, 2020). Muitas das intervenções ocorreram na America Central, 

região entendida na concepção geopolítica estadunidense como um apêndice virtual 

do seu territorio (Galeano 2010). 

  De fato a independência americana em 1776 e seu processo constitucional 

com a consolidação da democracia fez dos Estados Unidos um farol no novo mundo 

para todos aqueles que ansiavam pela liberdade pregada pelos iluministas e pela 

burguesia da Primeira República francesa. A condição de exemplo regional era 

reconhecida por todos aqueles que buscavam realizar “um levante nativista” (Vargas 

Garcia 2018, 27) contra os impérios coloniais da América Latina. Pela via direta ou 

indireta, seja pelos princípios cardeais da democracia ou pela intervenção pura e 

simples para atender interesses próprios apartados de uma integraçao 

panamericana a influência dos Estados Unidos é percebida no Cone Sul americano 

desde os tempos coloniais (Xavier &Del Valle Dávila 2019). 

 Em defesa da América para os Americanos, o Presidente James Monroe 

estabeleceu em 1823 a política regional que buscava a defesa dos interesses das 

nações recem independentes em relação às potências coloniais reunidas em torno 

da Santa Aliança. O Brasil, que buscava a consolidação da sua independência em 

relação o Reino de Portugal foi a primeira nação a reconhecer a Doutrina Monroe, 

fato histórico que marca o início da relação de proximidade entre duas nações 
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independentes no continente americano, aliança que poderia representar o controle 

da geopolítica e do jogo geoconômico para os próximos séculos nos hemisférios 

Norte e Sul do continente americano. Contudo, no contexto geopolítico do século XIX 

a política intentada pelos Estados Unidos foi bem sucedida em relação a America 

Central, mas não para a porção sul continental, isso porque para a Grã-Bretanha a 

independência formal dos novos estados e sua relação comercial favoravel deveria 

ser mantida sem a interferencia de qualquer outro ator regional (Garcia et al. 2005). 

No século XX e contexto das grandes nações e após as tratativas de Versalles que 

deram fim a Grande Guerra o Brasil buscou espaço como lider regional da America 

do Sul. Entretanto, sempre sofreu com a sombra do poder americano. 

 No Brasil do início do século XX havia um sentimento fortemente pró-britanico 

que considerava ser o Brasil, e não os Estados Unidos, os herdeiros naturais da Grã-

Bretanha nas Americas. As elites que governavam o Brasil “preferiam a ordem calma 

dos britãnicos ao ruído e à impetuosidade dos norte-americanos e estava 

preocupadas com a possibilidade de a crescente influência vir a alterar o modo de 

vida dos brasileiros” (Lochery 2014,112-164). Na primeira metade do século XX, 

quando os Estados Unidos ainda não havia se firmado como potência hegemônica 

global, as elites pensantes do Brasil “sentiam-se desconfortaveis com os efeitos do 

envolvimento norte-americano na América Latina, e receavam que o seu país viesse 

a transformar-se em pouco mais do que um satélite dos Estados Unidos” (Lochery 

2014,137). A história, este saber construido no tempo, veio posteriormente confirmar 

que na política externa brasileira havia espaço para fantoches egressos de uma elite 

inacabada e neocolonial.  

 

3 America para os Americanos ou para humanidade 

 

Com a queda da última monarquia das Américas, o Brasil e sua nascente 

República se viu as voltas com o “americanismo”, base conceitual para o futuro pan-

americanismo chamado pelos positivistas de “fraternidade das pátrias Americanas” 

(Ricupero 2017, 260). Quando da primeira conferencia da União Pan-Emericana 

(1889-1890), hoje Organização dos Estados Americanos (OEA), enquanto o Brasil se 

preparava para aceitar a nascente política de alinhamento com os Estados Unidos, 
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atores importantes no equilibrio regional como Argentina e Chile se destacavam no 

sentido oposto ao brasileiro, isto é, refretários ao alinhamento com os Estados 

Unidos a partir das premissas desenhadas unilateralmente pelos americanos do 

norte. Para Saenz Pena, representante argentino, a formulação monroísta America 

para os Americanos poderia ser facilmente substituida por outra de sua autoria, “a 

America para a humanidade” (Ricupero 2017, 261). 

 Um padrão de relações entre Brasil e Estados Unidos se estabelece a partir do 

ínicio do século XX, trata-se da política do Pan-Americanismo pela qual o Brasil se 

vincula em uma aliançao não escrita à Doutrina Monroe. Para a professora Doutora 

Teresa Maria Malatian (2017), entre 1902 e 1912 o Brasil enfrentou grande polêmica 

em suas relações exteriores, notadamente em relação à política ligada ao Estados 

Unidos (EUA) defendida pelo então chanceler Barão do Rio Branco. O debate em torno 

do pan-americanismo tem relações importantes com a construção de uma imagem 

do Brasil, da política exterior brasileira e da mitificação e personalismo do proprio 

chanceler, impondo as vozes dissonantes como a do diplomata Oliveira Lima que 

entendia a política externa brasileira de acordo com a “definição de uma identidade 

nacional dividida entre a solidaridade latino-americana e o alinhamento com 

monroismo” (Malatian 2017, 329). 

 No inicio do século XX, o presidente Theodore Roosevelt reafirmou as teses 

propostas em 1823 pela Doutrina Monroe que nortearam a política externa norte 

americana durante varias décadas, sendo ao fim seguidas e interpretadas no inicio 

no final do seculo XIX e inicio do XX, para quem “a doutrina Monroe estabeleceu a 

regra de que o hemisfério ocidental não pode ser tratado como sujeito à colonização 

e ocupação por potências do Velho Mundo. Não é direito internacional; mas é um 

principio cardeal na política americana” (Danese 1999, 157). 

 

A fala de Roosevelt estabelecia a legimidade da influência moral norte-

americana sobrer uma vasta zona do continente. Tanto que a doutrina exerceu 

impacto em todo o continente americanao e explicou sua face imperialista na 

expressao consagrada na política do big stick em relação a América Latina 

(speak softly and carry a big stick; you will go far – Roosevelt, 1901, discurso 

anterior à chegada a presidencia).(Apud Danese 1999, 145). 
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 É preciso dizer que naquele momento “Brasil, Argentina e Chile eram 

considerados exceções quanto a necessidade de intervenção em razão do seu grau 

de estabilidade política e avanço economico” (Malatian 2017, 330). Porém, a hístoria 

da segunda metade do século XX ainda estava por ser escrita de tal sorte que o 

arquipélogo de estabilidade forá convertido em palco para a instalação de regimes 

ditatoriais com significativa influência do governo americano em sua política externa 

para América Latina. Na política do Pan-Americanismo, o Brasil passou a apoiar a 

hegemonia hemisferica dos Estados Unidos. O alinhamento entre Brasil e Estados 

Unidos no contexto do pan-americanismo iniciado por Rio Branco estabelecia uma 

ideia de três Americas sendo Estados Unidos, Hispano-America e Brasil “de modo 

que este se colosasse como elo entre as duas primeiras” (Malatian 2017, 335). Para 

o embaixador Rubens Ricupero (2017) o alinhamento do Brasil em sua política 

externa com os Estados Unidos também estava relacioandos a fatores 

geoeconomicos, pois “a decisão de intensificar a relação com os Estados Unidos 

refletia igualmente a transformação que se realizava no relacionamento econômico. 

O deslocamento do eixo diplomatico acompanhava o da economia, que derivada 

cada vez mais da Europa em direitação à America do Norte” (Ricupero 2017, 311). 

  O Pan-americanismo, que para muitos poderia serviços como instrumento de 

aproximação entre as três Americas, aqui compreendidas como America Anglo-

Saxônica, America Hispânica e Luso America, sendo o Brasil verdadeira ponte entre 

os falantes do idioma inglês e toda hispanoamerica em razão da iberofonia ou do 

pan-iberismo que em poucas palavras refere-se a questão linquistica que permitiu 

vinculação mais rápida e estreita porque o português e o espanhol sao mutuamente 

compreensiveis. Ocorre que o mecanismo de ligação em verdade naufragou quando 

da conferencia de Paz da Haia (1907). Naquela ocasião foi possivel perceber que não 

haveria alinhamento automático e de nenhuma forma vontade política por parte dos 

Norte Americanos em construir uma Pan-americanismo como via de mão dupla, 

dado que como se perceceu na Haia estavam mais interessados em reafirmar suas 

posições e manter-se alinhados aos interesses das grandes e tradicionais potênciais 

europeias. 

 Na conferencia o Brasil assumiu posição contrária aos Estados Unidos em 

três dos quatro grandes temas tratados, fato que demonstrou inexistencia de 
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alinhamento automático entre as nações americanas. “As divergencias tiveram 

origem na aspiração brasileira pelo reconhecimento de uma posição internacional de 

destaque negada pelos critérios de classificação de potências da época” (Ricupero 

2017, 315). A busca do tratamento juridico igual entre os estados foi o grande ponto 

de divergência, sendo o Brasil na condução do jurista e homem de estado Rui 

Barbosa a grande liderança das nações não alinhadas com o centro do poder. A 

busca pela isonomia formal entre as nações foi assim definida pelo representante 

brasileiro na conferencia da Haia: 

 

“Os países da América Latina foram tratados[...] com evidente injustiça. É 

possível que, renunciando à igualdade de tratamento[...] alguns se resignem a 

assinar convenções em que sejam declarados e se confessem nações de 

terceira, quarta ou quinta ordem. O Brasil não pode ser desse número[...] agora 

que não mais podemos ocultar a nossa divergencia, cumpre-nos tomar ai 

francamente a defesa do nosso direito e das demais nações americanas 

(Ricupero 2017, 315).” 

 

 Tivessemos hoje figuras de estado da envergadura de Rui Barbosa na 

condução de assuntos das Relações Exteriores do Brasil teriamos a certeza da 

manutenção da autives do Brasil enquanto país que conduz movimentos 

pragmáticos no espaço de luta que é a geopolítica e geoeconomia no século XXI.  

  Foi no periodo em que a Europa enfrentava ascenção do totalitarismo 

personificado em Adolf Hitler é que a relação entre Brasil e Estados Unidos teve seu 

momento de maior aproximação e virada para um desequilibrio em favor da futura 

potência hegenomica. Sob o aspecto geopolítico é possivel afirmar que a escolha do 

Brasil pela aliança militar e econômica com as nações aliadas, notadamente os 

Estados Unidos da America, marcou um momento de aproximação até então não 

conhecido. 

  A política de espaço vital da Alemanha iniciada decadas antes por influência 

da doutrina de Friedrich Ratzel (1844-1904) fez com que o Brasil, notadamente sua 

porção sul em que o processo migratório se fez sentir com maior força, bem como 

Argentina e em menor grau o Uruguai, todas estas regiões sofressem forte influência 



 
 
 
 
130 | Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

da cultura alemã e, em dado momento, da presença de atores políticos do governo 

nazista. As forças armadas do Brasil, em especial o exercito brasileiro tinham em 

seus quadros oficiais formados segundo a tradição militar da escola germanica.  

  A influência da Alemanha no Atlântico sul foi percebida com a ascensão do 

nazismo como força política e militar relevante no contexto da geopolítica do século 

XX. “A Alemanha iniciou uma política de influência ideologica e de competição com 

seus rivais na América Latina” (Fausto 1996, 379). A administração Roosevelt há 

muito tempo monitorava o teatro geopolítico na America do Sul e considerava a 

presença de simpatizantes na Alemanha nazista um grande problema. Em sua 

mensagem de 1941 sobre o Estado da União, ele avisara que “a primeira fase da 

invasão deste hemisfério não seria o desembarque  de tropas regulares. Os pontos 

estratégicos necessários seriam ocupados por agentes secretos e seus inocentes 

úteis – e grande número deles já estão aqui, e na América Latina” (Lars 2000, 342). 

Necessário registrar que no campo geoeconomico no entre 1934-1940 a balança 

comercial entre o Brasil e Alemanha nazista foi positiva na compra de produtos como 

o algodão e o café brasileiros. Do mesmo modo, a entrada de produtos 

manufaturados de origem germanica foi incrementado significativamente ao ponto 

de 1938 os alemães superarem os americanos com participação de 25% das 

importarções contra 24,2% dos Estados Unidos (Fausto 1996, 380). 

 Em 1941 e antes do ataque a base militar de Pearl Harbor os Estados Unidos 

colocam em ação política de aproximação ou política de boa vizinhança, cujo 

principal objetivo era afastar Brasil e Argentina da área de influência da Alemanha e 

ao mesmo tempo aproximar as duas nações sulamericanas do campo de atuação 

dos países aliados.  Para Neil Lochery estava evidente que “os Estados Unidos 

tinham muito a ganhar com o desenvolvimento de novos laços com o Brasil e o 

estreitamento dos já existentes” (Lochery 2014, 169-170 ). O mesmo não poderia ser 

dito em relação a Argentina considerada indeclinavelmente pró-Eixo. Sendo o Brasil 

uma potência regional, ao menos do ponto de vista geográfico e extratégico tendo 

em vista a extensão do seu litoral, a posição geografica favoravel em relação ao 

teatro de guerra do norte da Africa e a possibildiade de farto suprimento de materia 

prima variavel e notadamente a borracha que viria a ser considerada como primordial 
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no momento em que os Estados Unidos efetivamente estivesse envolvido nas 

operações bélicas em territorio europeu e no Pacifico. 

 Nos estudos do Professor Eduardo Boria “The Graphic Representation of 

polítical space. How cartography shapes our world views and why geopolitics should 

care about it” é possível identificar por meio de mapa politico assinado por Giselher 

Wirsing de 1938 a influência dos espaços de poder na política sob os auspícios do 

pensamento de Karl Haushefer e Friedrich Ratzel a América Latina estava sob o foco 

das ambições da alemanha nazista. (Boria, 2021): 

 

 

Figura 1 - Giselher Wirsing de 1938 

  

Nesse sentido a administração Rossevelt passou a incrementar as relações 

com os militares latino-americanos. Históricamente tais relações mal existiam fora 

das nações ocupadas do Caribe. Em 1939 diversos grupos de conselheiros militares 

dos EUA haviam se estabelecido na América Latina, e as escolas militares passaram 

a aceitar estudantes de países como Brasil, Argentina e Uruguai (Lars 2000). Os 

esforços de aproximação envolvem o envio de personalidadas do mundo cultural e 

politico americano, entre eles Nelson Rockefeller (1908-1979), Orson Welles (1915-

1985) e até mesmo Walt Disney (1901-1966). Do mesmo modo, a diplomacia do 

softpower se fez perceptivel com a presença da cultura brasileira em territorio 
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Americano em especial no cinema com a atriz luso-brasileira Carmen Miranda 

(1909-1955) em produções cinematograficas que enaltecem e de certa forma 

reforçam esteriotipos sobre o sujeito latino Americano (Castro 2005). 

 Tal como os acordos de 1810 com o Império Britânico não foram favoraveis 

ao Reino de Portugal, os acordos de Washington impuseram ao Brasil condição que 

mais se aproximavam a de colônia em termos econômicos. Tratavasse da imposição 

de barreiras a comercialiação de produtos brasileiros considerados essenciais aos 

esforços que guerra com outros parceiros econômicos regionais, bem como a 

criação da malfadada lista proclamada em que mais de 265 empresas brasileiras 

foram incluidas como simpaticas ao Eixo em razão de ter em suas origens sócios 

fundadores de origem italiana, germanica ou japonesa. Sendo o Brasil país que 

recebeu fluxos migratórios de diversos países a partir do século XIX e considerando 

o perfil empreendedor de muitos italianos, alemães ou austriacos e japoneses que 

pelas terras da lusoamerica aportaram, natural que as empresa familiares tivessem 

sucesso em seus seguimentos. A imposição de barreiras e até mesmo a perseguição 

de pessoas consideras sinpaticas ao Eixo fez com que o Brasil, notadamente pela 

figura do embaixador Oswaldo Aranha marcasse posição contrária aquela política 

(Lochery 2014). 

 Os laços militares construidos durante o período da Segunda Guerra Mundial 

“facilitaram a transmissão de valores anticomunistas para os militares latino-

americanos, substituindo instrumentos de política externa menos sutis como o 

Colorário Roosevelt e a Emenda Platt” (Lars 2000, 343 ) que manteve Cuba como 

protetorado estadunidense até a chegada ao poder de Fulgencio Batista em 1933. 

Enquanto no governo de Getulio Vargas o alinhamento com os interesses dos 

Estados Unidos atendeu o fundamento do pragmatismo considerando os legítimos 

interesses nacionais na modernização do seu parque industrial e das forças 

armadas, objetivos parcialmente cumpridos durante o periodo em que durou a 

Segunda Guerra Mundial, não se pode afirmar o mesmo quanto ao governo de Eurico 

Gaspar Dutra, eleito em 1946 como sucessor de Vargas e encarregado de trazer a 

democracia ao estilo liberal segundo novo paradigma instituido pelos países 

ocidentais, notadamente a potência hegemônica que surge com a vitoria da guera na 

Europa e no Pacifico.  
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 O Presidente Dutra e muitos outros acreditavam que a participação brasileira 

na Segunda Guerra com a cessão de base militar de vital importância para a 

extrategia aliada de abrir uma frente de combate no Norte da Africa, bem como a 

importante participação logistica no fornecimento de borracha e produtos diversos 

para alimentação das tropas em campo aliado ao envio da Força Expedicionácia 

brasileira aos campos da Itália; que esse conjunto de ações poderia render benefícios 

para além daqueles conhecidos durante os anos em que o conflito se estendeu. Em 

seu processo de alinhamento como a política externa estadunidense buscava 

investimentos como aqueles resultantes do Plano Marshall para as nações europeis 

e para o Japão. O governo Dutra acreditava em uma “relação especial” (Ricupero 

2017, 374) entre Brasil e Estados Unidos, crença até certo ponto justiticada pela 

relação mutuamene proveitosa nos anos de guerra e considerando o novo contexto 

mundial de guerra fria com interesse reciproco em conter os avanços no tabuleiro 

geopolítico da influência da União Soviética nos dominios latinoamericanos. Nas 

palavras do embaixador Rubens Ricupero “A percepção de uma comunhão básica de 

interesses e valores com os Estados Unidos na contenção do comunismo 

internacional tornava o alinhamento com Washington na diplomacia multilateral algo 

natural para os dirigentes brasilerios” (Ricupero 2017, 173). 

  Uma vez mais a via que em 1941 era de mão dupla agora, com interesses 

reciprocos atendidos, a patir de 1946 estavam limitadas ao campo do combate 

ideológico o qual se manifestava nos fóruns internacionais como nas votações na 

na Organização dos Estados Americanos – OEA e na Organização das Nações 

Unidas – ONU. O Brasil foi preterido em suas intenção de angariar benefícios de 

ordem econômica, política e militar para além dos anos de guerra, continuava 

importante para o equilibrio regional, mas sem os benefícios que acreditava ter 

direito em razão da já mencioanda suposta relação especial. 

  Em 1952 o acordo militar assinado com os Estados Unidos proibiu o Brasil de 

vender matérias-primas de valor estratégico – como o ferro – para os países 

socialistas. Esta foi uma das causas da trágica queda do Presidente Getulio Vagas, 

que desobedeceu essa imposição e, em 1953 e 1954, vendeu ferro para a Polonia e a 

Tchecoslovaqia a preços mais altos do que aquele que era pago pelos Estados 

Unidos (Galeano 2010). Assim, na metade do século XX o Brasil emergira da segunda 
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Guerra Mundial e do seu rescaldo imediato como a força dominante na América do 

Sul. Obviamente, a rivalidade do país com a Argentina iria prosseguir, mas a 

profissionalização das Forças Armadas brasileiras durante a Segunda Guerra 

Mundial permitiria ao país manter-se tranquilo no plano da questão de segurança 

nacional. (Lochery 2014). 

 Nos anos que se seguiram ao fim da Segunda Guerrra Mundial a relação de 

proximidade entre as forças armadas do Brasil e o Governo Norte americano se 

intensificaram. “Grande parte da instabilidade política que caracteriou a política 

brasileira do pós-guerra deveu-se a influência das Forças Armadas”(Lochery 2014, 

349-362). Em 1961 o Presidente Janio Quadros assinou uma resolução que anulava 

as ilegais autorizações estendidas a favor da empresa de capital americano Hanna 

Mining Company e acabou por restituir as jazidas de ferro de Minas Gerais as reserva 

nacional. “Quatro dias depois, os ministros militares obrigaram Quadros a renunciar 

- Forças terríveis se levantaram contra mim” (Galeano 2010, 149). 

  Em abril de 1964 o Presidente João Goulart ainda não havia renunciado nem 

tampouco deixado o Brasil quando Lyndon Johnson sem poder conter-se enviou seu 

celebre telegrama ao presidente do Congresso brasileiro, que havia assumido 

provisoriamente a presidência do pais: “O povo norte-americano acompanhou com 

ansiedade as dificuldades políticas e econômicas pelas quais tem atravéssado sua 

grande nação, e admirou a resoluta vontade da comunidade brasileira de solucionar 

as dificuldades no marco da democracia constitucional em sem guerra civil” 

(Galeano 2010, 149). A década foi marcada por acontecimento central, a ditadura 

militar brasileira, que interrompeu a experiência política terceiro-mundista de João 

Goulart e impôs o mais rigoroso alinhamento com os Estados Unidos. O Brasil se 

industrializou a sombra dos Estados Unidos enquanto a Argentina não pode fazê-lo, 

nem com Peron, nem com Frondizi, e menos ainda com os governos militares, que 

levaram ao cume a política de desindustrialização atuada por Martinez Hoz(Metalli 

and Ferré 2006). 

  Se extrai dos estudos de Nelson Werneck sobre em “História Militar do Brasil” 

mencionado por Eduardo Galeano em “Veias Abertas da América Látina” que em 

junho de 1964 quando ja triunfante o golpe de estado que levou o General Castelo 

Branco ao poder Thomas Mann, subsecretário de estado para assuntos 
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interamericnos e braço direito do Presidente Johnson declarou quando ouvido por 

uma das subcomissões da Câmara dos Representantes do Congresso dos 

americano declarou que: 

 

“Os Estados Unidos distribuiram entre os governadores eficientes de certos 

estados brasileiros a ajuda que era destinada ao governo de Goulart, no 

entendimento de que assim financiavam a democracia; Washington não deu 

dinheiro algum para a balança de pagamentos ou para o orçamento federal, 

porque isso haveria de beneficiar diretamente o governo central (Galeano 

2010, 219).” 

 

  No seio dos governos que se seguiram ao golpe de estado de 1964, firmou-se 

uma tendência que atribui ao Brasil uma função “subimperialista” exercida sobre os 

vizinhos. Um elenco militar de poderosa influência considerava o país o grande 

administador dos interesses norte-americanos na região, e convocava o Brasil ao 

exercicio, no sul, de uma hegemonia semelhante aquela que, em relação aos Estados 

Unidos, o Brasil padece. (Galeano 2010, 243). De tal condição decorre a participação 

hoje incontroversa de oficiais das forças armadas brasileiras nos atos de inteligencia 

que levaram ao golpe militar do Chile de 1973 que derrubou o presidente 

legitimamente eleito Carlos Allende, bem como a Operação Condor que em 1975 

congregou governos ditatoriais da América do Sul em razão do propósito comum de 

perseguir opositores aos regimes. 

  No governo do General Humberto de Alencar Castelo Branco “a Guerra Fria 

volta ocupar o lugar central da explicação do mundo e a subordinar as decisões do 

Brasil, nação que não tinha razões para sentir-se na primeira linha da disputa 

estratégico-política entre Estados Unidos e União Sovietica” (Ricupero 2017, 483). 

Uma vez mais pelas mãos dos militares na política o Brasil ingressa em processo de 

alinhamento cujo o único beneficiário seria a potência hegemoncia que efetivamente 

travava uma batalha em diversos frontes contra a influência geopolítica da União 

Sovietica.  

  No governo de Castelo Branco o Brasil adotou entendimento contrário ao 

recomendado pragmatismo em suas Relações Exteriores assumindo assim todo 
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ônus decorrente de tal posição isolacionista. No ambito das Nações Unidas o Brasil 

votou contra resoluções condenatórias ao governo ditarial de Portugal e do governo 

secregacionista da Africa do Sul. Não aderiu as primeiras negociações para a 

construção de um tratado de banimento de armas nucleares na América Latina. No 

ambito dos Direitos humanos o Brasil sob o comando de Castelo Brasil em 1966 o 

país não aderiu aos Tratados sobre Dieitos Civis e Políticos e dos Direitos 

Economicos, Sociais e culturais. No contexto regional o Brasil era tratado como pária 

internacional tendo relações congeladas com Venezuela e Mexico em razão da 

déficit demoracratico na lusoamerica. 

 Foi desse periodo a declaração do Embaixador em Washington Juracy 

Magalhães que “o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil” (Ricupero 

2017, 486). É preciso dizer que durante esse periodo o Brasil estava a se beneficiar 

de recursos vultosos concedidos por meio de agências de fomento que sofriam 

influência estadunidense como confirma o embaixador Rubens Ricupero “A Usaid, 

agência oficial de ajuda dos Estados Unidos, concedeu no intervalo de 1964 a 1967, 

emprestimos que fizeram do Brasil o quarto maior receptor em termos liquidos do 

auxílio americano atrás somente da India, Paquistão e Vietnã do Sul”(Ricupero, 2017, 

p.486). Castelo Branco é sucedido pelo General Artur Costa e Silva o qual continua o 

processo de degradação institucional promovido pela presença de militares na 

política e o recrudecimento da repressão contra as vozes dissonantes. Contudo, ao 

contrário do seu antecessor no governo de Costa e Silva o Brasil tem sua relação 

com os Estados Unidos estremecida, condição que levou ao distanciamento gradual 

conforme registrado por Ricupero: 

 

“Aos poucos, as dúvidas convertem-se em desapontamento, e este conduz ao 

desengajamento gradual em relação ao regime que haviam contriubido apra 

criar. As últimas ilusoes desaparecem com o fortalecimento da linha dura e a 

escolha de Costa e silva. O AI-5 apenas confirou publicamente a ruptura, por 

meio da condenação do Departamento de Estado e o anúncio da suspensão da 

ajuda americana (Ricupero 2017, 491).” 
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  A presença dos Estados Unidos como fomentador das ditaduras militares do 

Brasil e dos demais países no Atlântico Sul representam uma mácula não somente 

para a América Latina, mas também para os Estados Unidos da America. As 

consequencias naquele período ainda hoje são sentidas nas sociedades diretamente 

atingidas. No Brasil governado por Jair Bolsonáro que veremos no próximo capítulo, 

a retórica reacionária que encherga nas forças militares a salvação para todos os 

males do subdesenvolvimento se revigora e encontra espaço em setores da elite 

inacabada com penetração na imprensa, organismos de estado como poder 

judiciário e atividades industriais. 

 

4 O panamericanismo do Século XXI 

 

 A integração da América Latina e a busca pela autonomia não somente nos 

aspectos formais em relação aos organismos internacionais e ao Direito 

Internacional, mas sim e sobretudo sob o vies decolonial ou de uma automia 

verdadeira e material, tal sentido de integração sempre foi visto como ameaça aos 

interesses da potência regional hegemônica. Nesse sentido o pesquisador Tiago 

Santos Salgado escreve sua obra  Democracy delivers: a intervenção dos EUA na 

Venezuela chavista. A pesquisa foi realizada sobre uma substancial fonte de dados 

disponibilizadas pela Wikileaks. Documentos oficiais do goveno Norte Americano 

sob os quais muitas controvercias foram lançadas quando a forma de obtenção e os 

efeitos danosos na segurança interna daquele país, contudo, nunca houve mácula 

imposta sobre a veracidade das informações obtidas. (Santos Salgado 2021). 

 Sobre o projeto de intergração promovido pelo Mercosul o pesquisador revela 

que a única hipotese considerada pelo governo americano era de uma integração que 

considerasse a liderança nas mãos dos Estados Unidos, seja de forma direta ou por 

procuração através de atores sub-imperislistas como o Brasil. Os documentos 

emitodos pelo Congresso dos Estados Unidos deixam claro que o fortalecimento do 

Mercosul sempre foi visto como desfavoravel ao interesse americano na região. Isso 

porque o Mercosul estaria em condições de competição com o projeto de integração 

da Area de Livre Comércio das Americas – ALCA, integração que em última análise 

seria excelente para as industrias americanas, mas que aprofundaria a dependência 
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do Sul Atlântico em relação ao centro hegemônico. Os documentos demonstram que 

o fortalecimento do Mercosul com ingresso de membros associados como 

Venezuela e Bolivia sempre foram motivo de preocupação para o Governo Americano 

a tal ponto de existir iniciativa para a realização de acordos bilaterias entre os 

Estados Unidos e países da região no sentido de enfrequecer o Mercosul como bloco 

coeso (Santos Salgado 2021). Iniciativas de integração como o Banco do Mercosul 

ou uma empresa petrolifera de titularidade dos países produtores de petróleo da 

America do Sul foram sumariamente rechaçadas pelo governo americano que via tais 

iniciativas como riscos aos interesses de empresas americanas na região (Santos 

Salgado 2021). Nos estudos de Alberto Methol Ferré e Alver Metalli sobre A América 

Latina do Século XXI é possível encontrar conclusão semelhante, para os 

pesquisadores “uma comunidade sul-americana que busque um desenvolvimento 

próprio e se proponha a integrar o concerto dos estados continentais modernos 

protagonistas do século XXI pode ser vista como uma ameaça” (Metalli and Ferré 

2006, 51-69).  

 Em 2021 o Mercosul completou trinta anos de existência enquanto iniciativa 

política voltada a integração regional do Cone Sul Americano. Durante as últimas três 

decadas foram muitas as dificuldades com a mudança de governos e alternância de 

linhas de governo tanto no Brasil e países da região alinhados pela geografica, 

econômia e cultura iberoamericana. Contudo, mesmo sem o distânciamento 

histórico necessário nos parece acertado concluir que nunca antes na história do 

pan-americanismo e da integração regional do Cone Sul houve período de tamanha 

incerteza como a quadra histórica atual em que o Brasil tem sua administração 

atores políticos que rejeitam a ciência e buscam o revisionismo histórico. Sobre eles 

falaremos no próximo capitulo. 

 

5 Jair Bolsonaro, o barqueiro de Hades 

 

Até aqui fizemos uma análise dos elementos históricos que permitem o estudo 

das Relaçoes Geopolíticas e Geoeconômicas entre Brasil e Estados Unidos, conhecer 

o passado nos ajuda a compreender o presente e realizar a necessária análise 

prospectiva do futuro. “As relações exteriores fazem parte das temáticas que 
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traduzem as preocupações de um país, suas pautas internas e externas” (Malatian 

2017, 327). As Relações Internacionais entre o Brasil e Estados Unidos da América 

envolvem a dimensão política e suas variadas e complexas concepçãos que podem 

ser ora cooperativa, ora conflituosa (Boria 2021). Entre 2018 e 2020 o governo 

brasileiro apresentou ao mundo sua extrategia na relações internacionais 

denominada alinhamento automático com os Estados Unidos da América. O 

Presidente brasileiro eleito em 2018 Jair Bolsonaro publicamente declarado 

admirador de alguns aspectos da cultura americana, do partido Repúblicano e 

sobretudo de Donald Trump, para quem rendia ostencivas homens sempre que tinha 

oportunidade.  

  Em verdade o alinhamento automático não ocorreu em relação ao governo 

americano, mas sim e sobretudo sobre a liderança de Donald Trump que aquela 

altura era a representação máxima de uma corrente de pensamento por uns 

denominada de extremadireita e para outros direita neopatriotica. A plataforma de 

alinhamento automático do governo de Jair Bolsonaro foi muito além das linhas 

traçadas pela política internacional brasileira através do quase dois séculos de 

relações entre as duas grandes nações do continente americano, aqui o aspecto de 

grandeza esta relacionado obviamente ao elemento geopolítico de espaço e poder e 

não a dimensão humana dos povos, dado que as diversas nações que constituem os 

povos americanos são de infindavel e ancestral cultura. O alinhamento automático 

do governo brasileiro a partir da presidencia de Jair Bolsonaro impôs ao Brasil 

compromissos gravosos como deixar a vantajosa posição de país em 

desenvolvimento junto a Organização Mundial do Comércio – OMC, para garantir do 

governo de Donald Trump apoio no projeto de ingresso como membro efetivo na 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Economico – OCDE, decisão 

equivocada na medida em que as concessões unilaterais do Brasil não garantiram o 

ingresso da OCDE como propagandeado pelo governo brasileiro.  

  Em verdade a decisão do governo brasileiro deve como bússola o pensamento 

neocolonial do Chanceler brasileiro que ao tempo dos fatos estava a frente do 

Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ernesto Araujo ocupava o posto que já 

pertenceu Jose Maria da Silva Paranhos Junior – Barão do Rio Branco, durante o 

primeiro período de alinhamento entre Brasil e Estados Unidos no ínicio do século 
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XX, Oswaldo Aranha, chanceler brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e Celso 

Amorim, destacado Chanceler brasileiro entre 2003 e 2010 com relevantes serviços 

prestados ao Brasil. O então desconhecido diplomata foi alçado ao posto mais alto 

da carreira sem ter formação teórica necessária tampouco experiencia em assuntos 

de grande relevância para as relações geoextrategicas do Brasil, para Daniel Cardoso 

“um diplomata de segunda linha, com pouca experiencia enquanto embaixador” 

(Cardoso 2021, 32). 

  Ernesto Araujo também foi considerado militante das causas contrárias a 

integração regional e internacional do Brasil. Em sua curta passagem pelo Itamaraty 

coleciou inimigos e problemas para a diplomacia brasileira. Foi escolhido para o 

cargo porque demonstrou em sua atividade extraprofissional por meio das redes 

sociais um forte ardor patriótico em relação aos Estados Unidos da America, em 

artigo publicado em 2016 afirmou Donald Trump seria o defensor do ocidente contra 

a decadencia. Para Araujo o Ocidente é visto com ente orgânico, que representa um 

conjunto de ideias comuns ameaçadas de desaparecimento frente ao terrorismo 

islâmico radical e a burocracia vistas como grandes causas do “abandono da 

identidade própria e ameaça da civilização ocidental”(Gomes Saraiva and Costa Silva 

2020, 4). Declaradamente contrário aos organizações internacionais como a ONU e 

OMS foi durante a pandamia da Covid19 um dos articuladores de políticas sanitárias 

contrárias a vacinação, medidas de distanciamento social e uso de equipamentos de 

proteção individual como uso de mascaras de proteção. 

 Figura 2 - Capa da revista Piaui n. 173 de fevereiro de 2021. O Brasil na 

Presidencia de Jair Bolsonaro se reduz em importancia geopolítica. 
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 Na curta quadra histórica em que Brasil e Estados Unidos estiveram alinhados 

em razão de frágeis e artificiais relações de amizade entre seus governantes, 

artificiais porque não se pode crer que havia reciprocidade do governo de Donald 

Trump em relação ao Presidente Jair Bolsonaro; a subserviencia ocorria apenas por 

parte do governo brasileiro que ao aceitar acordos desiquais como o já citado caso 

da retirada da Organização Mundial do Comércio – OMC, da privilegiada condição de 

país emergente sem qualquer vantagem econômica ou estrategica assumiu postura 

excessivamente onerosa aos interesses brasileiros. O mesmo fez em relação aos 

interesses nacionais com a República Popular da China e com a República Islámica 

do Irã. Em relação a China, que desde 2009 figura como principal comprador das 

commodities vegetais do Brasil, bem como fornecedor de insumos de vacinas para 

o enfrentamento da pandemia de Covid19, o governo brasileiro e seu Chanceler foram 

durante os últimos anos divulgadores preferenciais de toda sorte de mentiras 

sinofobicas. No caso do Irã, há na extremadireita brasileira e americana uma 

confusão de fundo regilioso que confunde conceitos da fé islamica, povos arabes e 

persas. Fora isso houve entre Brasil e a República do Irã embaraço nas relações 

internacionais no caso do bloqueio de navios mercantes no Porto de Paranaguá em 

2019 por força de embargos econômicos unilaterais lançados pelos Estados Unidos 

sem a chancela da ONU. Ainda, postura litigante e desrepeitosa em relação ao 

governo da França, Suecia e Alemanhã. Uma coleção de declarações desarrazoadas 

que macularam a imagem do Brasil como ator internacional independente em suas 

relações internacionais e alinhado com as melhores práticas em proteção aos 

direitos humanos e preservação do meio ambiente.  

 Não fosse suficiente os desatinos de ordem política com consequencias de 

longo curso sobre a econômia brasileira quis a história que tanto o Brasil como os 

Estados Unidos chegassem na segunda decada do século XXI e a pior pandemia que 

se tem noticia desde a gripe espanhola conduzidos por representantes da 

extramadireita neopatriotica que negaram a realidade e por consequencia a 

gravidade da Covid19. Entendemos que os Estados Unidos tem em sua tradição 

democrática grande vantagem em relação aos outros paises do continente 

americano, nesse sentido foi a eleição em 2021 de Joe Biden como 46º Presidente 

Americano. No que toca ao Brasil, o país sofre pela ausência de tradição democrática 
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já estando em sua Sexta República, com total de 38 presidentes desde 1889 sendo 

que apenas 5 concluiram seu mantato até o final, bem como em razão da 

persistência do pensamento neocolonial que tem em seu alicerce a construção da 

identidade nacional a imagem e semelhança do norte global, seja pela tradição 

europeia construida em razão dos séculos da presença portuguesa e suas relações 

internacionais com ingleses; pela projeção política e cultural com os franceses entre 

as centurias coloniais e do Brasil imperial ou pela relação com os Estados Unidos da 

America construida durante o século XX. 

 Se falamos aqui em alinhamentos é preciso registrar que ao menos um 

elemento parece ser factivel. Trata-se da assenção de elementos religiosos e de um 

nascionalismo exacerbado observavel tanto no emisfério Sul como no Norte. 

Enquanto nos Estados Unidos a chegada ao poder de Donald Trump deu voz e vez a 

lideranças religiosas e fez com que o mundo passasse a conhecer o cinturao da 

bliblia ou bible belt. Região do sudoeste dos Estados Unidos em que a força política 

das instituições religiosas se faz marcante. No Brasil não foi diferente. A presença 

de forças políticas alinhadas com seguimentos religiosos denominados de 

neopentecostais fez com que todo processo de mobilização das massas para eleição 

de Jair Messsias Bolsonaro fosse viabilizado. Vencidas as eleições fez o novo 

presidente monta gabinete de governo voltado a atender o discurso religioso com 

referencias constantes a Deus, familia e pátria. Discurso que se demonstrou não 

amparado nas práticas do governo com fortes ligações a grupos organizados que 

exploram atividades criminosas em comunidades marginalizadas no Estado do Rio 

de Janeiro, região de origem do Presidente da República, bem como uma miriade de 

organizações criminosas voltadas ao negócio da grilagem de terras, garimpo ilegal e 

comércio de madeira ilegal na região amazônica.  

 

Considerações Finais ou Resultado da pesquisa 

 

Segundo a regra culta da lingua portuguesa sempre que em uma palavra 

encontrarmos a letra “s” entre duas vogais o som será de “z”. Assim incontroverso 

que  para os brasileiros e considerando os textos escritos na lingua mãe a palavra 

Brasil sempre será escrita com “s”.  Obviamente nas Relações Internacionais o 
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emprego do inglês como lingua internacional é algo corrente e de adoção universal 

sendo a palavra Brasil escrita com “z”. O debate que se propõe no ensaio diz respeito 

a percepção de parte das elites inacabadas do Brasil no atual momento histórico que 

subvertem o sentido de nacionalidade colocando os interesses de outros países, 

notadamentes dos Estados Unidos da América em oposição aos interesses 

nacionais, impondo o personalismo em detrimento ao pragmatismo necessários das 

relações internacionais e na boa condução de temas geoeconomicos.  

  A relação entre o Governo de Jair Bolsonaro e Donald Trump marcaram com 

tintas fortes o Zitgeist em que esta inserido o debate da integração regional na 

segunda decada do século XXI. Em toda história do pan-americanismo nunca houve 

momento em que a identidade nacional brasileira tenha sido tratada com secundária 

pelas próprias lideranças brasileiras. A pandemia da Covid19 pode ser considerado 

um dos momentos mais complexos da história do Brasil, é justamente nesse 

momento de incertezas que o país é conduzido por Caronte, o barqueiro de Hades.  

 A história das relações internacionais panamericanas foi construida entre os 

séculos XIX e XX, sendo certo afirmar que a experiência do Brasil foi 

significativamente diferenciada em relação as outras nações latino americanas. 

Durante os diferentes periodos da integração entre o Brasil e os Estados Unidos 

sempre houve a presença da autives da nossa casa diplomática, negociando e 

buscando atender os interesses nacionais e honrar com o sentimento de 

nacionalidade e soberania. Foi assim com Rio Branco nas primeiras décadas do 

século XX e com Oswaldo Aranha ao tempo de Segunda Guerra Mundial. Mesmo nos 

penosos em que o Brasil esteve sob o pálio dos governos militares a história nos 

ensina que houve ainda assim altives e respeito ao sendimento maior da nação 

brasileira. Nos parece que o atual quadra histórica que atravessa o Brasil e o mundo 

é diferenciada, e que os alinhamentos geoestratégicos observados em outros 

tempos, marcados pelo pragmatismo e pela visão de estado soberano, foi 

substituido nos primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro pela alinhamento 

automático marcadamente personalista e com forte carga ideológica cujas 

convicções ideológicas não incluem a integração regional e o multilateralismo. 

Precisamos pensar o Brasil a partir de um mirante histórico que contemple a 

sociedade moderna integrada e as demandas mundiais pelo desenvolvimento 
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sustentavel que não se faz sem a relação norte sul, mas também não se faz sem a 

preservação dos elementos essenciais a soberania nacional sendo certo afirmar que 

o papel do Brasil como lider regional na América do Sul somente será possivel 

quando o Estado brasileiro apresentar a região um modelo de integração que 

considere ao mesmo tempo as boas relações com os Estados Unidos e outras 

regiões iqualmente importantes para as economias da região e o reconhecimento da 

autodeterminação dos povos latino americanos, com vistas a construção de 

oportunidades e desenvolvimento efetivo e sustentado no tempo para as presentes 

e futuras gerações. 
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Introdução 

 

Este capítulo tem o objetivo de analisar a cooperação Brasil-Alemanha a 

partir do setor energético no intuito de vislumbrar a atualidade e a potencialidade de 

cooperação através da energia fotovoltaica. Assim, conduziu-se a um trabalho 

analítico-normativo.  

No que se identifica o início de uma parceria alicerçada no potencial nuclear 

- matriz que a Alemanha possuía um grande know-how e o Brasil, por sua vez, 

interesse - é observada uma queda do papel dos átomos enquanto vetor das 

relações bilaterais a partir da década de 90. Ao mesmo tempo no qual se faz este 

resgate histórico sobre as relações Brasil-Alemanha, é formulada uma análise a 

partir do tempo presente. Nesse sentido, trata-se a respeito da atual situação 

energética em ambos os países de modo a estabelecer uma base na qual a energia 

fotovoltaica emerge como uma potencial chave de cooperação bilateral. 

Sabe-se que o setor elétrico é responsável por parte considerável da emissão 

de gases e de outros poluentes que interferem na qualidade do ar, sendo ainda um 

problema crescente o polo energético brasileiro (Kruse 2017). Como consequência 

da diminuição de água nos reservatórios das hidrelétricas, a produção de energia 

através da queima de combustíveis aumentou significativamente: em 2017, por 

exemplo, o consumo foi de 5,9 mil a 12,6 mil gigawatts/hora em 8 meses, tendo 

acumulado 67,5 mil Gwh durante o período (Kruse 2017). Ao analisar um fenômeno 
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que agrava as preocupações referentes à energia e ao meio-ambiente, o relatório 

World Population Prospects (United Nations 2019) projetou que a atual população 

mundial de 7,7 bilhões de pessoas alcance o quantitativo populacional de cerca de 

11 bilhões até 2100.  

Temos então duas premissas que se abrem enquanto representações do 

tempo presente: (i) o aumento no consumo de energia elétrica e o respectivo 

crescimento populacional; (ii) a insustentabilidade ambiental e produtiva das 

matrizes tradicionais de energia. O argumento que se ergue a partir da síntese 

destas premissas é sobre a necessidade de acordos internacionais que favoreçam 

o desenvolvimento de energias renováveis; no caso em questão, uma parceria entre 

Brasil e Alemanha. Ao se considerar que a energia solar pertence a um grupo de 

fontes renováveis não agressoras ao meio ambiente, assim como a relativa 

facilidade na adoção desse meio de obtenção de energia, percebe-se a grande 

importância em realizar um estudo sobre esta temática.  

A energia solar fotovoltaica pode ser definida, de maneira simplificada, como 

a energia gerada por meio da conversão direta da radiação solar em eletricidade. De 

acordo com Nakabayashi (2014, 14), “o custo da energia solar fotovoltaica depende 

basicamente dos seguintes fatores: irradiação solar disponível, desempenho e custo 

dos sistemas fotovoltaicos”. O Brasil possui um grande potencial para gerar energia 

a partir do sol, contudo, não aproveita este recurso como poderia. Diferentemente, a 

Alemanha, embora receba menor radiação solar que o Brasil, é um país relevante 

nos avanços do setor de energia solar no mundo e está mais desenvolvida do que 

os brasileiros no uso dessa fonte (Cabral et al 2013). 

Este trabalho encontra-se dividido em dois subcapítulos para além da 

introdução e da conclusão. No primeiro será resgatado um breve histórico da 

política externa brasileira a partir dos anos 70, com ênfase na questão nuclear, a 

qual sempre teve um caráter duplo em relação a sua natureza securitária e 

energética. Isso pois percebe-se um estreitamento das relações entre Brasil e 

Alemanha a partir deste período; do mesmo modo, serão tangenciados contatos 

com outros importantes atores para o desenvolvimento energético brasileiro. O 

segundo capítulo trará a discussão à atualidade, no que serão analisadas a 

realidade energética brasileira e alemã com ênfase na questão das energias 
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renováveis. Conclui-se ao ensaiar algumas perspectivas para o cenário de 

cooperação bilateral, bem como demonstrando que questões políticas, estratégicas 

e fiscais são as principais variáveis que afetam a produção energética de cada país. 

 

A questão nuclear enquanto vetor das relações bilaterais: a emergência de uma 

aliança especial Brasil-Alemanha  

 

Desde a década de 60, o Estado brasileiro apresenta um discurso de 

protagonismo na América Latina a respeito da tecnologia nuclear. Com propostas 

que visavam uma Zona Livre de Armas Nuclear (ZLAN), inspiradas no processo de 

desnuclearização na África e no episódio da Crise dos Mísseis em Cuba, o Brasil foi 

um país-chave na conclusão do Tratado de Tlatelolco 3  em 19674  (Wrobel 1993). 

Desde então, a tecnologia nuclear é tratada com ambiguidade no contexto regional, 

sendo percebidas movimentações que visavam tanto a abstenção do país à 

tecnologia - como no caso da ZLAN e na assinatura do Tratado de Tlatelolco - quanto 

algumas que buscavam formas de desenvolver o potencial nuclear brasileiro, 

evidenciado na aproximação com a Alemanha Ocidental e em alguns acordos de 

cooperação com a Argentina (Hurtado 2015).  

No que configura um período de grandes mudanças sistêmicas no nível 

internacional, os anos 70/80 foram marcados no Brasil por uma série de 

reordenamentos advindos do ecumenismo da política externa de Ernesto Geisel, bem 

como do universalismo executado pelo Presidente Figueiredo, este que teve a 

incumbência de distensionar a ditadura militar em vias de encaminhar a República a 

um novo regime civil. No que tange o relacionamento interestatal, três países são 

fundamentais para a compreensão do programa atômico brasileiro: i) a Argentina, 

que através da cooperação e da rivalidade, desenvolveu seu programa nuclear 

paralelamente ao do Brasil (Hurtado 2015); ii) a Alemanha Ocidental, a qual surgiu 

                                                     
3 Também conhecido como o Tratado para a Proscrição das Armas Nucleares na América Latina e no 
Caribe. 
4 Deve-se ter em vista que há aqui um debate. O Brasil aderiu ratificou o tratado em 1967, de fato; 
entretanto o depósito de sua assinatura se deu com uma nota interpretativa em relação ao artigo 18 
do acordo e a questão das explosões nucleares com fins pacíficos, estas que o país apoiava (WROBEL, 
1993). Para alguns autores, o Brasil ratificou formalmente ao Tratado de Tlatelolco apenas em 1994, 
após interromper o programa de explosões nucleares pacíficas. 
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como grande parceiro no governo Costa e Silva no setor nuclear concedendo 

transferência de tecnologia (Cervo & Bueno 2014); e iii) os Estados Unidos, os quais 

tentaram colocar o Brasil sob seu guarda-chuva nuclear (Cervo 2008) retaliando as 

tentativas de nuclearização do país e interrompendo o auxílio na terceira fase de 

modernização brasileira (Cervo 2008).  

O período Fernando Henrique Cardoso manteve o afastamento do legado 

desenvolvimentista que assentou o Brasil em um projeto de progressão industrial, 

urbana e tecnológica desde os anos 30 - modelo que passava por forte crise no 

término da ditadura militar. O uso de paradigmas e diretrizes de política exterior 

neoliberais culminou na alienação de diversos setores estratégicos do Brasil, entre 

eles, o nuclear (Cervo 2008; Visentini 2013). A Guerra Fria como indutora da política 

internacional a partir de 1945 é um fato quase unânime pela academia e fortemente 

trabalhado por autores como Halliday (2007) e Visentini (2013).  

Questões relativas ao controle de armas nucleares são produtos de interesses 

amplos na política internacional (Wrobel 1993), o que pode ser bem percebido nas 

visões antagônicas que os Estados Unidos e a URSS possuíam e disseminavam a 

respeito do tema. A Argentina foi a principal responsável pela iniciativa brasileira de 

desenvolver tecnologia nuclear nacional. Segundo Oliveira (1998, 9): “A questão 

nuclear sempre atuou como um divisor de água entre os dois países. Ter ou não ter 

a bomba nuclear era o grande entrave da integração nuclear entre Brasil e Argentina”. 

Apesar de ter sido o país de vanguarda no desenvolvimento atômico sul-americano, 

a Argentina ratificou o TNP em 1995 - antes do Brasil; contudo, a adesão de ambos 

os países ao tratado se dá pelo diálogo entre estes e pelo estabelecimento de 

controle conjunto em relação ao programa nuclear dos dois países (Wrobel 1996).  

Os anos 90 - com o fim da Guerra Fria, a percepção de um sistema unipolar e 

com a ascensão dos regimes neoliberais na América Latina - suscitaram um 

ambiente propício para a renúncia às pesquisas nucleares, questão tomada com fins 

de revogar qualquer iniciativa atômica para fins bélicos, mas que também afetou o 

desenvolvimento da energia nuclear para finalidades civis. A criação da ABACC5 em 

1991 mostra um modelo regional de não-proliferação exemplar, sendo esta iniciativa 

                                                     
5 Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (ABACC). 
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ampliada através de um acordo quadripartite firmado em 1994 entre a Argentina, o 

Brasil, a ABACC e a AIEA6, que tinha em vista a inclusão desta última agência nos 

mecanismos de controle nuclear da região (Wrobel 1996). Tais iniciativas deram 

sustentação à confiança que se criou entre o Brasil e a Argentina em torno da 

conturbada questão nuclear, levando posteriormente os dois países a aderirem ao 

TNP, respectivamente, em 1998 e em 1995.  

Os contatos estabelecidos entre Brasil e Alemanha Federal (RFA) se iniciam 

em 1964, mas só entre 1974-1982 pode ser colocado tais relações no quadro de uma 

aliança especial (Lohbauer 2000). Enquanto um dos principais aliados brasileiros em 

relação ao setor nuclear, a RFA discutiu com o Brasil, através das reuniões da 

Comissão Mista Teuto-Brasileira de Cooperação Científica e Tecnológica, a respeito 

do nióbio brasileiro, da biotecnologia, da preservação e uso das florestas, da curtição 

do couro, da pesquisa em energia solar e biomassa, da tecnologia aeroespacial e 

aeronáutica, além da energia nuclear (Visentini 2004). A Alemanha era o segundo 

maior importador e investidor do Brasil, e no ano de 1982 desenvolvia 25 projetos 

bilaterais com o país (Cervo e Bueno 2014). 

Quando veio a segunda crise do petróleo em 1979, além de se dar uma posição 

de destaque às pesquisas com Álcool combustível – adequado rapidamente aos 

carros de passageiros – foram intensificadas as pesquisas referentes à energia 

nuclear (Skidmore 1998). Ambos os programas visavam uma fonte energética que 

substituísse o petróleo. Apesar desta procura por novos métodos de suprir a 

demanda brasileira por energia, o combustível fóssil ainda era necessário em grande 

escala. A estratégia de crescimento pela dívida, fundamentada desde o primeiro 

choque, contava com os “petrodólares” (Skidmore 1998), que nada mais eram do que 

o excedente de divisas que os países da OPEP passaram a obter com a elevação dos 

preços, e que, na limitação das suas economias internas, eram investidos no mercado 

financeiro internacional.  

No ano de 1985, logo em janeiro, a Usina Nuclear de Angra I passou a realizar 

seus trabalhos, concretizando as parcerias que o Estado brasileiro vinha mantendo 

em relação ao setor nuclear (Visentini 2008); porém, a construção de oito usinas 

                                                     
6 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA). 
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nucleares, conforme previsto em 1975 no acordo nuclear com a Alemanha, não se 

concretizou. A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CMEN) e a Nuclebrás – uma 

sociedade anônima das empresas nucleares do Brasil – constituíam as instituições 

brasileiras responsáveis pelo segmento nuclear, fato ratificado pelo decreto nº 

86.511 de 1981. O estatuto supracitado promulga o acordo entre o Estado brasileiro 

e o Iraque sobre o uso pacífico da energia nuclear, sendo inspirada no “Memorandum 

para a Cooperação nos Usos Pacíficos da Energia Atômica”.7   

Contudo, a parceria com a Alemanha Federal no campo nuclear passou por 

dificuldades, tendo em vista que se retomou no Brasil a tese de que usinas 

hidrelétricas possuem menor custo e risco em comparação às usinas nucleares 

planejadas para Angra. Apesar de o panorama econômico geral ter sido tomado por 

reveses, sendo as relações com a região próximas e amistosas, o Brasil conseguiu 

ainda estabelecer novos acordos com países europeus. Principalmente no ano de 

1987, quando mais numerosos contatos foram estabelecidos, o presidente Sarney e 

o ministro Abreu Sodré conseguiram ampliar o leque de oportunidades, são elas: 

conversação com a França a respeito da dívida externa; cooperação econômica com 

a RFA; assinatura com a Itália da cooperação entre a PETROBRAS e a ENI (Ente 

Nazionale Idrocarburi)8; projeto de prospecção de petróleo pela BRASPETRO no Mar 

Norte, com a Noruega; comunicado conjunto assinado com a Espanha que constava 

novas possibilidades de comércio bilateral com a entrada desta na CEE (Barreto 

2011). 

Para Altemani (2005), a Declaração de Iguaçu, datada de 30 de novembro de 

1985, compreende a concretização de esforços amigáveis entre o Brasil e seu 

vizinho. O dispositivo em questão discorria sobre assuntos concernentes às áreas 

econômica, financeira, comercial; além de tratar dos setores de comunicação, de 

transporte, e de energia, com forte ênfase ao programa nuclear, tendo este, inclusive, 

direito a um texto complementar na Declaração, a Declaração Conjunta sobre Política 

Nuclear (Altemani 2005). Em 29 de julho de 1986, o presidente José Sarney realizou 

                                                     
7 BRASIL, Senado Federal.  Decreto 86.511, de 27 de outubro de 1981. Dispõe sobre os usos da energia 
nuclear. Disponível em: <http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=126919> 
Acesso em: 02/07/2014. 
8 “Entidade Nacional de Hidrocarbonetos”. Tradução livre feita pelo autor. 
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visita oficial ao país com o intuito de assinar a Ata de Integração Brasil - Argentina, a 

fim de ampliar a cooperação econômica entre os países (Visentini 2008). Uma nova 

visita seria realizada pelo presidente brasileiro à Argentina em 15 de junho de 1987.  

Na meta de ampliar as relações com os países da América do Sul, o Brasil firma 

um novo tratado com seu principal parceiro econômico na região, o Tratado de 

Integração, Cooperação e Desenvolvimento entre Brasil e Argentina, que previa a 

criação de um mercado comum bilateral entre os países (Visentini 2008). O acordo 

em voga concebia um espaço econômico comum, tendo o prazo de dez anos para 

buscar a harmonização de políticas aduaneiras, comerciais, agrícolas, industriais e 

de transporte e comunicação (Oliveira 1998). A coordenação conjunta de políticas 

monetárias, fiscais e cambiais também fazia parte do plano do tratado, que planejava 

ainda, para um plano futuro, harmonizar todas as políticas que possuíam influência 

sobre a questão comercial, para assim se alcançar o mercado comum entre os países 

(Oliveira 1998)9. 

O plano dos Estados Unidos era manter a tecnologia nuclear restrita ao menor 

número possível de países, intensificando o controle em relação a países 

subdesenvolvidos e, mais ainda, latino-americanos. As restrições estadunidenses 

em relação a qualquer avanço na pesquisa sobre material atômico foram vistas mais 

enfaticamente no caso da Argentina (Hurtado 2015). No caso brasileiro, a despeito 

do inicial apoio cedido ao Brasil e das parcerias que visavam à solidificação deste 

país como liderança regional, os Estados Unidos, da década de 70 em diante, 

interromperam qualquer auxílio em relação ao setor nuclear, questão que veio junto 

com os desentendimentos diplomáticos entre os dois países na época.  

Tais desentendimentos entre o Brasil e os Estados Unidos culminaram no que 

Amado Cervo (2008) coloca como os obstáculos que o norte colocou ao país sul-

americano na terceira fase de modernização do país, quando tomavam rumo às 

pesquisas em áreas sensíveis como a nuclear e a informática, por exemplo. Neste 

sentido percebe-se a importância do que Halliday (2007) coloca como a necessidade 

                                                     
9 O MERCOSUL, que seria criado em 1991 com o Tratado de Assunção – aderindo também Paraguai e 
Uruguai, além do Brasil e da Argentina - consiste na concretização do objetivo do Tratado de 
Integração, Cooperação e Desenvolvimento, passando a abranger agora a região do Cone Sul, 
evoluindo, desta forma, de um acordo bilateral para uma tratativa multilateral de integração regional.  
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de se compreender as relações internacionais sob o prisma do materialismo 

histórico, pois mesmo a partir do discurso relativo à segurança internacional, é 

vislumbrada a prioridade concedida às condições de produção de cada país e a 

preocupação com a divisão internacional do trabalho.  

Em tempos nos quais a política externa brasileira não se posicionou conforme 

os interesses dos Estados Unidos – no caso do regime militar, após Costa e Silva – 

a Alemanha se torna um país essencial para compreender as dinâmicas e diretrizes 

do programa nuclear brasileiro. O divisor de águas nesta nova parceria se deu em 

1975 com o Acordo Teuto-Brasileiro de Cooperação Nuclear. Segundo Paulo Wrobel 

(1996, 147): “A negociação resultou no mais abrangente acordo comercial de 

transferência de equipamentos, tecnologia e know how nucleares. No Brasil foi 

saudado como uma grande vitória econômica e diplomática, que faria a nação entrar 

no Primeiro Mundo.” Não obstante, os ganhos percebidos pela aproximação com a 

RFA – e os resultados daí obtidos – não são consensuais entre a academia, conforme 

mostra Odete Maria de Oliveira (1998, 6): “Opção deplorável em todos os sentidos: 

representava forte interesse de grupos e institucionalizou a situação de dependência 

ao Estado nuclear brasileiro”. A autora continua, ainda, ao apontar os altos encargos 

econômicos respectivos do acordo aludido como um entrave ao desenvolvimento 

brasileiro, o que agravava ainda mais a dívida externa do Brasil (Oliveira 1998). 

 O importante para este trabalho, contudo, não é analisar os prós e contras que 

as aproximações com a Alemanha Ocidental representaram, mas sim, evidenciar a 

importância deste país para o desenvolvimento do programa nuclear brasileiro. 

Enquanto a primeira usina nuclear brasileira (Angra I), iniciada em 1972 e concluída 

em 1984, partiu de uma parceria com os Estados Unidos; o projeto de Angra II e de 

Angra III10 foi firmado exclusivamente a partir do acordo de 1975 com a Alemanha. 

Interessante notar que a Alemanha era percebida como a melhor alternativa, em 

detrimento dos Estados Unidos, tanto pelo Brasil quanto pela Argentina, o que 

culminou em parcerias realizadas com a RFA por ambos os países, principalmente 

                                                     
10  As duas possuem instalações parecidas e produzem energia nuclear através do método de 
Pressurized Water Reactor (PWR). A usina de Angra II entrou em operação no ano de 2001; enquanto 
a de Angra II ainda está em construção. 
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no fim dos anos 1970 – quando se intensificavam a exigência de salvaguardas por 

parte dos EUA, como já aludido. 

 Argumenta-se, assim, de modo análogo ao apontado por Lohbauer (2000), que 

Brasil e Alemanha estabeleceram uma aliança especial a partir de meados da década 

de 70, quando o país europeu surgiu como parceiro disposto a suprir as deficiências 

da relação do país sul-americano com os Estados Unidos. Se desde então, com 

alguns altos e baixos, a Alemanha ocupa um importante papel no rol de parcerias 

bilaterais do Brasil, o próximo subcapítulo analisará a atual situação de ambos os 

países no setor energético e as possíveis cooperações daí advindas. 

 

Possibilidades contemporâneas de cooperação: a questão da energia fotovoltaica 

 

Após um breve levantamento histórico, estudar-se-á a comparação entre a 

matriz energética brasileira e a alemã na atualidade, em vias de explorar o que há de 

cooperação já firmada entre ambos os países e, ainda, quais potencialidades a 

serem exploradas.  

Na Conferência Internacional sobre Energias Renováveis (Renewables 2004), 

realizada na Alemanha, o Brasil e o país sede da Conferência firmaram um 

memorando de cooperação na área de energia eólica, solar, geotérmica, entre 

outras. Além das informações que seriam compartilhadas a partir do acordo, foram 

realizados eventos como seminários e encontros anuais sobre estas fontes de 

energia (Brasil 2004). Essa iniciativa é importante enquanto demonstração de 

intenções, em vias de permitir que os países apontem a uma potencialização mútua 

no desenvolvimento de fontes de energias renováveis. 

Como fruto das aproximações supracitadas, firma-se em 2008 um acordo 

entre Brasil e Alemanha em relação à eficiência energética e às energias renováveis, 

no que logrou tal entendimento a elaboração do Decreto nº 7.685, promulgado em 

2012 (Brasil 2012). Percebe-se que aqui os entendimentos iniciais e as 

demonstrações de intenções passam a tomar peso normativo no Brasil. É 

inquestionável que a adoção de fontes renováveis é significativa no Brasil e tem se 

tornado uma pauta de debate recente, centralmente a partir do viés ambiental. A 

adesão do Brasil ao Acordo de Paris em 2016 e o estabelecimento de uma NDC 
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(National Determined Contribution)11 condizente com os padrões internacionais é 

um forte indicativo disso (Júnior & Souza, 2020). 

 Todavia, a despeito das intenções demonstradas nas últimas décadas – que 

em grande parte foram abandonadas no governo Jair Bolsonaro – e daquilo que de 

fato conseguiu se desenvolver, a energia gerada através de hidroelétricas ainda é 

predominante, representando cerca de 65% da matriz energética brasileira, como 

evidenciado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Matriz energética brasileira em 2017 

 

 
 
Fonte: Balanço Energético Nacional (2017). 
 

O caso da hidrelétrica é interessante, pois ela chega a ser considerada uma 

fonte de energia renovável; todavia, ainda que seu processo de produção energética 

seja limpo, o problema está no impacto ambiental da construção do complexo 

hidrelétrico, além de todo custo logístico para a efetividade deste. A despeito da 

primazia das usinas hidrelétricas enquanto matriz energética brasileira, percebe-se 

                                                     
11 Contribuição Nacionalmente Determinada. Trata de compromissos assumidos por um determinado 
país em relação à diminuição na emissão de gases de efeito estufa (GEE) de modo a contribui com o 
regime climático no âmbito global. 
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que o gás natural - fonte não renovável - ocupa a segunda posição, com mais de 

10%. Enquanto isso, a energia solar fotovoltaica não é expressiva, compondo apenas 

0,1% da geração de energia elétrica pelos brasileiros. 

No caso da Alemanha, as fontes renováveis apresentam 40,4% da matriz 

energética, conforme mostra a Figura 2. Apesar da principal fonte de energia ser 

gerada através de linhito12 (24,1%), a energia solar está em ascensão na Alemanha. 

Isso porque, mesmo representando 8,4% da matriz em 2018, há a previsão do índice 

sofrer uma variação em torno de 16% em relação ao ano anterior. Isto é, existe um 

cenário de crescimento da energia solar, que já representa, junto às demais fontes 

de energias renováveis, uma porcentagem relevante na produção de energia dentro 

do país. 

 

Figura 2 - Matriz energética alemã em 2018 

 

 
Fonte: Frauenhofer ISE 

 
 

É curioso notar como são diferentes as fontes de energia no Brasil e na 

Alemanha; enquanto aquele é dependente das hidrelétricas, esta tem uma maior 

diversificação. Faz-se importante perceber, no entanto, que o Brasil possui uma 

matriz mais limpa que a alemã, o que se constata ao observar que cerca de 38% da 

energia deste país advém de derivados do carvão. Há um maior contraste na 

Alemanha ao se vislumbrar que, enquanto o linhito ocupa a primeira posição, a 

                                                     
12 Trata-se de um tipo de carvão mineral com teor de carbono médio. 
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energia eólica ocupa a segunda. Nesse ponto constata-se uma grande variação da 

matriz energética e aponta-se que, apesar da presença ainda grande de fontes 

fósseis, os alemães têm se esforçado em renovar a origem de sua energia. 

Nesse sentido, a Figura 3 demonstra que a Alemanha se tornou líder na 

instalação de energia solar fotovoltaica, além de já possuir uma expressiva 

capacidade instalada. Nesta oportunidade, lembra-se que a China lidera o mercado 

de energia solar fotovoltaica, não somente pelo fato de haver incentivos fiscais no 

país em relação a isto, mas também pela expressiva população chinesa. Ou seja, é 

provável que países como China e Índia, devido ao seu quantitativo demográfico, 

ocupem posições de destaque em rankings como o expresso na figura a seguir, o 

que não necessariamente representa que os mesmos possuam uma matriz 

energética limpa13.  

 

Figura 3 - Ranking de energia solar fotovoltaica no mundo em 2017 

 

 
 

Fonte: Snapshot of Global PV Markets, IEA PVPS (2018). 

 

 
Uma possível resposta para o fato de a Alemanha ser destaque internacional 

na capacidade e na instalação de energia solar fotovoltaica são os incentivos fiscais 

                                                     
13 Por questões de escopo, não será possível analisar neste trabalho as fontes de energia em outros 
países que não Brasil e Alemanha. 
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que o país mantém, como o exemplo da isenção de impostos para aqueles que 

geram a sua própria energia. O Brasil, por sua vez: 

 

[...] ainda negligencia os recursos naturais, favorecendo produtos e 

comportamentos não ecológicos. E apesar do Brasil ter um dos maiores 

potenciais de energia renovável do mundo, a geração de energia advinda de 

fontes não renováveis ainda domina. (Mattei e Matias 2019, 207). 

 

Ademais, outro fator que contribui para os resultados dos índices vistos é o 

Brasil não autorizar a venda da energia gerada. Isso porque, ao contrário dos 

alemães, somente é permitida a sua compensação (Caliendo 2016), o que significa 

poder transferir o excesso de energia gerada e não utilizada para outras unidades 

consumidoras de mesma titularidade.  

O Brasil ainda precisa adotar mais políticas públicas que encorajem os 

consumidores a adotar o sistema solar fotovoltaico como fonte energética. 

Legislativamente, um avanço é a Resolução Normativa nº 482/2012, que regula a 

micro e a minigeração de energia (Júnior & Souza 2020). Por outro lado, desde a 

década de 90 a Alemanha mostra-se preocupada com o desenvolvimento no setor 

de energias renováveis, criando programas de premiação para aqueles que geram 

sua própria energia.  

Um exemplo disso, foi o desenvolvimento do Electricity Feed-in Law, plano 

que firmou as bases do modelo de Feed-in Tariffs (FITs), utilizado para estimular a 

implantação de tecnologias de energia renovável na Alemanha. Isso porque o 

próprio conceito de Feed-in Tariffs traz a ideia de uma tarifa prêmio, fazendo com 

que toda energia produzida e injetada na rede de algum distribuidor seja remunerada 

por um período de 20 anos. Ocorre que, mesmo com o incentivo, a geração de 

energia solar não foi tão alta quanto a eólica em virtude do alto custo da implantação 

do sistema solar fotovoltaico (Câmara dos Deputados, 2019). De acordo com 

Schmitz (2019), atualmente, o preço do sistema solar fotovoltaico para uma casa 

unifamiliar é, em média, 1.300 euros por kWp. 

Por isso, em 2000, a lei de 1990 foi substituída pela Renewable Energy 

Sources Act, que determinou tarifas particulares para cada fonte, levando em 
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consideração o custo de cada uma delas. A energia solar fotovoltaica tornou-se tão 

interessante no país que chegou a se tornar líder mundial na geração de energia 

solar. Ademais, os alemães passaram a produzir células e módulos fotovoltaicos, 

impactando numa redução significativa de custo na instalação dos painéis (Câmara 

dos Deputados, 2019). 

Pela análise dos aspectos verificados, vislumbra-se que os incentivos fiscais 

proporcionados pelo Estado alemão são uma explicação do fenômeno de 

crescimento da adoção dos usuários pela energia solar fotovoltaica. Por 

conseguinte, a proteção ambiental do país também teve melhorias: as emissões de 

gás carbônico foram reduzidas a 3%, de 1999 a 2010 (Blanchet & Oliveira, 2014). 

Enquanto isso, uma possível resposta para o atraso na escolha da energia 

solar fotovoltaica como matriz energética brasileira é o elevado custo de instalação 

dos painéis fotovoltaicos. Os dados do Portal Solar indicam que o custo de um 

sistema de energia solar fotovoltaico pode apresentar variações, conforme o 

tamanho e a complexidade da instalação, podendo variar de “R$15.000,00 para uma 

casa de duas pessoas até R$ 85.000,00 para residências com mais de cinco 

pessoas. No caso de comércios e indústrias, o custo pode variar entre R$650.000,00 

até 6,5 milhões de reais.” (Kalil, 2016, 264). 

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em abril de 2012, publicou a 

Resolução Normativa (RN) n.º 482. O artigo I dispõe sobre “as condições gerais para 

o acesso de microgeração e minigeração distribuídas aos sistemas de distribuição 

de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica” (ANEEL, 2012, 

s/p). Portanto, a microgeração corresponde à instalação de uma central geradora 

de energia elétrica pequena (inferior ou igual a 100 kW) nas casas ou pequenas 

empresas. Esse sistema é ligado à rede da distribuidora responsável pelo local de 

instalação para que a compensação possa ser feita. 

Dado o exposto, o consumidor que gerar a sua própria energia elétrica poderá 

fornecer o excedente de seu consumo para a rede de distribuição local. Por 

consequência, determinou-se um sistema de compensação, permitindo  

 

[...] que a energia injetada no sistema de distribuição pela unidade consumidora 

seja cedida a título de empréstimo gratuito para a distribuidora, passando a 
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unidade consumidora a ter um crédito em quantidade de energia ativa a ser 

consumida dentro do prazo estipulado (Kalil, 2016: 263).  

 

Não bastasse isso, o crédito obtido poderá abater não somente o consumo 

da unidade consumidora que gerou o crédito, como também outras unidades 

consumidoras, desde que sejam de mesma titularidade e que façam parte da mesma 

região de concessão (Kalil, 2016). Através da Resolução Normativa n.º 482, foi 

estabelecida a modalidade “net metering”. Essa categoria permitiu que os 

interessados: (i) instalassem pequenas usinas (solar, eólica, biomassa, etc.), 

suscitando que a energia gerada fosse injetada na rede da distribuidora; (ii) cedesse 

a energia como uma forma de empréstimo gratuito à concessionária; e (iii) abatesse 

o emprestado com o consumo próprio de energia elétrica gerada (Silva, 2015). 

Então, desde a Resolução Normativa 482/2012 da ANEEL, que permitiu a 

compensação da energia consumida com a gerada, houve grande crescimento na 

instalação e adoção da energia fotovoltaica. Outrossim, a extrafiscalidade 

demonstrou ser essencial ao incentivo de políticas públicas, tais como a promoção 

ao meio ambiente sadio através da utilização de fontes de energia limpa. Por outro 

lado, há recente discussão sobre taxar os consumidores que geram sua própria 

energia.  

A necessidade do presente estudo é legitimada quando se pensa nos 

múltiplos impactos do objeto de estudo; meio ambiente, economia, relações 

diplomáticas, tecnologia, entre outros. A mudança na matriz energética de cada 

país, a começar pelos seus indivíduos, possibilita não apenas a equidade 

inter geracional 14 , como também o desenvolvimento sustentável. Através de 

incentivos fiscais, os consumidores podem ser encorajados a adotar 

comportamentos desejáveis pelo Estado, como a instalação de painéis de energia 

solar fotovoltaicas em suas casas. Essa atitude garante a produção de energia 

menos poluente e possibilita a criação de novos empregos. 

                                                     
14 A equidade intergeracional é um princípio do direito ambiental, o qual visa garantir a justiça entre as 
gerações, sobretudo no que se refere às questões de desenvolvimento socioeconômico em 
decorrência de práticas sustentáveis. Trata-se do reconhecimento do direito que cada indivíduo tem 
de viver em um ambiente com qualidade, devendo manter a conservação ambiental para as futuras 
gerações. 
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O setor de energias renováveis foi o responsável por empregar 9,8 milhões de 

pessoas em 2016. De acordo com os dados da Figura 4, a energia solar fotovoltaica 

empregou 3,095 milhões de pessoas, estando muito acima da segunda fonte de 

energia que empregou 1,724 milhões de pessoas. Assim, a energia solar fotovoltaica 

foi a fonte de energia que mais gerou empregos em 2016. 

 

Figura 4 - Geração de empregos através de energias renováveis 

 

Fonte: IRENA, 2016. 

 

 
Segundo Blanchet e Oliveira (2014), a Alemanha também é referência na 

criação de novos empregos a partir das energias renováveis: só em 1999, com a 

economia ecológica, o país chegou a criar 250.000 empregos novos. Diante do 

exposto, resta demonstrado que os investimentos dos alemães no setor fotovoltaico 

fazem com que haja uma maior adesão à energia solar. Com isso, ao mesmo tempo 

em que há uma diminuição na emissão de gases poluentes, há a promoção de 

condutas que incentivam o desenvolvimento sustentável, inclusive gerando novos 

empregos. 

A extrafiscalidade demonstrou ser fundamental para encorajar as pessoas a 

adotarem determinadas condutas. Sob essa perspectiva, os incentivos fiscais 

podem fazer com que a matriz energética de determinado país mude para atender 

melhor às demandas locais. A energia solar fotovoltaica não depende de muito 
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espaço para ser implantada, como a eólica, por exemplo. Dessa maneira, cada 

indivíduo tem a faculdade de adotar a fonte solar em sua casa, gerando a sua própria 

energia. Caso os painéis de instalação de energia fotovoltaica fossem ainda mais 

baratos, mais pessoas poderiam tornar-se usuários do sistema de microgeração. 

Diante desse cenário, seria possível, por exemplo, criar empregos visando o 

desenvolvimento sustentável e garantindo a proteção de princípios ambientais - 

como a equidade geracional. 

 Percebe-se, com tudo o que foi abordado até então, o impacto que as energias 

renováveis e, mais especificamente, a fotovoltaica possui em diversos setores que 

tangem o desenvolvimento de um país. De modo a abarcar questões econômicas, 

sociais, ecológicas, entre outras, é necessário intensificar o debate sobre as matrizes 

energéticas em vias de aprimorar o sistema brasileiro. Tal aprimoramento perpassa 

questões legais e de planejamento estratégico, âmbito no qual entra a cooperação 

entra Brasil e Alemanha. 

  

Considerações finais 

 

A potencialidade de cooperação entre Brasil e Alemanha no campo energético, 

com respaldo histórico no que se refere à matriz nuclear nas décadas de 70 e 80, é 

ensaiada a partir de 2008 com enfoque nas energias renováveis. A transferência 

tecnológica e de know how é um importante passo para que as recentes resoluções 

jurídicas brasileiras tomem efetividade em uma expansão da matriz solar enquanto 

relevante fonte energética do país.    

A energia fotovoltaica é ainda incipiente no Brasil, sendo responsável por uma 

parcela ínfima da produção energética do país. Compreende-se como o setor 

energético pode servir enquanto vetor de cooperação entre diferentes países. No 

caso aqui analisado, historicamente percebe-se como a questão nuclear aproximou 

o Brasil e a Alemanha, no que se inaugurou uma nova fase na relação entre ambos 

os países. Com a queda do interesse brasileiro na energia nuclear a partir dos anos 

90, fenômeno oriundo tanto das conjunturas internacional e regional, o Brasil 

aprofundou sua dependência hidrelétrica e, consequentemente, afastou um 

importante instrumento de proximidade com a Alemanha então unificada. 
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A partir da diversificação da matriz energética alemã, que atualmente enfoca 

na produção de fontes renováveis, intuiu-se no objeto de pesquisa trabalhado neste 

capítulo de modo a refletir como o Brasil pode avançar neste aspecto. Um caráter 

normativo circunda a elaboração do texto que se desenvolveu. Viu-se que esforços 

em relação à energia fotovoltaica - e às fontes renováveis em geral - foram feitos nas 

últimas décadas; contanto são empreendimentos ainda insuficientes quando 

considerada a potencialidade da cooperação bilateral no âmbito energético.  

Este trabalho que se desenha de modo preliminar aponta à realidade de uma 

parceria já percebida – refletida nas aproximações já realizadas entre Brasil e 

Alemanha no que tange a energia fotovoltaica; contudo, é necessário avançar a pauta 

já demarcada e trazer ao campo da efetividade os acordos intencionados. Tal 

questão perpassa a diminuição dos custos na implementação da energia fotovoltaica 

no Brasil, o que leva a discussões acerca dos incentivos fiscais no setor. Isso passa, 

certamente, por uma articulação entre políticas públicas e de uma retomada da 

cooperação energética enquanto vetor de cooperação das relações bilaterais Brasil-

Alemanha. 
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 8. UMA ANÁLISE SOBRE A RESTITUIÇÃO NO DIREITO INTERNACIONAL DOS 

DIREITOS HUMANOS 
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João Francisco Cortes Bustamante1 

Introdução 

 

O direito internacional dos direitos humanos é uma das áreas mais recentes 

no escopo do direito internacional. Ao considerar o nascedouro no final do século 

XIX como resultado do direito relacionado às vítimas de conflito, é no século XX que 

adquire institucionalização e normatividade crescentes. A relação do Estado para 

com o indivíduo, principalmente no que concerne ao estatuto de proteção, adquire 

após a II Guerra Mundial novos caminhos normativos e estatutos jurídicos. O 

indivíduo torna-se sujeito de direito internacional de maneira que o direito 

internacional dos direitos humanos universaliza a condição comunitária de ser 

humano. Os organismos internacionais consubstanciam, assim, a centralidade do 

indivíduo por meio da incorporação de mecanismos de proteção, de reparação e de 

responsabilização. 

Na configuração de uma teoria da justiça, a justiça comutativa emerge como 

meio de recuperação da igualdade ao indivíduo. De origem histórico-filosófica 

antiga, a justiça comutativa posiciona-se, no período medieval, como uma proposta 

filosófica concentrada na denominada restituição. Observa-se que a restituição 

emerge, nos séculos XX e XXI, na prática internacional dos direitos humanos como 

possibilidade de igualdade e de reparação ao indivíduo. 

O artigo caracteriza-se por um marco teórico-conceitual por meio de 

bibliografia com uma proposta analítica e filosófica em que o problema filosófico é a 

restituição. Apresentam-se, inicialmente, os fundamentos filosóficos por meio de 

autores históricos associados à justiça comutativa e à restituição como Aristóteles 
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e Tomás de Aquino. Igualmente, se busca delinear como a restituição adentra na 

compreensão da universalização do indivíduo por meio do direito internacional dos 

direitos humanos e, para isso, a referência recai nos estudos e nas contribuições de 

Antônio Augusto Cançado Trindade. Posteriormente, se pretende expor como a 

restituição é postulada atualmente na prática internacional dos direitos humanos 

mais especificamente na normatividade de alguns organismos internacionais. O 

artigo objetiva emergir a atualização da restituição na prática internacional dos 

direitos humanos. 

 

Restituição: os fundamentos filosóficos 

 

Aristóteles, pensador da Antiguidade do período entre o século IV e III A.C, 

explicita tanto temas de justiça quanto de política. Ao conceber a sociedade, 

Aristóteles versa sobre como é passível o vínculo entre a justiça, a política e o viver 

por meio das ações humanas no âmbito inserido. Desse modo, a proposta de uma 

justiça comutativa requer ser compreendida no marco de uma teoria da justiça 

inserida nas relações entre os seres humanos. A teoria da justiça apresenta-se como 

elemento de uma ordem política e, com isso, justiça e política estão intrinsecamente 

vinculadas. A justiça apresenta-se, com isso, como um problema filosófico da 

política. Desta feita, se estabelece a política no marco da compreensão de que “[...] 

todo Estado é uma sociedade [...], pois todas as ações dos homens têm por fim aquilo 

que consideram um bem” (Aristóteles 2006, 1). 

A filosofia política aristotélica vincula-se a uma antropologia filosófica, cuja 

delimitação se apresenta na noção da relação do ser humano para com a sociedade. 

O ser humano inclinado a viver e a conviver na sociedade e em consonância para 

com outros seres humanos se apresenta, segundo Aristóteles, como “animal cívico” 

(Aristóteles 2006, 5). Como consequência, a harmonia entre os seres humanos na 

vida em sociedade requer a manutenção da ordem política. Mais do que isso, a ação 

dos seres humanos demanda constantemente ser em prol da ordem. Um dos meios 

da estabilidade da ordem decorre por meio da justiça, cuja expressão se inicia por 

meio de cada ser humano. A justiça é exposta, portanto, como vinculada ao ser 

humano e à sociedade. 
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A justiça como problema filosófico da política adentra na estrita ação do ser 

humano em relação para com outros seres humanos em uma sociedade constituída. 

A política detém na justiça um dos seus elementos, mas não é suficiente. Mais do 

que isso, o ser humano e, mais especificamente, as ações dos seres humanos não 

são limitadas à justiça. Desse modo, a política refere-se à ética, a qual é um dos seus 

constituintes (Aristóteles 1998). É importante ressaltar a ética no marco da relação 

entre “caráter” e “costume” (Aristóteles 1998, 161) de modo que cada ser humano 

posiciona-se diante de si e de outros seres humanos com referência às ações. De 

outro modo, cada ato humano reflete a si mesmo e aos outros e, por conseguinte, na 

justiça. Dessa forma, a política detém na justiça um dos meios manifestos das 

virtudes éticas, a qual, segundo Aristóteles, são “modos de ser” (Aristóteles 1998, 

162) decorrentes das ações humanas. As ocorrências de justiça e de política na 

harmonia da ordem da sociedade despontam, assim, como resultantes constantes 

das ações dos seres humanos. 

As virtudes éticas são apresentadas como correspondentes de uma educação 

intrínseca ao ser humano. Como animal cívico, o ser humano educa-se a si e perante 

outro ser humano em termos relacionais, pois a finalidade é o bem comum da 

sociedade. Desta feita, a educação direciona-se à sociedade tendo em vista o ser 

humano agir em acordo com as virtudes éticas. Aristóteles, com as devidas 

diferenças filosóficas fundamentais para com seus predecessores como Platão, por 

exemplo, não deixa de seguir o princípio helênico e característico da filosofia grega 

em que a educação, o ser humano e a sociedade não se desvinculam (Jaeger 2013). 

Como consequência, educação e virtudes éticas compõem-se como amálgamas do 

ser humano nas ações como práticas. A política, a justiça e a ética posicionam-se, 

assim, como resultantes das práticas dos seres humanos em relação com outros 

seres humanos em sociedade. 

A antropologia filosófica aristotélica vincula-se estritamente a uma virtude 

direcionada ao ser humano e, não, ao objeto em questão. Cabe, com isso, relevar das 

virtudes tanto as “paixões” e os “vícios” quanto o “termo médio” (Aristóteles 1998, 

167-169). Destarte, a justiça posiciona-se tanto como virtude de si quanto como em 

relação para com outro ser humano tendo em vista que as ações praticadas geram 

efeitos para a sociedade política (Aristóteles 1998). Como consequência, se 
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distingue a justiça vinculada ao âmbito das leis para com uma sociedade de uma 

justiça em consonância ao ser humano e a prática das ações. De outro modo, o legal, 

o justo, o ilegal e o injusto constituem instâncias relacionadas, mas diferenciadas 

por esferas de totalidade e de particularidade. Apresenta-se, com, isso, a “justiça 

universal” e a “justiça particular” (Aristóteles 1998, 242-244). 

A ordem e a manutenção da harmonia social passam e perpassam 

constantemente o âmbito das relações entre os seres humanos. Este quesito é o 

pressuposto para o entendimento de “justiça distributiva” e “justiça corretiva” 

(Aristóteles 1998, 245-250). Desta feita, para relevar a justiça comutativa, cabe 

destacar a “justiça corretiva”: 

 

Nos queda por considerar la justicia correctiva, que tiene lugar en los tratos 

mutuos, tanto voluntarios como involuntarios. Esta forma de lo justo es distinta 

a la anterior. En efecto, la justicia distributiva de los bienes comunes es siempre 

conforme a la proporción […]. En cambio, en las relaciones entre individuos, lo 

justo es, sin duda, una igualdad y lo injusto una desigualdad, pero no según 

aquella proporción, sino según la aritmética. (Aristóteles 1998, 247)2 

 

Os parâmetros de convívio em sociedade detêm na igualdade o eixo da 

harmonia entre os seres humanos. Há um limiar entre política, justiça e ética 

correspondido em como se estabelece o lidar com o outro. Desse modo, a igualdade 

estabelecida na justiça corretiva é reprodução aplicada de uma igualdade intrínseca 

ao relacionamento de seres humanos em prol de um bem comum final em uma 

sociedade política. 

Tomás de Aquino (1225-1274), dado como o melhor leitor e comentador de 

Aristóteles na Idade Média, ainda que com as devidas diferenças de época e de 

âmbito, expõe na obra Suma Teológica a formatação de uma teoria da justiça. Em 

forma típica da filosofia medieval, Tomás de Aquino apresenta a questão, as 

                                                     
2 As edições em português da obra de Aristóteles diferem no léxico utilizado e, por isso, se prefere a 
edição da Espanha mais condizente com o original em grego. Tradução minha: “Nos falta considerar 
a justiça corretiva, que ocorre nas relações mútuas, tanto voluntárias como involuntárias. Essa forma 
do justo é diferente da anterior. Com efeito, a justiça distributiva dos bens comuns é sempre conforme 
a proporção [...]. Ao contrário, nas relações entre indivíduos, o justo é, sem dúvida, uma igualdade e o 
injusto uma desigualdade, mas não conforme aquela proporção, mas conforme a aritmética”. 
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respostas afirmativas e negativas e, posteriormente, o posicionamento assumido. 

Em um exercício metafísico e político com considerações da antropologia filosófica, 

Tomás de Aquino consubstancia as ações humanas por meio de uma razão humana 

em prol do bem comum. Como o pensador expressa, 

 

RESPONDO. Como foi dito, a lei pertence àquilo que é princípio dos atos 

humanos, dado que é regra e medida. Como a razão, porém, é princípio dos atos 

humanos, assim também existe na própria razão algo que é princípio com relação 

a todos os outros. (Tomás de Aquino 2010, 524) 

 

O vínculo entre lei e razão ocorre por meio do ser humano, cuja ação direciona-

se para a ordem das relações entre os seres humanos. Desse modo, é possível 

estabelecer “[...] a definição de lei, que não é outra coisa que uma ordenação da razão 

para o bem comum, promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade” 

(Tomás de Aquino 2010, 527-528). Desta feita, as relações humanas constituem 

práticas das ações em direcionamento a uma ordem em prol do bem comum e da 

comunidade. 

É importante ressaltar como o direito das gentes é a referência para 

universalizar o trato mútuo entre os seres humanos na existência de diversos povos. 

Igualmente, não se associa com a compreensão de direito internacional, mas, sim, 

em como diferentes povos e, principalmente, na relação universalizada dos seres 

humanos, esse entendimento se torna a expressão máxima do trato mútuo. Em esse 

sentido, Tomás de Aquino apresenta a compreensão sobre o direito das gentes 

quando o associa à razão natural de todos os homens e à equidade com uma citação 

importante sobre o tema ao jurisconsulto romano Gaio (Tomás de Aquino 2012, 51). 

Conquanto sucinto no conjunto da obra, não deixa de haver uma tensão sobre 

o direito das gentes em Tomás de Aquino já que é apresentado em distintos 

direcionamentos pela via da lei natural (estudo das leis), pela via do direito natural 

(justiça) e pela via do direito positivo (Barretto 2018, 72-75). Essa tensão não 

significa não absorver o conteúdo proposto por Tomás de Aquino; ao contrário, 

requer um trabalho denso e profícuo de modo etimológico, de fontes referenciais, e, 
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principalmente, de consulta aos jurisconsultos romanos, sem desconsiderar o 

contexto da época. 

Cabe ressaltar, em uma perspectiva mais alargada para a filosofia e para as 

relações internacionais, a diferença entre o direito das gentes em Tomás de Aquino 

e em Francisco de Vitoria (1483-1512) como reflexo das modificações das 

interações não somente intra sociedades como também entre as sociedades. Desse 

modo, se observa o seguinte: 

 

Para o Aquinate, o ius gentium distingue-se do direito natural mas deriva 

intrinsecamente dele, formando-se pelas soluções que a razão humana dele 

infere, de modo quase evidente, como conclusões próximas. Para Vitória, in-

versamente, o ius gentium é uma noção primordial, dado que pretende extrair 

dele regras expressas para a convivência e relação pacífica entre os povos. 

(Oliveira e Silva 2010, 23) 

 

O relevante sobre o direito das gentes em Tomás de Aquino é o vínculo para 

com os seres humanos, em prol do bem comum, na relação entre os seres humanos 

e como a parte se vincula ao todo. A centralidade do ser humano e do bem comum é 

o eixo para com o direito das gentes e para o conjunto da obra do pensador. Nesse 

sentido, é relevante expor como o tema da justiça se desenvolve, principalmente, 

quando disserta sobre “justiça distributiva” e “justiça comutativa” (Tomás de Aquino 

2012, 95). Cabe considerar o argumento sobre a justiça comutativa, a qual é 

qualificada como a “que visa o intercâmbio mútuo entre duas pessoas” (Tomás de 

Aquino 2012, 97). Reforça-se a igualdade e a paridade no trato mútuo com a 

finalidade, ainda que subjacente, do bem comum. 

No marco da teoria da justiça, Tomás de Aquino lida diretamente sobre a 

restituição e a expõe do seguinte modo: 

 

Restituir não é mais que restabelecer alguém na posse ou no domínio do que é 

seu. E assim, na restituição visa-se uma igualdade da justiça, compensando uma 

coisa com outra, o que pertence à justiça comutativa. Portanto, a restituição é 

um ato da justiça comutativa, quer o bem do outro tenha sido obtido, por sua livre 
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vontade, como no caso do mútuo ou do depósito, quer contra a sua vontade, 

como na rapina e no furto. (Tomás de Aquino 2012, 107) 

 

É relevante observar como o ser humano por meio dos atos em relação aos 

outros seres humanos, ou seja, pelo trato mútuo é demandado no parâmetro da 

igualdade de modo que não ocorra a des-igualdade no âmbito da sociedade, cuja 

finalidade é o bem comum. A ordem social e, por sua vez, política compreendida por 

meio de uma justiça são requeridas, em Tomás de Aquino, no caso específico da 

justiça comutativa, por meio do fundamento dos atos humanos em que igualdade e 

restabelecer a situação anterior constituem o eixo central. 

Os temas observados em Aristóteles e Tomás de Aquino também adquirem 

uma configuração na transição entre as épocas medieval e moderna na cronologia 

histórica. Assim como de modo sucinto e supracitado se nota a diferença entre o 

direito das gentes em Tomás de Aquino e Francisco de Vitoria, a temática da guerra 

atrai os temas como política, justiça, restituição, entre outros a fim de que se 

constituam não só como modos de procedimento das sociedades, mas também de 

como o ser humano age em relação aos outros seres humanos. Nesse sentido, as 

noções de justiça, de lei, de direito, de costume transformam-se a cada pensador e a 

cada forma de concepção de relações entre os seres humanos. Ao mesmo tempo, o 

particular e o universal tornam complexa a própria necessidade de novas definições 

para os temas inerentes ao convívio social. 

No marco histórico dos séculos XV e XVI, ocorre uma série de contribuições 

de escritos de uma miríade de pensadores como, por exemplo, Francisco de Vitoria 

(1483-1512), Francisco Suárez (1548-1617), Alberico Gentili (1552-1608), entre 

outros, no que se compreende em termos modernos e contemporâneos como direito 

internacional. É possível estabelecer que o legado de Hugo Grotius (1583-1645) se 

sobressai por um intento de sistematizar os temas não só no que correspondem as 

fontes argumentativas, mas também porque se dedica na prática aos 

acontecimentos da sua época. Hugo Grotius expressa, desse modo, na obra O Direito 

da Guerra e da Paz (De Jure Belli ac Pacis), a necessidade de distinguir o direito da 

guerra dos demais direitos como o direito das gentes, o direito natural, o direito divino 

e o direito civil (Grotius 2004, 54). O exercício de abarcar diversos temas com um eixo 
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central, a guerra, provoca Hugo Grotius a ser argumentativo e analítico em que as 

referências de pensadores destacam-se ao longo da obra. Não se estranha, assim, 

Hugo Grotius deter em Aristóteles uma de suas fontes preferenciais. 

Quando Hugo Grotius dedica na obra O Direito da Guerra e da Paz, mais 

especificamente, no livro I, parte I, denominada O que é a Guerra? O que é a Paz?, um 

item denominado Da justiça expletiva ou comutativa e atributiva, o autor o faz 

estritamente em proximidade com Aristóteles, mas com alguns diferenciais ainda 

que matizados. Destaca-se, com isso, não somente o que corresponde à justiça 

comutativa, mas também no que se relaciona com a restituição: 

 

A faculdade é o objeto da justiça expletiva, assim própria e estritamente 

denominada, e que Aristóteles a designa de justiça dos contratos, expressão, 

aliás, muito limitada. Realmente, o que o possuidor de uma coisa que me 

pertence a devolva, não é por força de algum contrato que assim age e, no 

entanto, sua ação se relaciona a essa mesma justiça. Por isso, o mesmo filósofo 

a designou com maior propriedade de corretiva. A aptidão é o objeto da justiça 

atributiva que Aristóteles chama de justiça distributiva e que é a companheira 

das virtudes, cujo objeto é de fazer o bem aos outros, como a liberalidade, a 

clemência, a sábia condução do governo do Estado. [...] A justiça expletiva, de 

fato, não se diferencia da atributiva pelo uso dessas diferentes proporções, mas 

pela matéria de que trata, como já dissemos. (Grotius 2004, 76-77) 

 

A ênfase de Hugo Grotius sobre justiça comutativa e, especificamente, a 

restituição, recai na igualdade, no trato mútuo, nas relações entre os seres humanos. 

Nesse sentido, como nos demais temas trabalhados na obra supracitada, Hugo 

Grotius expressa de modo argumentativo e analítico como o direito das gentes se 

estabelece no marco universal entre os povos. Ao expor uma divisão entre direito 

natural e direito voluntário, Hugo Grotius apresenta o direito voluntário dividido em 

direito humano e direito divino de modo que o direito humano é dado como civil. Este 

direito dado como civil é tanto contemplado de forma restrita quanto de forma ampla 

(Grotius 2004). Mostra-se, com isso, um vínculo direto entre direito humano e direito 

das gentes como se verifica a seguir: 
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O direito civil é aquele que emana do poder civil. O poder civil é o que está à frente 

do Estado. O Estado é uma união perfeita de homens livres associados para 

gozar da proteção das leis e para sua utilidade comum. [...] O direito mais amplo 

é o jus gentium, isto é, aquele que recebeu sua força obrigatória da vontade de 

todas as nações ou de grande número delas. Acrescentei “de grande número” 

porque, à exceção do direito natural, que costumamos chamá-lo também jus 

gentium (direito das gentes), não encontramos praticamente direito que seja 

comum a todas as nações. [...] Este direito das gentes se prova da mesma 

maneira que o direito civil não escrito, por um uso continuado e pelo testemunho 

daqueles que se conhecem. (Grotius 2004, 88) 

 

Ao posicionar o direito das gentes como central e vinculado aos Estados, Hugo 

Grotius delineia a relevância estatal e, principalmente, das relações entre os Estados, 

cuja presença é crescente nas épocas modernas e contemporâneas. A 

contraposição entre Estados e seres humanos no âmbito das relações entre os povos 

e, mais diretamente, no que corresponde ao Direito, em termos amplos, adquire 

novos contornos, principalmente, após o século XIX. Essa contraposição demanda 

ser verificada de modo específico a fim de emergir como o ser humano adquire 

centralidade no que corresponde ao entendimento de direito internacional e, mais 

estritamente, no direito internacional dos direitos humanos. Além disso, os temas da 

justiça comutativa e da restituição acabam por se vincular, ainda que não 

exclusivamente, ao ser humano quando inserido no marco do direito internacional 

dos direitos humanos. Cabe, com isso, apresentar o panorama do ser humano dado 

por indivíduo como sujeito de direito internacional e como a restituição se expressa 

no direito internacional dos direitos humanos. 

 

Restituição: o indivíduo e o direito internacional dos direitos humanos 

 

Ao ter em conta o século XIX e, principalmente, o século XX, não há dúvida 

tanto da relevância crescente do direito internacional dos direitos humanos quanto 

do confronto na relação entre o Estado e o ser humano. Ao mesmo tempo, ocorre um 

direcionamento à atenção ao ser humano no direito internacional dos direitos 

humanos. Nesse sentido, o trabalho do jurista brasileiro Antônio Augusto Cançado 
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Trindade (1947-), membro da Corte Internacional de Justiça, em Haia, desde 2009 e 

reeleito em 2018, é significativo em prol de uma concepção de indivíduo como sujeito 

de direito internacional. 

O marco temático corresponde a como universalizar a noção de ser humano 

ao mesmo tempo em que se detêm diferentes povos, porém com estreitamento das 

relações mútuas. Novamente, o direito das gentes emerge como linha nocional para 

que se possa estabelecer o ser humano como centro. No parecer consultivo da Corte 

Internacional de Justiça sobre a declaração unilateral de independência do Kosovo, 

em um documento denominado “separate opinion”, o jurista Antônio Augusto 

Cançado Trindade recorda a formação de uma substancialidade argumentativa em 

termos históricos a fim de uma universalização do ser humano: 

 

O ideal da civitas maxima gentium seria em breve cultivado e proposto nos 

escritos dos denominados “pais fundadores” do direito internacional, 

nomeadamente nas célèbres Relecciones Teológicas (1538-1539), sobretudo em 

De Indis - Relectio Prior de Francisco de Vitoria; no tratado De Legibus ac Deo 

Legislatore (1612), de Francisco Suárez; no De Jure Belli ac Pacis (1625), de Hugo 

Grotius; no De Jure Belli (1598), de Alberico Gentili; no De Jure Naturae et 

Gentium (1672), de Samuel Pufendorf; e no Jus Gentium Methodo Scientifica 

Pertratatum (1749), de Christian Wolff. Na época da elaboração e disseminação 

das obras clássicas de F. de Vitoria e F. Suárez (supra), o jus gentium já havia se 

libertado das origens do direito privado (do direito romano) para aplicar-se 

universalmente a todos os seres humanos. (Cançado Trindade 2010, 153; 

tradução do autor) 

 

Essa fundamentação argumentativa de componentes históricos e, de certo 

modo, em processo na relação entre os povos e entre os seres humanos ao longo 

dos séculos também se reflete nos vínculos entre o Estado e os seres humanos. O 

jurista Antônio Augusto Cançado Trindade sinaliza, dessa forma, como o princípio 

primeiro compreendido por meio do qualificativo humano necessita ser considerado 

tanto isoladamente quanto junto à configuração dada nos Estados. Destarte, é 

importante considerar o seguinte: 
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Como recentemente lembrado, na concepção dos “pais fundadores” do jus 

gentium inspirado no princípio da humanidade lato sensu (que parece um tanto 

esquecido em nossos dias), a ordem jurídica vincula a todos (os governados, bem 

como os governantes); o droit des gens regula uma comunidade internacional 

constituída por seres humanos socialmente organizados em Estados e 

coextensivos com a humanidade (F. de Vitoria); assim concebida, é a única lei 

que regula as relações entre os membros da societas gentium universal (A. 

Gentili). Este último (totus orbis) prevalece sobre a vontade individual de cada 

Estado (F. de Vitoria). Há, portanto, uma lei necessária das nações, e o droit des 

gens revela a unidade e a universalidade da humanidade (F. Suárez). A raison 

d'Etat tem limites, e o Estado não é um fim em si mesmo, mas um meio para 

garantir a ordem social segundo a razão justa, de modo a aperfeiçoar a societas 

gentium que compreende toda a humanidade (H. Grotius). O legislador está 

sujeito à lei natural da razão humana (S. Pufendorf), e os indivíduos, em sua 

associação no Estado, devem promover juntos o bem comum (C. Wolff). 

(Cançado Trindade 2010, 153-154; tradução do autor) 

 

Observa-se como a noção humana universalizada se coaduna com a 

harmonia compreendida como manutenção da ordem política. Conquanto possa 

estar expressa por meio do Estado e das relações entre Estados, se viabiliza uma 

comunhão universal tanto de humanidade quanto de ordem, de justiça e de 

harmonia. Em termos contemporâneos, se aproxima do entendimento de 

cosmopolitismo ainda que não seja sinônimo. De certo modo, há o intento de lidar 

com a universalização do ser humano a despeito de qualquer forma de expressão 

política ou sociopolítica. 

O direito internacional reverbera a transformação dos entendimentos sociais 

e não seria diferente, ainda que não signifique ausência de controvérsia, a 

receptividade para com o ser humano na dimensão de humanidade universalizada 

no século XX e no século XXI. Em consonância com esse posicionamento, é possível 

traduzir na prática de modo que “a atenção deve centrar-se [...] na expansão do 

acesso à justiça a um número crescente de justiciáveis, em distintas latitudes, em 

todas as regiões do mundo” (Cançado Trindade 2013, 13). 
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A ordem política dada pelos Estados e pelas relações entre os Estados 

presencia a premência do ser humano como princípio anterior de qualquer 

configuração social. A justiça posiciona-se em dimensão internacional como 

expressão dessa ordem política e dessa busca pela prática da justiça em equilíbrio 

para com a igualdade exposta por meio da harmonia das relações mútuas. De certo 

modo, há uma ordem política estatal, cuja expressão das relações entre os Estados 

adiciona o ser humano nas considerações de justiça. Não é casual, assim, no século 

XX e no século XXI, que “a expansão alentadora dos tribunais internacionais é um 

sinal dos novos tempos” (Cançado Trindade 2013, 13). 

Na relação entre Estados e seres humanos na dimensão internacional impõe-

se como concertar a prevalência do ser humano na justiça internacional e, 

principalmente, oportunizar meios de acesso para o exercício individualizado como 

forma de representação de reconhecimento universalizado. Nesse sentido, é 

relevante expor o seguinte: 

 

Um dos aspectos mais importantes da luta pela realização da justiça no plano 

internacional diz respeito à afirmação e ao reconhecimento da personalidade e 

capacidade jurídicas internacionais do indivíduo, para vindicar os direitos que lhe 

são inerentes como ser humano, inclusive vis-à-vis seu próprio Estado (Cançado 

Trindade 2013, 14) 

 

Ao ponderar o indivíduo como sujeito de direito internacional, como apresenta 

o entendimento do jurista Antônio Augusto Cançado Trindade, a restituição emerge 

nas demandas requeridas no âmbito internacional. Mais especificamente, o direito 

internacional dos direitos humanos é o meio pelo qual o indivíduo torna-se central e 

a área em que a restituição torna-se objeto avaliativo. De outro modo, se nota como 

é possível fazer um arcabouço entre (1) restituição que está relacionada à relação 

entre os seres humanos e a fim de uma igualdade, (2) o indivíduo como sujeito de 

direito internacional e (3) um direito internacional dos direitos humanos receptivo e 

acolhedor ao indivíduo em diversos aspectos e instâncias. 

Na Organização das Nações Unidas (ONU), o termo restituição se expressa 

por meio de alguns mecanismos e, de certo modo, se aproxima do entendimento 
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precípuo tanto em Aristóteles quanto em Tomás de Aquino. Na Assembleia Geral da 

ONU, a Resolução 40/34, de 29 de novembro de 1985, sobre a “Declaração dos 

Princípios Básicos de Justiça Relativos às Vítimas da Criminalidade e de Abuso de 

Poder”, no anexo denominado “Declaração dos Princípios Fundamentais de Justiça 

Relativos às Vítimas de Criminalidade e de Abuso de Poder”, apresenta no ponto A 

sobre “Vítimas do Crime”, um quesito específico chamado “Restituição” e enfatiza o 

“dever de restituir de modo justo” incluindo temas materiais e a restauração de 

direitos (The United Nations 1985; tradução do autor). Igualmente, a Resolução 

56/83, de 12 de dezembro de 2001, sobre a “Responsabilidade dos Estados por Atos 

Internacionalmente Ilícitos”, no anexo, na parte II, capítulo III, a restituição é 

considerada entre os artigos 34 e 37, sendo que no artigo 35 se expressa, “O Estado 

responsável por um ato internacional ilícito está sob a obrigação de restituir, ou seja, 

de reestabelecer a situação que existia antes do ato ilícito (...)” (The United Nations 

2001; tradução do autor). Observa-se, assim, como a restituição se presencia tanto 

ao indivíduo quanto ao Estado. 

Outras manifestações de vínculos entre restituição, indivíduo e direito 

internacional dos direitos humanos advém do Conselho Econômico e Social 

(ECOSOC) da ONU quando, como resultante de resoluções do ano 1999 e ano 2000, 

apresenta a Resolução 2002/12 chamada “Princípios Básicos para Utilização de 

Programas de Justiça Restaurativa em Matéria Criminal” em que se leva em conta o 

respeito às vítimas. É importante observar como há o intento de que a restituição se 

incorpore ao escopo de igualdade e, principalmente, de uma ordem e de uma 

harmonia como se apresenta a seguir: 

 

Resultados restaurativos incluem respostas e programas tais como reparação, 

restituição e serviço comunitário, objetivando atender as necessidades 

individuais e coletivas e responsabilidades das partes, bem assim promover a 

reintegração da vítima e do ofensor. (The United Nations 2002; tradução do 

autor) 

 

A restituição também emerge na Comissão de Direitos Humanos em que a 

denominada Sub-Comissão das Nações para a Proteção e Promoção dos Direitos 
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Humanos, em 28 de junho de 2005, aprova os “Princípios de Habitação e Restituição 

de Bens de Refugiados e Pessoas deslocadas”, os quais também são conhecidos 

como Princípios Pinheiro, pois tinha, então, o brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro como 

relator especial (The United Nations 2005; tradução do autor). 

Verifica-se também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 22 

de novembro de 1969, em San José, na Costa Rica, no que concerne à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, um artigo específico em que se expressa o 

seguinte: “Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos 

nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu 

direito ou liberdade violados” (Convenção Americana sobre Direitos Humanos 1969; 

artigo 63). A restituição acaba, com isso, decorrendo por casos julgados pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em que se expressa na sentença à reparação 

por meio de uma restituição na íntegra (restitutio in integrum). Antônio Augusto 

Cançado Trindade, o qual foi juiz entre 1995 e 2006 e presidente entre 1999 e 2004 

da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é assíduo defensor dos temas da 

reparação e da restituição e, entre diversos casos, menciona o denominado Tribunal 

Constitucional versus Peru em que na sentença de 31 de janeiro de 2001 é 

manifestada “[...] a restitutio in integrum dos três magistrados (efetivamente 

estabelecidos em seus cargos) [...]” (Cançado Trindade 2013, 82). 

A restituição também se verifica em outro âmbito internacional, mais 

diretamente, no que corresponde ao exercício de jurisdição sobre indivíduos. 

Exemplifica-se, desse modo, pelo Estatuto de Roma, de 17 de julho de 1998, que 

estabelece a criação do Tribunal Penal Internacional, o qual entrou em vigor em 2002 

para julgar indivíduos acusados de genocídio, de crimes de guerra, de crimes contra 

a humanidade e de crime de agressão. No artigo 75 do referido estatuto, o tema 

“Reparações para Vítimas” manifesta a “restituição” como um dos meios de 

“reparações” (International Criminal Court 1998, 36; tradução do autor). 

Nota-se no encaminhamento da prática do direito internacional dos direitos 

humanos que a restituição vinculada aos indivíduos mantém alguns princípios 

primeiros nos fundamentos filosóficos como: (i) restabelecer a situação anterior; (ii) 

igualdade; (iii) ato de justiça; e (iv) determinada pela razão da matéria (ratione 

materiae). Em termos contemporâneos, mais especificamente, séculos XX e XXI, a 
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restituição é posicionada ora em termos de parâmetro similar às reparações, ora 

como subitem das reparações. Essa forma de expressar a restituição alarga ou 

restringe a compreensão semântica em consonância para com outros temas como 

reparação, danos, compensações, entre outros, em que, na maior parte dos casos, se 

verifica por meio das sentenças judiciais. 

Um exemplo de como o termo restituição institui configurações interpretativas 

é vista a seguir: 

 

Estimo conveniente abandonar de una vez las referencias a la restitutio, que 

puede servir como horizonte ideal de las reparaciones, pero no corresponde a un 

objetivo verdaderamente alcanzable. […] Cuando se teme la comisión de un delito 

o la realización de un hecho contrario a la norma, hay que echar mano de medidas 

preventivas que impidan la lesión o alejen el peligro. Ahora bien, el delito o el 

hecho ilícito -- sea que se consumen, sea que permanezcan en algún punto del 

proceso ejecutivo - traen consigo una alteración irreversible que ninguna 

restitutio podría desconocer o suprimir. Esto se mira claramente cuando viene al 

caso la muerte de una persona, pero también acontece en otras hipótesis: así, en 

el supuesto de la privación de libertad, que suele mencionarse como medida 

eminentemente reparable. En tal caso será factible colocar nuevamente al 

individuo en el goce de su libertad, pero no lo será devolverle la libertad perdida, 

o dicho de otra manera, hacer que retorne a un momento anterior al instante en 

que ocurrió esa pérdida. Hacerlo sería mucho más que una reparación jurídica: 

un verdadero milagro. […] En fin de cuentas, la restitutio sólo representa un punto 

de referencia, un horizonte ideal, en el doble sentido de la palabra: una idea y un 

arribo inalcanzable. Lo que se quiere - mejor todavía: lo único que se puede - no 

es tanto restituir íntegramente la situación previa a la violación cometida - en su 

tiempo, su espacio, sus características, su absoluta continuidad, para siempre 

modificados -, sino construir una nueva situación que se asemeje, tan fielmente 

como sea posible, a la que antes se tuvo. […] Empero, lo perdido se habrá perdido 

para siempre. (Corte Interamericana de Direitos Humanos 2002) 

 

As violações de direitos humanos consubstanciadas no direito internacional 

dos direitos humanos são passíveis, portanto, de demandas individuais, quando o 

caso assim o permite, bem como de efetivação da restituição. Em termos gerais, a 
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restituição se relaciona para com itens tangíveis como liberdade (privação-

restituição), como bem material (perda-restituição) e como violações ou ilícitos 

[efeitos/consequências-restituição (indenização)], sendo que tanto os itens estão 

contemplados isoladamente quanto em conjunto. Cabe ressaltar que os aspectos 

emocionais e psicológicos do indivíduo não adentram na leitura contemporânea do 

direito internacional dos direitos humanos no que corresponde a restituição e, sim, 

são apreciados por meio de outros modos como reparações (indenização 

pecuniária), serviços comunitários, serviços educativos com presença de agressor e 

da vítima, entre outros, conforme a instituição jurídica em que o caso se encontra e 

a sentença proferida. 

A restituição no direito internacional dos direitos humanos reafirma-se junto 

ao indivíduo por meio de um reconhecimento de um princípio humanitário comum. A 

normatividade da restituição presencia-se, com isso, em distintas instâncias 

internacionais e adquire substancialidade a cada efetividade decorrente de 

sentenças. A semântica da restituição adquire, entretanto, uma proximidade de 

fragmentação referencial e nominal e, possivelmente, se aproxima de uma 

hermenêutica tanto jurídica quanto filosófica. O intento de a restituição permitir a 

igualdade, a ordem e a harmonia na relação mútua entre os seres humanos, assim, 

não se esvai e se adapta ao exercício efetivo tanto normativo quanto interpretativo. 

 

Conclusão 

 

O artigo buscou expor como Aristóteles e Tomás de Aquino, pensadores de 

distintos períodos históricos, delinearam o tema da restituição. Os fundamentos 

filosóficos da restituição perpassam a noção de política e de uma ordem política. A 

restituição insere-se, com isso, como constituinte da justiça, cuja direção é política. 

As distintas formas de expressão e o contexto das épocas tornam Aristóteles e 

Tomás de Aquino inclinados para com o fim de um bem comum de modo que a 

restituição seja um dos meios para emergir como os seres humanos tendem a 

igualdade quando os atos individuais estão imbuídos de princípios de ordem e de 

harmonia. 
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Os atos humanos dentro das comunidades em que estão presentes adquirem 

universalidade quando os seres humanos movem-se para com relações mútuas 

entre as distintas comunidades ou sociedades políticas. O direito das gentes 

manifesta primariamente essa tendência e, em Tomás de Aquino, se verificaram 

menções à comunhão humana. Em Hugo Grotius, se notou como, já em épocas 

modernas, o direito das gentes e, também, a restituição, percorreram proximidades 

tanto com a universalidade do ser humano quanto com o bem comum universal. 

Desse modo, similaridades e diferenças foram enfatizadas entre Aristóteles, Tomás 

de Aquino e Hugo Grotius a fim de expor um panorama de percorrido histórico entre 

épocas históricas distintas sem considerar que os temas propostos sejam 

exclusivos desses pensadores. 

A relação entre Estado e indivíduo adquire contornos complexos, 

principalmente, após os eventos das duas guerras mundiais no último século tendo 

em vista a crescente representatividade dos direitos humanos em termos 

internacionais. Nesse sentido, as contribuições do jurista Antônio Augusto Cançado 

Trindade a respeito de o indivíduo ser um sujeito de direito internacional destacam-

se por permitir compreender como avultam os meios de acesso e as capacidades 

para o indivíduo junto às instâncias internacionais como cortes internacionais. O 

estreitamento entre o indivíduo, a restituição e o direito internacional dos direitos 

humanos concebeu-se como expressão de uma universalização de um preceito 

político de ordem e de harmonia. 

A prática do direito internacional dos direitos humanos sobre a restituição 

demonstrou-se por meio da recepção normativa em organizações internacionais 

como a ONU e o Tribunal Penal Internacional ou em sistemas regionais como a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. Observou-se, com isso, como o princípio de 

humanidade universalizado manifesta-se por meio de o indivíduo como sujeito de 

direito internacional ao mesmo tempo em que a restituição se viabiliza como intento 

de igualdade no trato mútuo entre os seres humanos. 

A restituição mantém elementos dos fundamentos filosóficos, porém padece 

de mudanças semânticas e, por sua vez, de referências e de hermenêuticas. A 

resultante prática da restituição por meio de sentenças advindas em instâncias 

internacionais ou regionais demonstra o equilíbrio entre a manutenção precípua do 
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termo restituição e a analogia ou a proporção conforme o caso. Ressalta-se o viés 

de fragmentação no uso terminológico e na interpretação. Não se perde, assim, a 

busca pela ordem e pela harmonia para com o trato mútuo e as relações entre os 

seres humanos com uma tendência adaptativa quando a restituição é efetivada no 

exercício prático e material à luz do tempo histórico presente. 
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1 Introdução   

  

Hannah Arendt é proveniente de uma família de judeus assimilados e nasceu 

em Hannover, Alemanha, em 1906. Iniciou os seus estudos no campo da filosofia ao 

ingressar na Universidade de Marburgo, em 1924, continuando esse processo nas 

Universidades de Freiburg e de Heidelberg. Seus principais orientadores foram 

Martin Heidegger e Karl Jaspers. Sua tese de doutorado foi defendida em 1929 sob 

a supervisão de Jaspers e versou sobre o conceito de amor em Agostinho (Correia 

2006; Oliveira 2014). Sua obra é composta por reflexões que integram os campos da 

filosofia e da política e sua contribuição teórica incorpora a ascensão e 

estabelecimento do nazismo na Alemanha, momento histórico que ela própria viveu 

na categoria de alemã e judia. 

O presente trabalho tem o objetivo de analisar a diferença entre os direitos 

humanos e a liberdade a partir da perspectiva de Hannah Arendt. O objetivo 

apresentado busca oferecer os subsídios necessários para responder ao seguinte 

questionamento: Qual o papel do Estado na efetivação dos direitos humanos 

segundo Hannah Arendt? Em vista da pergunta realizada e do objetivo apresentado, 

a pesquisa emprega uma abordagem qualitativa, utilizando-se da revisão 

bibliográfica em obras que Arendt expressa de modo mais evidente o seu vínculo 

com os estudos sobre política. Assim, obras como A Condição Humana, Origens do 

Totalitarismo: Antissemitismo, imperialismo e totalitarismo, Entre o Passado e o 

Futuro, A Promessa da Política e Crises na República são tomadas como referência.  

                                                     
1  Doutorando do Programa de Pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais (PPGEEI-
UFRGS). Pesquisador do Núcleo de Estudos do BRICS (NEBRICS). E-mail: bruce.padilha@gmail.com 
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  Na segunda seção, o termo vita activa é apresentado, apontando a ação como 

a atividade que caracteriza a humanidade em sua expressão política. A terceira 

seção aborda o conceito de liberdade e sua relação com a ação e a quarta seção é 

reservada para uma maior compreensão acerca da diferença entre a liberdade e os 

direitos humanos na perspectiva de Hannah Arendt. Percorrendo esse percurso, será 

dada evidência para a noção de liberdade enquanto expressão da política e exposto 

de que modo os direitos humanos podem efetivamente contribuir para a vivência da 

liberdade pelos indivíduos, enfatizando o papel ativo do Estado nesse processo.   

 

2 Vita activa: do privado ao público 

 

O termo vita activa é utilizado por Arendt (1983) para designar três atividades 

fundamentais à vida humana, o trabalho, a obra e a ação, compreendendo-as como 

os elementos pelos quais a vida humana é permeada. O trabalho é a tarefa 

endereçada à manutenção do ciclo biológico, constituindo-se como condição 

necessária à própria vida. A obra corresponde à materialidade, aos objetos que 

conferem conforto e estabilidade aos humanos, condicionando-os por meio de tudo 

que é construído e fabricado. A ação é a atividade que se exerce sem a mediação 

das coisas, ela ocorre em meio ao relacionamento humano e sua condição é a 

pluralidade humana (Arendt 1983; 2013b; 2010).  

Todas as três atividades têm ligação com a natalidade por seu intuito de 

produção e de preservação do mundo humano, permitindo o nascimento e a 

reprodução da vida. Especificamente, o trabalho é a atividade cíclica exercida para 

a manutenção do corpo, não deixa vestígios e tão logo o processo chega ao seu fim, 

inicia-se um novo. Impõe-se aos seres humanos como requisito básico e incessante 

para a continuidade da vida. Relaciona-se com a esfera da necessidade e por ser 

essencial à vida, sua realização é indispensável (Arendt 1983).  

  Ao realizar o trabalho, os humanos assemelham-se aos animais, já que 

ambos “estão igualmente submetidos às demandas da natureza,” (Fry 2010, 67). 

Essa atividade pode ser exercida individualmente, pois são necessários apenas os 

gêneros alimentícios destinados a prover a continuidade do processo biológico. Por 

não gerar nenhum produto capaz de identificar o autor do esforço realizado e por 
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estar circunscrita à esfera privada, há um desprezo vinculado a essa atividade. 

Apesar de nenhum indivíduo poder se desobrigar da necessidade de modo 

permanente, é possível delegar a outra pessoa o seu exercício. Às pessoas 

escravizadas foi imposto o exercício dessa atividade a fim de alimentar os corpos e 

regenerar o processo vital, delas próprias e de seus senhores.  

Apesar do trabalho estar confinada na esfera privada, sua realização é 

fundamental e constitui-se como requisito à toda atividade política subsequente. 

Para Arendt (2013b), o processo que livra os indivíduos da coerção que a 

necessidade impõe aos seus corpos é chamado de liberação 2  e, portanto, 

precondição de qualquer vida política.  

A obra é a atividade que se destina à fabricação de utensílios e objetos, sendo 

responsável pelo mundo enquanto um constructo dotado de significado humano. 

Desde a retirada da matéria-prima da natureza até a transformação desses 

elementos em coisas, há o envolvimento da projeção humana em um processo com 

início, meio e fim. A obra é responsável pelo artefato humano, confere conforto à vida 

dos indivíduos e seus produtos sobrevivem a seus autores, deixando, assim, 

evidências de sua realização (Arendt 1983). Quem a realiza é descrito como homo 

faber e sua dinâmica não requer o relacionamento com outras pessoas, já que a 

fabricação de produtos pode ser concebida no total isolamento (Fry 2010).  

Entretanto, mesmo quando as pessoas expõem seus produtos para troca, a 

interação é mediada pelos frutos da obra, ou seja, o elo estabelecido tem por objetivo 

a troca de mercadorias, o que faz com que a lógica subjacente seja pautada pela 

racionalidade econômica. Trabalho e obra têm a ver com a manutenção da vida e 

com a materialidade do mundo, respectivamente, ambos ligados à proteção do 

indivíduo e circunscritos à esfera privada (Arendt 1983).  

A ação está no topo da hierarquia das atividades fundamentais que compõem 

a vita activa, sendo vinculada às deliberações e ao campo político (Arendt 1983; 

2010; 2013b). Sua condição é a pluralidade humana, remetendo à ideia de 

                                                     
2 Liberação se refere à satisfação das necessidades da vida, manutenção e cuidados com o corpo e 
o processo biológico. Tais cuidados são satisfeitos na esfera privada e se estabelecem como pré-
requisito a toda vida política (Arendt 2013b). Há a diferenciação entre Liberty e Freedom, a primeira 
diz respeito a uma liberdade negativa e a segunda em sua conotação positiva está relacionada à 
participação na política (Brito 2013).  
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multiplicidade de visões como possíveis orientadoras da política. É, portanto, uma 

atividade de grupo e impraticável no isolamento. Para Arendt (1983) agir significa 

iniciar algo em um corpo politicamente organizado e regido pela isonomia. Desse 

modo, é função de toda ação, diferenciada de mero comportamento, interromper o 

que de outro modo prosseguiria automaticamente e portanto previsivelmente” 

(Arendt 2013a, 115). Ao chamar atenção para o papel dos cidadãos enquanto 

membros responsáveis pelos rumos de uma comunidade politicamente organizada, 

compreende a ação como a interação política que revela aquele que age (Arendt 

1983.   

Arendt (1983; 2010) argumenta que ação e natalidade são fenômenos que 

possuem em comum a característica de iniciativa, trazendo à luz algo de estrangeiro 

que inexistia e, agora, adentra o mundo, ou o corpo político, influenciando-o e 

mudando sua composição. Apesar desse conceito integrar as noções de ato e 

discurso, a autora revela as peculiaridades de cada aspecto. Se o ato se conecta à 

ideia de nascimento e iniciativa, o discurso está vinculado ao fenômeno da distinção, 

enaltecendo a condição humana da pluralidade (Arendt 1983).  

O discurso tem um papel fundamental para a ação, pois a ele se deve a 

atribuição de revelar o significado dos feitos realizados, revelando a intenção e o 

significado dos atos que tomam parte no cenário político. O agir sem o elemento 

discurso perderia sua qualidade de ação, uma vez que os atos realizados se 

tornariam incompreensíveis (Arendt 1983).  

A ação não gera produtos, não introduz maior conforto material à vida 

humana, os feitos dela derivados são “fúteis e perecíveis” (Arendt 2013b, 120).  

Duram apenas enquanto a atividade é realizada e são relembrados por interesse de 

algum historiador. Os atos que provêm da ação, dificilmente sobrevivem à própria 

atividade, diferentemente dos produtos do fabricante que sobrevivem a seu autor. 

Para Arendt (2013b), o significado da ação, ao contrário de sua utilidade, reside na 

política, na expressão da liberdade dos indivíduos.  

A ação se distingue do trabalho e da obra por estar ligada à associação dos 

cidadãos em uma esfera pública, enquanto as outras duas atividades estão 

arraigadas à esfera privada, onde imperam relações de autoridade, de interesse na 

troca de mercadorias ou mesmo de coerção. A palavra público diz respeito ao fato 
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de que tudo que vem a público recebe máxima divulgação possível por ser parte 

integrante do campo político (Arendt 1983; Avritzer 2008). 

 

3 A liberdade segundo Hannah Arendt 

 

O conceito de liberdade foi cunhado pela tradição filosófica como um 

fenômeno interior ao humano, de tal modo que sua vivência compactuava com a 

criação de um mundo no qual o indivíduo não sofresse interferência do que fosse 

externo a si. A tradição cristã, ao incorporar elementos da tradição platônica, passou 

a postular que os atos humanos deveriam ser desinteressados e o seu autor 

permanecer no anonimato (Arendt 2013b).  

Contrapondo essa perspectiva, Arendt (2013b) advoga que o espaço original 

da liberdade é a esfera política, o âmbito em que os problemas humanos reforçam a 

necessidade do debate e da argumentação para que se possa optar por alguma 

perspectiva para sua resolução. Dessa maneira, a liberdade não pode ser tratada 

como um evento interno ao indivíduo, pois “nem a liberdade nem o seu contrário são 

vivenciados no diálogo comigo mesmo” (Arendt 2013b, 191). 

  A liberdade como uma experiência vivida internamente ao humano seria um 

fenômeno resultante da negação da experiência política individual, consistindo em 

um refúgio para aqueles que sofreram tal restrição (Arendt 2013b). O advento da 

liberdade é vital para a política, sendo caracterizado pelo aparecimento do agente e 

por sua revelação aos demais por via da ação e do discurso (Arendt, 2013b). 

Entretanto, Arendt (1983; 2011) chama atenção para o fato de que nem toda 

associação entre pessoas é suficiente para a vida público-política. Reuniões e 

encontros familiares conduzidos na esfera privada estão destinados à preservação 

e ao convívio e, portanto, constituem-se como um fenômeno pré-político.  

Há comunidades em que não são satisfeitas as premissas básicas para o 

advento da liberdade. Conforme Arendt (2013b, 194), “nem toda espécie de 

comunidade se caracteriza pela liberdade. Onde os homens convivem mas não 

constituem um organismo político – como, por exemplo, nas sociedades tribais ou 

na intimidade do lar”, as suas ações não são pautadas pela liberdade. Para que seja 

possível, há a necessidade de um ambiente seguro, de modo que não exista uma 
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relação de coação entre o regime político e o cidadão, entre os próprios cidadãos e 

nem mesmo a coação que a necessidade exerce sobre os humanos em termos de 

alimentação e cuidados. A liberdade é um fenômeno posterior à liberação e ocorre 

em um conjunto politicamente organizado em que os indivíduos são regidos pelo 

princípio da isonomia (Arendt 2013b).  

Como a liberdade é um fenômeno fugaz vivenciado durante a execução da 

ação, a experiência política democrática é pensada a partir da intrínseca relação 

entre ambas as noções, o que é demonstrado claramente pela autora: “a raison 

d’être da política é a liberdade, e seu domínio de experiência é a ação” (Arendt 2013b, 

192).  Conforme Arendt (1983; 2010; 2013b), a liberdade é fator constitutivo da vida 

política e a sua realização está vinculada ao organismo politicamente organizado. 

Para a autora, agir e ser livre são a mesma coisa (Arendt 1983).  

Para Arendt (2013b), a liberdade se constitui como o estado de estar na 

dinâmica política e manter-se associado a seus pares, interação em que uns 

informam os outros por meio de suas opiniões e impressões de mundo e que 

condiciona o rumo da ação estatal. Aparecer é essencial, pois nem ação nem 

liberdade podem ocorrer no isolamento, sua precondição é a pluralidade humana e 

a constituição de um espaço público3. Aquele que age revela seus dons e qualidades, 

saindo do anonimato e influenciando a dinâmica política (Arendt 1983).    

A concepção de liberdade em Arendt está atrelada à formação de um espaço 

público composto pelos que dominaram a necessidade e se afastaram de seus 

ambientes privados, onde as relações que estabelecem com os demais não tem por 

fundamento coação ou violência, mas sim a revelação daquele que age. Assim, seu 

conceito se distingue da tradição filosófica que concebe a liberdade como algo 

vivenciado a partir do pensamento e a transforma em um conceito de interesse para 

a política e para as experiências de grupo, situando-a no âmbito das relações 

democráticas que limitam o poder do Estado a fim de que este não se torne 

totalitário.  

                                                     
3 A expressão espaço público significa uma formação política composta por cidadãos ligados por 
laços políticos que atuam conjuntamente debatendo e decidindo os assuntos da “polis”. Para 
constituição de um espaço público sãonecessários dois elementos: uma esfera pública, artefato 
humano fruto da fabricação e, cidadãos que em ação adentram esse ambiente para influenciar seus 
semelhantes (Arendt 1983).   
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Na medida em que esses conceitos são cunhados em referência ao mundo 

grego, objeto de inspiração para construção da teoria de Arendt (Avritzer 2006), suas 

concepções constituem o espaço público como algo quase sagrado, onde 

adentrariam aqueles que dominaram a necessidade pelo processo de liberação e 

onde não há coação, sendo, portanto, algo limitante para pensar a realidade atual. E 

por mais que Arendt (2011) compreenda a revolução como um movimento 

conduzido pelos menos favorecidos em direção à liberdade, a autora, no conjunto 

das obras aqui abordadas, explora pouco intersecções entre política e justiça social, 

compreendendo que questões socioeconômicas, por exemplo, são pré-políticas e, 

portanto, determinadas antes da formação de um espaço público.  

Entretanto, a sua noção de liberdade enquanto algo intrínseco à ação política 

se torna uma real contribuição para lidarmos com os problemas da sociedade a 

partir de experiências políticas que visam orientar as ações públicas. Arendt traz 

para o campo da política o exercício da liberdade, e ao cunhar esse conceito ela 

refuta e desvencilha-se, ainda que parcialmente, de perspectivas filosóficas, 

circunscrevendo-o no campo da política e advogando que a liberdade é contrária ao 

silêncio, a sistemas repressores, à coação e ao isolamento, cunhando-a como uma 

experiência de grupo e baseada na pluralidade humana. 

 

4 Os direitos humanos e a liberdade  

 

As tentativas de assegurar direitos e liberdades às pessoas por meio de uma 

ótica argumentativa e normativa em favor do humano levou a importantes eventos 

no decurso histórico. Em 1776, Thomas Jefferson defendia que os homens haviam 

sido criados independentes e iguais e, sob a ótica da Declaração de Independência 

dos Estados Unidos, aos humanos caberiam direitos e liberdades que lhes seriam 

inerentes e inalienáveis (Hunt 2009).  

Conforme Hunt (2009) e Giacoia (2008), em 1789, quando ocorre a queda da 

Bastilha, em 14 de julho, a Revolução Francesa toma corpo e são iniciadas disputas 

e negociações a fim de deliberar quais artigos iriam integrar a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão. Fundamentando-se pela alienação de todo 
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privilégio detido com base no nascimento, inseriu a ótica da igualdade perante a lei, 

afirmando a inalienabilidade dos direitos.   

Entretanto, na medida em que se afirmava que “os Direitos do Homem eram 

inalienáveis, irredutíveis e indeduzíveis de outros direitos ou leis, não se invocava 

nenhuma autoridade para estabelecê-los" (Arendt 2012, 396). Advogava-se, nesse 

sentido, que tais direitos eram passíveis de reconhecimento mesmo que o “Homem” 

dos Direitos do Homem não estivesse vinculado a nenhuma comunidade política ou 

Estado. Arendt (2012) critica a visão de que os direitos proclamados eram 

inalienáveis, verdades evidentes e de que eram recebidos ao nascer. Faz oposição à 

substituição em que se supunha que os direitos naturais haviam tomado o lugar da 

história, denunciando o fato de que os Direitos do Homem “foram considerados 

independentes da história e dos privilégios concedidos pela história a certas 

camadas da sociedade” (Arendt 2012, 405).   

Lafer (1997) identifica a temática dos direitos humanos no pensamento de 

Arendt sob o viés da experiência totalitária nazista e stalinista na primeira metade 

do século XX. O projeto político perpetrado pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial 

gerou como consequência a emergência da condição de apátrida,  considerado “o 

mais recente fenômeno de massas da história contemporânea” (Arendt 2012, 380). 

A desnacionalização evidenciou-se como um dos principais dispositivos dos 

regimes totalitários, ruptura que levou as pessoas a serem tratadas na categoria de 

supérfluas para a sociedade (Lafer 1997). Arendt (2012) afirma que a experiência 

totalitária do século XX mostrou que uma vez perdido o vínculo nacional não havia 

quem protegesse os direitos humanos dos “despatriados”.  

O totalitarismo levou ao desmoronamento dos padrões, fundamentados pela 

ideia do Direito Natural, da tradição ocidental de identificar na pessoa humana “um 

valor-fonte da experiência ético-jurídica” (Lafer 1997, 55). A ruptura no plano jurídico 

e político tem seu início quando a lógica do razoável é quebrada pelas atitudes 

nefastas características do regime totalitário (Lafer 1997). Eventos como a Noite dos 

Vidros Quebrados, em 1938, na Alemanha, quando inúmeros empreendimentos, 

sinagogas e estabelecimentos que tinham ligação com o povo judeu foram 

saqueados, destruídos e queimados, foram indicativos de como a violência contra 

um grupo específico poderia ser conduzida e incentivada. 
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De acordo com Lafer (1997), esse tipo de organização societária, ao fazer uso 

da ideologia e do terror, tem por intuito dominar, colocando a possibilidade de 

qualquer pessoa a qualquer momento ser classificada como inimiga e, como tal, ser 

considerada supérflua para a sociedade. Lafer (1997, 57) sustenta que tal 

perspectiva contrasta com a concepção do “valor da pessoa humana enquanto 

valor-fonte da legitimidade da ordem jurídica” e coloca as pessoas em insegurança 

constante diante dos ditos e mandos do regime. “A convergência entre os direitos 

humanos e os direitos dos povos baseava-se no pressuposto implícito de que o 

padrão de normalidade era a distribuição, em escala mundial, dos seres humanos 

entre os Estados de que eram nacionais” (Lafer 1997, 58). O surgimento do apátrida 

colocou em xeque essa ideia e a emergência do totalitarismo indicou o ponto de 

ruptura entre os direitos dos povos e os direitos humanos (Arendt 2012).  

“Os apátridas estavam tão convencidos quanto as minorias de que a perda 

de direitos nacionais era idêntica à perda de direitos humanos e que a primeira 

levava a segunda” (Arendt 2012, 397). Nessa afirmação, a autora revela que a figura 

do apátrida representa uma ruptura: um humano que necessita de seus direitos 

humanos, todavia, não está vinculado a uma comunidade política que possa 

oferecer a possibilidade de efetivação de tais direitos (Arendt 2012; Valerio 2012). 

Na medida em que os apátridas não mais eram dotados de seus títulos de 

cidadania4, não era possível efetivar os seus direitos humanos. A perda do vínculo 

com sua comunidade política os fez perder o abrigo político.  

Lafer (1997) pondera que a experiência dos displaced persons5 levou Arendt 

a conceber a cidadania como um direito a ter direitos, que se traduziria na 

possibilidade de todos os humanos integrarem uma comunidade política e poderem 

não apenas ter seus direitos assegurados, mas também influenciarem as decisões 

políticas por meio da ação. Nesse sentido, um direito a ter direitos seria o único 

direito assegurado pela concordância e garantia da comunidade de nações. Para 

isso, teria de se transformar em um tema global de modo a ter a tutela das 

                                                     
4  Cidadania deriva de uma construção histórica que vincula pessoas a um determinado Estado. 
Segundo Carvalho (2012, 12): “a construção da cidadania tem a ver com a relação das pessoas com 
o Estado e com a nação”.  
5 Displaced persons se refere a pessoas deslocadas, ou seja, pessoas que não mais possuem ligação 

com sua comunidade nacional. Ver Arendt (2012).  
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soberanias com base em um acordo internacional de governança global (Lafer 

1997). 

Arendt (2012) argumenta que a dissonância entre os direitos humanos e a 

cidadania fica expressa no advento do apátrida, pessoa a qual, ainda que humana (e 

passível de direitos humanos na concepção do humano como valor-fonte) não está 

ligada a uma comunidade política que efetive seus direitos. Desse modo, “a privação 

fundamental dos direitos humanos manifesta-se, primeiro e acima de tudo, na 

privação de um lugar no mundo que torne a opinião significativa e a ação eficaz” 

(Arendt 2012, 403).  

O regime totalitário, segundo Lafer (1997), conduzido como organização do 

Estado e da sociedade, nega aos indivíduos o senso de pertencimento à comunidade 

política por alienar o direito de associação, importante à construção de um ambiente 

comum aos indivíduos, destituindo-lhes da cidadania. Dessa maneira, as relações 

são regidas na soleira dos espaços privados e o agir em conjunto e a liberdade 

desaparecem. O mundo transforma-se em um deserto onde a iniciativa é tolhida e o 

senso de pertencimento à comunidade se esvai.  

Para o desfrute da liberdade, nesse sentido, há a necessidade de estar ligado 

a uma organização política, vínculo que se expressa em um título de cidadania, fruto 

de um pacto coletivo que acaba por “produzir igualdade através da organização” 

(Arendt 2012, 410). Portanto, fazer parte de uma comunidade política e deter um 

título de cidadania é fator necessário mas não suficiente para a vivência da 

liberdade, pois tal fenômeno está ligado ao momento em que as pessoas 

efetivamente se associam, formando um espaço público, e se manifestam umas as 

outras por ação e discurso. A liberdade, portanto, não é desfrutada pelos apátridas 

pois só é possível para aqueles que são parte de um corpo politicamente organizado.  

Um direito a ter direitos é uma alternativa àquelas pessoas que, por motivo de 

repressão, catástrofe e/ou infortúnio, perderam seus vínculos junto às comunidades 

políticas que pertenciam. Todavia, um direito a ter direitos é algo anterior à 

possibilidade de vivência em um espaço público e ao desfrute da liberdade e, 

portanto, pré-político (Vatter 2006, 2006). De tal maneira, um direito a ter direitos 

coloca-se como uma ótica de direitos humanos alternativa, que é concebida 
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mediante o acordo entre os vários países a fim de conceder abrigo político, ou seja, 

um título de cidadania, as pessoas que carecem de tal (Lafer 1997; Giacoia 2008).  

Nesse sentido, direitos humanos e liberdade se diferenciam, todavia, em 

nenhum momento, criam uma tensão. A liberdade é vivenciada dentro de uma 

comunidade política ao passo que o direito a ter direitos, tomado como uma 

perspectiva de direitos humanos, se estabelece como uma condição anterior a 

prática política e ao advento da liberdade, portanto, uma pré-condição para todos 

aqueles que perderam o elo com sua comunidade política de origem. Dessa forma, 

como as comunidades políticas são organizadas em termos de Estados dotados de 

território, população e sistema político, não há possibilidade de efetivação de 

direitos humanos sem o papel do Estado como promotor de políticas e um 

planejamento que efetive isso. Como inúmeros Estados, tais como o dos países 

latino-americanos, efetivam os seus projetos políticos por meio de eleições a partir 

de seus sistemas de representação, os direitos humanos precisam passar por um 

processo de disputa política, no âmbito parlamentar, econômico e social, para que 

possam se tornar exequíveis. 

 

Considerações finais    

 

Arendt identifica três principais atividades pelas quais os humanos 

conduzem suas vidas, o trabalho, a obra e a ação. O trabalho é destinado a 

manutenção do processo vital das pessoas, a obra é a atividade pela qual se criam 

os objetos e utensílios que facilitam a vida e conferem conforto aos indivíduos e a 

ação é a atividade que se endereça à organização e à orientação da vida em seu 

aspecto público-político.  O trabalho e a obra são atividades que podem ser 

executadas na completa solidão, pois não necessariamente requerem a companhia 

de outras pessoas, estabelecem-se como um diálogo entre o indivíduo e a matéria 

e entre o indivíduo e o objeto. Dessa forma, essas duas atividades se encontram 

localizadas na esfera privada, de maneira que sua execução não requer a presença 

de outros para sua realização.  

Alternativamente, a realização da ação não pode se dar em um ambiente 

privado ou no diálogo comigo mesmo, sua dinâmica pressupõe um espaço público, 
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onde a presença de pessoas regidas pelo princípio da isonomia é fundamental. 

Nesse cenário, as pessoas manifestam-se umas às outras por atos e palavras e, 

fazendo isso, desfrutam de liberdade. A liberdade em Arendt é um fenômeno 

conectado à ação e a formação de um espaço público, os quais são caracterizados 

por um agrupamento de cidadãos que atuam e se comunicam uns aos outros sem 

serem constrangidos por autoridade ou por uso de violência. O elo entre esses 

indivíduos é permeado pela expressão da liberdade, em uma dinâmica endereçada 

aos problemas e dinâmicas público-políticas.  

A execução da ação como expressão da liberdade revela quem age e isso só 

é possível em um espaço que torne públicas as palavras ditas e os feitos 

executados. Portanto, a expressão da liberdade é um fenômeno público regido pela 

pluralidade humana e quem age mantém em comum com seus pares um título de 

cidadania, um vínculo político. Nesse contexto, a liberdade na perspectiva de Arendt 

não pode ser concebida como um fenômeno interno, tal como a tradição filosófica a 

concebeu. Ela aparece pelo curso de livre movimento iniciado por aquele que age, de 

modo que seus atos e suas palavras o qualificam e o sujeitam de modo que nem um 

ato ou fala pode ser desfeito ou desdito.   

Por outro lado, os direitos humanos, interpretados aqui a partir dos Direitos 

do Homem e do Cidadão, tem o humano como valor-fonte e tal premissa não foi 

suficiente para assegurar os direitos dos apátridas. Uma vez que aqueles que 

perdiam o seu vínculo a um Estado/comunidade política, ou seja, o seu título de 

cidadania, perdiam também os seus direitos humanos.  

A liberdade e os direitos humanos destoam porque a liberdade tem um 

indissociável elo com uma comunidade política ao passo que os direitos humanos 

são afirmados com base no humano como característica-fonte. A figura do apátrida 

mostra essa dissociação entre ambos em vista da incapacidade dos apátridas terem 

assegurados os seus direitos humanos pelo fato de não estarem ligados a nenhuma 

comunidade política.   

Em vista de que a liberdade em Arendt é essencialmente vinculada a uma 

comunidade política faz com que conceba os direitos humanos como um direito a 

ter direitos, ou seja, um acordo entre a comunidade de nações para que nenhuma 

pessoa no mundo careça de uma comunidade política, o que a possibilitaria, 
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posteriormente, participar da dinâmica política. Portanto, os direitos humanos na 

perspectiva de Arendt seriam concebidos como a oportunidade de fazer parte de 

uma comunidade política. A partir dessa compreensão, Arendt confere subsídios 

para pensarmos não somente no ato de integrar os humanos às nações a fim de que 

façam parte de uma comunidade politicamente organizada, mas nos leva a pensar 

no porquê essas pessoas perdem a cidadania ou deixam seus países de origem. Um 

Estado repressor pode ser um fator que incentiva a migração. A carência de 

oportunidades econômicas também pode ter certa contribuição. Motivações 

distintas que, eventualmente, podem levar ao mesmo fim.  

Nesse sentido, os direitos humanos, enquanto um direito a ter direitos, são 

algo pré-político e se estabelecem como condição que necessita ser viabilizada 

previamente ao exercício da atividade política. Não está em desacordo com a 

liberdade, todavia, é anterior ao seu advento. Atualmente, esse papel é exercido pela 

figura do Estado, tanto para estabelecer o vínculo que integrará pessoas que foram 

desnacionalizadas, a partir de um direito a ter direitos, como para efetivar os direitos 

e acessos que são advogados como necessários aos cidadãos, tais como acessos 

de saúde, educação, entres outros serviços.  

Assim, o Estado, a partir da sua estrutura organizacional, com divisão do 

trabalho e de responsabilidades, e poder de coação é a entidade capaz de organizar 

a vida em sociedade, efetivando direitos e estabelecendo obrigações (impostos), o 

que de outra forma seria necessário apelar para aspectos como “consciência”, no 

sentido de conscientizar os cidadãos para que determinadas funções fossem 

conduzidas e contribuições fossem realizadas,  o que parece impraticável quando 

se tem populações grandes e heterogêneas. É nesse sentido que ele pode assegurar, 

ainda que parcialmente, o advento da liberdade. Mas para isso, precisa ser limitado 

a ponto de não tornar as pessoas supérfluas, permitindo suas expressões políticas 

por meio de atividades de grupo. Assim, a ação estatal enfrenta uma dualidade, a de 

poder acolher refugiados, sendo um ator importante para efetivação dos direitos 

humanos, mas também um ator disruptivo, que ao utilizar seu poder bélico para 

intervenções e guerras acaba por ser a principal entidade a desorganizar outras 

comunidades políticas estabelecidas.   
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1 Introdução 

 

 Desde o início da civilização registrada pelos antigos povos é possível 

constatar a existência de uma relação de vida do homem com a natureza, onde em 

muitos dos casos, como o de comunidades indígenas brasileiras, desenvolveu-se 

sistemas de produção de subsistência que não buscavam exaurir os recursos 

naturais e que não objetivava expandir a produção em níveis industriais.  

Segundo Duarte (2018) muitos de nossos ancestrais, há milhares de anos, 

mantinham estreita conexão com a natureza, mediante a complexidade acerca do 

funcionamento da vida e do meio ambiente, sobretudo em tempos arcaicos, 

divinizaram a natureza e os seus fenômenos porque dela adquiriram recursos para 

sua sobrevivência. Alguns outros grupos acreditavam que a conexão com o meio 

ambiente se devia por um ciclo da vida, dotado de significados complexos, e que era 

autossustentado. Por outro lado, de acordo com a tradição ocidental dominante, o 

mundo natural existe para o benefício dos seres humanos, onde são os únicos 

moralmente importantes no planeta terra e a natureza não teria nenhum valor 

intrínseco (Singer 1998, 283). Essa visão tem um olhar díspar ao que se acredita ser 

o papel do homem na proteção ambiental e demonstra egoísmo humano, mesmo que 

este pensamento ocidental não exclui a necessidade da manutenção dos recursos 

                                                     
1 Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília. (UnB). Pesquisador do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em Segurança Internacional (GEPSI-UnB) E-mail: noelson.contato@gmail.com 
2 Doutoranda em Sociedade e Cultura da Amazônia (PPGSCA - UFAM). E-mail: joris70@icloud.com 
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naturais, desde que seja para o bem-estar humano, o que provoca um conflito de 

interpretações que existe até os dias atuais. 

 A partir da construção das grandes cidades no século XVIII através da 

expansão do sistema de produção industrial, do aumento das emissões de gases 

poluentes na atmosfera e do uso ostensivo do solo para produção agrícola, observa-

se que a natureza não conseguiu se adaptar à exploração incisiva do homem sobre 

seus recursos, e hoje os efeitos são cada vez mais evidentes, como mostram os 

relatórios anuais do Projeto das Nações Unidas para o Meio Ambiente - PNUMA e 

demais organizações que tratam de questões ambientais. Desse fato, provou-se que 

há efeitos diretos em ciclos de chuva mais intensas e secas que perduram meses4, e 

foi detectado também que a temperatura do planeta está aumentando cada vez mais, 

com projeção de atingir cerca de 1,5ºC e 5,8ºC a mais até 2100 (PROCLIMA 2020). 

Ademais, a diversidade de espécies de animais e plantas passou a diminuir 

drasticamente nos dois últimos séculos, e a sua extinção afeta diretamente o 

ecossistema mundial, mesmo que seus efeitos sejam muitas vezes 

desconsiderados.5 

 Os estudos ambientais de diversos órgãos de monitoramento inferem que a 

natureza está perdendo sua capacidade de recuperação, enquanto os interesses 

expansionistas e industriais se ampliam cada vez mais com a concorrência 

comercial pela dominação dos mercados globais. Embora o meio ambiente 

compreenda um espaço amplo, ambientalistas contemporâneos estão 

particularmente interessados em proteger a natureza (Jamieson 2010, 18). 

 Em concordância com a visão ambientalista sobre a proteção ambiental, a 

sociedade civil, alguns Estados nacionais e organizações passaram a buscar 

alternativas menos nocivas à exploração do meio ambiente com o respaldo jurídico 

da legislação brasileira. O conflito de interesses por mercados expansionistas entre 

                                                     
4 LUNA, Thais de. “Poluição altera a frequência e a quantidade de chuvas”. Estado de Minas, 2011. 
Disponível 
em:<https://www.em.com.br/app/noticia/tecnologia/2011/12/15/interna_tecnologia,267513/poluic
ao-altera-a-frequencia-e-a-quantidade-de-chuvas.shtml>. Acesso em 07 de dez. de 2020. 
5 ÁNGEL, Miguel. “Sexta grande extinção está em curso. Ritmo de desaparecimento de espécies é 100 
vezes maior desde o século XX”. El País, 2015. Disponível em: 
<https://brasil.elpais.com/brasil/2015/06/19/ciencia/1434727661_836295.html>. Acesso em: 09 de 
dez. de 2020. 
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os países ignora em parte o compromisso com a preservação da natureza em face 

de melhores oportunidades comerciais no mercado internacional. Paralelamente, 

alguns países utilizam das instâncias internacionais de justiça para coagir aqueles 

que descumprem os acordos ou ameaçam a segurança ambiental dos demais, seja 

por perigo à poluição ou destruição de florestas e queimadas. Foi apenas após a 

eclosão da Segunda Guerra Mundial que os países passaram a dar atenção ao direito 

internacional devido ao impacto gerado pela Revolução Industrial no avanço da 

globalização. (Kiss, Shelton 2005) dos novos mecanismos de produção acelerada 

que demonstravam transformar o espaço natural. A criação de organismos 

internacionais bem constituídos foi a chave para que o tema ganhasse destaque, 

pois os países começaram a defender a ideia de uma cooperação internacional.  

 

2 Sobre os mecanismo de proteção ambiental brasileiros e internacionais 

 

O meio ambiente é caracterizado como parte essencial da subsistência 

humana e é também objeto primordial para o equilíbrio dos biomas e do ecossistema 

como um todo (Singer 1998). Nessa perspectiva ampliada ao nível dos países, cabe 

associar a função dos estados na proteção de seus nacionais em zelo com seu 

território, que se estende às matas, florestas e demais espaços naturais para garantir 

a qualidade de vida para as futuras gerações também, e que é estabelecida no texto 

da Constituição Federal brasileira de 1988, e respaldada no 3º princípio da 

Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento do Rio de Janeiro, de 1992 , que 

prevê o direito ao desenvolvimento deve exercer-se de forma tal que responda 

equitativamente às necessidades de desenvolvimento e ambientais das gerações 

presentes e futuras. 

Na perspectiva da segurança nacional e ambiental, após a delimitação 

territorial dos países e do consenso internacional em respeito ao princípio da 

soberania e da não-intervenção, abriu-se espaço para discussões acerca do 

cumprimento das responsabilidades ambientais por parte dos governos de cada 

território levando em conta que os impactos destas ações humanas desenfreadas 

afetariam diretamente os demais estados, causando conflito de interesses e 

motivação para a intervenção internacional. Segundo Jean Bodin, a “Soberania é o 
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poder absoluto e perpétuo de uma República, palavra que se usa tanto em relação 

aos particulares quanto em relação aos que manipulam todos os negócios de estado 

de uma República.” (Bodin 1576). 

A natureza é entendida no Direito Internacional Ambiental como um 

patrimônio universal intrínseco à vida, onde todos os estados deveriam se 

conscientizar dos efeitos para com a vida na terra, perpassando os interesses 

nacionais e privados. Em observância ao fato, após o final da Segunda Guerra 

Mundial e com a criação das Nações Unidas, foi ampliado o debate internacional 

sobre a proteção do meio ambiente induzindo todos os países membros a formular 

agendas e acordos bilaterais e multilaterais de resguardo ao meio ambiente como 

assunto de segurança e desenvolvimento em face à cooperação internacional. 

Tendo em vista a desenfreada destruição da natureza para fins comerciais e 

políticos durante toda a história da vida humana na terra até onde se registra, crescia 

também o número de grupos militantes pelas causas ambientais, que se baseiam 

não apenas em sua identificação com o meio ambiente, mas também questionam o 

papel dos estados em agir na garantia dos direitos ambientais e das grandes 

empresas para com a revitalização de espaços desmatados e destruídos. No Brasil, 

avalia-se no ordenamento jurídico um apanhado de leis que asseguram a proteção 

da natureza e delimitam especificações para efetivá-las, fato magnificamente 

invejável se comparado com as diretrizes de diversos outros países onde só se 

começou a desenvolver tais mecanismos após o início do século XXI 6 . Na 

Constituição Federal Brasileira de 1988, o artigo nº 225 aborda a matéria ambiental 

e caracteriza que “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 

e futuras gerações. ”  

 Além disso, o Estudo de Impacto Ambiental/ Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA), garantidos pelo artigo nº 225 § 1º, IV são instrumentos que ajudam a 

delimitar as diretrizes para construção civil respeitando os recursos naturais e 

                                                     
6 Senado. “Metade dos países fez leis ambientais recentemente”, 2021.Disponível em: 
<https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/organizacao-nacoes-
unidas-para-agricultura-alimentacao-fao/metade-dos-paises-fez-leis-ambientais-
recentemente.aspx>. Acesso em 12 de dez. de 2020. 

https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/organizacao-nacoes-unidas-para-agricultura-alimentacao-fao/metade-dos-paises-fez-leis-ambientais-recentemente.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/organizacao-nacoes-unidas-para-agricultura-alimentacao-fao/metade-dos-paises-fez-leis-ambientais-recentemente.aspx
https://www.senado.gov.br/noticias/Jornal/emdiscussao/codigo-florestal/organizacao-nacoes-unidas-para-agricultura-alimentacao-fao/metade-dos-paises-fez-leis-ambientais-recentemente.aspx
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garantindo a proteção da fauna e flora local e do embelezamento natural dos 

espaços urbanos.  

No campo internacional são criadas agendas e protocolos, geralmente 

administrados pela Organização das Nações Unidas ou por tribunais especiais para 

discutir os interesses entre os Estados membros, que podem por vezes originar 

conflitos ambientais acerca da soberania nacional que impede as partes de atuar em 

território estrangeiro sem autorização. Por falta de uma corte específica para 

dissolução dos anseios conflituosos entre os países sobre o meio ambiente, são 

levados muitas vezes denúncias à instâncias internacionais ou ao Tribunal Penal 

Internacional ou criam-se agendas globais, como a ECO-92 e a Agenda 2030 em que 

as partes se dispõem a obedecer os acordos.  

Os subtópicos a seguir permitem contextualizar cenários em que se 

ultrapassou as diretrizes dos estados para a proteção do meio ambiente em caráter 

dos interesses internacionais na proteção do meio ambiente como o Protocolo de 

Quioto (1997), a atribuição da competência para julgar crimes ambientais no TPI e a 

reivindicação dos EUA e outros países contra o Brasil por mudanças na gestão 

ambiental da Amazônia. 

 

2.1 Protocolo de Quioto (1997)7 

 

O Protocolo de Quioto foi uma tentativa de vários países em reduzir a emissão 

de seis gases que provocam o efeito estufa: O óxido nitroso (N2O); dióxido de carbono 

CO2; perfluorocarbonos (PFC); metano (CH4); hexafluoreto de enxofre (SF6) e os 

hidrofluorocarbonetos (HFC) 8 , visando a proteção internacional ambiental  sob 

caráter ético, ratificado em 1997.  

                                                     
7  Protocolo de Quioto disponível na íntegra em: 
 <http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf> 
8 O Protocolo de Quioto não foi obedecido por todos os países. A China foi identificada como um dos 
emissores de gases do efeito estufa nos últimos anos por interesses comerciais de produção mais 
barata. Ver: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2018/07/apesar-da-proibicao-
industria-chinesa-utiliza-cfc-por-ser-mais-
barato.html#:~:text=O%20Protocolo%20de%20Montreal%2C%20assinado,importa%C3%A7%C3%A3o
%20do%20CFC%20em%202007.>. 

http://mudancasclimaticas.cptec.inpe.br/~rmclima/pdfs/Protocolo_Quioto.pdf


 

 

 

 

212 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

 O campo industrial começou a fabricar diversos produtos que emitem tais 

gases, como geladeiras, carros, spray de cabelo e aviões, que nas décadas de 1980 

e 1990 eram itens muito consumidos nos mercados dos países desenvolvidos. O viés 

do protocolo foi buscar amparo internacional em uma tentativa conjunta para reduzir 

5,2% das taxas emitidas em 1990 com previsão do cumprimento até 2005. O anexo 

II do documento previa:   

 

As Partes incluídas no Anexo I devem empenhar-se em implementar políticas e 

medidas a que se refere este Artigo de forma a minimizar efeitos adversos, 

incluindo os efeitos adversos da mudança do clima, os efeitos sobre o comércio 

internacional e os impactos sociais, ambientais e econômicos sobre outras 

Partes, especialmente as Partes países em desenvolvimento e em particular as 

identificadas no Artigo 4, parágrafos 8 e 9, da Convenção, levando em conta o 

Artigo 3 da Convenção. A Conferência das Partes na qualidade de reunião das 

Partes deste Protocolo pode realizar ações adicionais, conforme o caso, para 

promover a implementação das disposições deste parágrafo. (Senado 2004, 19)

  

 É importante destacar que o Protocolo de Quioto teve como antecessor outras 

convenções, como a Convenção de Viena para a Proteção da Camada de Ozônio 

(1985 e 1988). A reunião resultou na criação do Protocolo de Montreal sobre 

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, que tinha como foco a criação de 

alternativas menos nocivas ao uso de CFCs e brometo de metila em produtos 

industriais. 

Apesar do empenho de alguns países na efetividade do protocolo de 97, a não 

participação de países com economias fortes como os Estados Unidos e a China9 

influenciaram nos resultados insatisfatórios do cumprimento das metas por embate 

econômico, que sob tal perspectiva não era vantajosa para as partes que se 

encaminharam para uma corrida na dominação dos mercados internacionais 

potenciais. Alguns países de economias emergentes, como o Brasil, se esforçaram 

                                                     
9 BBC Mundo. “A National Aeronautics and Space Administration (NASA) registrou que em 2018 o 
tamanho do buraco na camada de ozônio era de 23 milhões de km², causado pela poluição e pela 
volta na produção de CFC-11, utilizado em espumas para o isolamento de residências”. 2020. Ver: 
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-46321447>.  
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em criar mecanismos que continuassem com as alternativas de proteção da camada 

de ozônio com a Rio+20, por exemplo. 

 

2. 2 O Tribunal Penal Internacional como instância de crimes ambientais 

 

O Direito Internacional levou anos para considerar os aspectos da seara 

ambiental em suas agendas, pois as organizações internacionais e diversos países 

se preocupavam mais com temas de segurança e economia. Com a consolidação da 

ONU os estados nacionais passaram a discutir suas demandas internacionais a fim 

de garantir a paz e o desenvolvimento dos membros.  

A partir do surgimento de estudos sobre os impactos da ação humana no meio 

ambiente fez-se necessário que os estados se comprometessem a cumprir 

determinados acordos a fim de garantir a proteção do meio ambiente em prol das 

futuras gerações e das populações já existentes. Até os dias atuais não se 

encontram mecanismos internacionais que sejam especializados em questões 

ambientais. Por muitos anos acreditou-se na boa vontade dos países no 

cumprimento de suas agendas e acordos, mas o Protocolo de Quioto é a prova cabal 

de que a cooperação internacional ainda possui diversas brechas e a ausência de 

uma força reguladora dificulta o cumprimento das medidas impostas, principalmente 

às grandes potências. 

Alguns conflitos ambientais passaram a ser julgados através das leis internas 

dos países e da imposição de sanções tarifárias aos seus descumpridores, que levou 

a necessidade de se atribuir competência a um tribunal específico que mediasse 

esses conflitos. O Tribunal Penal Internacional (TPI) foi criado para substituir os 

tribunais ad hoc, que são aqueles criados para julgar casos específicos como os 

crimes de genocídio. Em 2016 o TPI passou a solucionar também os crimes 

ambientais. O tribunal deveria seguir os princípios do artigo 5º do Estatuto de Roma 

que define que a Corte está autorizada a julgar os crimes de Genocídio, crimes contra 

a Humanidade, crimes de Guerra, e a depender de ratificação, crimes de Agressão. 

Denota- -se, portanto, que inexiste a tipificação expressa de crimes ambientais. (Klee 

e Zambiasi, 2018, 157). Sob esse ponto, tornou-se imprescindível que para julgar os 

crimes ambientais, a denúncia enviada ao TPI deveria estar vinculada a uma das três 
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tipificações de crime. Seguindo este princípio do estatuto, tentou-se associar da 

seguinte maneira: 

 

Meio ambiente vincula-se diretamente à preocupação com os direitos humanos, 

haja vista que a proteção ambiental não se restringe ao lado ecológico, pois, por 

exemplo, diante da poluição de um rio devido a um derramamento de óleo, 

também existe a preocupação com os impactos ocasionados no bem-estar, na 

saúde e na vida dos seres humanos que podem ser atingidos direta ou 

indiretamente pela degradação ambiental (Pathak 2014, 03  citado em  Klee e 

Zambiasi, O Julgamento de crimes ambientais pelo Tribunal Penal Internacional,  

2018, 158). 

 

 O tribunal passou a selecionar casos em que se configuram as exigências para 

ser estudado e julgado visto a existência de diversas denúncias e a incapacidade 

econômica e técnica do órgão. Atualmente há relatos de crimes ambientais que se 

caracterizam como ameaça contra a humanidade e que podem ser associados às 

diversas políticas (ou falta delas) sobre a proteção ambiental brasileira no governo 

Bolsonaro, seja em caráter do desmatamento e queimadas ou do genocídio à 

comunidades indígenas10.   

 

2.3 Reivindicação por mudanças na gestão ambiental (EUA e mundo x Brasil) 

 

 O Brasil é considerado o país com o maior bioma natural do mundo e também 

detentor de uma abundância ecológica invejável. A história escrita do país datando 

dos anos de 1500 já elucidam o descaso com a terra e o patrimônio natural, que antes 

da invasão portuguesa era administrada de forma consciente pelos povos nativos. 

Após diversos séculos de destruição e exploração dos da terra, começaram a surgir 

estudos que prospectavam o fim de parte do bioma característico de diversas partes 

do mundo, causando um desequilíbrio ecológico em escala.  

 Mesmo após certo avanço na consolidação de leis ambientais e dos diversos 

estudos para alertar os países dos riscos da destruição da natureza, o governo 

                                                     
10 CONJUR. “Entidades de direitos humanos denunciam Bolsonaro por crimes contra a humanidade”, 
2020. <https://www.conjur.com.br/2019-nov-28/bolsonaro-denunciado-crimes-humanidade-tpi>. 

https://www.conjur.com.br/2019-nov-28/bolsonaro-denunciado-crimes-humanidade-tpi
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Bolsonaro (2019-2023) apresentou-se neste curto período do mandato como o de 

maior desconstrução da política de proteção ambiental brasileira11 com ações como: 

descumprimento ao Acordo de Paris; a revogação do decreto que proibia o avanço 

das plantações de cana-de-açúcar sobre os biomas pantaneiro e amazônico; a 

transferência do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério do Meio Ambiente para o 

Ministério da Agricultura;   desestruturação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMbio), com perdas de autonomia de técnicos e de 

segurança em campo a fiscais ambientais, etc. (Carta Capital, 2020). 

Diversos efeitos da omissão em relação aos riscos ambientais de áreas de 

preservação são característicos do início de seu gestão,  como o rompimento da 

barragem em Brumadinho-MG criada em 1976 que causou a destruição do 

equivalente a 133,27 hectares de Mata Atlântica, os incêndios ocorridos no Pantanal, 

que apesar de recorrentes, não receberam a devida atenção por parte do governo, e 

o aumento do índice de desmatamento em áreas da floresta amazônica.12 

Em frente ao despreparo brasileiro em assegurar a proteção do meio ambiente, 

o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ameaçou intervir na 

proteção ambiental brasileira, que gera por parte de seu governo uma ameaça 

afrontosa ao princípio da soberania.  Há atualmente uma pressão internacional para 

que o Brasil adote medidas protetivas de combate aos desastres que afetam sua 

natureza.13 Durante sua campanha eleitoral, Biden planejou a criação de um fundo 

internacional para a proteção da Amazônia no valor de 20 bilhões de dólares sob a 

ameaça de consequências econômicas. A ameaça deixa claro o poder coercitivo do 

hegemon estadunidense, mostrando sua influência política e econômica para afirmar 

suas imposições.  

                                                     
11  Silva, Ronnie. “As 26 principais violações ao meio ambiente feitas por Jair Bolsonaro”. Carta Capital. 
2020. 
<https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/as-26-principais-violacoes-ao-meio-
ambiente-feitas-por-jair-bolsonaro/>. 
12 Escobar, Herton.  “A taxa de desmatamento na Amazônia aumentou 34% nos últimos 12 meses, em 
comparação com o mesmo período do ano anterior”. Jornal da USP, 2020. 
13 Carlos, Nobre. “Com Biden, a Amazônia vai para o centro do debate da política internacional”. Painel 
Brasileiro de Mudanças Climáticas. Acessado em 05 de dezembro de 2020. 
<https://amazonia.org.br/2020/11/com-biden-futuro-da-amazonia-vira-ponto-central-na-nova-
relacao-entre-eua-e-brasil/>. 

https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/as-26-principais-violacoes-ao-meio-ambiente-feitas-por-jair-bolsonaro/
https://www.cartacapital.com.br/blogs/brasil-debate/as-26-principais-violacoes-ao-meio-ambiente-feitas-por-jair-bolsonaro/
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O embate entre a potência norte americana juntamente a outros países contra 

o Brasil coloca em questão a subjetividade da soberania por conta do impacto 

internacional que o meio ambiente têm que deve levar o governo brasileiro a adotar 

medidas mais apropriadas para controlar os desastres ambientais ou se permitir 

adotar uma soberania relativa com intervenção estrangeira ou em último caso se 

preparar para as sanções comerciais que lhe serão atribuídas.  

Por outro lado, em face da pressão internacional e ao relativo papel de ONGs 

e instituições do terceiro setor por melhorias do amparo ambiental e pela demanda 

por agradar o setor agrícola brasleiro, o governo Bolsonaro sancionou o Decreto nº 

10.828, de 1º de outubro de 2021, que  regula a Cédula de Produto Rural (CPR) Verde, 

que prevê ações de proteção ambiental em fomento do desenvolvimento agrário no 

país, onde o produtor rural recebe um valor para produzir ecologicamente e 

demonstre empenho com a preservação ambiental, atentando à diminuição da 

emissão de de gases de efeito estufa. (GOV.BR). 

É considerável a projeção dos efeitos positivos no país, tendo em vista a 

dominância do setor agroexportador na economia nacional, mas percebe-se também 

que o papel dos atores é mais conscientizador do que punitivo, e em detrimento do 

poder político da bancada agrícola e da experiência histórica da produção em massa, 

pouco se pode prospectar sobre resultados realmente efetivos sobre a conservação 

ambiental para os próximos anos. 

 

Considerações Finais 

 

 Nos dias atuais é possível encontrar material bibliográfico abundante sobre a 

matéria ambiental que por sua vez parece carregar maior preocupação por parte de 

analistas e estudiosos do tema. Esse tema é expandido desde o direito doméstico ao 

internacional, abrangendo assuntos como a fauna, flora, vida oceânica e etc. A 

sociedade civil se posiciona cada vez mais no debate enquanto diversos grupos de 

proteção ambiental buscam sua voz na luta contra o desmatamento e extinção das 

espécies em risco. A percepção ocidental vigente em que se caracteriza a proteção 

ambiental como bem fundamental às necessidades humanas deveria ser substituída 
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por uma visão menos egocêntrica. Avaliar a proteção ambiental apenas como 

missão de garantir qualidade de vida para as futuras gerações é no mínimo egoísta. 

 Singer afirma que apesar dos esforços humanos na proteção ambiental, não 

há como garantir que as futuras gerações irão zelar pelo meio ambiente e apreciá-

los (1998, 286). A sociedade deveria partir de um pensamento mais ético e político 

que perpassa um uso mais sustentável e cooperativo como o artigo deseja defender 

no âmbito internacional, aprendendo a resguardar este bem que existe há milhões de 

anos antes da existência humana. Nessa questão, talvez os antigos povos tenham 

acertado. 

 O direito ambiental de cada país obedece aos princípios e regras nacionais 

que segundo a ótica dos estados deve prevalecer, mas garantindo que o meio 

ambiente e sua proteção devem ser respeitados e mantidos por todos 

independentemente dos interesses dos que visam o lucro a todo custo, lembrando 

que o direito é uma mediação normativa entre o público e o privado, ele também não 

pode reprimir sem dialogar ou justificar, há interesses privados que não são 

agressivos, logo são bem vindos na sociedade. 

 Há diversas regras que competem a execução das leis, mas no entendimento 

mais profundo, sabe-se que é geograficamente impossível coordenar e fiscalizar 

todo o espaço natural a fim de garantir sua proteção, e em países como o Brasil, não 

há organismos que possam tornar o objetivo totalmente eficiente. Não obstante, 

políticas atuais de alguns países como o Brasil explicitam o desinteresse pela 

riqueza ecológica que o país possui e demonstra pouca habilidade na gestão e 

combate a desastres ambientais como o incêndio no Pantanal brasileiro em 202014, 

o descaso com o desmatamento na Amazônia, entre outros 15 . Apesar da ideia 

defendida por governos estrangeiros sobre a proteção ambiental, é pautado entre a 

comunidade jurídica que a soberania brasileira deve ser respeitada, preconizando a 

ideia anteriormente difundida sobre a  proteção  da  Amazônia  por  meio  da  força  e 

                                                     
14 UOL Meio Ambiente. “Pantanal passa de 16 mil focos de incêndio, pior nº já registrado pelo Inpe" 
em 2020. Acesso em 01 janeiro 2021. Dispnível em: <https://noticias.uol.com.br/meio-
ambiente/ultimas-noticias/redacao/2020/09/22/pantanal-passa-de-16-mil-focos-de-incendio-
pior-n-ja-registrado-pelo-inpe.htm?cmpid=copiaecola>. 
15  INPE. “A estimativa de desmatamento por corte raso na Amazônia Legal para 2020 é de 11.088 
km²” 2020.  
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empenho militar. 

 Deve-se considerar que a soberania dos estados é resguardada pelo Direito 

Internacional, mas em casos de ameaça à humanidade as sanções econômicas 

parecem ser viáveis ao cumprimento dos acordos. A intervenção internacional entra 

como uma alternativa totalmente volátil e violenta de última instância para assegurar 

o cumprimento destas sanções e gera a dúvida do real interesse na proteção do meio 

ambiente ou interesses econômicos nas riquezas materiais que a natureza provém. 
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1 Introdução 

 

A cooperação internacional é buscada em assuntos que dizem respeito à 

interdependência global, focando principalmente em áreas ambientais, relações de 

consumo e a proteção aos direitos humanos. Martha Nussbaum propõe pensar 

como cidadãos do mundo, em que haja uma cooperação e preocupação a nível global 

sobre questões que permeiam a vida humana. Pensar dessa forma requer 

investimento em uma educação diferenciada, que projete o conhecimento sobre a 

diversidade de grupos étnicos, religiosos e nacionais com base em gênero, 

oportunizando um conhecimento complexo a respeito de países e tradições diversas 

de cada indivíduo. Nesse contexto, Nussbaum adere às suas análises a questão de 

gênero, de modo que trabalha com a ideia de um feminismo internacional. Portanto, 

o problema que norteia a pesquisa é: como é desenvolvido o feminismo universalista 

de Martha Nussbaum e de que modo pode ser aplicado? 

A metodologia consiste na leitura de textos e fichamento, utilizando-se 

principalmente das obras da filósofa Martha Nussbaum, para após realizar a 

explicação de sua teoria a partir de uma análise crítica de seus escritos. Também 

serão utilizadas bibliografias de autoras que contribuam para a compreensão do 

tema em questão.  

 A ideia central da filosofia de Nussbaum é o enfoque nas capacidades 

humanas. A partir de uma lista, são determinados direitos fundamentais mínimos 

para a efetivação de uma vida digna e decente, um mínimo social. A articulação 

                                                     
1 Mestranda e bolsista Capes/Proex do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUCRS. E-mail: 
rafaela.mallmann@edu.pucrs.br. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. E-
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dessas capacidades é essencial para promover o desenvolvimento humano 

principalmente em sociedades em que há desigualdades entre homens e mulheres. 

A lista pode ser complementada de acordo com as necessidades de cada contexto, 

mas as capacidades já elencadas servem como base, devendo ser respeitadas. A 

proposta é um nível mínimo adequado de capacidades a que cada cidadão tem 

direito com base na justiça. Se encontrar abaixo desse mínimo equivale a uma falha 

de justiça básica, independente se outras capacidades estão garantidas em maior 

quantidade. Nussbaum demonstra em sua teoria de que forma o liberalismo político 

pode ser útil a um projeto feminista que visa libertar as mulheres das mais variadas 

formas de opressão sofridas em contextos patriarcais.  

 

2 Por um feminismo universalista 

 

A situação das mulheres em grande parte do mundo carece de apoio em 

funções fundamentais da vida humana. Isso se dá a partir de complexas realidades 

precárias em que muitas vivem. Geralmente, estão mais mal alimentadas do que os 

homens, possuem um nível de saúde inferior e são mais vulneráveis à violência física 

e ao abuso sexual. O nível de alfabetização também é baixo e as possibilidades de 

ingressar em um trabalho possuem obstáculos, tendo em vista que a carga familiar 

possui grande influência nesse momento. Os salários menores e o abuso sexual 

também são realidades presentes ao diferenciar a vida de homens e mulheres 

(Nussbaum 2000). 

Na vida pública, a situação também não é muito diferente. Em diversas nações 

não há igualdade legal entre homens e mulheres, como questões envolvendo a 

propriedade, associação, liberdade religiosa, entre outros. Considerando o acesso a 

uma jornada de trabalho, dividem sua rotina com o serviço doméstico não 

remunerado e o cuidado dos filhos. Não há tempo para realizações pessoais ou 

qualquer atividade em benefício próprio. Todas essas questões permeiam o bem-

estar emocional das mulheres, e demonstram como possuem menos oportunidades 

do que os homens para viver uma vida plena de realizações (Nussbaum 2000). 

Com essas observações que Nussbaum inicia seu livro Woman and human 

development: The Capabilities Approach, esclarecendo que as circunstâncias 
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políticas e sociais desiguais levam a capacidades humanas desiguais para as 

mulheres. Remetendo aos estudos kantianos, a filósofa afirma que as mulheres nem 

sempre são tratadas como fins em si mesmas, e sim como meios para realizar outros 

fins. Essa instrumentalização está presente quando sua função de reprodutora 

social, cuidadora do lar e dos filhos ou até mesmo questões culturais como a prática 

da mutilação genital feminina, tratam as mulheres como um meio para realização de 

outros fins: geração da vida, cuidado dos filhos, procedimento que garante a 

purificação para um casamento.  

Os problemas com essa diferenciação no tratamento entre homens e 

mulheres são percebidos desde o nascimento. Muitas culturas acreditam que ter 

filhos homens é mais benéfico do que filhas mulheres, seja por questões financeiras 

(de que o filho homem terá mais oportunidades de ganhar um bom salário e poder 

cuidar dos pais na velhice), seja por questões relacionadas ao sobrenome da família, 

que será perpetuado, ou até mesmo questões morais envolvendo meninas que 

podem ter filhos e seriam motivo de vergonha à família caso não fossem casadas. A 

lista de fato é grande, mas pode se observar que um dos problemas centrais é a 

educação.  

Desde criança, em diversas nações/culturas/comunidades, as meninas são 

ensinadas a se dedicar aos cuidados do lar, ganhando bonecas, cozinhas, entre 

outros artefatos que incentivem o lado do cuidado. Enquanto os meninos recebem 

carrinhos, aeronaves ou qualquer outro brinquedo que incentive a liberdade, 

representando as possibilidades que o jovem terá ao chegar um dia ao mercado de 

trabalho.  

A educação já era discutida por Mary Wollstonecraft quando escreveu A 

Vindication of the Rights of Woman: with Strictures on Political and Moral Subjects, 

em 1792, em que denunciava as desigualdades no tratamento entre meninos e 

meninas a partir da distinção feita pela própria sociedade. Para ela, um sistema de 

educação falso já era aplicado ao ser extraído de livros sobre o assunto que eram 

escritos por homens, e naquela época, as mulheres eram consideradas mais “como 

fêmeas do que como criaturas humanas”, e o sistema educacional estava mais 

ansioso em “torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães 

racionais”. Afirma que a compreensão do sexo feminino tem sido “tão distorcida por 
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essa homenagem ilusória que as mulheres civilizadas de nosso século, com raras 

exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais 

nobre e exigir respeito por suas capacidades e virtudes” (Wollstonecraft 2016, 25).  

 Atualmente, a situação não é muito diferente. Apesar de em muitas nações as 

mulheres alcançarem os espaços das universidades, esse pensamento relacionado 

à feminilidade, à docilidade e aos cuidados da família ainda é muito reproduzido. A 

equidade salarial também já foi alcançada em determinados setores, como no Brasil, 

por meio de concursos públicos que não distinguem o gênero de cada servidor para 

aumentar ou diminuir o salário. Entretanto, no setor privado isso ainda ocorre, assim 

como diversos outros ambientes e países. 

 Outro fator importante a ser discutido é que apesar de muitas mulheres já 

estarem ocupando posições significativas de trabalho, muitas só possuem essa 

realização porque os cuidados dos filhos e do lar são delegados a outras mulheres, 

como as empregadas domésticas e babás. Grande parte dessas mulheres são 

negras e com baixa escolaridade, o que demonstra que ao se discutir gênero também 

é essencial considerar as categorias de raça e classe social2. 

 A dificuldade central de muitas teorias feministas é encontrar uma solução 

que abarque todas as mulheres e ao mesmo tempo considere as peculiaridades de 

cada grupo social. Por muitos anos, feministas liberais foram acusadas de um certo 

elitismo em suas teorias, na medida em que escreviam sobre a realidade de mulheres 

brancas e em sua grande maioria, integrantes pelo menos de uma classe média alta. 

O livro The feminine mystique de Betty Friedan publicado em 1963 foi reconhecido 

como um pedido de liberdade das mulheres brancas dos Estados Unidos que tinham 

como única função cuidar do lar e dos filhos, e já não aguentavam mais viver naquela 

                                                     
2 Kimberlé Crenshaw (1993) discute sobre a importância da interseccionalidade no artigo Mapping the 
Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence Against Women of Color, em que afirma que 
o problema em relação à política de identidade não é ela não transcender a diferença, mas o oposto: 
frequentemente se confunde ou ignora as diferenças intragrupais. Quando isso ocorre no contexto da 
violência contra as mulheres, se torna problemático, tendo em vista que a violência que muitas 
mulheres sofrem é moldada por outras dimensões de suas identidades, como raça e classe. Ignorar 
essas diferenças dentro da própria categoria mulher, por exemplo, contribui para a tensão entre o 
grupo, o que é ressaltado por Kimberlé como mais um problema da política de identidade que envolve 
esforços para politizar a violência contra as mulheres. Para uma leitura completa, acessar: 
https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/mapping-the-margins-intersectionality-
identity-politics-and-violence-against-women-of-color-kimberle-crenshaw1.pdf.  
 

https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/mapping-the-margins-intersectionality-identity-politics-and-violence-against-women-of-color-kimberle-crenshaw1.pdf
https://negrasoulblog.files.wordpress.com/2016/04/mapping-the-margins-intersectionality-identity-politics-and-violence-against-women-of-color-kimberle-crenshaw1.pdf
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situação. Queriam algo a mais. E com isso, esse grito emancipatório surtiu efeitos 

no feminismo liberal denunciando a situação de mulheres, muitas que tiveram 

acesso à universidade, que queriam garantir suas realizações pessoais além das 

tarefas domésticas e familiares.  

 Essa obra obteve diversas críticas. As feministas socialistas afirmavam que a 

situação de mulheres operárias era totalmente diferente das mulheres que viviam na 

realidade descrita por Friedan. As feministas negras denunciavam que suas 

reivindicações também não eram abarcadas, e aqui é possível evidenciar também o 

que já foi mencionado sobre as mulheres brancas alcançarem posições trabalhistas 

emancipatórias enquanto as mulheres negras realizam o trabalho doméstico. Sem o 

intuito de abarcar todos os movimentos feministas, esses dois exemplos foram 

oferecidos para demonstrar a variedade de causas e lutas feministas existentes. 

Cada movimento é essencial para garantir que as reivindicações de cada grupo 

sejam atendidas. 

 Mas a questão é, o que isso tem a ver com a filosofia política feminista 

desenvolvida por Martha Nussbaum? A relação é muito maior do que parece. 

Nussbaum desenvolve seus estudos a partir da ideia de um liberalismo político como 

o que foi apresentado por John Rawls. Com liberalismo, é necessário afirmar, se faz 

referência a um liberalismo igualitário, que busque garantir direitos fundamentais 

individuais mínimos à sociedade, não havendo qualquer relação com o liberalismo 

libertário ou até mesmo o neoliberalismo.3  

 Essa ideia de um liberalismo político que atinja propósitos políticos e que os 

cidadãos possam associar diferentes concepções abrangentes do bem possibilita 

pensar um projeto que seja endossado pelo maior número possível de pessoas. A 

partir de ideias éticas independentes, pode ser desenvolvida uma forma de pensar 

que inclua ou possibilite um melhor contexto para efetivar as reivindicações 

feministas. Essa tarefa parece ter sido devidamente executada pela teoria das 

capacidades humanas centrais desenvolvidas pela Nussbaum.  

                                                     
3 José Guilherme Merquior em sua obra O Liberalismo Antigo e moderno esclarece as diferentes 
formas de liberalismo, a partir de uma análise de seu desenvolvimento histórico e as diferentes 
interpretações que foram relacionadas ao termo. Para uma compreensão aprofundada sobre a 
discussão, ler: MERQUIOR, José Guilherme. O liberalismo Antigo e moderno. Tradução de Henrique 
Araújo Mesquita. 3 ª edição ampliada. São Paulo: Editora É Realizações, 2016. 
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 Duas ideias centrais são extraídas da teoria liberal kantiana: uma é a da igual 

dignidade entre os seres humanos, e a outra é o poder de escolha moral do indivíduo, 

que pode ser compreendida como a habilidade de planejar sua vida conforme sua 

própria avaliação quanto aos fins que deseja. Dessas ideias decorrem 

compromissos políticos indispensáveis a uma teoria feminista, como a de “não 

tornar diferenças moralmente irrelevantes fontes sistemáticas de hierarquia social. 

Assim, o liberalismo seria necessariamente crítico da discriminação racial, de classe, 

de gênero, ao sistema de castas etc.” (Cyfer 2010, 140).  

Ainda, “o liberalismo opor-se-ia também a formas de política cooperativas ou 

organicamente organizadas”, de modo que a finalidade da “política liberal seria o 

bem comum, universal, sem privilegiar determinados grupos em detrimento de 

outros” (Cyfer 2010, 140). Ocorre que esse bem-comum “jamais poderia perder de 

vista que o fim último da política é o bem-estar dos indivíduos”. A política liberal, 

ainda, “estaria comprometida com a tolerância e com a diversidade, no sentido de 

que não poderia se voltar a uma forma particular de bem, fosse ela religiosa ou laica” 

(Cyfer 2010, 140). Nesse contexto, Nussbaum considera que o conceito liberal mais 

valioso para o feminismo é a autonomia do indivíduo. Este, é a unidade básica do 

pensamento político, e “a teoria liberal opor-se-ia à ideia de que o indivíduo funde-

se à coletividade, seja ela a comunidade política, seu grupo social ou mesmo a 

família” (Cyfer 2010, 140). 

Ingrid Cyfer esclarece que na filosofia de Nussbaum é possível encontrar 

críticas ao discurso conservador tradicional (antifeminista) e às teorias feministas 

essencialistas, que defendem uma forma de “direito à identidade feminina”, que 

garante uma valoração aos atributos femininos considerados “naturais”. O problema 

central é que esses atributos são frequentemente relacionados à maternidade e os 

hormônios são assumidos como fatores determinantes em relação ao 

comportamento da mulher4 (Cyfer 2010, 141). 

                                                     
4 O comportamento das mulheres relacionado principalmente à maternidade já se comprovou ser 
alternado, na medida em que ao mesmo tempo que algumas mães desenvolvem uma relação afetuosa 
com os filhos, outras passam pelo estado puerperal, que pode levar à depressão e agressividade pós-
parto, demonstrando que essas características denominadas essencialmente femininas, como o 
amor, o cuidado e a docilidade, não podem mais ser atribuídas com base nesse argumento de ser 
mulher.  
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Nussbaum não rejeita a ideia de que “as características biológicas sejam 

irrelevantes na definição das identidades sexuais”, pois considera a importância da 

biologia, que, apesar de não definir comportamentos, "cumpre um papel na 

delimitação do feminino e do masculino, colocando limites na designação do que 

seria característico de cada uma dessas representações”. Desse modo, a identidade 

de gênero é “resultante da interação entre as dimensões biológica e cultural do ser 

humano”, e com isso, o feminismo de Nussbaum “não fará reivindicações de 

reconhecimento de identidades nem tampouco de desconstrução do feminino ou do 

masculino”. Portanto, o “conceito de igualdade de gênero aplica-se à valoração 

dessas identidades e às implicações dessa valoração na distribuição de 

oportunidades entre homens e mulheres”, entre elas, “a realização pessoal, a 

possibilidade de planejar a própria vida, participação política e o acesso ao trabalho 

sem custos adicionados em razão da identidade de gênero” (Cyfer 2010, 141-142). 

 Verifica-se que o liberalismo defendido por Nussbaum e aplicado à sua teoria 

feminista tem a proteção e autonomia do indivíduo como principal característica. 

Além disso, acrescenta a importância da crítica à discriminação racial e de classe, o 

que demonstra que sua teoria considera as lutas que iniciaram com outros 

movimentos. A questão central não é afirmar que a teoria de Nussbaum contemple 

exatamente todas as reivindicações feitas pelas diversas correntes feministas, mas 

ela possibilita garantir um mínimo de acesso às garantias fundamentais a todas as 

mulheres para que cada uma possa, a partir do movimento que integre, e inclusive 

as que não gostam de ser incluídas como feministas, efetivar suas escolhas de vida 

a partir do que são capazes de ser e fazer, de acordo com suas vontades.  

 O enfoque das capacidades também é utilizado por Amartya Sen, e a partir de 

suas pesquisas desenvolvidas com Sen, principalmente no World Institute for 

Development Economics Research em 1986, que Nussbaum cria uma lista com 10 

capacidades humanas centrais. Na obra brasileira traduzida como Fronteiras da 

justiça: deficiência, nacionalidade e pertencimento à espécie 5  (2013, 91-93), 

elencam-se as Capacidades centrais para o funcionamento humano:  

                                                     
5 Publicada originalmente como Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership, em 
2006. 
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1. Vida. Ter a capacidade de viver até o fim de uma vida humana de duração 

normal; não morrer prematuramente, ou antes que a própria vida se veja tão 

reduzida que não valha a pena vive-la. 2. Saúde física. Ser capaz de ter boa 

saúde, incluindo a saúde reprodutiva; de receber uma alimentação adequada; de 

dispor de um lugar adequado para viver. 3. Integridade física. Ser capaz de se 

movimentar livremente de um lugar a outro; de estar protegido contra ataques de 

violência, inclusive agressões sexuais e violência doméstica; dispor de 

oportunidades para a satisfação sexual e para a escolha em questões de 

reprodução. 4. Sentidos, imaginação e pensamento. Ser capaz de usar os 

sentidos, a imaginação, o pensamento e o raciocínio – e fazer essas coisas de 

um modo “verdadeiramente humano”, um modo informado e cultivado por uma 

educação adequada, incluindo, sem limitações, a alfabetização e o treinamento 

matemático e científico básico. Ser capaz de usar a imaginação e o pensamento 

em conexão com experimentar e produzir obras ou eventos, religiosos, literários, 

musicais e assim por diante, da sua própria escolha. Ser capaz de usar a própria 

mente de modo protegido por garantias de liberdade de expressão, com respeito 

tanto à expressão política quanto artística, e liberdade de exercício religioso. Ser 

capaz de ter experiências prazerosas e evitar dores não benéficas. 5. Emoções. 

Ser capaz de manter relações afetivas com coisas e pessoas fora de nós 

mesmos; amar aqueles que nos amam e que se preocupam conosco; sofrer na 

sua ausência; em geral, ser capaz de amar, de sentir pesar, sentir saudades, 

gratidão e raiva justificada. Não ter o desenvolvimento emocional bloqueado por 

medo e ansiedade (apoiar essa capacidade significa apoiar formas de 

associação humana que podem se revelar cruciais para seu desenvolvimento). 

6. Razão prática. Ser capaz de formar uma concepção de bem e de ocupar-se 

com a reflexão sobre o planejamento da própria vida. (Isso inclui proteção da 

liberdade de consciência e de prática religiosa). 7. Afiliação. A. Ser capaz de viver 

com e voltado para outros, reconhecer e mostrar preocupação com outros seres 

humanos, ocupar-se com várias formas de interação social; ser capaz de 

imaginar a situação do outro. (Proteger essa capacidade significa proteger as 

instituições que constituem e alimentam tais formas de afiliação, bem como 

proteger a liberdade de associação e de expressão política). B. Ter as bases 

sociais de autorrespeito e não humilhação; ser capaz de ser tratado como um ser 

digno cujo valor é igual ao dos outros. Isso inclui disposições de não 

discriminação com base em raça, sexo, orientação sexual, etnia, casta, religião, 
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origem nacional. 8. Outras espécies. Ser capaz de viver uma relação próxima e 

respeitosa com animais, plantas e o mundo da natureza. 9. Lazer. Ser capaz de 

rir, brincar, gozar de atividades recreativas. 10. Controle sobre o próprio 

ambiente. A. Político. Ser capaz de participar efetivamente das escolhas políticas 

que governam a própria vida; ter o direito à participação política, proteções de 

liberdade de expressão e associação. B. Material. Ser capaz de ter propriedade 

(tanto de bens imóveis quanto de móveis) e ter direitos de propriedade em base 

igual à dos outros; ter o direito de candidatar-se a empregos em base de 

igualdade com os demais; ter a liberdade contra busca e apreensão 

injustificadas. No trabalho, ser capaz de trabalhar como ser humano, exercendo 

a razão prática e participando de relacionamentos significativos de 

reconhecimento mútuo com os demais trabalhadores6. 

 

A estrutura a partir de ideias éticas independentes possibilita ser objeto de um 

consenso sobreposto entre cidadãos que possuem diferentes posições abrangentes 

e concepções acerca do bem, podendo a lista ser utilizada e justificada ao longo do 

tempo por esse motivo. Nussbaum (2013) acredita ser possível esse consenso em 

nível internacional e isso não requer a premissa de que todos os elementos desse 

consenso sejam retirados das tradições das democracias ocidentais, o que 

possibilita afastar acusações de ocidentalização.  

A finalidade dessa lista é elaborar uma constituição e uma estrutura 

institucional que garanta o acesso às capacidades, que são essenciais para uma vida 

humana digna e decente. É necessário respeitar o que está presente na lista, tendo 

em vista que ela é considerada um mínimo para a efetivação de uma justiça social 

básica. As capacidades não são negociáveis, ou seja, a carência em uma área não 

pode ser resolvida ao oferecer uma quantidade maior em outra capacidade. Assim, 

caso alguém esteja abaixo desse nível mínimo em qualquer uma das capacidades, 

se trata de uma falha de justiça básica. 

Nussbaum afirma que a abordagem da lista é similar aos direitos humanos 

internacionais, e esse enfoque pode ser visto como uma espécie de abordagem dos 

direitos humanos. O enfoque é universal e “argumentar em favor de um grupo de 

                                                     
6 Títulos destacados para melhor visualização das capacidades centrais da lista.  



 

 

 

 

230 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

normas interculturais e contraposições de relativistas culturais tem sido uma 

dimensão importante deste enfoque”, tendo em vista ainda que “ele reserva um lugar 

central para a importante norma de respeito pelo pluralismo, e isso pode ser feito de 

seis maneiras” (Nussbaum 2013, 94).  

  Primeiro, a lista é aberta e pode ser complementada ou revisada. Segundo, os 

itens na lista são explicados de modo abstrato e geral, o que possibilita espaço para 

atividades deliberadas pelos cidadãos, seus parlamentares e tribunais. 

Considerando determinados parâmetros, é apropriado que cada nação a partir de sua 

história e suas peculiaridades, atue de forma diferente das demais (Nussbaum 2013). 

Terceiro, a lista representa uma “concepção moral parcial” independente, do mesmo 

modo que John Rawls trabalha, ou seja, “ela é introduzida explicitamente somente 

para propósitos políticos e sem nenhuma fundamentação em ideias metafísicas do 

tipo que divide as pessoas em linhas de cultura e religião” (Nussbaum 2013, 95). 

Ainda, os estudos rawlsianos são abordados ao definir a lista “como um ‘módulo’ 

que pode ser endossado por pessoas que, de resto, possuem concepções bem 

diferentes do significado último e do propósito da vida”, e assim “elas irão conectá-

lo de várias maneiras com suas doutrinas religiosas ou seculares abrangentes” 

(Nussbaum 2013, 95). 

 Quarto, ao afirmar que o objetivo político apropriado é a capacidade e não o 

funcionamento se está protegendo o pluralismo, pois “muita gente que estaria 

disposta a apoiar dada capacidade como direito fundamental se sentiria 

desrespeitada se o seu funcionamento associado se tornasse obrigatório”. Nesse 

quesito, Nussbaum utiliza como exemplo o direito de votar, que poderia ser 

endossado por cidadãos que se sentiriam “ofendidos se o voto passasse a ser 

obrigatório, porque isso iria contra a sua concepção religiosa”. Desse modo, “a 

liberdade de expressão religiosa pode receber apoio de pessoas que, no entanto, não 

concordariam em absoluto com qualquer medida que obrigasse todos os cidadãos a 

algum tipo de atividade religiosa” (Nussbaum 2013, 96). 

Quinto, os itens centrais da lista (não negociáveis) são as principais liberdades 

que protegem o pluralismo, como: liberdade de expressão, liberdade de associação 

e liberdade de consciência. E, por fim, em Sexto, é necessário fazer uma separação 

rigorosa entre questões de justificação e questões de implementação. A lista é 
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determinada como uma base para princípios políticos em todo o mundo, entretanto, 

isto não significa permitir a intervenção em um Estado que não a reconheça. 

Portanto, serve como base para persuasão, mas ações como intervenções só são 

justificadas em casos de crimes contra a humanidade (Nussbaum 2013). 

A filósofa esclarece que as capacidades da lista estão relacionadas entre si. A 

alfabetização 7 , por exemplo, é uma forma de promover o direito efetivo de 

participação política das mulheres. As que podem procurar empregos fora de casa 

possuem opções que as ajudam a proteger a integridade corporal em casos de 

agressão doméstica A saúde reprodutiva é relacionada à razão prática e à 

integridade corporal. Ressalta-se que a abordagem da lista surge como uma forma 

de compensar as diferenças de ponto de partida (Nussbaum 2012). 

O enfoque político diferenciado da lista possibilita pensar a situação das 

mulheres a partir de uma perspectiva de gênero, que inclui considerar as diferenças 

centrais que permeiam a vida de homens e mulheres. Considerando a diferença de 

oportunidades e tratamentos entre os gêneros, as desigualdades ficam evidentes, na 

medida em que aspectos importantes da lista são geralmente mais garantidos aos 

homens do que às mulheres. A integridade corporal é um exemplo de capacidade que 

é deficitária às mulheres, pois a possibilidade de locomoção e os limites do próprio 

corpo são muitas vezes interceptados por questões culturais ou religiosas, além dos 

casos de agressões e violências sofridas como a doméstica e a sexual.  

Nussbaum (1996) afirma que os costumes e os arranjos políticos geralmente 

são as causas mais relevantes da miséria e da morte das mulheres. Nesses casos 

                                                     
7 Paul Morland demonstra em seu livro A maré humana, que a autonomia propiciada pelos trabalhos 
remunerados e a escolarização de mulheres possui relação com a redução na quantidade de filhos. 
Como exemplo, cita a África do Sul que “testemunhou uma elevação de nível de educação das 
mulheres, urbanização e esforços combinados do governo para fornecer serviços de controle da 
natalidade, e em consequência experimentou uma acentuada queda na fecundidade [...]” (Morland 
2019, 47). Ainda sobre a relação entre educação e filhos, afirma que o feminismo surge “quando uma 
geração de mulheres que tinham elas próprias nascido no baby boom aspirava mais comumente à 
educação superior e à carreira, em vez de simplesmente querer casar e ter filhos. Famílias menores e 
mais tardias acompanharam a mudança da atitude das mulheres e em relação a elas, o alargamento 
de seus horizontes e suas crescentes oportunidades educacionais; esse foi o caso em quase todo o 
Ocidente. De todas as mulheres norte-americanas com vinte e poucos anos, as que tinham educação 
universitária passaram de 20% para quase 60% entre os anos 1960 e os anos 1990” (Morland 2019, 
195). Para uma leitura mais aprofundada sobre o tema e a relação entre escolarização das mulheres 
e a densidade populacional, ver: MORLAND, Paul. A maré humana: a fantástica história das mudanças 
demográficas e migrações que fizeram e desfizeram nações, continentes e impérios. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2019. 
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que as questões religiosas e culturais, assim como tradições devem ser observadas 

e ponderadas a partir da lista de capacidades e do pluralismo razoável. Qualquer 

dessas concepções que sejam realizadas de forma a ferir os direitos humanos das 

mulheres, deverá ser discutida a fim de erradicar com a prática. Isso se dá porque o 

respeito pelas liberdades individuais e a dignidade humana são essenciais ao 

delimitar políticas e princípios a serem aplicados em diversos contextos. Novamente 

ressalta-se que o intuito da lista não é impor conceitos ocidentais a outras culturas, 

mas garantir uma base mínima de respeito ao ser humano, principalmente às 

mulheres que são os grupos mais oprimidos em temas envolvendo os costumes 

sociais e a cultura.  

É necessário, portanto, ao discutir sobre relativismo e universalismo, justiça 

política e formação social, garantir que os debates sejam conduzidos baseados em 

fundamentos teóricos adequados e que utilizem uma compreensão adequada da 

realidade. Para Martha Nussbaum (1996), a responsabilidade das teóricas feministas 

é se inserirem nessa discussão e caso não utilizem os melhores argumentos sobre 

esses temas, as teorias que refletem tradições misóginas continuarão prevalecendo.  

Outro ponto central que Nussbaum (1996) destaca, é que as filósofas 

feministas precisam buscar alianças com outras pensadoras feministas espalhadas 

pelo mundo. A filosofia não possui um método comum em todo o mundo, e isso exige 

o respeito e a consideração em relação às diferentes tradições de pensamentos e 

culturas locais. A relação também é necessária com feministas presentes em 

diversas áreas do conhecimento, como cientistas políticas, formuladoras de políticas 

e ativistas, pois questões empíricas também são essenciais ao refletir sobre a 

situação das mulheres internacionalmente. 

O feminismo internacionalista, portanto, necessita de novos métodos e 

estratégias. A essencialidade da discussão entre relativismo cultural e o 

universalismo é central e pode ser debatida de muitos lados. Por isso a relação com 

feministas de diversas áreas do conhecimento e regiões globais possibilitam ricas 

informações empíricas, na medida em que a partir dessa discussão podem elaborar 

uma estrutura para a crítica racional, e não imperialista, das tradições. Quando 

Nussbaum escreve o texto feminism and internationalism em 1996, ressalta que 

entre as discussões feministas do próximo milênio estaria a situação de pensadores 
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sociais que não consideraram em seus textos a realidade das mulheres. A questão 

da família também seria o foco da discussão, tendo em vista as diversas formas e 

concepções presentes no mundo. 

Ressalta ainda no texto, que existem problemas centrais do feminismo 

ocidental que não foram devidamente discutidos, como o problema da fome desigual 

das mulheres. Esse problema existe em todas as sociedades, desde as mais ricas 

até as mais pobres e que contam com uma igualdade de gênero já estabelecida. 

Pode-se acrescentar que no caso brasileiro, muitas feministas já discutiam a 

questão das desigualdades que incluíam a fome, inserida nas condições precárias 

de vida e trabalho, como movimentos socialistas e o feminismo negro. Para enfrentar 

esse problema, Nussbaum (1996) afirma que as informações empíricas e teorias da 

justiça que enfrentam o problema das desigualdades distributivas entre nações ricas 

e pobres é essencial. A sugestão da filósofa é na nova era multicultural buscar 

objetivos práticos originais que só serão alcançados por um diálogo e uma abertura 

às situações concretas das mulheres que vivem realidades muito diferentes. Essa 

parceria teórica e prática possibilita refletir rigorosamente sobre questões de justiça 

global.  

Desse modo, é possível visualizar que o pensamento de Martha Nussbaum, 

inserido em um feminismo liberal, busca agregar as diversas formas e áreas do 

conhecimento, reconhecendo a importância de interlocuções com outras áreas do 

globo terrestre a fim de oportunizar uma reflexão mais efetiva sobre as condições 

das vidas mulheres, para refletir sobre uma justiça global que garanta oportunidades 

e melhorias na vida de todas. A ideia da lista de capacidades é igualar o ponto de 

partida de uma forma que a partir do mínimo presente na lista, todas as mulheres, 

em todo o mundo, possam desfrutar de condições de vida dignas e decentes.  

 A abordagem da lista possui uma ideia intuitiva dupla: primeiro, que há certas 

funções que são centrais na vida humana, de modo que a ausência ou presença é 

sentida como uma marca de ausência ou presença de vida humana; e segundo, 

refere-se a fazer essas funções de uma forma verdadeira humana, diferente de uma 

forma animal. A ideia central é poder exercer as próprias funções humanas de 

maneira plena. Referindo ao exemplo de Marx, Nussbaum esclarece que alguém com 

fome não pode utilizar os alimentos de forma totalmente humana, ou seja, com 



 

 

 

 

234 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

raciocínio prático e sociabilidade. O faminto se agarra à comida para sobreviver e 

não consegue se utilizar da racionalidade presente neste ato, como em relação ao 

social e a apreciação dos ingredientes (Nussbaum 1999). 

 A ideia de separar entre o racional e o animal é possibilitar compreender que 

há ações e funcionalidades necessárias à vida humana para o pleno 

desenvolvimento individual. A educação, o lazer, as liberdades de expressão e 

associação são essenciais para garantir esse desenvolvimento, de modo que o ser 

humano possa ser digno e livre para moldar sua própria vida ao invés de ser 

passivamente moldado ou pressionado na forma de um rebanho animal (Nussbaum 

1999). 

 Utilizando-se do exemplo da pessoa com fome, é possível refletir sobre a 

importância de garantir o acesso às capacidades presentes na lista, tendo em vista 

que ao servirem como um mínimo para a dignidade humana, possibilitam um ponto 

de partida equânime entre os indivíduos que a partir disso, poderão refletir sobre 

outras questões essenciais para o desenvolvimento da sociedade. Em um contexto 

social de desigualdades, uma pessoa que precisa se preocupar diariamente com o 

que irá comer, e se irá comer em determinado dia, não tem condições de refletir sobre 

problemas sociais coletivos, como por exemplo, o cuidado com o meio ambiente, 

tendo em vista que há preocupações mais urgentes envolvendo a manutenção da 

própria vida. Assegurar essa base de garantias é essencial para a sociedade como 

um todo ter condições de escolher políticas que irão contribuir para a melhoria de 

suas vidas de forma coletiva. Assim, é preciso cuidar primeiro do individual para esse 

indivíduo ter capacidade de contribuir racionalmente com as discussões e escolhas 

sobre o bem-estar coletivo.  

 Nussbaum (1999) destaca duas capacidades com essencial importância: a 

razão prática e a afiliação. Isso se dá porque ambas organizam e abarcam as outras, 

tornando a possibilidade de uma vida realmente humana. Além da capacidade de 

raciocinar por si, é necessário considerar as necessidades dos outros, para 

comportar-se de maneira plenamente humana. A filósofa esclarece que a abordagem 

das capacidades inicia na arena política a partir da intuição básica de que as 

habilidades humanas exercem uma reivindicação moral de que devem ser 

desenvolvidas. Quando devidamente contemplados com educação, suporte 
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profissional e material, os seres humanos são capazes de desenvolverem suas 

funções (Nussbaum 1999). 

 Os seres humanos possuem certas capacidades de nível inferior, chamadas 

de capacidades básicas, para desempenhar as funções em questão. Quando tais 

capacidades são privadas de recursos que as transformariam em um alto nível que 

figuram nessa lista, são infrutíferos. Quando há uma vida que não contempla os 

poderes de ação e expressão humanas, há uma sensação de desperdício e tragédia. 

Uma vida humana sem a dignidade e escolha é uma forma de morte de sua 

humanidade (Nussbaum 1999). 

Nussbaum considera três tipos de recursos que desempenham um papel 

importante ao considerar o senso de valor e da dignidade humana como 

reivindicações para garantir o funcionamento que irá dar origem aos deveres sociais 

e políticos: primeiro, existem as capacidades básicas, ou seja, a base necessária 

inata que os indivíduos possuem para desenvolver a capacidade mais avançada e 

uma base de preocupação moral; segundo, existem as capacidades internas, que são 

estados da própria pessoa, ou seja, condições suficientes para o exercício das 

funções requeridas. Por exemplo, uma mulher que não passou pela mutilação genital 

feminina, possui a capacidade interna para o prazer sexual; e ainda, grande parte dos 

indivíduos adultos possuem capacidade interna para a liberdade religiosa e a 

liberdade de expressão (Nussbaum 1999). 

Por fim, em terceiro, existem capacidades combinadas, que são aquelas 

capacidades internas combinadas com condições externas adequadas para o 

exercício de determinada função. Como exemplo, Nussbaum cita uma mulher que 

não passou pela mutilação, mas que ficou viúva jovem e está proibida de se casar 

novamente, ela terá a capacidade interna, mas não combinada, de expressão sexual, 

e na maioria dos casos, de emprego e participação política. Menciona também os 

cidadãos em regimes repressivos e não democráticos que possuem a capacidade 

interna, mas não combinada, de exercer o pensamento e expressar sua consciência. 

A lista de capacidades humanas centrais, portanto, é uma lista de capacidades 

combinadas, de modo que realizar um dos seus itens implica além de promover o 

desenvolvimento adequado das competências internas das pessoas, também 
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preparar o ambiente para favorecer o exercício da razão prática e das demais funções 

essenciais (Nussbaum 1999). 

Assim, o desenvolvimento do feminismo universalista de Nussbaum se dá 

com a aplicação das capacidades humanas centrais em todas as nações, garantindo 

um mínimo ético no tratamento ao ser humano, e possibilitando melhorias na 

situação de vida das mulheres. Essa aplicação pode se dar na forma de direitos 

fundamentais, que podem ser inseridas em constituições e servir como base ao 

definir as políticas de cada país. É possível dizer que a lista representa uma forma de 

proteção aos direitos humanos das mulheres, e sua discussão em nível internacional 

condiz com a atualidade do tema, na medida em que a igualdade de gênero consta 

como o 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável inserido na Agenda 2030 (ODS 

2021). Essa Agenda estabelece objetivos e metas a serem cumpridas globalmente, 

no intuito de acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir 

aos indivíduos a paz e a prosperidade. Nesse sentido, a lista de capacidades 

humanas centrais é uma forma de justiça social que pode ser aplicada em âmbito 

global e contribuir para uma vida digna e decente à toda a humanidade. 

 

Considerações finais 

 

Sobre as discussões feministas do atual milênio, Nussbaum estava certa, 

tendo em vista que as concepções e a organização da família estão presentes nos 

diversos escritos feministas atuais, denunciando a organização patriarcal vigente. 

Ainda, diversas reformulações de teorias sociais e filosóficas estão sendo feitas para 

incluir a situação particular das mulheres no mundo. As desigualdades sociais e de 

gênero convergem na medida em que uma está implicada na outra. Isso se dá devido 

ao fato de a situação desigual das mulheres ser mais desigual do que a dos homens, 

considerando além da questão de gênero, as outras formas de desigualdades como 

renda, escolaridade, entre outras. 

Atualmente, é imprescindível às teorias feministas considerar as 

desigualdades de raça e classe social em suas discussões sobre gênero. As 

mulheres negras não podem ser posicionadas na mesma escala de desigualdade das 

mulheres brancas, tendo em vista que historicamente passaram por situações mais 
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precárias de vida e trabalho. Considerar esses recortes é essencial para verificar a 

necessidade de cada grupo de mulheres. É nessa discussão que a ideia do coletivo 

deve ser aderida, para melhor representar politicamente e reivindicar as 

necessidades básicas de cada grupo. 

A ideia de garantias mínimas com as capacidades elencadas por Nussbaum 

surge como uma forma anterior à reflexão sobre essas categorias do coletivo, pois 

inicialmente é necessário considerar o indivíduo, na medida em que garantir o acesso 

ao básico da lista possibilitará um ponto de partida equânime entre os seres 

humanos que a partir disso, cada grupo social, cada organização ou corrente 

feminista poderá reivindicar as particularidades de seu movimento de acordo com 

suas necessidades. Tendo em vista essa ideia, não há como considerar que o 

feminismo internacional desenvolvido por Nussbaum não leva em conta situações 

particulares de cada contexto. A própria lista surge com 10 capacidades mínimas 

elencadas que podem ser ampliadas, desde que se respeite o mínimo que está 

disposto para garantir uma vida digna e decente à toda a população, e 

principalmente, melhorar a situação de vida das mulheres. 
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12. QUE SER HUMANO TEMOS E PARA ONDE VAMOS (SE VAMOS!)? 

 
 

https://doi.org/10.36592/9786581110307-12  

Vera Marta Reolon1 

 

“Os discursos NÃO se apagam E SE fazem presentes em CADA ação.  

Cem linhas, COM linhas e sem linhas [...]” 

 

O SEGREDO: “fazer existir, não julgar” (Deleuze) 

 

OUTRO SEGREDO: “Não invadir a VIDA dos outros” (Vera Marta Reolon) 

 

 

Para Hannah Arendt o homem não é um ser de natureza, mas um ser de 

condição. A condição humana é que o homem é um ser de ação e discurso. Os 

“negócios” humanos são a ação e o discurso.  A natureza é o labor, ligado ao 

atendimento de necessidades, limitado às esferas vitais do homem (como o texto de 

Hannah se inseriu em contexto histórico em que não havia a necessidade de divisão 

em gênero, sequer em distinções de homem/humano, mantém-se o escrito da autora 

em alguns momentos difíceis de ser alterados e adaptados à atualidade).  

Tudo o que os homens sabem, fazem ou experimentam só tem sentido na 

medida em que pode ser discutido. Hannah nos dá uma indicação de que há 

“verdades” que ficam além da linguagem. E que o que resta é a possibilidade de um 

mundo, de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, sem a única atividade que 

lhes resta, já que a linguagem não produz efeitos no social e o trabalho nos falta. Isso 

em 58, do século passado, imagine-se o que ela diria nos dias de hoje, em que, por 

exemplo, no Brasil temos 14 milhões de desempregados em números oficiais (mas, 

segundo pesquisas, a formalidade se efetiva apenas com metade da população 
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economicamente ativa), em que os dados são adquiridos de fontes que os produzem 

a partir de sujeitos que buscam emprego (sabe-se que a grande maioria de 

desempregados param de buscar emprego depois de diversas recusas e buscam 

apenas a sobrevivência em trabalhos “bico”, ou mesmo em buscas assistenciais.  

Partindo-se destes pressupostos, de que a ação humana é o trabalho, que este 

é a condição humana por excelência e pensando nos dados que nos são fornecidos 

praticamente todos os dias de queda de postos de trabalho e número alarmante e 

crescente de desempregados. Partindo-se de que muitos destes postos de trabalho 

são perdidos em função da introdução das tecnologias em todos os meios, 

comprovado este fato em exposições de indústrias (como a Mercopar, por exemplo), 

desenvolvimento de novos produtos A Mercopar apresentada aos visitantes e 

investidores surpreende-nos com espaços de apresentação de startup’s em guichês 

de cada prefeitura do estado do Rio Grande do Sul, robótica, desenvolvimento de 

produtos a base de novas tecnologias e uso de maquinário (ou seja, com parca 

atividade humana ou mesmo nenhuma).   

Partindo-se de tudo o que se têm escrito sobre as ideias de homem, suas 

necessidades, suas angústias e ideias do bem viver, do compartilhar, do viver em 

sociedade, de “compaixão”. Que HOMEM temos hoje, ele é diferente, ele VIVE, ou ele 

apenas sobrevive. O que diferencia basicamente viver efetivamente é possuir 

condições mínimas de sobrevivência e dignidade no viver. Ou podemos crer que 

aqueles seres que reviram lixões em busca de alimento, precisam humilhar-se para 

obter um trabalho digno para sustentar a si e suas famílias, cremos firmemente que 

vivem?. Conseguimos vê-los e não sentir nada, não nos crermos sequer não dignos 

nós também já que não conseguimos pensar sobre soluções para todo esse caos? 

Que tipo de inteligência podemos designar possuirmos se não buscamos, nem 

temos, soluções para tais condições? O mundo (porque não só o Brasil vive tais 

condições, mas mesmo países ditos de primeiro mundo vivem realidades 

semelhantes, em grandes acumulações de renda e não partilhamento de riquezas. 

Vivemos num “salve-se quem puder” (ou seja, queda de toda e qualquer 

possibilidade social!)? 

Num tempo em que vivenciamos grandes demandas por novas respostas a 

tudo o que nos ocorre no social, nem sempre com vontade e desejo de pensar sobre 
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elas, porque a academia (as universidades) deveriam estar em buscar de refletir 

sobre tais necessidades de muitas transições, imigrações, emigrações, 

transferências de pessoas de cá para lá (nem sempre bem vindas!, porque se o 

fossem tais países preparar-se-iam para recebe-las de formas mais dignas do que 

apenas jogá-las a viver nas ruas em sub-empregos – entende-se também que já não 

há tais condições mínimas nem para os habitantes locais), de uma violência 

galopantemente invasiva e sem possibilidades de soluções no mundo e na sociedade 

(não há interesse, a não ser que os interesses sejam os de livrar-se do “problema”, 

enjaulando, marginalizando, segregando, “matando”?). Já que as condições mínimas 

não são “preparadas” para receber os imigrantes a morte é saída esperada.  

Há um “parecer” ser, um ter mais do que qualquer possibilidade de busca de 

ser, de viver, de um  mascarar-se para fingir ser algo e/ou alguém (aqui “copiar” o 

outro deixa de ser o horror Frankenstein para “parecer” ser o outro – os reality shows 

nos comprovam, as invasões de privacidade, as fake news -  que, sem qualquer 

possibilidade de identidade – DIFERENÇA - SINGULARIDADE - própria, sequer do 

outro - já que jamais haverá qualquer possibilidade de ser O outro!). 

 Num mundo em que não se sabe mais o que é o homem, o que o diferencia de 

uma máquina, o que é uma máquina (alguns chegam ao absurdo de pensar que as 

máquinas operam-se sozinhas, programam-se sozinhas,.., são!). Muitas pessoas 

envolvidas em buscas na internet por romances inclusive, confundem a máquina 

com seres reais, os dados de identificação são parciais e elas se iludem com 

mensagens parciais. Muitos, mesmo em redes de tecnologia verbalizam “a máquina 

errou”, mas, veja-se, as máquinas são programadas por humanos, suas respostas 

foram programadas. As máquinas não são seres humanos, elas deveriam ser 

ferramentas para ajudar os humanos a viver melhor, não produzir mais problemas. 

 Num tempo em que não se compreende o que se tem para viver, como as 

relações homem – homem podem se dar, como viver (já que tudo aparenta ser só 

“conexão”!) como escolher uma vida a viver. Que tipos de relações efetivamente 

podemos designar como “relação” já que temos sempre uma intermediação 

maquinaria? É possível ainda “escolher“?  O que pensadores antes de nós 

acreditaram ser uma escolha, uma  boa escolha? Ainda é possível “viver”, na forma 
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como estes pensadores (alguns- ou todos?) pensaram, propuseram, escreveram 

sobre? 

 Sem trabalho, não se tem o poder de troca para pensar em “VIDA”, 

socialmente, pessoalmente, em família,.... Como, há um homem sem trabalho, logo, 

sem o retorno desta condição, quem o sustenta, o quê o sustenta, ele pensa, ele 

“rouba” (se ele rouba, ele tem a condição???? – ele é HUMANO??)?. 

 Se o homem, ou o ser que temos hoje (se é “ser”), não tem a condição de seu 

sustento, quem o mantém respirando? De onde viriam recursos para tanto, que tipo 

de governos podemos pensar para atender a essas demandas (é de “governo” que 

se precisa – de que tipo de “governo” estes “seres” precisam?). 

 Estas são questões que urgem ser pensadas  inclusive para repensar 

sociedades, meios de sobrevivência, de subsistência, de trocas, meios de relações, 

possíveis ou não, de seguir com o que fazemos ou mudar os rumos. Logo, se há um 

lugar onde tais questões, indagações JÁ DEVERIAM TER SIDO PENSADAS E OBTER 

ALGUMAS PROPOSTAS deveria ser na FILOSOFIA.  

 URGE, para ONTEM, que a educação, principalmente na FILOSOFIA, já 

estivesse com alunos “formados”, pensando sobre tais questões, propondo novas 

pesquisas, mas com ÉTICA (não é na ACADEMIA que se deveria falar, pensar, 

escrever, discutir, propor desta forma??? – se não for – onde mais poderia ser – 

existe um outro lugar?????).     

 Derrida faz uma desconstrução linguística para chegar a um entendimento, 

que deseja que cheguemos com ele. Com a psicanálise, há uma desconstrução 

linguística do sujeito, para que ele se “ache”, se compreenda efetivamente, enquanto 

estrutura psíquica. Desta forma, é necessário, importante e relevante, investigar 

como a educação pode (e se deve) fazer frente às desestruturas da 

contemporaneidade e a crueldade que advém delas. 

Através do estudo de diferentes autores propostos busca-se um referencial: 

que nos mostre o que faz com que nos tornemos humanos, o que nos diferencia 

como humanos?. O homem, em alguns momentos, diz-se humano porque possui 

racionalidade, porque possui espírito, enfim diferentes conceitos, construções 

teóricas que, na verdade, nada dizem, são apenas palavras que não trazem respostas 

às nossas inquietações. 
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A psicanálise, como teoria interpretativa da realidade, serve para analisar os 

fenômenos, no campo individual, através das manifestações do inconsciente, 

presentes na linguagem dos diversos sujeitos, nos chistes, na interpretação dos 

sonhos, etc. Pode, entretanto, interpretar os fenômenos sociais, através da análise 

das manifestações da sociedade, das organizações e instituições, dos grupos 

sociais. Aliando-se a filosofia, essencial para seu desenvolvimento desde o início, a 

psicanálise, além de realizar interpretações, reflete sobre os fatos, utilizando-se das 

teorias dos grandes pensadores.  

Partindo-se, assim, da escrita desconstrutiva de Derrida, o discurso 

psicanalítico é o que pode dar conta das questões contemporâneas: “Se há um 

discurso que poderia, hoje em dia, reivindicar a causa da crueldade psíquica como 

assunto próprio, este é o que se chama, de mais ou menos um século para cá, 

psicanálise” (DERRIDA 2001, 8-9).  

Basta que eduquemos, que adestremos os animais, mesmo que selvagens, 

para observarmos neles amorosidade, carinho, dedicação. Se os tratarmos com 

amor, recebemos amor e dedicação para sempre. O ser humano também precisa 

desta “amarragem” amorosa, sem esta estruturação, sem esta dedicação ele fica 

perdido, como um objeto do Outro, este que o gerou. É preciso que o ser humano, ao 

nascer, ou antes disso, seja desejado, seja marcado com a insígnia do desejo por 

alguém, que ele tenha sido esperado, querido por alguém, mas não desejado para 

completar este alguém, e sim que ele seja desejado para viver, ser feliz, progredir, 

fazer-se. É um processo, e um projeto de humanização constante, que se inicia com 

este Outro.     

Para que sejamos marcados como desejantes, tenhamos “voz plena de valor”, 

precisamos da marca primordial de instituição narcísica, que denominamos Amor do 

Outro. Outro este que faz para nós um papel materno, de mãe instituidora da marca 

amorosa que levaremos em nossas vidas. Sem esta marca inicial não somos 

considerados estruturalmente sujeitos, donos de uma identidade, estaremos sempre 

presos a alguém que nos deve conduzir pela vida, pois esta marca é primordial, 

necessária em nossa frenética luta pela libertação. Com a marca podemos nos 

libertar e seguir. Sem a marca estamos presos ao desejo do Outro, às suas 

imposições.   
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Freud via nos primórdios da experiência psíquica uma identificação primária que 

consistiria na “transferência direta e imediata” do ego em formação para o “pai 

da pré-história individual”, o qual possuiria as características sexuais de pai e 

mãe e seria um conglomerado de suas funções. (KRISTEVA 1987, 36).  

  

   Diferentemente de Platão, que concebe o amor como movimento, pulsão, vida, 

desejo de algo, busca por algo, Schopenhauer encontrou o a priori manifestando-se 

na Vontade. Como coloca Dumoulié (2005), o nosso conhecimento se acha 

encerrado no mundo dos fenômenos, portanto de representação, mas nós temos a 

intuição imediata através do nosso corpo, da essência íntima dos seres e do mundo. 

Para Schopenhauer, que sofreu influências de Platão e Kant, o mundo é fenômeno, é 

representação. A Vontade estaria em um mundo de ideias – platônico -, num mundo 

idealizado, superior, inalcançável, que pode apenas ser simbolizado. A Vontade, 

entretanto, não é externa, para Schopenhauer, ela está em nós: 

 

A coisa em si, que não podemos conhecer do lado de fora, nós a alcançamos 

diretamente por dentro, pois ela está em nós. Esta Vontade, da qual a vontade 

humana é apenas uma manifestação, é um princípio metafísico, sustentáculo de 

tudo aquilo que é. [...] A expressão “coisa em si” deve ser entendida da maneira 

mais concreta, como uma Coisa toda-poderosa que habita em cada um de nós, 

que nos faz viver e nos vai devorando ao mesmo tempo. Por essência é um 

desejo bruto, cego e insaciável. (DUMOULIÉ 2005,101).  

 

 Schopenhauer estabelece uma dupla lei relativa ao desejo: os contrários se 

atraem e cada um procura no outro aquilo que lhe falta. Desta forma, procura-se um 

amado que possua aquilo de que se é carente. Aqui há uma conexão com Platão e 

com Lacan.  

 Embora Lacan tenha aparentado uma grande distância em relação a 

Schopenhauer, que ele quase não cita, seu pensamento apresenta inúmeros pontos 

de contato com o filósofo. A noção de Coisa, tão essencial à teoria lacaniana, cujas 

nobres origens kantianas e heideggerianas são abertamente reconhecidas, tem 
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ocultas e profundas ligações com a Coisa em si de Schopenhauer, a Vontade de gozo 

cega e mortal.  

 Alain Juranville (1987) faz uma diferenciação das estruturas neurose, psicose 

e perversão, no que concerne ao desejo e ao amor de estrutura: 

 

O psicótico não dá, não quer a relação com o Outro, que suporia que ele entrasse 

na castração. “A psicose”, diz Lacan, “é uma espécie de falência no que concerne 

à realização do que é chamado ‘amor’”. Nela, o sujeito quer o gozo absoluto, o 

que ele efetivamente conhece ao nível de seu corpo. Daí seu narcisismo. [...] [Na 

perversão] dá-se apenas ao Outro simbólico, essencialmente ausente do mundo. 

Todos os “outros” humanos, inclusive o próprio sujeito, são para esse Outro 

instrumentos de gozo. [...] O neurótico precisa, pois, de um simbólico 

suplementar, ou seja, do sintoma, onde o desejo se mantém como recalcado. 

(JURANVILLE 1987, 363-365). 

  

 O que nos torna humanos então, para a psicanálise, não nos deixando 

objetivar, ou sermos objetivados, é este amor de estrutura, que nos diferencia perante 

os demais, que nos torna desejantes,  desejantes de vida, de felicidade, de busca. 

 Sartre vai além deste conceito, ele fala do existir humano, do processo da 

existência humana, como uma construção, construção esta que parte da própria 

liberdade de ser humano. O homem vai construindo sua existência, a partir da 

liberdade que possui, liberdade de escolher, conforme seu desejo: “toda verdade e 

toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana” (SARTRE 1970, 01). 

 O humano é constituído pelo Outro. A partir desta marcação estrutural, 

amorosa, ele pode nomear-se, determinar-se, decidir por si. Inicialmente ele não é 

nada, é o resultado do desejo deste Outro. Mas é somente através deste desejo que 

ele poderá desejar, para si, para o mundo.   

 No texto sartriano, há uma noção de humanidade que extrapola toda a 

individualidade, todo egoísmo ou todo egocentrismo narcisista que o homem possa 

carregar, pois ele expõe a liberdade existencial humana como uma responsabilidade 

que inclui a humanidade inteira: “a nossa responsabilidade é muito maior do que 

poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira” (SARTRE 1970, 03). 
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 Logo, em Sartre, toda nossa ação é livre, a partir de nossas escolhas, toda 

nossa ação é uma construção livre de nossa individualidade, uma marca individual 

de nossa existência, mas ela também é uma responsabilidade sobre a marca que 

transmitimos como retrato da humanidade toda e “sobre” toda essa humanidade. 

Essa responsabilidade carrega muita angústia, e daí a afirmação de Sartre de que o 

“homem é angústia” (SARTRE 1970, 04). Não há disfarces para a angústia, pois ela 

faz parte deste existir humano, de escolhas e de responsabilidade. 

 Kierkegaard vai propor que o homem deve/pode escolher/eleger como vai 

conduzir sua vida. Propõe dois estilos de vida, de escolha: o estilo de vida estético e 

o estilo de vida ético. Se o homem opta por seguir um estilo de vida estético (que 

aqui nada tem de estética – arte ou o que hoje entendemos pela palavra estética), 

ele é o que vive o INSTANTE (fronteira entre o antes e o depois). Em princípio ele 

viveria em liberdade. Mas na crítica que Kierkegaard faz a este “escolhedor”, dirá que 

esta liberdade é um engodo, já que a verdadeira liberdade só se dá na opção pelo 

estilo de vida ético 

 

o que vale é madurar a própria personalidade  antes de formar o espírito. [..] 

desejarias fortalecer tua alma [..] tem em cada ser uma potência capaz de 

desafiar o mundo inteiro. [..] o principal da vida , reconquistar-te a ti mesmo , 

adquirir-te a ti mesmo, com a condição de que possas, o mais bem que queiras 

poder a energia necessária para fazê-lo. (KIERKEGAARD 1966, 9-11). 

 

O estilo de vida ético, à semelhança do que ocorria no mundo grego incorpora, 

abarca o que entendemos por estético. Ao optarmos pelo estilo de vida ético, 

incluímos em nossa opção a vida estética, incluímos a opção por nós mesmos, o 

eterno. O sujeito  que opta pelo estilo de vida estético vive no desespero e nada tem 

de fato.  

 

Tua escolha é uma escolha estética, mas uma escolha estética não é uma 

escolha. Em verdade, o fato de escolher é uma expressão real e rigorosa da ética 

[..] o único aut-aut  (ou isto, ou aquilo) absoluto que existe é a escolha entre o 

bem e o mal e essa escolha  também é  absolutamente ética. (KIERKEGAARD 

1966, 20).  
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O desespero não deve ser um inibidor de minha ação. Ao contrário, deve me 

engajar na ação: “não é preciso ter esperança para empreender [...] não deverei ter 

ilusões e que farei o melhor que puder” (SARTRE 1970, 08).   

 A realidade só existe a partir da ação, o homem só existe à medida que se 

realiza na ação, o homem é o conjunto de seus atos.  

 Para Hanna Arendt o homem não é um ser de natureza, é um ser de condição. 

A condição humana é que o homem é um ser de ação (arte) e discurso (político).  

Hanna diferencia labor de trabalho, mas dirá que a condição humana, por excelência 

é o trabalho, ação humana que nos diz quem e o quê somos. 

 

Com a expressão vita activa pretendo designar três atividades humanas 

fundamentais: labor, trabalho e ação. [..] o labor é a atividade que corresponde 

ao processo biológico do corpo humano [...] tem a ver com as necessidades vitais 

[..] a condição humana do labor é a própria vida. O trabalho é a atividade 

correspondente ao artificialismo da existência humana. [..] a condição humana 

do trabalho é a mundanidade. A ação, única atividade que se exerce diretamente  

entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à 

condição humana da pluralidade. (ARENDT 2008, 15).  

 

 Independentemente se tomamos cada uma das atividades humanas ou se nos 

dedicarmos, abarcarmos o termo proposto por Hanna, vita activa, as três atividades 

referem-se ao que designa, distingue o homem como homem, à durabilidade do 

mundo, já que o homem o habita. 

 

o trabalho de nossas mãos, em contraposição ao labor de nosso corpo – o homo faber 

que “faz” e literalmente “trabalha sobre” os materiais, em oposição ao animal laborans 

que labora e “se mistura com eles” – fabrica a infinita variedade de coisas  cuja soma 

total constitui o artifício humano. (ARENDT 2008, 149).   

 

 Outros autores também nos apresentam a importância do trabalho na vida 

humana, para o seguir de sua existência: “No trabalho, o homem satisfaz uma 

potência de criação que se multiplica por numerosas metáforas” (BACHELARD 2001, 

24). A própria Hanna vai nos conduzir, em seu texto A Condição Humana, o que 
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faremos (ela já se questionava nos anos 60  do século XX), sem trabalho: “O que se 

nos depara, portanto, é a possibilidade de uma sociedade de trabalhadores sem 

trabalho, isto é, sem a única atividade que lhes resta” (ARENDT 2008, 13).  

 E ela mesma nos aponta o que pode nos ter conduzido a esta “situação”: 

 

[..] talvez o desejo de fugir à condição humana esteja presente na esperança de 

prolongar a duração da vida para além do limite de cem anos. [..] O problema tem 

a ver com o fato de que as “verdades” da moderna visão científica do mundo, 

embora possam ser demonstrados em fórmulas matemáticas e comprovadas 

pela  tecnologia, já não se prestam à expressão normal da fala e do raciocínio. 

[..]Se realmente for comprovado esse divórcio definitivo entre o conhecimento e 

o pensamento, então passaremos, sem dúvida, à condição de escravos 

indefesos, não tanto de nossas máquinas quanto de nosso know-how, criaturas 

desprovidas de raciocínio, à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente 

possível, por mais mortífera que seja. (ARENDT 2008, 11)   

 

Nunca, em nenhuma outra época de nossa história, esteve o homem tão só 

em meio à multidão. Os ideais que o sustentavam caíram, a felicidade não depende 

mais da harmonia de vínculos sociais, mas de objetos adquiridos e ofertados 

incessantemente pela mídia e os instrumentos gerais do marketing. Há uma oferta 

de gozo total. A foraclusão da Lei da vida é paga com dízimos. O sujeito é 

transformado, através do seu assassinato, em objeto submisso do gozo do Outro. 

Não há nada mais psicotizante do que isso. Nas doenças da modernidade, anorexia, 

bulimia, toxicomanias, e a consequente violência advinda delas, o que se tem são 

sombras que o mundo das luzes não ilumina. A modernidade nos oferece um mundo 

iluminado (de uma iluminação artificial, mascarada)  pelos outdoors plenos de 

ofertas, mas nosso eu, quem somos, para onde vamos, o que desejo (?), não há 

resposta. Há muita “luz” de LED e a luz interior é apagada!  

A oferta que temos é de pulsão de morte em todo tempo. O mercado demanda 

ofertas onde o consumidor precisa e não vive sem a mercadoria. Este é o modelo de 

paradigma que abarca as toxicomanias, é causa e consequência delas. O que vem 

antes, um mundo que facilita as toxicomanias, ou elas originam o mundo? Não 

sabemos, surge que pensemos sobre isso. As doenças modernas remetem à morte 
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do sujeito, uma segunda morte que vem antes da primeira (interrupção da vida), pois 

esta segunda é a morte do sujeito no Simbólico. São estas “doenças modernas”, 

anorexia, bulimia, toxicomanias, resultados destas desestruturas psíquicas?  

Hannah Arendt e a questão do totalitarismo => as perversões. Seus 

questionamentos do homem a realizar ações sem pensar cobre elas, apenas 

atendendo às demandas e aos comandos de outrem . As confusões público-privado, 

câmeras e os excessos de invasões sobre a vida das pessoas, ao mesmo tempo que 

tais invasões em nada auxiliam no cessar da violência (já que o são por si)  e nada 

provam, quando exigidas pela justiça penal. Esta violência (invasão) produz uma 

violência virtual que, sob pressão, desencadeia violência física. As FEBEM’s e a falsa 

educação do ECA na prática. As falas dos meninos da FEBEM: “eu quero ficar com os 

grandões no presídio, depois dos 18, quando zera minha ficha policial”  (sic). Leis 

iguais para todos, Há essa dita igualdade na prática das leis? Voltando a Hannah e o 

caso Eichmann  e à forma “judaica” de conduzi-lo. Conceito de autonomia => Bildung, 

a partir da Paidéia grega e de Rousseau e Hobbes. As diferentes formas de arte, a 

arte contemporânea e a perda dos conceitos de  arte e de vanguarda na artes. Para 

onde foi a busca pela Bildung, perdeu-se? 

Nietzsche: “nunca se precisou tanto de educadores morais” (sic) 

Michel Foucault em seus Seminários sobre o Governo de Si e dos Outros e 

sobre a Hermenêutica do Sujeito aborda e discorre sobre o cuidado de si, como uma 

questão ampla de uma busca de saúde que vai de encontro com o conhecimento de 

si, com o saber de seu corpo, com o saber de suas necessidades, de seus desejos, 

com vistas a uma ampla busca de felicidade, não mais como uma busca utópica, 

subjetiva, inalcançável (talvez como ideal demais!) mas, através desse 

conhecimento de si, uma felicidade possível, palpável,  vivenciável: “A filosofia está 

assimilada ao cuidado com a alma (o termo é precisamente médico: hugiainein), e 

esse cuidado é uma tarefa que deve ser seguida ao longo de toda a vida”. (FOUCAULT 

1997, 120). Hermenêutica de si => epimeléia  heautou (grego) – cura sui (latim) – 

princípio de ocupar-se de si => cuidar de si mesmo => conhecer a si mesmo => 

obscurecido pelo brilho do Gnôthi seauton. (FOUCAULT 1997, 119). Que fazer 

de nossas vidas, quem somos, para onde vamos, tudo depende de nós: “o destino do 

homem está em suas próprias mãos” (SARTRE 1970, 09). 
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13. MOVIMENTOS SOCIAIS E MULTILATERALISMO FACE À GLOBALIZAÇÃO 
 

 

https://doi.org/10.36592/9786581110307-13  

  
Nuno Andrade Ferreira1 

1 Nota introdutórias 

 

A globalização e a emergência de redes globais alteraram a natureza da 

governança, trazendo para a primeira linha da representação de interesses um 

conjunto de novos atores não estatais, sejam eles corporações multinacionais, 

grupos religiosos, organizações não governamentais ou movimentos sociais (Tibbett 

2009, 5), estes últimos objeto principal desta reflexão.  

A humanidade vive momentos desafiantes, marcados por um conjunto de 

crises que colocam em causa padrões de vida e, no limite, a própria existência da 

espécie. Essas crises, sejam elas econômicas, sociais, ambientais ou, como 

descobrimos em 2020, sanitárias, têm como característica preponderante a sua 

dimensão global e transfronteiriça, numa escala que nos desafia, porque inédita. 

Deste modo, não se pode esperar que respostas antigas sejam eficazes com 

problemas novos, em contextos novos.  

Assim, e como oportunamente referem Jacobs et al.(2020, 6), a solução para 

cada um dos problemas com que somos confrontados parece depender de 

mudanças profundas nas relações entre Estados e no funcionamento das 

instituições que concretizam a ideia de multilateralismo. Rosenau (1995, 13) coloca a 

questão em termos que facilitam a sua compreensão, referindo-se à necessidade de 

procurar ordem na desordem ou coerência naquilo que aparenta ser contraditório.  

Porém, nem tudo depende de arranjos institucionais. A história está repleta de 

momentos de forte mobilização social não formal, por força da conjugação de 

interesses, para a substituição de um determinado status, com cidadãos movidos 

pelo ideal de uma sociedade mais justa (Vergara-Camus 2016, 250). Como reforça 

Berberoglu (2019a, 1), sempre que foram criadas as condições de base necessárias, 
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as pessoas organizaram-se e empoderaram-se, em prol da transformação das suas 

comunidades.  

Particularmente nas últimas décadas, assistimos a um fortalecimento da 

sociedade civil enquanto fenómeno global, impulsionada pelas plataformas 

tecnológicas de comunicação, de onde emergem novos espaços públicos de debate, 

perto daquilo que designaríamos de opinião pública global (Tibbett 2009, 10).Os 

movimentos sociais contemporâneos, que correspondem à tal visão globalizante, 

contestam os modelos de organização social, econômica e política, o 

enfraquecimento do Estado social e o aumento das desigualdades (Ghimire 2005, 1), 

questionando as classes dominantes e os interesses instalados (Berberoglu 2019a, 1). 

A mobilização social tem o potencial de ser a salvaguarda necessária dos 

direitos dos cidadãos, constituindo-se, a prazo, como garante de soluções políticas 

mais inclusivas, apostadas no combate por mais justiça social, capazes de contrariar 

e combater as disparidades existentes (Vergara-Camus 2016, 252). 

O exercício aqui proposto passa por uma tentativa de integrar os movimentos 

sociais na discussão sobre a transformação do multilateralismo, neste mundo 

globalizado, realçando a importância da sua missão, mas sem esquecer as 

caraterísticas que lhe são intrínsecas e a forma como elas impactam as expetativas 

que devemos ter sobre o tipo de participação possível e desejável.  

Seguindo a tipificação proposta pela American Psychological Association, 

estamos perante um artigo teórico, que parte da literatura existente, propondo um 

aprofundamento do objeto de investigação. “Authors of theoretical articles trace the 

development of a theory to expand and refine its constructs, present a new theory, or 

analyze an existing theory” (American Psychological Association 2020, 27). 

Esta breve pesquisa assume, igualmente, um caráter exploratório, na medida 

em que aquilo que se pretende, nas palavras de Gil, é “esclarecer e modificar 

conceitos e ideias, tendo em vista a formulação de problemas mais precisos ou 

hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” (Gil 2008, 27). 

 

2 Movimentos sociais, globalização e mudança 

 

Usado   originalmente  por  Marshall  MacLuhan,  na  década  de  60  do  século 
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passado, o termo ‘aldeia global’ apresenta-se como uma forma de resumir um certo 

modo de estar e pensar o mundo, não a partir de uma perspectiva nacional, mas 

numa dimensão que ultrapassa fronteiras, seguindo uma “metodologia 

heteronómica” (Franco e Caetano 2020, 7), em que a coletividade prevalece.  

A globalização acelerou mudanças, alterou os mercados e ajudou a definir 

sectores fundamentais para as sociedades contemporâneas (Brown et al. 2000, 5). 

Castells (2007) considera que a globalização é o resultado do desenvolvimento 

tecnológico e da flexibilização de processos, favorecendo a competição entre 

agentes econômicos.  

Como explica Santos (2001, 35), assistimos à emergência de uma “nova 

economia mundial”, que apresenta sete traços principais: i) a dominação do sistema 

financeiro; ii) a prevalência de processos de produção flexíveis e multilocais; iii) 

transporte a custos baixos; iv) uma revolução ao nível das tecnologias de informação 

e comunicação; v) a desregulação das economias nacionais; vi) a proeminência das 

agências financeiras de índole multilateral; vii) a emergência de capitalismos 

transnacionais (ibidem). 

A globalização impõe-se como “um movimento inexorável” (Pereira 2008, 114) 

e coletivo (Bauman 1999, 7), que se concretiza pelo enfraquecimento de fronteiras 

(reais ou imaginárias) e pelo incremento da mobilidade, das trocas culturais, 

comerciais e financeiras. Mas Evans (2008; 2003) - tal como Santos (2001) - refere-

se à supremacia de uma globalização hegemônica, fator de desigualdade e de díspar 

distribuição de riqueza, com os benefícios concentrados nos centros e os custos 

alocados às periferias, favorecendo novas divisões ou aprofundando divisões 

antigas.  

 

The most powerful and challenging form of the local–global dialectic are the 

North–South divisions that have been inscribed in the structure of the global 

political economy for 500 years and exacerbated by contemporary neoliberal 

globalization. This divide is built into global structures of power, both public and 

private, economic and cultural (Evans 2003, 658). 
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Esta globalização de contradições, que cria oportunidades e aumenta 

desigualdades, tende a retirar protagonismo ao Estado – porque agora menos capaz 

de dar respostas cabais – naquilo que são as redes de poder e influência, 

transferindo-o para um conjunto de outros atores (Marx 2012, 22). 

Foucault (1979, 182) havia, nos anos de 1970, alargado o conceito de poder 

para lá das fronteiras institucionais, dizendo-o apto a ultrapassar “as regras de 

direito que o organizam e delimitam” e, deste modo, capaz de “captar o poder na 

extremidade cada vez menos jurídica de seu exercício” (ibidem). Castells (2012, 22) 

aprofunda esta ideia, quando recorda que, em sociedade, ao poder formal 

corresponde um espaço de contrapoder: “la capacidad de los actores sociales para 

desafiar al poder incorporado en las instituciones de la sociedad con el objetivo de 

reclamar la representación de sus propios valores e intereses” (ibidem). 

É neste ponto que fará sentido regressar a um dos pontos centrais deste 

trabalho, relacionando movimentos sociais com globalização, agora já devidamente 

colocada na sua complexidade e contradição. Castells (2012, 29), mais uma vez, 

observa que os movimentos sociais são fonte de mudança e estão na origem de 

transformações sociais, fazendo, por isso, parte da sociedade e das suas dinâmicas 

naturais. Touraine (1978, 47) já havia referido que os movimentos sociais não são 

eventos necessariamente excecionais, antes estão no centro da vida social.  

Ao arriscar uma definição, a partir da súmula de diferentes abordagens, 

Castilho (2013, 16) apresenta-nos os movimentos sociais como um conjunto de 

práticas sociais e históricas viradas para a mudança nos campos social, econômico 

e político, respondendo a problemas que persistem nas sociedades modernas. Estes 

atuariam a diferentes níveis, do microlocal ao global, suportados por redes, visando 

a resolução de problemas identificados ou até de ruturas mais profundas, a partir do 

exercício do direito à cidade. 

Não longe desta conceção, Touraine (1978, 108) vislumbra três grandes 

dimensões nos movimentos sociais: i) a identidade coletiva; ii) a expressão de 

oposição face a algo; iii) o resultado do seu próprio contexto histórico e cultural. 

Constata Berberoglu (2019a, 2) que, ao longo dos séculos, foram vários os 

movimentos que surgiram e se desenvolveram de forma espontânea, mesmo que 

sem especial cuidado ao nível estratégico, tático ou organizativo. Essa tendência 
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parece ter-se consolidado no advento do capitalismo, com movimentos a desafiarem 

o poder dos Estados (ibidem). 

 

Among these we find the great bourgeois revolutions of the eighteenth century, 

when the nascent national bourgeoisies of Europe rose up in arms to smash the 

old (feudal) system to rule society under the banner of ‘freedom’ across the 

continent for ‘free trade’, investment, and economic activity that later facilitated 

the accumulation of private capital through the exploitation of wage-labor 

(Berberoglu 2019a, 2). 

 

Já na transição do século XX para o XXI, com a globalização a avançar, as 

mudanças estruturais nas economias e nas sociedades têm feito eclodir uma série 

de novos movimentos sociais, impulsionados tanto pela liberalização econômica e 

instabilidade financeira mundial, como pela transição institucional que levou à 

emergência de novos centros de autoridade – tudo isto debaixo de uma mudança 

ideológica de afirmação do neoliberalismo (O’Brien et al. 2000, 7–12). 

Sem que as delimitações administravas e políticas dos territórios constituam 

qualquer tipo de condição prévia, os movimentos surgidos procuram contrariar as 

consequências negativas de um mercado em reestruturação, a partir do impulso 

dado originalmente pelo chamado Consenso de Washington2 (Vergara-Camus 2016, 

250). A globalização do capital, de que nos fala Berberoglu (2019b, 77), levou a um 

aumento das contradições globais, com impactos a nível mundial, face à progressiva 

alteração das relações produtivas. Essas contradições resultaram no 

desenvolvimento de respostas cívicas partilhadas.  

Dos movimentos pelos direitos dos trabalhadores, direitos civis e justiça, aos 

movimentos pacifistas, antiglobalização ou, mais recentemente, pela salvaguarda do 

meio ambiente, são vários os exemplos que podemos identificar (Foran 2019, 403; 

Berberoglu 2019a, 7–8). Os movimentos sociais em contexto de globalização são, 

                                                     
2 O Consenso de Washington, de 1989, que juntou economistas e instituições internacionais, afirmou-
se como a principal referência na atuação de organizações financeiras, como o Fundo Monetário 
Internacional. As suas linhas de ação são: i) disciplina fiscal; ii) reformulação das prioridades das 
despesas públicas; iii) reforma fiscal; iv) liberalização financeira; v) política cambial competitiva; vi) 
liberalização do comércio; vii) liberalização do investimento direto estrangeiro; viii) privatizações; ix) 
desregulação; x) direitos de propriedade (Rangel e Garmendia 2012, 46-47). 
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deste modo, motores de mudança e um desafio ao situacionismo, à manutenção de 

privilégios, desigualdades e hegemonia. Surgindo de uma crise em que as condições 

de vida se tornam insuportáveis ou motivados por uma desconfiança institucional e 

falta de legitimidade (Castells 2012, 209), os movimentos exigem o seu lugar na esfera 

pública e reivindicam mudança. 

 

3 Multilateralismo e movimentos sociais: a importância da síntese 

 

Mas como perceber os movimentos sociais à luz do multilateralismo? 

O dilema com que nos deparamos é duplo. Por um lado, uma dinâmica de 

globalização, com dimensões econômica, social, cultural, religiosa e jurídica (Santos 

2001, 32). Por outro, a já observada erosão do Estado enquanto centro único de poder, 

com transferência de protagonismo político-institucional, mas também simbólico, 

para outros campos.  

O mundo globalizado no qual vivemos faz com que, dificilmente, um único ator 

consiga, isoladamente, resolver aquilo que são os desafios quotidianos (Biscop 2018, 

19), sejam estes conjunturais ou estruturais. Como refere Vinha (2019, 101), o 

multilateralismo pressupõe a capacidade de construir e preservar uma diplomacia 

em sentido literal, com cada parte disponível para sacrificar um pouco da sua 

ambição individual, em prol de um objetivo comum partilhado.  

Foi, aliás, nessa base partilhada que se institucionalizaram as relações 

internacionais no pós-guerra, a partir do final da década de 40 do século XX. A ideia 

de um diálogo permanente e plural, entre vários interlocutores, esteve na origem do 

sistema multilateral. “A Organização das Nações Unidas (ONU), criada em 1945, é 

considerada a expressão máxima das práticas multilaterais, por ser a organização 

que integra o maior número de Estados, com uma agenda muito ampla”, mencionam 

Fernandes e Simão (2019, 18). 

Num outro exemplo, a União Europeia é, ela própria, expressão do 

multilateralismo para a paz, também enquanto produto do final da II Guerra Mundial. 

“Não é hora para polícias mundiais nem para guerreiros solitários” (UNIÃO EUROPEIA 

2016, 3), continua a afirmar a organização, já em pleno século XXI.  
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Contudo, a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética e da Guerra Fria 

alteraram os equilíbrios existentes, a partir dos quais o desenho institucional das 

organizações internacionais, enquanto fóruns e pontos de encontro, foi feito. Com o 

aprofundamento da globalização, os Estados Unidos da América passaram a ter um 

papel não raras vezes hegemónico, entrando-se naquilo a que Fernandes e Simão 

(2019, 18) apelidam de “momento unipolar”, já distante do idealismo fundador e 

marcado por diálogos bilaterais.  

Mas já nem esta interpretação está totalmente adequada face àquilo que são 

as dinâmicas atuais, com a emergência de novos protagonistas, nos quais se 

incluem os atores não estatais, como já antes referido. Jacobs et al corroboram esta 

percepção: 

 

Non-state actors are playing an increasingly important role in analyzing 

problems, shaping political discourse and influencing public opinion in global 

society. Subnational structures, interparliamentary unions, megacities, 

multinational corporations, pressure groups, scientific institutions and civil 

society organizations are all stakeholders and players in global affairs (Jacobs, 

Kiniger-Passigli, e Likhotal 2020, 11). 

 

Apesar de Brunnée (2018, 337) considerar que “the most potent challenges to 

multilateralism and international law do not come from increasingly assertive non-

Western powers, but from within the West”, o assunto parece ser mais complexo, 

situando-se, muito provavelmente, no campo da desadequação institucional, 

problematizada por Saxer (2009) e que compreende tanto a excessiva 

ocidentalização do desenho das organizações internacionais, quanto o reduzido 

espaço dado a outros ativos preponderantes no mundo globalizado.  

As estruturas hierárquicas estarão, assim, distantes das dinâmicas presentes 

e emergentes, favorecendo o desalinhamento entre o poder institucional e o poder 

efetivo. Leia-se Milani e Laniado: “The political field is also marked by the presence 

of a myriad of voices, shifting the way social transformations appear. There is a clear 

increase in the relevance of non-state actors who develop a new form of political 

engagement and new languages of politics” (2007, 15). 
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A ideia de que o Estado deve partilhar com outros atores a definição das 

opções estratégicas que toma acaba por colocar em causa a capacidade de o próprio 

Estado controlar aquilo que são os processos de transformação globais (Marx 2012, 

10–11). Adriano Moreira refere a existência de uma “multidão atingida pelos efeitos 

de políticas em que não participou e só conheceu pelos efeitos” (Moreira 2020, 17), 

descrevendo, no fundo, o sentimento de não legitimação atribuída, por parte de todos 

aqueles que se sentem excluídos dos processos de decisão.  

O multilateralismo mudou de carácter e é necessário que isso tenha expressão 

prática, propõe Tibbett (2009, 7). “New and emerging formations of global governance 

are more challenging for the United Nations, which remains largely beholden to the 

interests and wishes of nation states, especially the more powerful” (ibidem). 

Destaca Smith (2006, 395) que a democracia e o multilateralismo assumem a 

interdependência de todos os participantes do sistema democrático-multilateral. 

Desse modo, prossegue, o poder deve ser descentralizado, por forma a permitir a 

existência de mecanismos de pesos e contrapesos que assegurem que nenhum ator 

comete excessos:  

 

Proponents of multilateralism must take a more active role to empower actors 

that have been marginalized by the existing and highly unequal global system. An 

expansion of cooperative alliances between civil society actors and multilateral 

institutions can help bring necessary pressure on more powerful actors in the 

system while reinforcing norms and values of multilateralism and collective 

security (Smith 2006, 396). 

 

Se seguirmos esta linha de pensamento, então, a proposta de Vanessa Marx 

(2012, 15–16), no sentido de uma aposta na governança virada para a construção de 

uma nova etapa nas relações internacionais faz todo o sentido. Quando a autora 

defende “a criação de canais de participação e diálogo por parte do Estado com a 

sociedade civil” (Marx 2012, 16), aquilo que recomenda é a valorização política dos 

‘outros atores’ por parte dos mecanismos internacionais existentes ou  que  venham 
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a ser criados3.  

No caso concreto dos movimentos sociais, isto significa aproveitar a sua 

existência e dinâmica e encontrar, por seu intermédio, um caminho que permita 

diminuir a distância crescente entre Estado e sociedade civil, trazendo os 

movimentos, cada vez mais socioculturais e menos sociopolíticos (Touraine 1985, 

780), para o mais perto possível dos espaços de deliberação. Todavia, sendo 

espontâneos e desestruturados (Medeiros 2009, 2), os movimentos sociais não são 

facilmente delimitados, nem dispõem de uma estrutura organizativa com liderança 

clara e legitimada para falar e decidir ‘em nome de’, o que dificulta a sua 

representação formal e capacidade deliberativa. Porta e Diani comentam: 

 

A social movement process is in place to the extent that both individual and 

organized actors, while keeping their autonomy and independence, engage in 

sustained exchanges of resources in pursuit of common goals. The coordination 

of specific initiatives, the regulation of individual actors’ conduct, and the 

definition of strategies all depend on permanent negotiations between the 

individuals and the organizations involved in collective action. No single 

organized actor, no matter how powerful, can claim to represent a movement as 

a whole (Porta e Diani 2006, 21). 

 

Smith (2006, 396–97) menciona que, historicamente, os movimentos sociais 

têm jogado a sua influência nos processos multilaterais quando pressionam os 

governos no sentido da adoção de acordos comuns ou na denúncia de práticas 

locais que ajudam à mobilização de esforços para a aprovação de normas 

internacionais - o autor cita a criação de tribunais especiais, de acordos 

internacionais de direitos humanos e direito laboral, mas podemos adicionar 

experiências recentes relacionadas com a sustentabilidade e o combate às 

alterações climáticas.  

                                                     
3 Considera Tibbet (2009) que os atores não estatais da governança multilateral demonstram um nível 
crescente de sofisticação, importância e autoridade, conseguindo espalhar a sua influência através 
de redes e alianças. Desde os anos 90 que a sua relevância é progressivamente assumida, sendo 
chamados a conferências, fóruns e outras ações (ibidem) ou promovendo iniciativas próprias, como 
é o caso do Fórum Social Mundial. 
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Posto isto, o papel de relevo que podemos esperar dos movimentos sociais 

não é necessariamente formal e certamente que não está em pé de igualdade com 

os Estados, sendo fundamentalmente de síntese. Este não é um atributo menor. 

Numa nova ordem multilateral, aberta a novos atores, os movimentos sociais, pelas 

suas caraterísticas, podem desenvolver-se enquanto instrumentos de controle, 

operando, por essa via, e como sugere Rosenau (1995, 24), no campo da governança, 

mas nas suas margens externas, às quais outros atores não chegam, promovendo e 

representando interesses dispersos.  

 

They consist of as many people, as much territory, and as many issues as seem 

appropriate to the people in volved; they have no central headquarters and are 

spread across numerous locales; and they are all-inclusive, excluding no one and 

embracing anyone who wishes to be part of the movement. More often than not, 

social movements are organized around a salient set of issues like those that 

highlight the concerns of feminists, environmentalists, or peace activists and as 

such they serve transnational needs that cannot be filled by national 

governments, organized domestic groups, or private firms (Rosenau 1995, 24). 

 

Isto coloca os movimentos sociais, não só, como parte indissociável da 

globalização, como também os torna centrais nos processos que lhe estão 

relacionados, servindo de epítome aos problemas originados, por ação ou omissão, 

pelos atores tradicionais (Rosenau 1995, 24). 

A experiência histórica dos movimentos sociais, analisada por Smith (2006, 

412), demonstra que estes tenderão a ser cada vez mais relevantes na governança 

multilateral do século XXI, consubstanciando essa importância numa visão 

modificada das relações internacionais, que, primeiro, coloque a sociedade civil, no 

seu conjunto, não num lugar casuístico, mas antes central e permanente e que, 

depois, entenda o multilateralismo no seu sentido lato, não estritamente formal e 

deliberativo, mas a soma de todos os atores e todos os interesses das nossas 

sociedades complexas.  
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Considerações finais 

 

A reflexão que produzimos nas páginas anteriores procurou destacar a 

importância que os movimentos sociais têm ou devem ter para os processos 

multilaterais. A partir das alterações na ordem mundial, potenciadas pela 

globalização e pela reconfiguração dos equilíbrios e poderes globais, discutiu-se a 

oportunidade do reconhecimento dos movimentos enquanto atores capazes de fazer 

uma síntese de inquietações e expectativas.  

Esta análise partiu do pressuposto de que o Estado já não é o único 

protagonista das relações internacionais, mesmo mantendo uma expressiva 

preponderância, na medida em que é o único com legitimidade democrática 

sufragada (quando e onde o preceito puder ser aplicado). 

Nada disto diminui a função dos movimentos sociais, pois eles são parte de 

um sistema multilateral ambicionado, que vai além dos espaços formais e 

deliberativos, considerando todos aqueles que integram o espaço público global e 

nele depositam as suas causas.    

Dizem Jacobs et al. (2020) que o atual figurino institucional do multilateralismo 

está desajustado das dinâmicas presentes e que a evolução da governança global é 

indispensável. Não será difícil concordar com a afirmação, mas ela fará mais sentido, 

à luz dos argumentos que aqui expusemos, se for lida em conjunto com o ponto 

defendido por Rosenau (1995, 13), quando preconiza a importância de não se reduzir 

o debate da reforma do multilateralismo à esfera das suas instituições formais, 

porquanto não podemos deixar de considerar todas as formas de organização da 

atividade humana que têm repercussão transnacional.  

Num tempo em que, como nunca antes, estamos interconectados das mais 

variadas formas, os movimentos sociais continuarão a formar-se, desenvolver-se e 

extinguir-se, serão mais duradouros ou efémeros, mais ou menos coerentes, 

congregando vontades e exercendo a sua influência junto dos órgãos e das 

entidades políticas a quem compete tomar decisões. É esse o seu maior contributo. 

É essa a missão que lhes deve ser reconhecida.  
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14. DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS ÀS FRONTEIRAS COLONIAIS: REFLEXÃO 

PARA A CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACESSO E USO DA ÁGUA COM 

COMUNIDADES LOCAIS 
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1 Introdução 

   

A presente investigação, apresentada no II Seminário de Filosofia e Relações 

Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), 

dias 9 e 10 de junho de 2021, emerge do questionamento: como construir políticas 

públicas a partir das diferenças coloniais de acesso e uso da água com comunidades 

locais? O objetivo é analisar uma política governamental de modelo de gestão 

comunitária de acesso e uso da água (MOGEGA, 2010), em Angola, em diálogo com 

a cosmovisão local e saberes tradicionais da comunidade.  

 Os dados empíricos foram construídos a partir de pesquisa documental com 

base num documento de Modelo de Gestão Comunitária, em Angola, e dados que 

tratam do acesso à recursos hídricos. A análise dos dados está fundamentada em 

estudos decolonais e interculturais da América Latina com identificação das 

diferenças coloniais e exercício pleno de cidadania, numa abordagem qualitativa 

sobre gestão participativa e processos de decisão com a comunidade.  

 Como hipótese, o desenvolvimento efetivo de um modelo de governança, entre 

propositores das políticas e comunidade, é um dos possíveis caminhos para a 
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de Mesquita Filho” (Bolsista FAPESP-UNESP/Franca). Bacharel em Relações Internacionais pela 
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construção de políticas públicas “com eles” e não “para eles” em torno do direito de 

acesso ao recurso indispensável a sobrevivência humana.  

 Em relação as agendas governamentais de desenvolvimento social, em 

Angola, estão presentes as políticas de gestão dos recursos hídricos e de 

saneamento básico.  Numa tentativa de estabelecer propostas de tratamento e 

equidade no acesso e uso da água, preservação e bem-estar social planejados, foi 

promulgado, em 2002, a Lei das Águas, com o objetivo de garantir o acesso ao 

cidadão e entidades coletivas, com o investimento em serviços de distribuição 

hídrica para as comunidades das localidades rurais, até então concentrado nas áreas 

urbanas. 

 Em continuidade ao planejamento e descentralização da gestão pública, em 

2007, é aprovado o Decreto Lei 02/07, destacando-se, dentre os quais, um modelo 

de plano participativo local e prioridades de desenvolvimento social a partir do 

envolvimento das comunidades nos processos de decisão sobre gestão hídrica.  

 Justifica-se esta investigação no direito de acesso e uso da água, reconhecido 

como direito humano, em 2010, pela Assembleia Geral das Organização das Nações 

Unidas (ONU). O recurso tem sido ameaçado em todo o planeta não apenas pela 

poluição urbana, agrícola e industrial, como também pelo crescimento da demanda, 

ineficiência e desperdício que se observam em diversas práticas humanas. Justifica-

se ainda em problemas de governança, o qual entende-se como participação em 

processos de decisão e efetiva gestão participativa no alcance de objetivos coletivos.  

 

2 Contextualização dos dados sobre recursos hídricos em Angola 

 

Para responder à questão motriz desta investigação faz-se necessário, 

contextualizar dados e perspectivas de acesso aos recursos hídricos em Angola.  

Como país membro da União Africana (UA), dentro da agenda do documento da 

Africa Water Vision 2025, foram propostos esforços para parcerias e projetos de 

cooperação entre as nações africanas, com o objetivo de potencializar os recursos 

hídricos no continente com políticas que promovam o interesse local público e 

desenvolvimento socioeconômico.  
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De acordo com o documento, os dados sobre serviços de distribuição de água 

e saneamento básico, indicam que, na África rural, 65% da população não tem acesso 

a um abastecimento e 73% não tem acesso aos serviços de saneamento adequados. 

Nas áreas urbanas 25% e 43% respectivamente. 

 Em relação à Angola, pais que foi cenário desta investigação, geograficamente 

situa-se na costa ocidental africana, banhado pelo oceano Atlântico e para o interior 

do continente fazendo fronteira com os países da República Democrática do Congo, 

República do Congo, Namíbia e Zâmbia. Da distribuição populacional, são estimados 

34 milhões de habitantes para julho de 2021, com as áreas urbanas apresentando 

maiores concentrações de população.  

 

 

Figura 1: Localização de Angola e cidade de Sumbe no continente africano 

 

Fonte: Imagem de satélite do Google Earth, maio de 2021. 

 

Angola tornou-se independente em 1975 da invasão e barbárie portuguesa e 

logo, em seguida, deflagrado uma guerra civil que durou até 2002. Como resultado o 

país enfrenta problemas socioeconômicos como pobreza, mortalidade materna e 

infantil e analfabetismo. 

 Como membro da Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 

40% da população se encontra abaixo da linha da pobreza concomitante a uma alta 

taxa de desemprego (INE, 2020).  

Também pertencente a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral 

(SADC - Southern African Development Community, a região e bloco econômico é 

rica em bacias hidrográficas. Mesmo com disponibilidade de água, em Angola não 
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se verifica uma cobertura de distribuição e abastecimento de água e registrando um 

dos mais baixos da região.  

Projeções para o ano de 2025 colocavam Angola com uma disponibilidade de 

acesso e uso da água potável para 26 milhões de pessoas, tendo por base uma 

população de 13 milhões, verificados em 1995 (SADC et. al., 2002). Registra-se uma 

evolução negativa, no serviço de acesso e uso dos recursos hídricos, quando em 

2021, estima-se 34 milhões de habitantes no país. Em suma, para além das causas 

naturais, existem fatores que ameaçam a sustentabilidade da utilização dos recursos 

hídricos. Estas questões tornam-se importantes desafios quer individuais e 

coletivas.  

 

3 A modernidade/colonialidade no acesso e uso dos recursos hídricos: relações de 

poder, processos de governança e interculturalidade 

 

Em relação às políticas de acesso, de acordo com o RHD, de 2019, as 

desigualdades e injustiças ambientais não somente têm raízes nas alterações 

climáticas, mas também, na justiça social, dentro os quais destaca-se a 

manifestação de desigualdade social em várias dimensões: estigmais sociais e 

práticas discriminatórias, exercício e distribuição de poder e gestão participativa das 

decisões.  

Neste sentido é importante observar que as abordagens, em torno da chamada 

crise mundial da água, vêm sendo debatidas como uma das possíveis causas de 

disputas do século. Diferentes edições dos relatórios, publicados pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), do World Development Report, têm diagnosticado a crise 

mundial hídrica como sendo um problema de governança.  

Apesar do termo governança ser utilizado por muitas instituições em 

documentos oficiais, Sant’Anna (2011) aponta que existem diferentes interpretações 

quando se pensa em definições e sentidos das visões e valores dos autores que a 

propõe. Em relação à política hídrica, governança apresenta-se como resultado das 

relações de poder entre os setores sociais, ou seja, ignora-se as assimetrias entre os 

atores envolvidos no debate para se pensar em políticas públicas de gestão 
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participativa, verificam-se interesses, valores e princípios de quem decide, sobre os 

direitos de acesso, distribuição e gestão.  

É um processo no qual é preciso ter cuidado quando se pensa na sua efetiva 

prática enquanto arcabouço de poderes e definição de políticas perante um modelo 

capitalista de acumulação extrativista. Complementa-se com Sant’Anna (2011) que, 

pensar uma crise de governança da água é pensar numa crise de tomada de decisões 

e das instituições. Não se verificam indícios de uma governança coletiva, ou 

democrática.  

Diante desse contexto, reconhece-se a importância de políticas públicas para 

as comunidades como um processo ligado ao termo governança, na medida em que, 

não se trata somente de fazer políticas sociais, mas sim, de as trabalhar como um 

processo intercultural, que não silencia contextos socais e nem a relação 

comunidade-natureza-bem-estar.  

Tratando-se de uma questão de sobrevivência humana, as percepções das 

comunidades devem ser trazidas para o debate como movimento contra hegemônico 

perante uma modernidade/ colonialidade caracterizada, de acordo com Santiago e 

Gonçalves (2017), pela separação entre sociedade e natureza e profanação da 

interculturalidade presente na relação com os territórios.  

Segundo os autores, estes dois princípios constituem a base de um 

produtivismo capitalista de exploração da natureza e de subordinação dos povos na 

sua relação material/espiritual e simbólica, entre sociedade e natureza. Como 

fundamentos da filosofia renascentista e epistémica da civilização ocidental, a 

separação entre homem-natureza é descrita pelo antropocentrismo. Tendo por base 

uma separação hierárquica, o homem se torna sujeito e a natureza objeto, para servir 

o homem.  

O movimento do antropocentrismo não se trata somente de dominação da 

natureza, mas sim baseia-se no próprio esquecimento da natureza e de todos que 

são conectados a ela: a diversidade de povos originários com as suas divindades e 

o carácter sagrado feminino do mundo, da natureza, do sol, das montanhas, rios, da 

água, a Pachamama. O advento do sistema mundo moderno-colonial capitalista não 

operou somente na desterritorialização de homens e mulheres, do seu modo de vida, 
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mas também expulsar os seus deuses da terra, sacralização da natureza e territórios 

(SANTIAGO & GONÇALVES 2017).  

Segundo Lander (2017), para além do enfrentamento perante formas de 

dominação econômica e política do capitalismo, enfrenta-se também a geocultura 

da modernidade, este baseado em desafios civilizatórios: sistema patriarcal global 

que destrói condições materiais que tornam possível a vida no planeta, como 

também, diversidade de memórias e culturas dos povos que a habitam. 

 Com base nessa colonização se dá com a própria retirada do direito à 

identidade destes povos locais sob a égide de se estar modernizando. Nas palavras 

de Quijano (2005, 115) “o processo de modernidade produziu uma perspectiva de 

conhecimento e um modo de produzir conhecimento que demonstram o caráter do 

padrão mundial de poder: colonial/moderno, capitalista e eurocentrado”.  

Reconhece-se que construir políticas públicas de acesso, dentro de um 

modelo de governança, sem ouvir as comunidades locais é invalidar o seu saber, 

podendo incorrer em soluções que não vão ao encontro das reais necessidades, mas 

que se configuram em outras formas de colonizar e invalidar a cultura que está fora 

das perspectivas eurocêntricas. 

 Mignolo (2013) aponta a identificação das diferenças coloniais existentes, ou 

seja, uma epistemologia que se situa a margem do sistema mundial/colonial, 

diferença entre centro/periferia como um pensamento de fronteiras, que se coloca 

como um movimento hegemônico de um loci de enunciação, daqueles que 

participam na construção da modernidade/colonialidade e aqueles que são 

excluídos do debate e subalternizados.  

As comunidades locais possuem especificidades que exigem este olhar contra 

hegemônico, pois suas relações sociais quando atravessadas pela colonialidade 

tira-lhe o direito de ser como é ao invalidar sua cultura e possibilidades de construir 

pensamentos, nas palavras de Freire (1987, 86) é uma “penetração que fazem os 

invasores no contexto cultural dos invadidos, impondo a estes a sua visão do mundo, 

enquanto lhes freiam a criatividade, ao inibirem sua expansão”.  

O exercício da plena cidadania torna-se num processo formativo para os 

atores sociais, perante uma matriz colonial de poder, fruto de um sistema de 

crescimento que opera discursos de silenciamento. 
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3.1 Construção dos dados empíricos 

 

As construções dos dados empíricos se deram a partir de pesquisa 

documental com a análise do documento público de Modelo de Gestão Comunitária 

em Angola, e relatórios de dados de acesso e uso dos recursos hídricos. De igual 

modo, deram-se a partir de pesquisa bibliográfica sobre estudos decoloniais e 

interculturais da América Latina, no qual estão fundamentadas as análises dos 

dados em diálogo com a cultura e tradição das comunidades e reflexões sobre a 

construção de políticas públicas de acesso a partir de uma concepção de governança 

coletiva e exercício de plena cidadania nos processos decisórios sobre recursos 

hídricos.  

 Gil (2008) caracteriza a pesquisa documental como semelhante com a 

bibliográfica. A diferença está na natureza das fontes de pesquisa. No primeiro vale-

se de fontes primárias ou matérias que ainda não receberam uma análise ou que, as 

análises, possam ser reelaboradas de acordo com os objetos de pesquisa e 

construir-se novas interpretações. Por outro lado, a pesquisa bibliográfica tem-se 

uma construção a partir de fontes secundárias, ou seja, desenvolvida com material 

já elaborado e com tratamento analítico.  

A pesquisa e a abordagem metodológica, nesta investigação, têm como 

objetivo apresentar uma visão geral sobre determinado tema, ou mesmo contexto, o 

que pode se constituir como uma primeira etapa de uma investigação mais ampla. 

As considerações finais são aportes para se ter uma visão inicial e passível de novas 

investigações com procedimentos mais sistematizados.  

Em Angola, no âmbito das reformas políticas do setor das águas, Decreto Lei 

02/07, criou-se a Direção Nacional de Águas (DNA). Em conjunto com as Direções 

Provinciais de Energia e Águas (DPEAs), administradores locais, ONGs como a 

Development Workshop (DW) e, comunidades, elaborou-se uma proposta de 

documento denominada Modelo de Gestão Comunitária da Água (MoGeCa), 2010.   

O modelo começou a ser testado, inicialmente, em algumas comunidades e 

em seguida, sendo expandida no país. Na sua abordagem envolvia-se grupos locais 

nos processos de decisão, construção, localização e gestão dos pontos de água.  
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No documento verifica-se que a presença da comunidade nos processos de 

governança é vista como uma forma de cooperação governo e comunidade. O 

sistema de tratamento e gestão dos recursos hídricos seria realizada na sua maioria 

por empresas privadas, ou seja, a terceirização dos serviços hídricos por parte do 

governo.  

Em continuidade, pode-se ler que, a partir de diálogos realizados com a 

comunidade, com a presença de lideranças locais e espirituais, denominados de 

Sobas, tinham-se dados de quem estava disposto a melhores serviços de 

abastecimento de água e de igual modo, os que podiam e estavam dispostos a pagar 

pelo serviço. A política teria por base um sistema de transparência local, entre 

comunidade e a empresa gestora do abastecimento de água.  

Aponta-se que os processos de negociação com a comunidade são realizados 

com a autoridade local, que representa a comunidade, o Soba e, de igual modo, estão 

presentes, nas reuniões conjuntas, administradores municipais, comunais, líderes de 

instituições religiosas, de centros e postos médicos de saúde, e de organizações 

comunitárias.  

Dos objetivos previstos no projeto de gestão comunitária, destaca-se a 

construção e delimitação de pontos de acesso à água com a própria comunidade e 

a eleição de um grupo responsável pela gestão do ponto de acesso e 

acompanhamento do serviço prestado.   

No texto foram identificados trechos que são colocados como entraves na 

implementação do modelo de gestão comunitária. Inicialmente a comunidade 

dialoga que somente pagaria pelo serviço de abastecimento hídrico se em 

contrapartida soubesse qual seria o destino do investimento despendido e a 

contrapartida de resultados identificados e comprovados de retorno social. 

 Em seguida, identificada como outro entrave, seria como a empresa 

recuperaria os custos envolvidos no processo, pelos serviços prestados. A mesma 

cita que os residentes da comunidade rural consideravam a água como dádiva divina 

e que na acessibilidade à água dos rios, de forma livre e sem barreiras para a 

comunidade, não se deve pagar por algo que deus disponibiliza, mas sim usada em 

memória ancestral e na ligação com os recursos da natureza.  
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Por último, outro trecho de entrave verificado, ainda sobre a questão de 

recuperação dos custos, pelos serviços prestados, é a existência ou circulação 

monetária, ou seja, pelas comunidades optarem por um meio de pagamento que não 

em espécie.  

 

3.2 Interpretação e análise dos dados  

 

Analisando-se os dados em relação ao documento governamental de Gestão 

Comunitária (2010) e aqui, abordando políticas públicas, decolonialidade e 

interculturalidade, observa-se divergências em relação a execução do projeto, nos 

diálogos com a comunidade. A diferença colonial existe no questionamento do 

porquê se pagar pelo acesso e uso da água, quando na relação comunidade-

natureza, o divino ancestral deixa para o uso da comunidade e também, na pergunta 

de quem consegue pagar pelo serviço e uso de acesso a água.  

Torna-se importante mencionar que, embora o país de Angola tenha a 

segunda maior disponibilidade de água, no continente africano, verifica-se um 

problema crescente de poluição das águas, com carência de políticas públicas de 

preservação das águas e rios. De igual modo, dados do Instituto Nacional de 

Estatísticas (INE, 2020) indicam que a proporção da população que vive abaixo da 

linha da pobreza, por sexo e por idade, é de 40,6%, e de acesso às fontes de água 

apropriadas para o consumo, de 52,1%.  

Os rios servem as comunidades, não somente por um viés intercultural de 

continuidade da memória geocultural da relação dos ancestrais com o território, 

natureza, mas também, o uso da água como recurso fundamental à sobrevivência 

humana, quando se tem carências de políticas públicas de acesso, tratamento e 

distribuição de água potável e a impossibilidade de se pagar por um serviço 

adequado, fruto de um sistema de desigualdade de distribuição de renda e de acesso, 

em especial, nas comunidades rurais.  

Observou-se ainda que, como aponta Mignolo (2003), a diferença colonial 

situa-se nos modos de utilização da água num sistema capitalista neoextrativista, 

caracterizado, como indica Lander (2017), por um apagamento da memória ancestral 

e silenciamento das comunidades. O questionamento da comunidade evidencia uma 
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não aceitabilidade do consumo de água de um modo imposto por aqueles que não 

são da localidade, como verifica Quijano (2005), um modo de conhecimento e de 

produzir conhecimento que demonstram uma dominação de poder colonial.  

As analises evidenciam que é possível a construção de políticas públicas com 

comunidades locais. No entanto, é necessário assumir uma concepção de 

governança intercultural e decolonial, haja vista que uma tomada de decisão 

hegemônica não se efetiva em comunidades locais, de acordo com o documento 

analisado, a qual possui crenças, costumes, cultura e lideranças próprias.  

Diante do exposto é preciso pensar a construção de políticas públicas sociais 

que rompem com o “para eles” e dá lugar ao “construir com eles”. Está é uma prática 

decolonial e exercício de cidadania, haja vista a busca de igualdade, liberdade e 

governança coletiva em processos de decisão e bem-estar social.  

 

Considerações finais 

 

A presente investigação buscou responder como construir políticas públicas 

de acesso e uso da água com comunidades locais. Com base na pesquisa e análises 

é possível concluir que o modelo de gestão comunitária proposto apresenta um viés 

colonizador, uma vez que existe uma queixa perante atravessamentos de poder 

existentes entre os atores sociais presentes nos processos de decisão de acesso e 

gestão hídrica.  

Observou-se uma tentativa de alterar costumes locais, justificados a partir de 

um discurso de modernidade que ignora realidades sociais vividas e silencia 

percepções locais evidenciando-se uma política de modelo de gestão comunitária 

não apenas vertical, mas também, colonizadora. Os trechos expõem a 

subalternização nas relações de poder existentes numa hegemonia de apropriação 

capitalista e apagamento da memória ancestral das comunidades locais.  

Salienta-se que a presente investigação não teve o objetivo de trazer dados 

sobre a qualidade da água apropriada para consumo. Cabe ressaltar que o direito de 

acesso e uso da água não tem um fim em si próprio, deve ser acompanhada de outras 

políticas sociais, algo referenciado no documento oficial de gestão comunitária que, 
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se a comunidade tivesse que pagar pelo recurso, teria que ter uma contrapartida do 

dinheiro investido em políticas públicas para a comunidade. 

Em suma, identifica-se que é preciso que propositores e formuladores destas 

políticas públicas assumam uma concepção de governança intercultural e 

decolonial, o que nesta investigação caracterizou-se como a possibilidade de 

construir políticas públicas hídricas, pensamentos, olhares e uma forma de existir 

contra hegemônica, idealizado como ato político. 

Deste modo significa assumir o fazendo com a comunidade e não para a 

comunidade. 

Diante disto conclui-se que o impacto ambiental e social por parte de 

organizações que operam meios de exploração e obtenção de lucros, fruto da 

modernidade/colonialidade, silenciam processos de governança e de tomada de 

decisões locais, e também a diversidade de memórias e cultura dos povos a que nela 

habitam. 

Torna-se importante repensar o que se coloca como gestão comunitária neste 

modelo proposto e de como ela é praticada, servindo de aporte para estudos futuros. 

Aponta-se a importância da investigação para o direito de acesso e uso da água e 

para a construção de políticas com a comunidade.  
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1 Introdução 

 

A acepção máxima da Teoria da Guerra de Clausewitz postula que guerra é a 

continuação da política com outros meios. Compreender a coerção, e suas formas 

distintas - dissuasão e compelência -, importa para as Relações Internacionais e 

Estudos Estratégicos a partir do momento em que se deseja negar a utilização da 

força pelos seus adversários, evitando sua ação política e objetivos revisionistas no 

sistema internacional, sobretudo os que dizem respeito a mudanças e perdas de sua 

própria influência, recursos e territórios. Este capítulo recorre ao Realismo Ofensivo 

de Mearsheimer (2001), no qual os Estados buscam a promoção de seus interesses 

em meio a anarquia do Sistema Internacional buscando sua sobrevivência em meio 

às incertezas das intenções dos demais Estados, para apresentar uma discussão 

conceitual sobre dissuasão no século XXI e refletir sobre a modalidade de dissuasão 

mais adequada para dissuadir uma guerra limitada, ou uma operação estratégica 

com objetivos limitados.  

A primeira seção faz uma breve discussão sobre coerção, seguida de uma 

conceitualização da dissuasão na qual se busca elencar os tipos de dissuasão 

existentes. A segunda seção apresenta o poder de ferir no século XXI, mais 

especificamente o impacto da capacidade de causar dano aos Estados dissociada 

da vitória no campo de batalha. A terceira seção apresenta a importância da 
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dissuasão convencional e do emprego operacional das forças terrestres nesse tipo 

de dissuasão e a quarta discorre sobre o a importância do emprego de guerras 

limitadas no século XXI. A quinta seção apresenta uma reflexão das peculiaridades 

da dissuasão de guerras limitadas e das possibilidades de uma dissuasão crível 

contra Estados que pretendam usar este tipo de operação para modificar o status 

quo. O capítulo encerra com uma breve sessão com as considerações finais. 

 

2 Diferenciando a dicotomia da coerção a partir da conceitualização da dissuasão  

 

Na sua obra seminal, “Arms and Influence”, cuja primeira edição foi em 1966, 

Schelling (2008) discorre sobre coerção e emprego de violência e estabelece os usos 

dos termos dissuasão e compelência nos sentidos empregados atualmente. O autor 

também postula que ferir e causar dano, em detrimento do emprego de força militar 

no sentido tradicional, são as capacidades militares mais impressionantes da 

atualidade. 

Schelling (2008) entende que a violência é mais útil e mais bem-sucedida 

quando utilizada para ameaça e intimidação do que quando empregada de fato, pois 

existe um custo político e econômico no emprego da violência não existente na 

“violência latente”. O emprego da violência acumula os custos de manutenção de 

forças combatentes, inerentes à violência latente, com os custos econômicos e de 

desgaste político das baixas militares, de possíveis perdas da população civil em 

ataques retaliatórios e da reposição dos meios militares empregados no uso da 

força. Assim, o uso da força funcionaria melhor de maneira indireta, pois a coerção é 

dependente da ameaça de emprego futuro da violência e do dano que ainda não foi 

causado, ou seja, o poder de ferir é um recurso de barganha (Schelling 2008). 

Enquanto recurso de barganha, o poder de ferir e a ameaça do uso da violência 

são mais bem aproveitados quando empregados junto à diplomacia, seguindo o 

passo e a velocidade das ações diplomáticas. As ameaças coercitivas, então, são um 

esforço coletivo do Estado, com envolvimento político, empenhando a nação e a sua 

reputação diplomática com a resposta da violência a ser empregada, pois, mais do 

que ter as capacidades militares para fazê-lo, a coerção depende da intenção do 

Estado de levar a cabo a ameaça coercitiva (Schelling 2008). Esses elementos 
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fortalecem a barganha existente na dialética do “uso” da força versus a “ameaça do 

uso” da força e abrem precedentes para a diplomacia coercitiva, importante também 

para as guerras limitadas. 

Schelling (2008) categoriza as possibilidades de coerção entre compelência e 

dissuasão e é o pioneiro no uso destes termos para classificar as formas de coerção. 

O autor usa a analogia da estática e da dinâmica para diferenciar a compelência da 

dissuasão. A dissuasão implicaria em preparação do cenário, com a comunicação 

das intenções de ferir e das ameaças de fazê-lo, e a preparação da resposta que 

causará o dano ao oponente, caso ele mude seu comportamento, passando para um 

período de espera, muitas vezes com uma postura não hostil ou provocativa, no qual 

se aguarda o desfecho da crise. A compelência, por sua vez, implicaria em tomar a 

iniciativa da ação que causará o dano, que só cessará com a mudança de 

comportamento do oponente. Assim, a compelência estaria mais próxima de uma 

postura ofensiva e a dissuasão, de uma postura defensiva (Schelling 2008). 

Art e Greenhill (2018) sintetizam a discussão de Schelling (2008), buscando 

uma interpretação atualizada da coerção no campo das Relações Internacionais e 

Estudos Estratégicos. Segundo a interpretação dos autores, coerção é conseguir 

fazer com que algum ator do sistema internacional, individual ou coletivo, faça algo 

que não quer, por meio da causa de danos a este ator ou de ameaças explícitas de 

possíveis danos econômicos ou militares. A coerção pode assumir duas formas de 

estratégias distintas, dissuasão e compelência. Dissuasão é a coerção empregada 

para impedir que um ator, que almeje mudar o status quo, não mude seu 

comportamento e conduza ações militares com esse intuito. A compelência, por sua 

vez, é baseada em ameaças de infringir danos ou causar custos ao adversário para 

fazê-lo mudar o seu comportamento. Um exemplo de compelência, seria fazer um 

Estado deixar de apoiar uma organização terrorista, por exemplo (Art e Greenhill 

2018).  

Art e Greenhill (2018) apontam que, muitas vezes, coerção e compelência são 

utilizados como sinônimos, induzindo ao erro de entendimento de que a dissuasão 

não é uma forma de coerção. Os autores também denotam a dificuldade de distinguir 

dissuasão de compelência na prática, apesar das categorias serem bem definidas, 

por dois motivos: a relatividade de quem observa o comportamento - uma ação de 
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intervenção de outro Estado pode ser interpretada como libertação ou opressão; e, 

também, o fato do dissuasor, muitas vezes, precisar compelir para reforçar a postura 

dissuasora. Os autores comparam essa dinâmica ao que é observado em conflitos, 

onde, após o início dos combates, o limite entre o que é considerado “ataque” e o que 

se considera “defesa” fica muito tênue (Art e Greenhill 2018).  

Segundo Mearsheimer (1981, 3), “dissuasão, em um sentido amplo, significa 

convencer um oponente a não iniciar uma ação específica porque os benefícios 

percebidos não justificam os potenciais custos e riscos”. Para o autor, a dissuasão 

é bem-sucedida ao mudar a intenção do seu oponente. Quando não há a intenção 

em um Estado de mudar o status quo, não existiria algo a ser dissuadido, portanto 

não existiria uma dissuasão propriamente dita (Mearsheimer 1981). Morgan (1977) 

considera que a intenção de atacar “é o mais importante, embora de alguma maneira 

o menos reconhecido, pré-requisito para a dissuasão – em termos dissuasórios 

puros, não se pode dissuadir alguém que não está considerando um ataque” (Morgan 

1977, 33). 

Morgan (1977) e Harvey (1997) classificam a dissuasão segundo a 

especificidade da ameaça, que diz respeito ao impacto na intenção imediata do 

adversário com relação a um ímpeto de gerar uma mudança no status quo. A 

dissuasão geral ocorre nos casos em que há a possibilidade de conflito armado entre 

dois Estados oponentes, mas o uso da força não está sendo considerado; essa 

dissuasão seria usada para regular a relação entre os Estados, prevenindo o conflito. 

Dissuasão imediata, por sua vez, ocorre quando entre dois Estados oponentes um 

dos adversários está considerando seriamente o uso da força e o dissuasor, 

consciente disso, prepara uma retaliação e direciona uma contra-ameaça específica 

para tentar mudar essa intenção (Morgan 1977, 28; Harvey 1997, 12). 

Harvey (1997) adiciona uma terceira categoria a essas expostas no parágrafo 

anterior na qual entende a dissuasão de uma maneira menos “condicional” do que 

Mearsheimer (1981) e Morgan (1977), não dependendo da existência prévia de uma 

intenção hostil para ser considerada uma dissuasão de fato - o que ele chamou de 

dissuasão básica. Essa dissuasão seria a existência de uma capacidade dissuasória 

mínima que, se ausente, pode ensejar o desenvolvimento de ambições hostis não 
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existentes previamente nos adversários e uma ameaça militar oriunda da percepção 

da incapacidade militar do país alvo (Harvey 1997, 13).  

As dissuasões geral e imediata também fazem parte das categorizações 

propostas por Art e Greenhill (2018), que entendem que a dissuasão tem quatro 

possibilidades de manifestação, em duas dicotomias distintas, através do tempo e 

do espaço. A dicotomia do tempo seria dada pela dissuasão geral e pela dissuasão 

imediata. A dissuasão imediata estaria presente em momentos de crise, quando um 

desafiante está ameaçando mudar o status quo. Dissuasão geral seria a de longo 

prazo, relacionada ao balanço de poder entre Estados rivais. Segundo os autores: “ 

[...] crises de dissuasão imediata podem eclodir quando a dissuasão geral falhou” 

(Art e Greenhill 2018, 10). Ambas as categorias vão ao encontro das categorias 

propostas por Harvey (1997), discutidas no parágrafo anterior. 

A dicotomia do espaço seria dada pela dissuasão estendida e pela dissuasão 

na terra natal (mais comumente conhecida como dissuasão direta). Esta dicotomia 

diz respeito à credibilidade e à intenção do dissuasor de retaliar um ataque em seu 

próprio território – dissuasão direta – e à credibilidade e à intenção de um dissuasor 

de retaliar um ataque no território de um aliado – dissuasão estendida. Um 

desafiante estaria mais propenso a acreditar na retaliação do dissuasor que pretende 

responder a um ataque no seu próprio território do que contra o território de um 

aliado, denotando uma maior possibilidade de falha da dissuasão estendida do que 

da dissuasão direta (Art e Greenhill, 2018).  

Um grande exemplo dessa dinâmica, talvez o maior, é o guarda-chuva nuclear 

(Nuclear Umbrella) dos Estados Unidos da América (EUA), que estendeu as garantias 

para seus aliados não nuclearizados da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), dissuadindo as ameaças nucleares da União Soviética durante a Guerra Fria. 

Para corroborar este dado, Art e Greenhill observam que 69% das falhas da dissuasão 

entre grandes potências, entre 1816 e 1984, ocorreram em casos de dissuasão 

estendida. Todavia, entre 1945 e 1984 o fato de o dissuasor possuir armas nucleares 

aumentou o percentual de sucesso da dissuasão para 80% do tempo (Art e Greenhill 

2018, 8-9). Esses dados resumem o incremento da importância da dissuasão 

estendida, na sua dimensão nuclear, após o advento desse tipo de arma. 
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Trachtenberg (2012), entretanto, aponta que o guarda-chuva nuclear não é 

mais efetivo sozinho e suscita o debate de novas opções estratégicas para dissuadir 

as ameaças russas aos aliados mais orientais da OTAN, sobretudo os países 

bálticos; seriam opções tais como o pré-posicionamento de tropas, indo ao encontro 

da dissuasão por negação que será abordada a seguir (Trachtenberg 2012). 

Discussões sobre a efetividade do guarda-chuva nuclear, e a dissuasão nuclear 

estendida dos EUA na Europa suscitam a retomada do incômodo questionamento 

hipotético da viabilidade de uma resposta de Washington e da disposição em retaliar, 

com suas armas nucleares, um ataque convencional ou nuclear aos países bálticos, 

colocando em risco o próprio território e população estadunidenses. Este debate e 

questionamento corroboram a importância da discussão da dissuasão convencional 

na Europa.  

Com relação à natureza da ameaça dissuasória, a dissuasão pode ser 

enquadrada em três tipos possíveis: punição, retaliação e negação (Harvey 1997).  

A dissuasão por retaliação consiste na ameaça de infringir um dano 

proporcionalmente muito superior a qualquer possível ganho que o atacante possa 

esperar com sua agressão. Normalmente, envolve alvos de contravalor e, embora as 

armas nucleares sejam consideradas o estado da arte de meios militares para 

realizar este tipo de dissuasão, a retaliação pode ser feita por meio de armas 

convencionais, cuja credibilidade aumentou muito quando se considera o estágio 

atual de desenvolvimento das armas convencionais de precisão e longo alcance, 

como os mísseis de cruzeiro ou armas stand-off. No caso de um movimento do 

agressor que tome parte do território do dissuasor, a dissuasão por retaliação não 

busca retomar o território por meio de uma ação militar direta contra as forças 

invasoras, mas sim, causar uma quantidade de dano que seja inaceitável em 

comparação aos ganhos obtidos com a tomada do território como, por exemplo, 

destruir com o uso de armas nucleares duas ou três cidades para cada uma que foi 

tomada na invasão ou no ataque inicial. A retaliação, enquanto estratégia 

dissuasória, seria interessante em ocasiões nas quais não existam expectativas de 

se retornar ao status quo, como após o rompimento do limiar nuclear e utilização 

deste tipo de ataque (Wirtz 2018). 
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A dissuasão por punição consiste em uma ameaça de resposta proporcional 

aos danos causados pelo agressor. A punição prevê uma escalada da resposta, 

permitindo ao agressor a possibilidade de interromper a punição caso cessem suas 

hostilidades, evitando punições posteriores. Diferentemente da dissuasão por 

retaliação, a dissuasão por punição não vai para uma estratégia de tudo ou nada, sua 

resposta é proporcional aos danos dos ataques ou invasões sofridas em uma lógica 

de escalada, das ameaças e alvos que serão atingidos, conforme o desenrolar das 

hostilidades, permitindo que haja um recuo do oponente. Essa situação possibilita 

que o agressor evite danos adicionais ao interromper as hostilidades. Embora 

preveja dano direto ao território, à infraestrutura, à capacidade produtiva e à 

população do oponente, como a dissuasão por retaliação, a dissuasão por punição 

enseja o emprego de armas convencionais, devido à possibilidade de manter o risco 

sob controle e evitar uma escalada; sobretudo, uma escalada nuclear (Wirtz 2018). 

A dissuasão por punição e a dissuasão por retaliação visam diretamente 

abalar a intenção do oponente que conduz a agressão, elevando os custos da ação 

hostil ao possibilitarem que o dissuasor ganhe um pretexto para a destruição de 

alvos de valor no território do agressor. Elas se baseiam no princípio da ameaça de 

ferir pesadamente o oponente, atingindo seu território, sua infraestrutura, sua 

capacidade produtiva e até sua população, por meio de ataques com grande 

capacidade de destruição, sem necessitar a derrota das forças militares do inimigo. 

Podem, ainda, ser conduzidas de maneira nuclear ou convencional sendo os ataques 

nucleares, como vimos, o estado da arte em capacidade dissuasória para esses dois 

tipos de dissuasão (Wirtz 2018). Todavia, apesar da incontestabilidade da ameaça 

do uso de armas nucleares para a dissuasão, algumas ameaças podem deixar de 

serem cumpridas pelos dissuasores de maneira intencional, o que acarretaria um 

enfraquecimento da dissuasão quando o agressor acreditar que o defensor não 

cumprirá suas ameaças (Schelling 1980).  

A dissuasão por negação, por sua vez, visa diminuir as chances de sucesso 

da ação militar do inimigo, aumentado os custos dessa ação e acabando com a 

expectativa de uma vitória rápida no campo de batalha. Davis (2014) refina o 

conceito ao acrescentar que a “dissuasão por negação é dissuadir uma ação, 

fazendo com que o adversário veja uma capacidade crível de impedi-lo de obter 
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ganhos potenciais suficientes para motivar a ação." (Davis 2014, 2). Embora a 

dissuasão por negação se concentre na defesa do território por forças 

convencionais, ela não prescinde de capacidade ofensiva. Todavia, os alvos dessa 

capacidade ofensiva serão sempre alvos de contra força e não de contravalor, salvo 

aqueles necessários ao esforço de guerra inimigo (Harvey 1997). 

A existência de capacidades ofensivas por parte do dissuasor, mesmo quando 

os objetivos são defensivos, permite tomar a iniciativa do combate, faculta ao 

dissuasor a habilidade de retomar território perdido, força o atacante a contingenciar 

recursos para a sua própria defesa, além de agregar capacidades de retaliação ou 

punição ao rol de possibilidades do dissuasor. A dissuasão por negação, por sua vez, 

visa as capacidades combatentes do inimigo, a sua capacidade de agredir, e não a 

própria vontade de conduzir a ação ofensiva. 

 

3 O poder de ferir no século XXI 

 

Schelling (2008) faz uma importante ressalva sobre o poder de ferir não ser é 

algo novo, do século XXI; porém, no passado só era possível de ser empregado após 

a vitória militar. O incremento das capacidades nucleares desenvolvidas ao longo do 

século XX, em termos de poder de destruição e capacidade de entrega, aumentou a 

viabilidade de causar dano e ferir, sem a necessidade da vitória no campo de batalha 

ou conquista de território (Schelling 2008). 

A possibilidade deste tipo de dano, mais factível e mais fácil que o dano 

dependente da vitória no campo de batalha, aumenta a credibilidade das ameaças 

da dissuasão por punição e da dissuasão por retaliação2. Schelling (2008) entende 

que essas novas possibilidades causaram uma mudança na maneira como os 

Estados se relacionam com a estratégia, pois, segundo o autor, “a estratégia militar 

não pode mais ser pensada, como seria para alguns países em algumas épocas, 

                                                     
2 Aqui cabe uma ressalva com relação ao pensamento de Schelling (2008). Se no século passado essa 
era uma prerrogativa do poder nuclear, a evolução do alcance e precisão dos misseis de cruzeiro 
conferem essa possibilidade: poder de ferir sem a necessidade de vitória, mesmo que de maneira 
limitada a países não nuclearizados. Armas convencionais passaram a ter esta possibilidade de 
emprego estratégico. 
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como a ciência da vitória militar. Agora, é igualmente, senão mais, a arte da coerção, 

da intimidação e da dissuasão” (Schelling 2008, 34). 

Schelling (2008) enfatiza que o uso das armas nucleares cria um perigo 

extremo em qualquer tipo de enfrentamento e argumenta que o aumento de perigo 

seria a característica principal de seu uso. Todavia, qualquer uso de armas nucleares 

vai mudar as expectativas da guerra, gerando uma possibilidade de escalada nas 

hostilidades. Assim, o emprego de armas nucleares táticas não teria apenas o 

objetivo de dirimir desequilíbrios no campo de batalha, mas aumentar a pressão dos 

oponentes pelo final das hostilidades (Schelling 2008). 

No prefácio da nova edição do “Arms and Influence”, Schelling (2008) faz um 

balanço dos anos que passaram da publicação da primeira edição apontando que, 

desde Hiroshima e Nagazaki, nenhuma nação fez uso de armas nucleares, mesmo 

tendo ocorrido diversas guerras de países nuclearizados contra países não 

nuclearizados, citando exemplos como Vietnã, Afeganistão, Malvinas e Coréia. O 

autor admite que nem sempre a dissuasão é bem-sucedida para evitar um conflito, 

mesmo quando falamos em dissuasão nuclear; todavia, exalta o completo êxito da 

dissuasão mútua nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética (Schelling 

2008). 

Parte do sucesso da dissuasão mútua nuclear reside no fato de as ameaças 

dissuasórias baseadas em armas nucleares passarem uma certeza maior dos efeitos 

do seu emprego, e da incontestabilidade intrínseca dos custos de uma guerra 

nuclear. Wirtz (2018) aponta que 50% das pessoas, em um raio de oito quilômetros 

do marco zero da detonação de uma ogiva de 1 megaton, morrerão no momento da 

explosão. Obviamente, em um ataque desta natureza, não seria utilizada apenas uma 

ogiva, mas centenas e, embora um ataque de contra força preemptivo ou medidas de 

defesa antimísseis possam reduzir a quantidade de impactos, basta que poucas 

ogivas não sejam neutralizadas para tornar todo o esforço inútil. A capacidade das 

armas nucleares de causarem tanta morte e destruição, mesmo quando as medidas 

de mitigação dos ataques são bem-sucedidas, tornam as ameaças dissuasórias 

nucleares incontestáveis, dando às armas nucleares a capacidade dissuasória ideal, 

pois tendem a eliminar qualquer possibilidade de um desfecho otimista para o 

enfrentamento (Wirtz 2018). 
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Paul (2016) adiciona mais um elemento ao sucesso da dissuasão mútua 

nuclear do período de Guerra Fria, que seria o conceito de autodissuasão, cujas 

considerações influenciariam fortemente a decisão do uso de armas nucleares para 

a dissuasão ou compelência. A autodissuasão “se refere a constrangimentos do 

tomador de decisão contra o uso da capacidade retaliativa, além das razões de 

naturezas materiais e tático-estratégicas” (Paul 2016, 25). Ou seja, apesar de possuir 

armas nucleares e razões táticas e estratégicas para o seu uso, o tomador de decisão 

política decide não fazê-lo. 

Essa situação ocorre, mais comumente, na relação assimétrica de países 

nuclearizados, conduzindo operações militares contra países não nuclearizados; e, a 

despeito da capacidade de infringir dano muito maior por meio da retaliação ou da 

punição, continua usando os meios convencionais para a condução de suas 

operações, como, por exemplo, os casos dos EUA contra a China, na Guerra da Coréia, 

e da União Soviética contra os guerrilheiros, na guerra do Afeganistão. Os grandes 

motivadores dessa postura, nessas situações, seriam a tradição do não uso das 

armas nucleares, os constrangimentos morais e as considerações legais, que 

impactariam em preocupações com a reputação do país, tanto no ambiente 

doméstico, quanto internacional, culminando na autodissuasão (Paul 2016).  

Existem três determinantes essenciais para a percepção do poder de ferir do 

adversário e o sucesso da dissuasão, segundo Harvey (1997): comunicação, 

credibilidade e capacidade. Uma dissuasão efetiva depende de uma comunicação 

inconfundível de que ação do agressor não será tolerada. Ela pode ser explícita, com 

declarações formais e desdobramentos de tropas no terreno, ou implícita, quando 

certa ambiguidade interessa, com realizações de exercícios militares, 

demonstrações de força e operações de paz, onde a presença e as habilidades das 

forças podem ser observadas (Harvey 1997).  

A credibilidade diz respeito à percepção do agressor quanto ao 

comprometimento do dissuasor em fazer o uso da força. A dissuasão depende da 

credibilidade do dissuasor em cumprir a ameaça, caso a agressão ocorra; não 

apenas como resposta inicial, pois deve-se permanecer com a ação mesmo quando 

os custos começam a se apresentar. Quando a ameaça é direcionada a interesses 

vitais do Estado, a credibilidade está praticamente assegurada. Porém, quando o alvo 
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da agressão não faz parte de áreas vitais do Estado, é possível que a sociedade não 

queira pagar o custo, econômico ou humano, para cumprir a ameaça (Harvey 1997).   

A capacidade de efetivar as ameaças na dissuasão convencional engloba, 

além do número de tropas e veículos de combate, elementos como logística, 

comando e controle, fatores humanos, estratégias, táticas e treinamento, próprios do 

emprego operacional, “porque esses fatores são difíceis de quantificar, difíceis de 

provar, exceto em combate, e quase impossível de se comunicar, eles somam à 

contestabilidade inerente da dissuasão convencional” (Harvey 1997, 28). A 

contestabilidade da dissuasão convencional significa que os adversários vão nortear 

suas decisões ao observar o balanço de capacidades. Comunicar a efetividade das 

forças convencionais pode ser algo difícil de realizar, sobretudo porque sua 

efetividade depende da natureza de cada situação específica. Exercícios militares em 

tempos de paz, assim, teriam a utilidade de exibir as capacidades convencionais, 

auxiliando a comunicação (Harvey 1997). 

Art e Greenhill (2018) entendem que seriam quatro os determinantes 

essenciais para o sucesso da dissuasão. Três deles – capacidade; resolução para 

cumprir a ameaça dissuasória por parte do dissuasor; e percepção do agressor de 

que a ameaça dissuasória é real –, seriam equivalentes aos determinantes elencados 

anteriormente, respectivamente: capacidade, credibilidade e comunicação. A esses 

três os autores adicionam a racionalidade do agressor. A racionalidade seria dada 

pela condição do potencial agressor de ser um ator racional, sendo suas ações 

propositais, e por este ator fazer considerações de fins e meios, norteadas pelos 

cálculos de custo e benefício para conduzir ou não a agressão. 

 

4 A importância da dissuasão convencional 

 

Apesar dos tomadores de decisão não perceberem a dissuasão apenas a 

partir das capacidades de suas forças combatentes no campo de batalha, 

Mearsheimer (1981) restringe sua análise ao aspecto militar; mais especificamente 

ao aspecto militar convencional, sujeito à uma maior contestabilidade do que o 

aspecto convencional de dissuasão nuclear. Angstron e Widen (2015) apontam que 
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a sustentação mais fundamental da lógica da dissuasão é a necessidade de os 

atores perceberem o poder de ferir latente, caso contrário a dissuasão falhará.  

Todavia, Wirtz (2018) aponta que uma característica inerente da ameaça 

convencional, e por extensão da dissuasão por negação, é a sua contestabilidade, ou 

seja, as ameaças dissuasórias convencionais não podem ser empregadas de 

maneira unilateral, como a punição ou retaliação nuclear; porém, o seu emprego 

ocorre de maneira relacional no campo de batalha, com a guerra, na qual o dissuasor 

deverá lutar para fazer cumprir sua ameaça dissuasória contra, obviamente, a 

resistência do oponente (Wirtz 2018). A maior contestabilidade da dissuasão por 

negação, dissuasão convencional por natureza, é que torna mais difícil a percepção 

do poder de ferir, da credibilidade e das capacidades. 

Em 1981, Mearsheimer (1981) retomou a discussão sobre o elemento militar 

da dissuasão convencional, após um longo período no qual ela fora relegada a 

segundo plano. Um dos principais motivos para a negligência desta discussão foi a 

percepção equivocada de que a supremacia nuclear bastaria para a dissuasão, 

derivada ainda da década de 50, na qual os EUA passaram do monopólio à 

supremacia das armas nucleares, perdurando pelas décadas seguintes, quando a 

supremacia dera lugar ao equilíbrio da Destruição Mútua Assegurada3 (Mearsheimer 

1981). O autor entende que o cálculo quantitativo de meios de entrega e ogivas 

nucleares leva a uma clareza da dissuasão pela punição ou pela retaliação, por meio 

da destruição de alvos no território inimigo, tornando mais precisa a visualização dos 

custos e resultados da decisão do emprego desse tipo de violência. Porém a 

dissuasão convencional, embora incerta, também é uma importante forma de 

dissuasão e “foca na capacidade de negar ao oponente seus objetivos no campo de 

batalha puramente através de meios convencionais” (Mearsheimer 1981, 5).  

Mearsheimer (1981) e Gray (1990) aprofundam a discussão da importância do 

poder terrestre para a dissuasão convencional. Ambos sustentam que a simples 

análise das quantidades de tropas e equipamentos militares não seria suficiente para 

                                                     
3 A percepção da “suficiência absoluta” da dissuasão nuclear perdurou até a descoberta, ao final da 
década de 60, de que a União soviética possuía mais misseis capazes de atingir os EUA que o 
contrário, além da guerra do Vietnã, na qual os EUA tiveram um choque de realidade, engajando-se 
em um conflito convencional, com a tropa despreparada para tal, utilizando abordagens derivadas da 
Segunda Guerra Mundial (Weigley 1978). 
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compreender esse tipo de dissuasão. Para entender se a dissuasão convencional é 

crível ou não, seria necessário avaliar o emprego das forças militares no campo de 

batalha. Ou seja, a efetividade militar e o desempenho operacional das tropas 

combatentes importam, bem como compreender e avaliar esse desempenho para 

passar a credibilidade da ameaça dissuasória. 

A incerteza e a peculiaridade do comportamento humano no campo de batalha 

tornam o cálculo dos resultados do engajamento convencional muito mais difícil e 

impedem a simples transferência das abordagens quantitativas da dissuasão 

nuclear para a dissuasão convencional. É importante ressaltar aqui que a teoria da 

dissuasão convencional de Mearsheimer (1981) se aplica ao campo de batalha 

moderno, similar aos da Segunda Guerra Mundial, com forças regulares e terrestres, 

não se aplicando a conflitos de guerrilha ou de baixa intensidade4 (Mearsheimer 

1981). É no campo de batalha moderno que acontecerão os embates e nele que se 

desenvolverão a agressão e a defesa do território. Importa ressaltar que a análise da 

dissuasão não é sobre a reação ou não do país agredido, mas se esta reação será 

efetiva ou não, e como essa reação impactará nas tomadas de decisão do país 

agressor. 

Harvey (1997) ressalta que a dissuasão por negação só pode ser empregada 

onde uma defesa efetiva seja possível e, como a negação envolve a confrontação 

direta das forças combatentes, a comparação relativa das forças militares 

envolvidas no conflito é muito importante, diferente de uma dissuasão por retaliação 

por armas nucleares, na qual o que importa é o balanço das quantidades de ogivas e 

meios de entrega. Este entendimento de Harvey (1997) vai ao encontro do 

entendimento de Mearsheimer (1981), discutido anteriormente.  

A dissuasão por negação tem uma salvaguarda natural da sua efetividade no 

caso de falha da dissuasão – o combate e a defesa do território pelas forças 

convencionais que, de dissuasórias, passam automaticamente a serem defensivas. 

A falha da dissuasão por negação resulta no desenrolar de ações militares, o 

combate e a guerra, e não na prostração do dissuasor ou, tampouco, na perda do 

                                                     
4 Mearsheirmer (1983) defende que exemplos históricos anteriores à II Guerra Mundial também não 
devem ser considerados na análise ou tomados como exemplos ou estudos de caso para a validação 
ou não da Teoria da Dissuasão Convencional. 
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objetivo militar ou político. A dissuasão por negação e a defesa são duas categorias 

analíticas distintas, com implicações e objetivos próprios; todavia, na prática, estão 

extremamente relacionadas (Morgan 1977).  

Assim, a dissuasão convencional e, por consequência, a dissuasão por 

negação é decorrente da percepção do agressor da capacidade militar do defensor 

em negar e repelir engajamentos ofensivos. Ela é baseada no cálculo político da 

relação custo/benefício da ação militar e dos riscos de levar a cabo uma ação dessa 

natureza. A doutrina defensiva do país que pretende exercer a dissuasão importa 

neste frágil cálculo, além, obviamente, do balanço quantitativo e qualitativo de tropas 

e equipamentos militares (Mearsheimer 1981). 

Mearsheimer (1981) chama a atenção para o equívoco de relacionar a 

probabilidade de sucesso dos sistemas de armas, defensivos ou ofensivos, 

baseando-se apenas nas suas características. O emprego de um sistema de armas, 

como blindados ou artilharia, pode ser ofensivo ou defensivo, dependendo de como 

será conduzido o enfrentamento. Para exemplificar esta questão, o autor utiliza a 

discussão de quatro modelos de defesa possíveis de serem empregados na 

dissuasão por negação: a defesa estática, a defesa avançada, a defesa em 

profundidade, e a defesa móvel. 

Na defesa estática, as forças defensivas estão posicionadas em linha, no 

limite do território a se defender; ela é centrada no poder de fogo e possui pouca 

mobilidade tática, porém, na maioria dos casos, os Estados em tempos de paz não 

mantêm as suas forças em tal prontidão. A defesa avançada, por sua vez, possui 

uma mobilidade tática maior e é considerada menos vulnerável para enfrentar 

engajamentos ofensivos de penetração, como uma Blitzkrieg, porém, por estar 

organizada linearmente, sofre da mesma fragilidade das consequências de seu 

rompimento e penetração (Mearsheimer 1981).  

A defesa em profundidade conta com uma série de posições defensivas, 

preparadas previamente, nas quais os defensores conseguem fustigar e desgastar a 

força atacante. Na prática, funciona como se fossem uma série de linhas defensivas 

sucessivas; a maior dificuldade para a manutenção dessa defesa é a grande 

quantidade de material militar e tropas necessárias para conseguir mobilizar todos 

os postos defensivos (Mearsheimer 1981).   
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A defesa móvel prevê a disposição de uma pequena força de maneira 

avançada, mantendo a maior parte de suas forças em uma reserva estratégica. A 

missão das forças avançadas é detectar e atrasar o avanço inimigo, trocando espaço 

por tempo, tentando direcionar seu movimento enquanto a reserva prepara o melhor 

momento para golpear. É uma estratégia arriscada, pois concede terreno e necessita 

de um contra-ataque coordenado para surtir efeito. É tida como a mais adequada 

para enfrentar engajamentos ofensivos de penetração, porém, devido a sua natureza 

de concessão de terreno, é a menos indicada para lidar com guerras limitadas, como 

veremos a seguir (Mearsheimer 1981). 

Mearsheimer (1981) realizou sua análise da dissuasão convencional a partir 

de três tipos de engajamento ofensivo no campo de batalha moderno: a Blitzkrieg, a 

guerra de atrito e a guerra limitada. Desses, os dois primeiros são estratégias que 

visam a destruição do exército inimigo e, a terceira, a tomada de território, pela 

importância do território em si ou para utilização como barganha para atingir 

objetivos políticos (Mearsheimer 1981). 

A Blitzkrieg busca, por meio da mobilidade, uma penetração estratégica em 

profundidade no território inimigo desbaratando a cadeia de suprimento e os centros 

de comando do inimigo, evitando ao máximo o combate com as linhas defensivas do 

front após seu rompimento inicial. Essa estratégia requer muita mobilidade e 

possibilita uma drástica redução dos custos com o engajamento, visto que o atrito 

será evitado, além de uma grande probabilidade de vitória, contribuindo para a falha 

da dissuasão. Todavia, esse tipo de enfrentamento necessita de uma geografia 

propícia para o seu emprego, sem muitos obstáculos naturais (Mearsheimer 1981). 

A guerra de atrito, por sua vez, baseia-se no uso massivo de artilharia para 

desfazer as defesas inimigas, desgastando recursos materiais e humanos de ambos 

os lados. Obviamente muito mais custosa que a Blitzkrieg, visa o desmantelamento 

do exército oponente por meio da sua destruição. Além de um alto custo, esse tipo 

de enfrentamento pode durar tanto quanto a capacidade do Estado de fornecer 

munição, armas e tropas para o front de combate.         

Em uma guerra limitada, nem sempre a ação militar visa o objetivo político; ela 

pode ser direcionada em outra região ou território, fazendo pressão e elevando o 

poder de barganha em uma negociação. Nesse enfrentamento, é necessária uma 
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ação rápida do agressor para tomada do território, alvo da ação militar, passando 

então para a defesa deste território, atribuindo o ônus do ataque ao ocupante original 

do território.  

 

5 A importância das guerras limitadas 

 

O controle sobre as forças armadas e o estabelecimento dos objetivos 

militares por parte dos decisores políticos precisam ser maiores nas guerras 

limitadas, portanto são mais complicadas de serem conduzidas, pois, muitas vezes, 

ocorre um distanciamento entre o objetivo político e objetivo militar. Isso ocorre 

devido à complexidade das ações militares e à complexidade do cálculo do esforço 

necessário para atingir os objetivos políticos. (Mearsheimer 1981). Cabe ressaltar 

aqui a elevação da incerteza que a condução de uma guerra limitada traz ao campo 

de batalha, pois a defesa móvel, a melhor defesa contra uma Blitzkrieg, é, pela sua 

natureza de concessão de terreno, a pior defesa contra uma campanha limitada, 

devido a sua característica de tomada de um território específico. 

Uma das principais características das guerras limitadas é a celeridade na 

tomada do território, visando minimizar o contato com as tropas inimigas. As forças 

ocupantes buscam a velocidade da progressão no território inimigo, operando em 

uma janela de oportunidade restrita para a tomada de um objetivo pré-definido. 

Segue-se a essa tomada de território a preparação da sua defesa e a mudança da 

postura ofensiva para uma defensiva, a fim de aguardar a contraofensiva, 

desfrutando da superioridade intrínseca da defesa sobre o ataque e relegando o ônus 

do ataque ao seu ocupante anterior. A guerra limitada representa menores riscos e 

custos quando comparada com outras estratégias, pela possibilidade de cessar as 

hostilidades antes que as partes estejam completamente engajadas no conflito 

(Duarte e Machado 2021). 

Corbett (2005 apud Duarte 2015, 134) aponta dois pré-requisitos para manter 

as guerras limitadas controladas, sem escalonarem para uma guerra ilimitada. O 

primeiro é que o objetivo político deve ser limitado tanto na área quanto no seu valor 

político, não sendo consideradas ampliações das demandas e do campo de ação. O 

segundo é a necessidade de que o objetivo político não seja parte orgânica da nação 
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adversária, e que ele seja isolado estrategicamente ou possa ser isolado a partir de 

operações estratégicas. Assim, em regiões muito isoladas, uma única ofensiva 

limitada pode ser suficiente. Todavia em regiões não tão isoladas, ou sujeitas à 

resposta do oponente, após a conquista do objetivo será necessária uma campanha 

coercitiva, majoritariamente defensiva com ações ofensivas limitadas (Duarte e 

Machado 2021).  

A guerra limitada é uma importante possibilidade da acepção máxima da 

Teoria da Guerra de Clausewitz, na qual a guerra é a condução da política com outros 

meios. A guerra limitada é uma alternativa real, controlada e com elevada 

probabilidade de sucesso para o emprego da força, buscando o atingimento de 

objetivos políticos, mesmo que estes não sejam os alvos da ação militar 

propriamente dita. Todavia a condução de uma campanha de guerra limitada tem 

suas peculiaridades e exige uma maior coordenação das ações políticas e militares 

para o seu sucesso. Não obstante, como tratado anteriormente, ser alvo de uma ação 

de guerra limitada eleva a incerteza da condução das operações defensivas, pois o 

defensor não poderá prescindir de meios ofensivos para recuperar o território 

perdido. Podemos assumir que a característica mais tentadora do emprego de uma 

guerra limitada é a relativa certeza de que tal tipo de enfrentamento está sujeito a um 

controle escalatório maior, sendo menos suscetível ao desdobramento em uma 

guerra ilimitada ou total.  

Schelling (2008) discorre sobre o uso de guerras limitadas como sendo um 

dissuasor para agressões sucessivas ou como um meio de intimidação, 

considerando a existência da possibilidade de uma escalada no conflito. O autor 

entende que, mesmo que sejam tomados os cuidados para evitar essa escalada, o 

risco de ela ocorrer existe e pode ser explorado por um dos beligerantes. Aumentar 

o risco de escalada pode ser uma ação intencional para aumentar a incerteza do 

desfecho de uma guerra limitada, influindo no desejo do oponente de continuar 

conduzindo tal guerra. Esse estratagema pode ser levado pelo lado mais descontente 

com o rumo da campanha, forçando a incerteza para cessar as hostilidades 

(Schelling 2008).  

Kaushal (2018) propõe que as guerras limitadas seriam o único tipo de guerra 

possível no século XXI e aponta que duas tendências contribuem para a sua 
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viabilidade. A primeira seria uma reafirmação das restrições políticas sobre a 

conduta da guerra, que limita o tempo que os participantes podem ficar em combate, 

garantindo que os sucessos iniciais do conflito provavelmente se tornem 

irreversíveis. Um ator que consiga conquistar e reter os ganhos iniciais por um tempo 

limitado terá um poder de barganha maior para as negociações políticas 

subsequentes. A segunda seria a erosão das normas de soberania e territorialidade 

devido a um novo consenso global sobre o direito de autodeterminação, fazendo com 

que os focos políticos da guerra moderna, como enclaves étnicos e territórios 

contestados, sejam propícios para a condução de guerras limitadas (Kaushal 2018).  

No século XXI, vive-se um momento no qual uma ampla gama de tecnologias 

de ataques de precisão à distância, como drones e mísseis de cruzeiro, contribuem 

para a reafirmação do conceito de fricção 5  de Clausewitz (1989), aumentando a 

incerteza das operações militares e, por conseguinte, reafirmando sua teoria da 

guerra em um sentido mais amplo. Esta reafirmação da fricção pela tecnologia depõe 

contra a negação da Teoria da Guerra, como advogam alguns entusiastas das 

correntes das “novas guerras” ou da Revolução dos Assuntos Militares. A evolução 

tecnológica não traria assim uma “solução definitiva” para o desenrolar e o desfecho 

dos conflitos; seria apenas um elemento da equação, contribuindo para uma maior 

fricção e desgaste das tropas combatentes (Kaushal 2018).  

Atualmente, a possibilidade de tomada rápida do objetivo militar é maior, 

assim como é maior a possibilidade de condução do isolamento destes objetivos, 

mesmo aqueles que não são naturalmente isolados pela geografia. Este isolamento 

pode ser conduzido pelo emprego de elementos de antiacesso e negação de área 

(A2/AD) 6, como mísseis de média altura, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos de 

teatro.  Assim, a guerra limitada ou as operações estratégicas de objetivos limitados 

são opções possíveis de serem consideradas no planejamento estratégico de 

                                                     
5  Segundo Clausewitz “Tudo na guerra é muito simples, mas a coisa mais simples é difícil. As 
dificuldades acumulam-se e acabam por produzir uma fricção que é inconcebível a menos que alguém 
tenha experimentado a guerra” (Clausewitz 1989, 119). 
6 O acrônimo A2/AD (Antiacces / Area Denial) conjuga as capacidades de Antiacesso (A2), que visa 
evitar que uma força hostil entre no Teatro de Operações (TO), e Negação de Área (AD) que visa 
restringir a liberdade de ação de uma força hostil no TO, a partir da conjugação de um grande número 
de sensores e mísseis antiaéreos e de cruzeiro, proporcionando uma defesa em camadas na qual os 
elementos componentes se complementam e se protegem mutuamente (Biddle e Oelrich 2016). 
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mudança no status quo, pelos tomadores de decisões políticas. O ambiente 

estratégico existente seria um ambiente no qual os Estados podem transitar 

rapidamente da paz para a guerra, porém, no qual também é possível rapidamente 

desescalar para evitar o agravamento e transbordamento do conflito (Kaushal 2018). 

O objetivo estratégico na condução de uma campanha de guerra limitada 

seria, então, conquistar pontos principais do território antes de alternar a fase da 

operação de ofensiva para defensiva, permitindo a desescalada do conflito. As forças 

operacionais teriam basicamente duas funções: criar uma zona de exclusão no 

teatro, possibilitando um prolongamento da janela de oportunidade do ataque e 

garantindo, concomitantemente, o esgotamento dos esforços de reação do 

oponente; e conduzir o isolamento estratégico do objetivo militar da guerra limitada, 

sinalizando com clareza para seu oponente os limites da ação, prevenindo uma 

escalada ou um transbordamento do conflito (Kaushal 2018). 

Caso a dissuasão convencional falhe e o agressor conduza a sua campanha 

de invasão como uma guerra limitada bem-sucedida, com a tomada do território em 

um golpe de mão, ou fait accompli, e o fortalecimento das defesas e mudança da 

postura de ofensiva para defensiva, o ônus do ataque recaíra sobre o ocupante 

original do território. Consumado o ato da tomada do objetivo militar pelas forças 

atacantes, os benefícios da dissuasão por negação como a espera, o apoio da 

diplomacia para a barganha política e a sinalização do desejo de não escalar o 

conflito, passam para o lado do agressor. A espera e a inação, então, favorecem o 

agressor que contará com mais tempo para a barganha e a diplomacia operarem, 

buscando a consolidação dos objetivos políticos que motivaram o início das 

hostilidades; e o Estado invasor tentará manter esta condição até que esses 

objetivos políticos sejam alcançados. O ocupante original do território invadido 

estará em uma frágil posição, na qual precisa mudar sua postura de dissuasão e 

defesa para compelência e agressão em uma nova rodada da dialética do uso da 

força.  
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6 A dissuasão convencional de guerras limitadas no século XXI 

 

As características das guerras limitadas e as ações estratégicas com 

objetivos limitados de serem beneficiadas pela exploração de oportunidades, de 

ação rápida e de surpresa poderiam ensejar uma precipitação dos tomadores de 

decisão no momento de executar as ações militares para a tomada de seus objetivos. 

Este dilema é comum à discussão da preempção nas operações militares; todavia, 

pelas características próprias das guerras limitadas e da dissuasão convencional, é 

necessária uma discussão das peculiaridades envolvidas na possibilidade de 

dissuasão das guerras limitadas.  

Para buscar elucidar qual é o tipo de dissuasão mais adequada para dissuadir 

a intenção de um adversário em conduzir uma guerra limitada ou uma operação 

estratégica com objetivos limitados, vamos recorrer primeiramente a Mearsheimer 

(1981) e Harvey (1997). Sem considerar o emprego de armas nucleares, parte-se do 

princípio de que a condução de uma operação de guerra limitada, devido a sua 

natureza convencional, não suscitará o emprego de armas nucleares na dissuasão, 

sobretudo pelas características de autodissuasão, próprias do emprego de armas 

nucleares, e da recusa dos países nuclearizados em romper o limiar nuclear. 

Com relação à especificidade da ameaça, segundo Harvey (1997), é 

necessário considerar que o dissuasor tenha uma capacidade dissuasória mínima, 

possuindo a dissuasão básica. Embora a dissuasão geral esteja presente, o país 

agressor irá considerar a existência de certas capacidades operacionais do defensor 

ao tomar a decisão de iniciar ou não a ação militar. As características intrínsecas da 

guerra limitada, como velocidade e oportunidade para tomar o território alvo, fazem 

com que a transição da paz para a guerra seja muito rápida, conforme apontado por 

Kaushall (2018). A especificidade da ameaça também mudaria muito rápido de geral 

– quando existe a possibilidade de conflito, mas o agressor não está considerando o 

uso da força – para a dissuasão imediata, na qual já há a intenção de conduzir uma 

operação militar. A contra-ameaça para uma dissuasão imediata seria, então, a 

configuração das forças terrestres dissuasórias para conseguir repelir as operações 

de tomada de território. Obviamente a resposta dissuasória, no caso de uma guerra 
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limitada, só teria chance de ser bem-sucedida se amparada por um eficaz serviço de 

inteligência e antecipação dos movimentos do inimigo. 

Com relação à natureza da ameaça dissuasória, a única dissuasão possível 

seria a dissuasão por negação. As dissuasões por punição ou por retaliação não 

teriam os efeitos necessários para promover o desalojamento das tropas defensoras 

que, após a tomada do território, passam à sua defesa, conforme o mapa do plano 

de guerra limitada de Corbett (2005). A dissuasão por punição implicaria em uma 

tomada de território equivalente para a posterior barganha, mas essa tomada de 

território não teria o benefício da surpresa e a oportunidade da qual o agressor inicial 

usufruiu quando da sua condução da campanha limitada. A dissuasão por retaliação, 

embora possa ser feita por meios convencionais, também incorre na mesma 

incapacidade de desalojar as forças ocupantes mantendo o território ocupado como 

meio de barganha nas negociações políticas, além de estar sujeita à autodissuasão 

de emprego de armas nucleares no caso de países nuclearizados. 

A dissuasão por negação, com relação à natureza da ameaça dissuasória, é a 

mais adequada para dissuadir uma guerra limitada. Todavia, ela será tão mais efetiva 

conforme a composição de suas forças para repelir e sustentar o ataque inicial, 

desbaratar o esforço de isolamento estratégico de antiacesso e de negação de área, 

empregado pelo agressor, e conseguir contra-atacar para repelir as tropas de 

ocupação e recuperar o território. Obviamente, essas capacidades operacionais 

precisam ser adequadamente comunicadas e ter a credibilidade de que serão 

empregadas pelo dissuasor, aumentando a percepção do atacante sobre a real 

intenção de empregar o seu poder de ferir.   

A dissuasão por negação também tem uma importante salvaguarda para a 

falha da dissuasão – a própria defesa do território pelas forças que de dissuasórias 

passam a ser defensoras. Como discutido anteriormente, a dissuasão por negação 

busca o efeito dissuasório a partir da possibilidade de anulação do poder ofensivo 

do adversário, por meio da presença de uma força militar equivalente; uma falha da 

dissuasão significa que o país agressor conduziria sua operação militar que, por sua 

vez, seria combatida pelas forças defensoras. Mearsheimer (1981) apontou a 

importância das forças terrestres, sobretudo da maneira como são empregadas, para 

a dissuasão convencional. 
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Lanoszka e Hunzeneker (2019) discutem a dissuasão convencional no 

nordeste europeu, considerando a necessidade de enfrentar um ambiente 

contestado de antiacesso e negação de área entre a Rússia e a OTAN, envolvendo 

especificamente os países bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia e a Polônia. Os 

autores propõem uma estratégia de cercamento para lidar com a Rússia em dois 

cenários possíveis, caso ela tenha ambições revisionistas do status quo ou tenha 

uma postura defensiva que possa ser motivada pelo medo. A principal linha de ação 

prevista para a Rússia, em caso de conflito, caracteriza-se pela tomada rápida de 

território ou de uma parcela de território, apoiada pelo uso de ataques de precisão de 

longo alcance, com mísseis balísticos de teatro e mísseis de cruzeiro, contando com 

o apoio de guerra híbrida, ou seja, uma operação de objetivos limitados (Lanoszka e 

Hunzeker 2019).  

Esse é um dos problemas que deve ser resolvido pela OTAN e pelos EUA por 

meio da escolha da composição das forças utilizadas para a função de tropas 

avançadas, já que o emprego russo de guerras limitadas, de suas armas de precisão 

e de guerras híbridas, inviabiliza a configuração de uma força com versatilidade 

suficiente para atuar como presença avançada e força combatente ao mesmo tempo, 

conduzindo de fato uma dissuasão convencional por negação.  

 

Considerações Finais  

 

Ao longo deste capítulo pudemos discutir a importância da discussão sobre o 

uso da força no século XXI e de como existem aspectos contemporâneos que 

aumentam a complexidade de abordar a relação da ameaça do uso da força e a 

negação desta ameaça. 

A primeira sessão do capítulo através da conceitualização dos tipos de 

coerção existentes estabeleceu a base necessária para as demais sessões ao 

estabelecer os limites da dissuasão e da compelência e, também, a importância da 

manutenção da capacidade ofensiva por parte de um país dissuasor que não pode 

prescindir destas capacidades, mesmo que sua intenção seja da manutenção do 

status quo. A segunda sessão partiu da discussão da capacidade ofensiva e do poder 

de ferir no século XXI, relacionando a percepção destas capacidades com a 
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efetividade da dissuasão ou, mais especificamente, a maneira que a comunicação 

das capacidades militares de causar dano impacta na decisão política dos Estados.  

A terceira sessão abordou a importância da dissuasão convencional, mais 

especificamente da dissuasão por negação, através de meios convencionais no 

cenário contemporâneo da guerra moderna e a relação da dissuasão convencional 

com as operações militares e a defesa de um território. A quarta sessão apresentou 

a importância das guerras limitadas ou das operações estratégicas com objetivos 

limitados no século XXI, apontando como este tipo de guerra é mais provável de 

eclodir que uma guerra ilimitada total justamente pelos tomadores de decisão 

entenderem que têm um controle maior sobre o seu desfecho. A quinta sessão fez 

uma discussão das duas sessões anteriores, discorrendo sobre qual a melhor 

dissuasão contra um Estado que tenha ambições revisionistas com relação ao status 

quo e considere buscar seus objetivos através de uma guerra limitada, ou de uma 

operação estratégica com objetivos limitados, e aponta a adequação da dissuasão 

por negação para conter as intenções revisionistas. 

 O desenvolvimento do capítulo, e a pesquisa envolvida na sua elaboração, 

apontam para a conclusão de que a dissuasão por negação através de meios 

convencionais é a maneira mais adequada de negar o uso da força, ou a ameaça 

deste uso, por Estados com intenções revisionistas no sistema internacional que 

estejam propensos a utilizar guerras limitadas ou operações estratégicas com 

objetivos limitados para este fim. Importa ressaltar que estes tipos de operações são 

mais facilmente considerados de serem empregadas do que uma guerra total, devido 

à uma perspectiva de maior controle escalatório do que uma guerra ilimitada, sendo 

um importante campo de discussão na contemporaneidade.  

A percepção da relevância da guerra limitada no século XXI desafia 

pesquisadores a se apropriarem dos seus conceitos para qualificar a discussão da 

dissuasão convencional. Essa realidade talvez esteja correta para as grandes 

potências e potências intermediárias com grandes áreas territoriais. Se observarmos 

pequenos países, entretanto, o que seria um enfrentamento limitado para grandes 

potências pode significar uma guerra ilimitada, na qual a sobrevivência do Estado 

está em jogo. A questão do báltico é um exemplo disso, pois entre Rússia e OTAN 
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seria uma guerra limitada, na qual estaria em jogo a sobrevivência estatal da Estônia, 

Letônia e Lituânia, sendo, para esses três, uma guerra ilimitada. 
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Caroline Spagnolo1 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em 1989, o economista neoliberal norte-americano Francis Fukuyama 

assegurou em seu ensaio O Fim da História a vitória da democracia liberal burguesa 

sobre o regime socialista soviético. Em sua tese, a história havia chegado ao seu fim 

e a humanidade teria atingido o auge de sua evolução com o fim da ordem bipolar. 

Com a queda dos regimes socialistas e a hegemonia da democracia liberal burguesa, 

viria a se desenvolver no mundo uma reformulação política e econômica, embaladas 

por um modelo capitalista global. Contudo, ao longo das décadas seguintes, o que 

se viu foi um modelo político-econômico que se mostrou extremamente vulnerável 

frente a inúmeros acontecimentos de ordem global, que viriam a questionar a 

hegemonia vigente e, por consequência, o próprio sistema democrático. 

Ao longo do mesmo período, os estudos acadêmicos voltados para ciências 

sociais foram permeados por epistemologias hegemônicas que decretavam o 

modelo liberal e ocidental como universal e único possível. Essa despolitização do 

meio acadêmico é sentida ainda nos dias atuais; contudo, com o avanço da crise 

estrutural capitalismo, uma reação contra-hegemônica surge em busca de 

alternativas epistemológicas no campo das Ciências Sociais para melhor explorar o 

potencial emancipatório e anticapitalista. Novos temas englobam essa pauta como 

a decolonialidade e o ressurgimento do marxismo como epistemologia crítica, 

contra-hegemônica e radical.  

Este artigo trará uma análise crítica a respeito de alguns conceitos 

predominantes no campo da teoria contemporânea democrática: a democracia 
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procedimental e minimalista e a democracia deliberativa. Em primeiro lugar, serão 

apresentados seus conceitos e concepções teórico-metodológicas, bem como seus 

pensadores e autores que cunharam e desenvolveram suas ideias acerca dessas 

formas de democracia. Em segundo lugar, serão discutidas propostas 

epistemológicas críticas e contra-hegemônicas que discutirão o papel da 

democracia dentro do sistema de reprodução capitalista e seus limites a partir disso: 

são elas o marxismo e a decolonialidade. Por fim, este trabalho evidenciará que as 

teorias democráticas contemporâneas possuem como papel principal se ater aos 

princípios da ideologia dominante capitalista e ocidental, sem contar na falta de 

proximidade com realidades periféricas, em particular a América Latina. 

Adicionalmente, se afirmará a necessidade de estimular novas concepções 

epistemológicas que promovam a capacidade de mudança do sistema vigente. 

 

2 AS TEORIAS DEMOCRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS 

 

A discussão acerca da democracia assumiu um papel central na Ciência 

Política ao longo do século XX. Após períodos de turbulência que constituíram em 

crises econômicas generalizadas e duas guerras mundiais, a necessidade de uma 

proposta política que permitisse a estabilidade do sistema internacional tornou-se 

cada vez mais urgente e, foi através da democracia que se encontrou certa 

“estabilidade”. Contudo, a proposta democrática hegemônica que permeou o bloco 

capitalista na segunda metade do século XX “implicou em uma restrição das formas 

de participação e soberania ampliadas em favor de um consenso em torno de um 

procedimento eleitoral para a formação de governos” (Avritzer e Santos 2002, 39-

40). 

Seguindo essa tendência, pode-se perceber diversas tentativas de 

contextualizar a democracia a partir de um viés procedimental, iniciado a partir da 

obra de Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia, escrita na 

década de 1940. Schumpeter (1961) utilizou as características procedimentalistas 
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da doutrina kelsiana2 de democracia e transformou-as em uma forma de elitismo 

democrático. Para Schumpeter, o processo democrático: 

 

(...) é um método político, isto é, um certo tipo de arranjo institucional para chegar 

a uma decisão política (legislativa ou administrativa) e, por isso mesmo, incapaz 

de ser um fim em si mesmo, sem relação com as decisões que produzirá em 

determinadas condições históricas. E justamente este deve ser o ponto de 

partida para qualquer tentativa de definição (Schumpeter 1961, 291). 

 

Por conseguinte, a democracia passa a ser analisada como um conjunto 

sistemático de regras que serve apenas para promover a escolha de governantes que 

garantiriam ou não o bem comum de tal população a partir de suas decisões 

políticas. O método democrático adquire um aspecto meramente formal, como “um 

sistema institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo 

adquire o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor” 

(Schumpeter 1961, 321). Logo, seu valor substantivo acaba sendo negligenciado na 

análise de Schumpeter em detrimento do estabelecimento de uma categoria 

minimalista de democracia. 

Schumpeter afirmava que o processo político se assemelhava ao mercado 

econômico capitalista, subvertendo a noção de bem comum entre os cidadãos a 

partir de uma perspectiva negativa, na qual não existiria uma vontade popular geral, 

nem a busca por um bem comum. Os cidadãos buscariam somente satisfazer suas 

vontades individuais e isso transpareceria na escolha dos governantes, que seriam 

eleitos a partir de fatores externos às necessidades sociais e coletivas; para o autor, 

isso não significa que as pessoas não busquem um bem estar geral, mas que, “para 

diferentes indivíduos e grupos, o bem comum provavelmente significará coisas 

muito diversas” (Schumpeter 1961, 301). Schumpeter reduziu a noção de democracia 

a uma configuração de mercados competitivos e plurais e direcionou o 

comportamento do eleitor ao de um consumidor altamente influenciável, no qual 

suas decisões são caracterizadas por interesses imediatos. 

                                                     
2 Referente ao jurista austríaco Hans Kelsen (1881-1973). 
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A noção de democracia a partir de uma perspectiva minimalista e 

procedimental presente em Schumpeter influenciou diversos autores de Ciência 

Política e permaneceu por muito tempo como a concepção hegemônica do campo, 

elevando o papel da representatividade e a das eleições à elementos chave da 

democracia. Robert Dahl trouxe em seu livro Poliarquia diversas características que 

se assemelham com a noção de democracia minimalista, a partir de seu caráter 

formalista, ao estipular como condições necessárias para democracia: que os 

cidadãos tivessem “oportunidades plenas de formular suas preferências”; que eles 

pudessem “expressar suas preferências a seus concidadãos e ao governo através da 

ação individual e coletiva”; e que eles tivessem “suas preferências igualmente 

consideradas na conduta do governo, ou seja, consideradas sem discriminação 

decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência” (Dahl 2005, 26). Adam 

Przeworski também se inspirou nas ideias de Schumpeter, ao estabelecer que o 

elemento procedimental da democracia é a condição determinante dos processos 

políticos, sendo visto como um instrumento de regulação de conflitos: os cidadãos 

escolhem, conforme suas preferências individuais, o candidato que mais os agrada, 

deixando a luta política restrita à esfera eleitoral. 

Para Avritzer e Santos, o período do pós-guerra promoveu a consolidação do 

elitismo democrático dentro do campo da Ciência Política. Contudo, 

concomitantemente se formava uma concepção hegemônica da democracia como 

apenas um processo representativo, ao longo das décadas seguintes foram surgindo 

também um conjunto de ideias vistas inicialmente como contra-hegemônicas; 

contudo, “a maioria destas concepções não romperam com o procedimentalismo 

kelsiano” (Avritzer e Santos 2002, 50). Dentre essas concepções que se contrapõem 

à democracia minimalista schumpeteriana, o conceito de democracia deliberativa, de 

Jurgen Habermas merece destaque. 

Para Habermas, existiam dois modelos normativos de democracia: o liberal e o 

republicano. A partir desta afirmação, o autor busca a elaboração de um novo tipo de 

modelo, denominado procedimental-deliberativo ou deliberativo. Para Lubenow, a 

noção de democracia deliberativa é uma tentativa de aproximar os seguintes 

conceitos provenientes de distintas naturezas teórico-políticas: “a concepção de 

autonomia pública da teoria política republicana (vontade geral, soberania popular) 
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com a concepção de autonomia privada da teoria liberal (liberdades individuais, 

interesses particulares)” (Lubenow 2010, 231). 

Habermas considerou como foco na análise democrática os mecanismos 

sociais de participação, removendo a supervalorização da representatividade na 

teoria democrática minimalista e dando espaço para o papel da sociedade civil nos 

processos decisórios. Contudo, não promoveu uma ruptura total com o modelo 

representativo; apenas trouxe uma discussão mais ampla dos locais aonde essa 

representatividade pode ser vista, não apenas em organizações burocráticas ou 

hierarquizadas, como também em instâncias sociais distintas da sociedade civil. 

Para Avritzer e Santos, “Habermas recoloca no interior da discussão democrática um 

procedimentalismo social e participativo”; ou seja, Habermas reconhece a relevância 

e o papel de organizações da sociedade civil na mediação de suas relações com o 

Estado, defendendo os interesses distintos da sociedade e os deliberando em 

espaços alternativos da esfera burocrática. 

Esse redirecionamento dado no campo da teoria democrática de uma 

democracia minimalista para uma democracia deliberativa ocorreu ao longo do fim 

do século XX, por volta dos anos 1990. Em um período que representou o início de 

uma nova reconfiguração do sistema internacional, a partir do fim da Guerra Fria, 

pautada pela globalização e pluralismos culturais, viu-se a necessidade de se 

trabalhar uma outra forma de democracia que se distanciaria dos procedimentos que 

só ocorrem entre entidades estatais. Para Habermas: 

 

(...) em situações de pluralismo cultural e social, por trás das metas politicamente 

relevantes muitas vezes escondem-se interesses e orientações valorativas que 

de modo algum podem-se considerar constitutivos da identidade da comunidade 

em seu conjunto, isto é, de uma inteira forma de vida compartilhada 

intersubjetivamente. Esses interesses e orientações valorativas, que entram em 

conflito sem perspectiva de consenso, necessitam de um equilíbrio ou de um 

compromisso que não é possível alcançar-se mediante discursos éticos, ainda 

que os resultados se sujeitassem à condição de não transgredir os valores 

básicos consensuais de uma cultura. (Habermas 1995, 44) 
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A partir disso, a deliberação compreenderia o elemento central do processo 

democrático ao envolver os cidadãos nas tomadas de decisão. Esse conceito 

estipulado por Habermas é proveniente da sua teoria da ação comunicativa, que foi 

desenvolvida como um contraponto à noção de razão instrumental 3  trazida por 

Theodor W. Adorno (1903-1969) e Max Horkheimer (1895-1973). Contudo, para 

Habermas, apesar da sociedade administrada capitalista contemporânea incentivar 

uma racionalidade instrumental, ela também forma a personalidade dos seus 

indivíduos com uma racionalidade comunicacional. Habermas trabalha com a noção 

de dupla racionalidade, na qual a razão instrumental seria orientada para o êxito e 

possibilitaria a reprodução material da vida, enquanto a razão comunicacional não 

visaria o êxito, e sim ao entendimento; ou seja, o diálogo e a comunicação não 

deveriam ser reduzidos a uma instrumentalidade, mas sim estimulados em busca de 

um consenso. Essa razão comunicacional representaria o procedimento deliberativo 

dentro da esfera pública: buscando a formulação de consensos, ainda que nem todos 

compartilhem a mesma opinião ou filosofia política com o tema ou assunto em 

questão. 

Habermas propôs articular uma nova institucionalidade no campo democrático, 

oferecendo um modelo discursivo de democracia que não se direciona a um campo 

político-administrativo, mas pelo contrário, se fundamenta e se justifica no âmbito 

da sociedade civil. Todavia, é possível observar que a busca por um “consenso 

racional” dentro da esfera política evidencia a ingenuidade epistemológica trazida 

nos conceitos de Habermas, bem como denuncia e dissemina essa noção falaciosa 

e idealizada de uma suposta racionalidade prática imparcial nas instituições da 

democracia liberal.  

Após a exposicão apresentada entre os dois modelos contemporâneos de 

democracia, serão trazidos duas concepções teóricas que criticam as nocões 

limitantes da democracia ao  longo  das  últimas  décadas,  bem  como  seu  precário 

                                                     
3 A razão instrumental é a racionalidade econômica se difundindo para o âmbito social e psicológico 
e seria uma das consequências trazidas pelo capitalismo contemporâneo administrado pelo Estado 
– ou capitalismo administrado; essa razão se caracteriza por uma formalização, instrumentalização 
e coisificação da própria vida, que perfaz a mentalidade dos indivíduos impedindo que produzam um 
pensamento crítico e apenas agem e sobrevivem enquanto instrumentos do sistema capitalista, para 
alcançar os fins que já estão estabelecidos e não como um fim em si mesmo.  
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arcabouço epistemológico: o marxismo e a decolonialidade. 

 

3 PROPOSTAS EPISTEMOLÓGICAS ALTERNATIVAS: CRÍTICAS MARXISTA E 

DECOLONIAL 

 

3.1 Marxismo e democracia 

 

As discussões acerca da democracia é uma constante dentro da tradição 

marxista e, por vezes, suas contribuições podem ser examinadas a partir de variadas 

interpretações do pensamento de Marx. Falar em marxismo e democracia significa 

abordar essas multiplicidades de análises e suas particularidades.  

O ponto inicial para se compreender o pensamento marxista acerca das noções 

de Estado precisa focar na apresentação da natureza teórico-conceitual do 

pensamento de Marx. Isso possibilitará a construção da problemática acerca da 

democracia; sem sua explicitação, não seria possível compreender os conceitos 

gerais propostos por ele. O materialismo histórico e dialético é uma concepção 

teórico metodológica de apreensão da realidade formulado por Marx. Essa 

fundamentação epistemológica se difere dos paradigmas filosóficos até então 

conhecidos daquele período; ao invés de “um sistema de categorias previamente 

elaboradas e ordenadas conforme operações intelectivas” (Netto 2011, 52) que 

promove uma separação entre sujeito e objeto, o método de Marx afirma uma 

“relação em que o sujeito está implicado no objeto” (Netto 2011, 23): nela o sujeito 

possui papel ativo, aonde extrai do objeto as suas múltiplas determinações.  

O materialismo histórico dialético é a base metodológica que surge como 

tentativa de elaborar uma teoria crítica acerca das relações sociais capitalistas, 

subvertendo a própria noção de modernidade e sem comprometer a realidade 

concreta presente nas diversas sociedades. A apreensão da realidade a partir dessa 

investigação não apresentaria categorias eternas e universais, muito menos 

deterministas, mas sim compreenderia o mundo a partir de uma realidade dinâmica, 

um complexo de processos. Visto isso, fica evidente que o processo metodológico 

formulado por Marx abarcaria a totalidade presente das relações sociais capitalistas, 
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porém sem se perder nos meandros de uma suposta homogeneização da 

compreensão dessas relações. 

Uma vez compreendida a natureza epistemológica, vê-se necessário investigar 

os conceitos e formulações acerca das noções de Estado e democracia presente nos 

estudos de Marx. Subvertendo as compreensões da época sobre o que constitui a 

natureza humana e como se dá a formação da sociedade, Marx evidencia que não é 

o estabelecimento do Estado que funda a sociedade como uma forma de 

organização, mas sim o trabalho. O autor afirma: 

 

Minhas investigações me conduziram ao seguinte resultado: as relações 

jurídicas, bem como as formas de Estado, não podem ser explicadas por si 

mesmas, nem pela chamada evolução geral do espírito humano (...) O resultado 

geral a que cheguei e que, uma vez obtido, serviu-me de guia para meus estudos, 

pode ser formulado, resumidamente, assim: na produção social da própria 

existência, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 

independentes de sua vontade; essas relações de produção correspondem a um 

grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A 

totalidade dessas relações de produção constitui a estrutura econômica da 

sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura jurídica e política 

e à qual correspondem formas sociais determinadas de consciência. O modo de 

produção da vida material condiciona o processo de vida social, política e 

intelectual. (Marx 2008, 47) 

 

Através da relação metabólica entre ser humano e a natureza, que funciona a 

partir da transformação dos meios naturais em bens materiais necessários à 

sobrevivência humana, surge um novo tipo de ser: o ser social. Essa transformação 

– fundamentada no trabalho – é a natureza ontológica do ser social; a partir disso, 

todas as outras dimensões da vida humana são configuradas – seja arte, ciência, 

filosofia, direito, política, etc. Contudo, é válido ressaltar que não somente o trabalho 

determina as distintas formas de sociabilidade como elas próprias também 

determinam o próprio desenvolvimento do trabalho e das forças de produção ao 

longo da história; e é a partir dessa relação dialética que se deve buscar a concepção 

de Marx acerca do Estado e da democracia.  



 

 
 
 

Caroline Spagnolo | 319 

 

 

A partir dessas contribuições, pode-se afirmar que, para Marx, o 

desenvolvimento da propriedade privada e surgimento das classes sociais irá criar 

as condições de existência do Estado. Isso ocorre devido ao poder que o capitalista 

tem de se apropriar da mais-valia dos trabalhadores, não por privilégio jurídico ou 

condição cívica, mas pelo fato de que os trabalhadores não possuem propriedade, 

obrigando-os a trocar sua força de trabalho por um salário que os garantirá meios 

de subsistência. Por conseguinte, isso irá gerar uma desigualdade baseada na 

exploração econômica de uma classe sobre a outra: a classe dos que detém a 

propriedade privada e os meios de produção – burguesia – e a classe que não detém 

nada e precisa vender sua força de trabalho para poder sobreviver – o proletariado. 

O Estado surgirá a partir do momento que se identifica a necessidade de criar uma 

estrutura que garantirá os interesses das classes dominantes. O antagonismo 

existente entre as classes será o fio condutor que estipulará o desenvolvimento do 

Estado e das variadas formas que assume ao longo do desenvolvimento das relações 

de produção capitalistas. Dentre essas variadas formas possíveis, encontra-se a 

democracia capitalista moderna.  

De acordo com Woods, “na democracia capitalista moderna, a desigualdade e 

a exploração socioeconômica coexistem com a liberdade e a igualdade cívicas” 

(Woods 2003, 173). Isso significa que ao longo do desenvolvimento do capitalismo 

como forma de produção dominante, desenvolveu-se pari passu a necessidade de 

um sistema de governo que promovesse um alargamento nos direitos políticos e 

civis de grande parte da população ao mesmo tempo que deixasse intacta as 

relações de propriedade entre o capital e o trabalho. A democracia capitalista 

moderna se estabeleceu como sistema de governo hegemônico justamente por ser 

capaz de estruturar um arcabouço político, jurídico, militar, burocrático e ideológico 

que fosse visto como inofensivo pela classe trabalhadora. A relação capital-trabalho 

na sociedade democrática capitalista será sempre composta por uma divisão 

interna: uma relação que promove uma desigualdade real dentro de um espaço de 

igualdade formal e jurídica.  

Para o capital, não importa a ampliação de espaços democráticos e da 

liberdade para a classe trabalhadora; isso apenas ocorrerá quando for conveniente 

aos seus interesses ou por pressão criada pela luta de classes. Porém, caso não haja 
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o desenvolvimento de uma consciência de classe dentro da massa proletariado, o 

papel da democracia continuará sendo limitante e subserviente aos interesses 

capitalistas, continuando a promover o ocultamento da natureza exploratória do 

capital e evidenciando somente as “mistificações do modo de produção capitalista 

e todas as suas ilusões de liberdade” (Marx 2013, 746). Não importa quão 

aperfeiçoada seja a democracia dentro do jugo capitalista, ela jamais poderá dissipar 

a desigualdade real promovida pelas classes dominantes; como consequência 

drástica, impossibilita também os indivíduos de serem efetivamente livres. Como 

afirma Lênin, “não se pode falar em ‘democracia pura’”; enquanto existirem classes 

diferentes, só se pode falar em democracia de classes”. Ela é apenas uma 

democracia de uma minoria, das classes burguesas. 

Por mais desilusória seja a visão marxista acerca da democracia dentro das 

relações capitalistas, ainda há uma possibilidade de emancipação política que tem a 

capacidade de promover um sistema verdadeiramente emancipatório e igualitário, 

ou seja, um sistema político que garantirá o fim da exploração humana e subjugação 

dos indivíduos em classes sociais: o comunismo. Para Marx e Engels, a revolução 

comunista “é a ruptura mais radical com as relações tradicionais de propriedade” 

(Marx e Engels 2011, 57); ela visa a destruição do próprio sistema de exploração 

aonde predominam os interesses particulares de uma classe e busca uma nova 

estruturação social que vise a liberdade do indivíduo não a partir de uma ótica 

individual somente, mas que contemple também o desenvolvimento coletivo. Não se 

trata mais de apenas interpretar o mundo, e sim de mudá-lo; pois, ao mesmo tempo 

que os indivíduos são produtos das circunstâncias, as circunstâncias são 

modificadas pelos próprios indivíduos, e é nessa “coincidência entre a alteração das 

circunstâncias e atividade humana” (Marx e Engels 2007, 538) que se forma a práxis 

revolucionária. 

 

3.2 Decolonialidade  

 

A decolonialidade possui antecedentes epistemológicos presentes na teoria 

pós-colonial, surgida nas décadas de 1970-1980. Elaborados como uma nova 

abordagem teórico-metodológica, os estudos pós-coloniais se propunham a realizar 
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uma análise crítica acerca das contradições existentes nas relações centro-periferia, 

dando foco na questão cultural e de raça. 

O surgimento da decolonialidade como uma teoria independente pode ser 

observado a partir da criação do projeto Modernidade/Colonialidade (M/C) em 1998, 

movimento acadêmico resultante da dissolução do Grupo Latino-Americano de 

Estudos Subalternos. Elaborado por intelectuais latino-americanos que tinham 

influências das leituras pós-coloniais e subalternas, os estudos do grupo M/C 

objetivavam uma renovação crítica das ciências sociais na América Latina na 

tentativa de promover e consolidar uma epistemologia latino-americana a partir da 

“radicalização do argumento pós-colonial por meio da noção de ‘giro decolonial’” 

(Ballestrin 2013, 89). A perspectiva decolonial rompeu com o uso de epistemologias 

advindas do pensamento europeu, decolonizando os saberes e recuperando as 

contribuições do pensamento latino-americano. Walter Mignolo, Aníbal Quijano, 

Enrique Dussel, Arthuro Escobar e mesmo o estadunidense Immanuel Wallerstein 

são apenas alguns dos teóricos que desenvolveram o pensamento decolonial, 

inspirados pelo contexto de transformações na América Latina no início do século 

XXI, construindo “seus argumentos com as bases do pensamento latino-americano, 

filosofia da libertação, teoria da dependência, teoria do sistema-mundo, grupos 

indiano e latino-americano de estudos subalternos, filosofia afro-caribenha e 

feminismo latino-americano” (Ballestrin 2017 apud Restrepo e Rojas 2010, 510). 

Algumas das preocupações centrais abordadas dentro do grupo M/C repousam 

nas consequências advindas da descolonização do continente latino-americano, a 

partir da formulação do conceito de colonialidade. A colonialidade representaria uma 

forma atualizada do colonialismo, aonde se verificariam diversas formas de 

subalternização reformuladas a partir da nova condição socioeconômica da América 

Latina, em particular no âmbito das relações do saber. Mesmo com o fim da 

colonização, a região latino-americana “continuou reproduzindo as lógicas 

econômicas, políticas, cognitivas, da existência, da relação com a natureza, que 

foram forjadas no período colonial.” (Bernardino-Costa; Maldonado-Torres; 

Grosfoguel 2018 apud Wynter 2003, 9). A partir disso, será discutido um conceito que 

melhor irá compor a análise proposta deste trabalho: a colonialidade do saber. 
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3.2.1 A colonialidade do saber 

 

As circunstâncias e condições históricas no final do século XX – com ascensão 

do neoliberalismo e a crise epistemológica no meio acadêmico – evidenciaram a 

necessidade de uma renovação do campo do conhecimento latino-americano, que 

ainda se encontrava subjugado às amarras epistemológicas do Ocidente. 

Juntamente com a colonialidade do poder, a questão da colonialidade do saber é um 

dos temas mais recorrentes dentro das discussões decoloniais, tecendo uma crítica 

direta ao discurso hegemônico da sociedade capitalista-neoliberal de base 

eurocêntrica que, ao naturalizar as relações sociais, permitiu “uma extraordinária 

síntese dos pressupostos e dos valores básicos da sociedade liberal moderna” 

(Lander 2000, 8) como única alternativa capaz de permitir o desenvolvimento 

humano. De acordo com Lander: 

 

A expressão mais potente da eficácia do pensamento científico moderno – 

especialmente em suas expressões tecnocráticas e neoliberais hoje 

hegemônicas – é o que pode ser literalmente descrito como a naturalização das 

relações sociais, a noção de acordo com a qual as características da sociedade 

chamada moderna são a expressão das tendências espontâneas e naturais do 

desenvolvimento histórico da sociedade. A sociedade liberal constitui – de 

acordo com esta perspectiva – não apenas a ordem social desejável, mas 

também a única possível. Essa é a concepção segundo a qual nos encontramos 

numa linha de chegada, sociedade sem ideologias, modelo civilizatório único, 

globalizado, universal, que torna desnecessária a política, na medida em que já 

não há alternativas possíveis a este modo de vida. (Lander 2000, 8) 

 

O sucesso da disseminação do pensamento eurocêntrico como determinante 

universal pode ser explicado a partir de duas dimensões históricas. A primeira 

abrange a construção histórica do pensamento ocidental eurocêntrico que, ao longo 

de seu processo epistemológico, permitiu uma “ruptura ontológica entre corpo e 

mente, entre a razão e o mundo, tal como formulada na obra de Descartes” (Lander 

2000, 9). Essa separação entre sujeito e objeto resultou em um distanciamento do 

indivíduo em relação ao próprio indivíduo, bem como o colocou em uma posição 
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externa ao mundo, se distanciando da realidade concreta em busca de uma ciência 

objetiva e universal, reguladas por lógicas próprias e imutáveis. A segunda dimensão 

refere-se à forma como essa construção do saber eurocêntrico se articula com a 

estrutura de organização do poder, em particular as relações entre 

colonizador/colonizado. Segundo Lander: 

 

A conquista ibérica do continente americano é o momento inaugural dos dois 

processos que articuladamente conformam a história posterior: a modernidade 

e a organização colonial do mundo. Com o início do colonialismo na América 

inicia-se não apenas a organização colonial do mundo, mas simultaneamente, a 

constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória (Mignolo, 1995) e 

do imaginário (Quijano, 1992). Dá-se início ao longo processo que culminará nos 

séculos XVIII e XIX e no qual, pela primeira vez, se organiza a totalidade do 

espaço e do tempo – todas as culturas, povos e territórios do planeta, presentes 

e passados – numa grande narrativa universal. (Lander 2000, 10) 

 

Essas duas dimensões constituem os fundamentos de uma narrativa 

universalizante e “neutralizadora das ciências sociais e dos saberes sociais 

modernos” (Lander 2000, 9). Essa universalidade do pensamento eurocêntrico 

resultou numa leitura unilateral do desenvolvimento humano a partir de uma 

categorização de todos os povos e culturas não-europeias a partir de pressupostos 

ocidentais; essa narrativa suprimiu a voz dos povos colonizados e permitiu a 

perpetuação de “uma universalidade radicalmente excludente” (Lander 2000, 10). 

É a partir dessa hegemonia intelectual eurocêntrica dentro das disciplinas de 

ciências sociais que serão construídos os pressupostos fundamentais do 

pensamento social latino-americano. Distanciando-se da sua realidade e aceitando 

os imperativos do pensamento ocidental, a formação dos saberes na América Latina 

terminou sendo submetida à uma visão de mundo que não contempla suas 

particularidades e acaba por transplantar a experiência europeia para a história de 

todas as populações do mundo. Para Lander: 

 

Esta cosmovisão tem como eixo articulador central a ideia de modernidade, 

noção que captura complexamente quatro dimensões básicas: 1) a visão 



 

 

 

 

324 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

universal da história associada à ideia de progresso (a partir da qual se constrói 

a classificação e hierarquização de todos os povos, continentes e experiências 

históricas); 2) a naturalização tanto das relações sociais como da natureza 

humana da sociedade liberal-capitalista; 3) a naturalização ou ontologização 

das múltiplas separações próprias dessa sociedade; e 4) a necessária 

superioridade dos conhecimentos que essa sociedade produz (ciência) em 

relação a todos os outros conhecimentos. (Lander 2000 12) 

 

Essa cosmovisão não desapareceu com o fim da colonização latino-americana, 

mas apenas desenvolveu-se paralelamente ao desenvolvimento do capitalismo no 

fim do século XX. Isso deve-se principalmente após o fim da Guerra Fria, com o 

enfraquecimento dos principais pensamentos teóricos que se confrontavam 

diretamente com a sociedade capitalista liberal, em particular, o marxismo; a “vitória” 

do bloco capitalista estadunidense sob o socialismo real soviético “contribuiu para 

a imagem da sociedade liberal de mercado como a única opção possível, como o fim 

da História” (Lander 2000, 8). Essa sociedade liberal encontrava inserida dentro de 

um sistema político marcado pela democracia liberal burguesa, e também era vista 

como única alternativa possível para a reorganização do sistema mundial.  

Uma vez compreendida a crítica proposta pela teoria decolonial, é possível 

afirmar que o pensamento político dos países periféricos foi desenvolvido com base 

nos padrões eurocêntricos de saber; eles fazem parte de uma configuração de poder 

mundial que objetiva disseminar uma visão universalizante e padronizada de política 

e, consequentemente, de democracia. Para Holanda (2020), essa visão é perpetuada 

por uma lógica colonizadora e de dominação, uma “lógica genocida do colonizador, 

a lógica do ecocídio (...), a lógica do feminicídio, perpetrado pelo patriarcalismo 

cristão e a lógica do epistemicídio, causada pelo eurocentrismo, voltada à destruição 

do conhecimento e subjetividade dos não europeus” (Holanda 2020, 15). 

Para a decolonialidade, a democracia como se conhece atualmente é uma 

invenção do Ocidente e da Modernidade, oriunda dos pensamentos iluministas que 

visavam impor um novo padrão de sociabilidade, no qual a política passaria a 

funcionar como disputa de interesses privados sob o jugo de uma igualdade jurídica 

entre os cidadãos. Portanto, o sistema democrático ocidental não foi capaz de 
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promover a completa inclusão e a igualdade social dentro dos Estados. A verdadeira 

função da democracia dentro do sistema mundial foi a capacidade de normatizar um 

padrão de poder que impõe um modo de ser e de estar no mundo: o modo europeu e 

estadunidense. 

A crítica trazida pela decolonialidade repousa na afirmação que as relações de 

dominação, exploração e conflito dentro do sistema mundial não permitem a 

promoção de sistemas políticos igualitários e pluriversais, apenas formas 

precarizadas de democracia baseadas em um modelo eurocentrado de Estado-

nação. Para que ocorra uma verdadeira subversão dessa realidade, é preciso quebrar 

com a colonização do conhecimento e do poder para que novas formas 

epistemológicas, políticas e culturais possam surgir de acordo com as 

particularidades de cada região. De acordo com Quijano: 

 

Hoje, a luta contra a exploração/dominação implica, sem dúvida, em primeiro 

lugar, o engajamento na luta pela destruição da colonialidade do poder, não só 

para terminar com o racismo, mas pela sua condição de eixo articulador do 

padrão universal do capitalismo eurocentrado. Essa luta é parte da destruição do 

poder capitalista, por ser hoje a trama viva de todas as formas históricas de 

exploração, dominação, discriminação, materiais e intersubjetivas. O lugar 

central da ‘corporeidade’ neste plano leva à necessidade de pensar, de repensar, 

vias específicas para a sua libertação, ou seja, para a libertação das pessoas, 

individualmente e em sociedade, do poder, de todo o poder. E a experiência 

histórica até aqui aponta para que há outro caminho senão a socialização radical 

do poder para chegar a esse resultado. Isso significa a devolução aos próprios 

indivíduos, de modo direto e imediato, do controle das instâncias básicas da sua 

existência social: trabalho, sexo, subjetividade e autoridade. (Quijano 2009, 113-

114) 

 

4 EM BUSCA DA SUPERAÇÃO DAS TEORIAS DEMOCRÁTICAS CONTEMPORÂNEAS 

NA AMÉRICA LATINA 

 

Após um aprofundado exame acerca das noções de democracia dentro das 

teorias marxista e decolonial, pode-se concluir que as teorias democráticas 
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contemporâneas que ocupam lugar hegemônico dentro da academia possuem um 

papel determinante na disseminação da ideologia dominante capitalista e não 

propõem discutir mudanças que promovam a formação de uma sociedade 

verdadeiramente emancipadora e igualitária.  

De acordo com a crítica marxista, as teorias contemporâneas democráticas 

evidenciadas neste trabalhado se desenvolveram de acordo com as condições 

históricas de seu momento; com isso, elas buscavam formular somente uma 

interpretação de mundo – cada qual a sua época – sem propor uma mudança efetiva 

no mundo. Ao entender que “a produção intelectual se transforma com a produção 

material” (Marx e Engels 2010, 56), pode-se perceber que o próprio conceito 

hegemônico de democracia foi formulado por esses intelectuais a partir do próprio 

interesse de da classe dominante, mesmo que não tenha sido essa a intenção inicial. 

Nesse sentido, de acordo com Coutinho: 

 

 (...) a teoria política se articula com a ideologia: os grandes teóricos da política 

não se limitam a interpretar o mundo, mas todos eles formulam – de maneira 

implícita ou explicita – uma proposta de conservá-lo ou transformá-lo. A 

depender do ponto de vista de classe que adotam e do contexto histórico em que 

atua essa classe, suas formulações teóricas podem se aproximar mais ou menos 

de uma reprodução fiel do ser social. Em todos eles, porém, essa reprodução está 

ligada a uma proposta de intervir na realidade. (Coutinho 2011, 11) 

 

Já a crítica decolonial também denuncia a continuidade da disseminação da 

lógica capitalista ocidental dentro do campo epistemológico e político, em particular 

na região latino-americana. Bem como as críticas marxistas, a teoria decolonial 

entende que a concepção contemporânea de democracia é instrumentalizada para 

servir aos interesses hegemônicos eurocêntricos e estadunidenses, que buscam 

universalizar a experiência democrática aos moldes dos modelos do Norte Global.  

Ela também crítica a natureza epistemológica dessas teorias democráticas 

contemporâneas, que se encontram fundamentadas em preceitos positivistas e 

eurocêntricos. Para Lander:  
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As principais vertentes do pensamento que foram historicamente hegemônicas 

sobre e a partir da América Latina podem ser caracterizadas como colonial-

eurocêntricas. Existe uma continuidade básica desde as Crônicas das Índias, o 

pensamento liberal da independência, o positivismo e o pensamento 

conservador do século XIX, a sociologia da modernização, o desenvolvimentismo 

em suas diversas versões durante o século XX, o neoliberalismo e as disciplinas 

acadêmicas institucionalizadas nas universidades do continente. Além da 

diversidade de suas orientações e de seus variados contextos históricos, é 

possível identificar nestas correntes hegemônicas um substrato colonial que se 

expressa na leitura destas sociedades a partir da cosmovisão europeia e seu 

propósito de transformá-las à imagem e semelhança das sociedades do Norte, 

que em sucessivos momentos históricos serviram de modelo a ser imitado. 

(Lander 2007, 223) 

 

Isso pode ser visto com bastante clareza na concepção de democracia 

schumpeteriana. Schumpeter reduz a democracia a um simples espaço de livre 

competição pelo voto dos cidadãos. Ele modela sua teoria de acordo com o mercado 

econômico, no qual capitalistas competem entre si pela preferência do consumidor, 

deturpando a noção de cidadania e voto em um mero valor de troca. Em outras 

palavras, o pagamento do eleitor é o voto e o serviço prestado pelo governante 

encontra-se presente na forma de um bem ou de um serviço público. A esfera política 

é reduzida a um mercado político, que promove uma concorrência entre empresas 

(partidos políticos) que buscam maximizar seus lucros (votos).  

O autor também minimiza o papel da participação popular em sua teoria. Muito 

influenciado pela teoria das elites, o autor entende esse mercado político como um 

espaço permeado por uma concorrência oligopólica, na qual elites políticas 

competem entre si pelo poder. Ou seja, de acordo com essa visão, a possibilidade de 

uma ascensão popular dentro das estruturas de poder torna-se quase impossível, 

por conta de uma natureza predatória dessas elites que permanecessem como 

dominantes no cenário eleitoral e político. Como consequência, o papel do povo se 

torna coadjuvante dentro da democracia, pois apenas serve para eleger ou despossar 

um governo, não tendo nenhuma influência na decisão de questões de interesse 

coletivo. 
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Schumpeter limita seu olhar teórico a partir de uma visão individualista, 

reduzindo a natureza ontológica da sociedade a um processo de soma de 

preferências individuais. Essa formulação tem ligação com o caráter positivista de 

sua análise que, de acordo com Lander, afere uma “visão universal da história 

associada à ideia de progresso (a partir da qual se constrói a classificação e 

hierarquização de todos os povos, continentes e experiências históricas)” (Lander 

2000, 12) e deturpa a natureza das relações sociais como essencialmente iguais a 

natureza da sociedade liberal-capitalista. 

Já em Habermas, sua proposta de democracia deliberativa, apesar de trazer 

para o centro da discussão a importância da participação popular nas deliberações 

do governo, não rompe com os padrões hegemônicos da lógica capitalista. Para 

Chantal Mouffe, Habermas não consegue se libertar dessa armadilha 

epistemológica, já que um dos propósitos de sua abordagem deliberativa “consiste 

em assegurar uma ligação forte entre democracia e liberalismo, combatendo todos 

os críticos – de direita e esquerda – que proclamaram a natureza contraditória da 

democracia liberal” (Mouffe 2005, 13). Pode-se afirmar essa questão a partir da sua 

proposta de racionalidade comunicativa.  Habermas idealiza o princípio da 

deliberação política, afirmando que dentro da razão comunicacional se objetiva um 

consenso entre as partes, e nunca uma disputa de poder; ou seja, “o campo próprio 

da política é identificado com a troca de argumentos entre pessoas razoáveis 

guiadas pelo princípio da imparcialidade” (Mouffe 2005, 13). 

Essa suposta neutralidade política não é compatível com a realidade concreta 

experienciada dentro das democracias capitalistas liberais; a própria suposição de 

imparcialidade é uma tentativa contínua de isolar críticas fundamentais acerca da 

natureza desigualitária e exploratória do sistema capitalista e tipificar visões críticas 

ao sistema como propostas irracionais e inflamadas pelas paixões. Para Mouffe: 

 

De fato, a deliberação pública livre e desimpedida de todos sobre matérias de 

interesse comum é uma impossibilidade conceitual, dado que formas 

particulares de vida que são apresentadas como seus “empecilhos” são sua 

própria condição de possibilidade. Sem elas, a comunicação ou a deliberação 

jamais adviriam. Não há justificação alguma para atribuir privilégio ao chamado 
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“ponto de vista moral” governado pela racionalidade e pela imparcialidade e em 

que um consenso racional universal poderia ser alcançado” (Mouffe 2005, 19). 

 

Mesmo com suas críticas a certos modelos de capitalismo, como o 

neoliberalismo, Habermas ainda fundamenta a sua teoria democrática de acordo 

com a visão eurocêntrica de sociedade e minimiza o caráter emancipatório e 

revolucionário do pensamento crítico. Para ele, não existe mais possibilidade de 

romper com a lógica do sistema capitalista; consequentemente, a única forma 

possível de melhoria na sociedade precisa ocorrer de modo não revolucionário; é 

possível que seja alcançada a emancipação a partir da maximização dos espaços 

em que a razão comunicativa acontece de modo não opressor e consensual.  

Devido a isso, Habermas acaba minimizando os aspectos concretos acerca da 

importância das lutas sociais. Segundo Mouffe, um dos principais defeitos dessa 

abordagem deliberativa é a falsa eliminação do poder na condução dos projetos 

dentro da esfera pública em busca de um suposto consenso racional e universal. 

Para a autora, “este modelo de política democrática é incapaz de reconhecer a 

dimensão do antagonismo e seu caráter inerradicável, que decorre do pluralismo de 

valores” (Mouffe 2005, 19). Logo, esse modelo acaba deformando a   noção do que é 

político e o reduz a um simples “domínio particular da moralidade” (Mouffe 2005, 19). 

Retomando a questão das lutas sociais, o exacerbamento da imparcialidade e a 

construção de um consenso moral e apolítico tendem a negligenciar o poder da 

participação popular efetiva, presente em práticas de ativismo social que, por vezes, 

contrariam o campo da deliberação formal, como greves e piquetes considerados 

“ilegais”, ocupações de terras, bloqueios de estradas, entre outros. Para Young, “uma 

forte vertente do universalismo de Kant permanece em Habermas, o que prejudica 

esse movimento em direção a uma política participativa radicalmente pluralista de 

interpretação da necessidade”4 (Young 1990, 118, tradução da autora). 

Finalmente, é válido salientar que nenhuma das teorias democráticas 

contemporâneas analisadas neste trabalho contempla a realidade concreta 

experiência nas populações periféricas do sistema internacional, como a América 

                                                     
4 O trecho original: “A strong strain of Kantian universalism remains in Habermas, however, which 
undermines this move to a radically pluralist participatory politics of need interpretation”. 
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Latina, a África e a Ásia. Isso decorre por conta do pretenso universalismo que é 

almejado não só por essas teorias, como por grande parte dos estudos hegemônicos 

das Ciências Sociais. A crítica decolonial enfatiza essa questão e nega 

veementemente a tentativa de transpor noções liberais e ocidentais de democracia 

dentro dos espaços políticos latino-americanos. De acordo com Grosfoguel: 

 

Os homens ocidentais não podem impor a sua noção de democracia a povos 

não-ocidentais. Isto não é um apelo a uma solução fundamentalista ou 

nacionalista para a persistência da colonialidade ou para um particularismo de 

incidência local e isolada. É um apelo ao pensamento crítico de fronteira, como 

estratégia ou mecanismo conducente a um “mundo transmoderno” 

descolonizado enquanto projeto universal que nos leve além do eurocentrismo e 

do fundamentalismo. (Grosfoguel 2009, 139) 

 

A democracia liberal representa um dos instrumentos de perpetuação da 

colonialidade dentro da região latino-americana, pois se formou a partir do 

sustentáculo da modernidade e condicionou um específico padrão de poder que se 

mantém até os dias de hoje. Segundo Ballestrin, “a colonialidade sobrevive e se 

reproduz na democracia”, operando a partir do “reforço de desigualdades históricas 

e estruturantes, reproduzidas em diferentes níveis, escalas e espaços”. Logo, a 

experiência democrática nos países do Sul Global não contempla a pluralidade social 

presente nestas sociedades e não consegue integralmente adaptar-se às 

necessidades locais, visto que foram pensadas especificamente para o mundo 

ocidental e de acordo com a realidade eurocêntrica.  

 

CONCLUSÃO 

 

Atualmente podemos perceber uma leve movimentação dentro das Ciências 

Sociais no que diz respeito a novas formas de estudo da democracia no século XXI. 

Existe uma profunda crise epistemológica em curso devido à fragmentação do 

modelo democrático liberal capitalista que viu ao longo dos últimos dez anos suas 

promessas de paz, racionalidade, liberdade e igualdade serem dissipadas à luz de 
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crises econômicas sistêmicas, crescentes níveis de desigualdade social e ascensão 

de ideologias neofascistas. Juntamente com essa desestabilização, um novo 

processo – ainda em estágio embrionário – surge talhando novas formas de 

resistência e reivindicando uma alternativa ao modelo predatório e destruidor do 

capitalismo mundial.  

Essa resistência se faz presente não só no campo político, econômico e social, 

como também no campo epistemológico, denunciando o epistemicídio dentro da 

academia e propondo novas visões alternativas para não só se interpretar, como 

também para mudar o mundo. Vê-se hoje o ressurgimento de um marxismo 

revolucionário5, que retoma a importância do materialismo histórico dialético dentro 

de sua narrativa, renascendo com propostas que contemplam as particularidades de 

cada realidade local. Também se integra e contribui para novos debates frente as 

mudanças que ocorrem no mundo – basta olhar os estudos ecossocialistas 

desenvolvidos ao longo das últimas décadas. 

A disseminação de saberes oriundos dos países do Sul Global contribui 

extensamente para o desenvolvimento do pensamento político contemporâneo. 

Além de trazer visibilidade para as particularidades das regiões periféricas, também 

representa uma alternativa epistemológica frente aos conhecimentos hegemônicos 

e eurocêntricos que dominaram as Ciências Sociais ao longo de toda sua existência. 

Essas propostas não positivistas contemplam a capacidade própria das regiões 

periféricas de formularem novas categorias teóricas para o debate acadêmico, como 

o aprofundamento dos estudos sobre raça, gênero e colonialidade. Propõem não 

apenas uma crítica contundente ao modo de reprodução social, como pregam a 

importância da luta dos movimentos sociais, elevam as identidades historicamente 

marginalizadas, como indígenas e quilombolas e resistem frente à lógica da 

modernidade/colonialidade, trazendo outras formas de relacionamento entre Estado 

e sociedade.  

Finalmente, é de suma importância denunciar a crise global no modo de 

reprodução capitalista atual devido à inaptidão do sistema em promover uma 

democracia verdadeiramente igualitária, ao priorizar a maximização dos lucros e 

                                                     
5 Ao invés de concepções pós-marxistas muito popularizadas nas últimas décadas. 
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negligenciar à população global o acesso a direitos básicos como educação, saúde, 

moradia e lazer. Seja atacando os direitos da classe trabalhadora, promovendo um 

racismo, machismo, homofobia e capacitismo sistêmico dentro das estruturas de 

poder ou contribuindo para uma crise climática e ambiental cada vez mais 

devastadora, o modelo capitalista de reprodução tenderá cada vez mais a cavar o 

túmulo da humanidade. Se ainda há resquícios de esperança frente a essa ameaça 

global, este repousa na luta cotidiana e na disseminação de novas formas de saber 

crítico que, em conjunto, formarão uma práxis revolucionária. 
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1 Introdução 

 

A América Latina há muito enfrenta ameaças ligadas à presença do 

narcotráfico em suas estruturas políticas, que se intensificou a partir dos anos 80 

com a atuação dos grandes cartéis, como os de Medellín e de Sinaloa. O cartel de 

Medellín, famoso pela figura de seu líder Pablo Escobar Gaviria, foi um dos cartéis 

mais famosos do mundo, tendo sua sede na Colômbia, e braços de atuação em 

países como Bolívia, Peru, Honduras, Estados Unidos, Canadá, Brasil e alguns países 

europeus, durante os anos de 1972 e 1993. Já o cartel de Sinaloa, de fama tão 

relevante quanto, também atribui sua notoriedade a seu líder, Joaquín Guzmán (mais 

conhecido como El Chapo), que sediado no México, expandiu a rede do cartel para os 

Estados Unidos, Colômbia, Peru, e Bolívia, e segue em pleno funcionamento até os 

dias atuais, mesmo após a prisão de El Chapo (Colombo 2019).  

Apesar de algumas diferenças, os dois grandes cartéis compartilham grandes 

semelhanças em termos de influência sobre a sociedade civil, e principalmente sobre 

os processos políticos desenvolvidos em seus respectivos Estados de origem. Desta 

influência, surgem estudos sobre os impactos políticos da economia do narcotráfico, 

                                                     
1 Professora da Escola Superior de Relações Internacionais. Editora da Revista Relações Exteriores. 
Mestra em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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(UniRitter Laureate International Universities). Pesquisadora associada ao Instituto Sul-Americano de 
Política e Estratégia (ISAPE), ao Núcleo de Estudos Estratégicos, Geopolítica de Integração Regional 
(NEEGI-UNILA), e ao Laboratório de Estudos em Defesa e Segurança (LEDS-UniRitter). Contato: 
marianna.oliveira08@gmail.com.  
2 Mestranda em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
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e emergem novos conceitos como ‘narcopolítica’ e ‘narcoviolência’ (Blydal 2015; 

Closs 2017).  

Baseando-se nos estudos já conduzidos acerca dos impactos do narcotráfico 

nas múltiplas esferas do Estado, este artigo intenciona identificar, em perspectiva 

comparada, como o alargamento da participação no narcotráfico nos processos 

políticos da Colômbia e do México se expandem também para o âmbito securitário, 

agravando cenários de instabilidade e tornando a dissolução das ameaças muito 

mais complexa. Nesta pesquisa, orquestrada em nível subsistêmico (Buzan, Waever 

e Wilde 1998), investiga-se como os cenários da narcopolítica impactam na 

Segurança da América Latina como um todo, e dos respectivos Complexos Regionais 

de Segurança em que estão inseridos a Colômbia e o México. Ainda, objetiva-se 

contribuir para futuros estudos acerca da possibilidade de consolidação de um eixo 

de análise chamado de ‘narcossegurança’ para referir-se às influências do 

narcotráfico na esfera securitária de ambos os Estados. 

Para cumprir aquilo que é proposto, a pesquisa – de caráter qualitativo – 

estará seccionada da seguinte forma: primeiramente, será feita uma incursão pelos 

estudos da Segurança Regional, fazendo do arcabouço teórico do Regionalismo – 

abarcando autores como Barry Buzan (1983, 2003), Amitav Acharya (2007), Tanja 

Börzel (2016), Louise Fawcett & Andrew Hurrel (1995) e Johannes Muntschick (2012) 

–, e como esta área encara as particularidades da influência do narcotráfico na 

realidade regional latino-americana. Em seguida, será conduzida uma breve análise 

comparativa da narcopolítica nos Estados do México e da Colômbia – no período de 

1980 até os dias atuais – e como a segurança é afetada por estes processos, a partir 

de autores como Jaime Rafael Nieto López (1995), Melissa Wright (2011), Juan 

Gabriel Tokatlian (1994) e Andrés López (2005). Por fim, se investiga similaridades 

nos fenômenos políticos e securitários, a fim de estabelecer padrões que possam 

embasar a futura consolidação do eixo de análise da ‘narcossegurança’ como uma 

subárea da Segurança Internacional, que lida com as ameaças diretas ocasionadas 

pelo narcotráfico. 
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2 A influência do narcotráfico nas dinâmicas políticas e econômicas da Colômbia e 

do México 

 

Por conta da característica transnacional do narcotráfico, a atividade ilícita 

opera em diversas frentes, no qual a rede de apoio das operações ilegais gira em 

torno de produtores, transportadores, processadores e distribuidores. Segundo 

Pontón (2013, 137, tradução nossa3): 

 

O tráfico de drogas é de longe a atividade ilegal que representa a maior potência 

econômica internacional, o que faz desse mercado o motor financeiro das 

principais organizações criminosas do mundo. É aí que se funda o enorme poder 

econômico e influência nas estruturas sociais, políticas e econômicas dos países 

afetados por tais organizações. Por isso, entender o narcotráfico nos ajuda a 

medir a capacidade e o poder econômico da atividade do crime organizado em 

nível regional. 

 

Atualmente, a ramificação e diversificação dessas atividades ilícitas foram 

gradativamente reverberando para outras esferas do crime organizado, como a 

lavagem de dinheiro, tráfico de pessoas e migrantes, tráfico de armas, envolvimento 

de políticos com o narcotráfico, etc. Com isso transformou-se em um dos pontos 

fulcrais da agenda de segurança da América Latina, por conta da emergência dos 

narcoestados4. Em virtude do peso que o narcotráfico constitui não apenas para 

questões securitárias, como também econômicas e políticas, torna-se necessário 

averiguar seus impactos em dois Estados que protagonizam a ascensão do 

narcotráfico quanto ameaça há décadas: Colômbia e México.  

                                                     
3 No original: “[...] el tráfico de drogas es de largo la actividad ilegal que mayor poderío económico 
representa internacionalmente, lo cual hace de este mercado el motor financiero de las principales 
organizaciones criminales en el mundo. Es allí donde se cimienta el enorme poderío económico y la 
influencia en las estructuras sociales, políticas y económicas de los países afectados por tales 
organizaciones. Por esta razón, el entendimiento del narcotráfico nos ayuda a dimensionar la 
capacidad y poderío económico de la actividad criminal organizada a nivel regional.” (Pontón 2013, 
137). 
4 Classifica-se como um ‘narcoestado’ um país onde o crime organizado, vinculado ao tráfico de 
substâncias estupefacientes, exerce influência decisiva sobre as organizações e instituições estatais 
(Blydal 2015). 
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O cartel de Medellín – uma das mais famosas organizações de tráfico de 

drogas do mundo – foi criado em meados da década de 1970, na cidade de Medellín, 

capital do departamento de Antioquia, e segunda maior do Estado colombiano. Seu 

fundador e líder, Pablo Emilio Escobar Gaviria teve grande influência nas atividades 

políticas colombianas durante todos os 21 anos de existência do cartel, e conseguiu 

expandir sua atuação para além da Colômbia, operando em países vizinhos como 

Bolívia, Chile, Equador, Peru e Brasil, países caribenhos como Panamá, Honduras e 

Bahamas e até mesmo em países América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. 

No auge de suas operações, o cartel chegou a ser responsável pela maior parte das 

exportações de substâncias estupefacientes também para a Europa e para o Oriente 

Médio (Salazar 2010; Llana 2010). 

Com a crise nos mercados agrícolas e industriais, no início dos anos 80, a 

cocaína já se configurava como o principal produto de exportação da economia 

colombiana, correspondendo a cerca de 30% de todas as exportações anuais do país, 

superando até mesmo as exportações de café, produto que, até então, dominava a 

economia do país (Hylton 2010). Com uma arrecadação de mais de U$430 milhões 

semanais – correspondente a U$22 bilhões anuais – em lucros oriundos da 

produção e exportação de drogas como maconha e, principalmente, cocaína, no auge 

dos anos 80, o cartel multinacional passou a representar uma grande ameaça para 

economia, bem como para a segurança nacional colombiana e para o complexo 

regional andino (Frazão 2020).  

Isso ocorreu por conta da grande influência que Pablo Escobar e os membros 

de seu cartel passaram a exercer, diante da alta mobilização de capitais originados 

da economia ilegal de drogas. Seu principal impacto foi na segurança interna, 

representando um grande aumento nos índices de violência e mortalidade por todo 

o país – com um recorde histórico de 381 assassinatos por 100.000 habitantes no 

ano de 1991 –, fazendo com que o Estado colombiano, em movimento reativo, 

aumentasse a presença e a truculência militar por todo o país (Llana 2010). 

A violência interna na Colômbia se acirrou ainda mais com as disputas com o 

Cartel de Cali, que era liderado por Gilberto Rodríguez Orejuela e Miguel Rodríguez 

Orejuela, atuante na cidade de Cali, na região sul da Colômbia. Durante todos os 21 

anos de existência do Cartel de Medellín, os dois cartéis, brigaram fervorosamente 
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pelo controle das exportações de cocaína da Colômbia. Após o desmantelamento do 

Cartel de Medellín, consequência da captura e morte de Escobar, o Cartel de Cali ficou 

responsável por cerca de 80% das operações de exportação de cocaína (Hylton 2010; 

Ferreira 2020). 

O ambiente era de conflito generalizado enquanto os cartéis (Medellín ao 

norte, Cali ao sul) disputavam o controle de zonas ainda neutras do país. O 

fortalecimento do Cartel de Cali foi de grande preocupação para o governo 

colombiano, dado o início de suas operações de “limpeza social”, onde os traficantes 

colocavam em ação esquadrões para matar cidadãos “indesejáveis” para a 

sociedade colombiana, como prostitutas, crianças de rua, ladrões, homossexuais e 

sem-teto. Além disso, os traficantes operantes no Cartel de Cali foram responsáveis 

por intensos atos considerados como terroristas, envolvendo até mesmo confrontos 

com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), e alinhamento com 

órgãos governamentais, como na operação que levou à captura e morte de Pablo 

Escobar, na qual o Cartel de Cali foi um dos principais financiadores das tecnologias 

de escutas telefônicas usadas nas operações de busca (Ferreira 2020). 

Com isso, uma nova Colômbia emergia em meio à violência generalizada e às 

crises e instabilidades geradas pelo fortalecimento da economia do narcotráfico. O 

principal motor destas instabilidades era o transbordamento da influência do 

narcotráfico para outras esferas, que acabavam por enfraquecer o poder do Estado 

para lidar com tais ameaças. Todavia, esse transbordamento de poder do 

narcotráfico não é um fenômeno isolado ao Estado colombiano; é um processo que 

se tornou cada vez mais comum na América Latina, dadas as instabilidades antigas 

da região5, se mostrando inerente às estruturas de muitos Estados, como é o caso 

também do México. 

No México, a influência dos cartéis também foi de grande relevância nas 

alternâncias políticas e econômicas, com ênfase, principalmente, no renomado 

Cartel de Sinaloa, do famoso traficante de El Chapo – que atuou também no Cartel 

de Guadalajara, formado por Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo e 

                                                     
5  Entende-se por instabilidades antigas da América Latina os legados do colonialismo, as crises 
econômicas cíclicas, as fronteiras porosas e os diferentes tipos de ameaças e atores pulverizados por 
todos os territórios, que complexificam a resolução e mitigação das problemáticas. 
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Ernesto Fonseca Carrillo. O estado de Sinaloa está localizado na região noroeste do 

México, delimitada pelo Golfo da Califórnia (também conhecido como Mar de Cortez) 

e pelo Oceano Pacífico. Trata-se de uma área agrícola6, da mesma maneira que 

também é conhecida pela extração de minérios 7 . Isto é, Culiacán apresenta 

características agrícolas favoráveis para o cultivo de diversas plantas e alimentos, 

no entanto, foi o cultivo de maconha crescente desde os anos 1960 um dos fatores 

contribuintes para o crescimento de organizações traficantes mexicanas e com isso, 

propiciando o fortalecimento do narcotráfico a ponto de impactar o país nos âmbitos 

social, político, econômico e militar (Hurtado e García 2013; Smith 2013). 

A partir do conjunto de uma maior capacidade financeira e operacional dos 

cartéis no México, que, atualmente possuem condições de infiltrar-se na esfera 

política e econômica, adquirem poder e influência para corroer instituições 

governamentais ou mesmo concorrer a cargos em regiões específicas onde operam 

as bases do narcotráfico. À vista disso, como os efeitos do narcotráfico não se 

restringem a apenas um local, e o México enquadra-se como um ponto estratégico 

para o tráfico de drogas para os outros países das Américas, mas, em especial para 

uma nação vizinha que mais importa drogas ilegalmente do território mexicano, os 

Estados Unidos (Fraga 2007; Bynker e Sullivan 2010).  

Relevante citar que o posicionamento do governo estadunidense, em relação 

a questão do narcotráfico ao longo do século XX fora demasiado titubeante, 

especialmente por conta da Guerra do Vietnã (1959-1975)8, em que a importação de 

drogas por parte das Forças Armadas dos EUA ocorrera em sequência por alguns 

anos, ao menos até o fim da guerra (ZUBÍA 2020). No entanto, a postura de combate 

às drogas e ao tráfico volta com força em Washington, tanto que, o governo 

estadunidense passa a pressionar o governo mexicano para que operações para 

erradicação e proibição das drogas sejam elaboradas e postas em prática, uma vez 

que, sob a ótica estadunidense, o México não estaria empenhado na resolução da 

questão do tráfico de drogas (Sarkis 2013).  

                                                     
6 Nesta área se produz trigo, grão de bico, arroz, algodão, tabaco, cana de açúcar, entre outras. 
7 Em grande parte, os minérios que são extraídos nesta região são: zinco, ouro, prata, chumbo e 
manganês, entre outros minérios, porém em menor escala. 
8 A demanda de opiáceos sofreu grande aumento devido a Guerra do Vietnã, por conta da morfina que 
era utilizada nos soldados estadunidenses em combate (Zubía 2020). 
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Com isso em mente, durante o governo de Richard Nixon (1969-1974), criou-

se a Administração de Fiscalização de Drogas (DEA, sigla em inglês) em 1973, um 

órgão do Departamento de Justiça estadunidense que, têm auxílio do Departamento 

Federal de Investigação (FBI, sigla em inglês). Seu objetivo é o controle e a repressão 

dos narcóticos no exterior, logo, buscou cooperação com o governo mexicano para 

obter resultados de fato para solucionar o crescimento e fortalecimento do 

narcotráfico nas Américas. Porém, assim como nos casos de corrupção dentro do 

território mexicano, há diversas denúncias de que os funcionários da DEA e/ou do 

FBI também foram comprados pelos cartéis de drogas mexicanos9 (Beith 2011).  

Os EUA é um dos principais consumidores de cocaína, heroína, 

metanfetamina, entre outros narcóticos ilícitos distribuídos pelos cartéis mexicanos, 

sendo 90% das drogas que entram em território estadunidense passam pela fronteira 

mexicana (Gonzalbo 2009). E como consequência a esse quadro do fluxo de drogas, 

Washington investiu bilhões de dólares na política antinarcóticos criada em 2006 

durante o governo de Felipe Calderón (2006-2012), na esperança de que, ao 

modernizar as forças securitárias mexicanas, em conjunto com a reformulação do 

sistema judicial e outros possíveis investimentos nos territórios ocupados pelos 

cartéis de drogas, com o tempo, os índices de segurança – não apenas no México 

em si, mas também na busca para reforçar a segurança ao longo de sua fronteira 

compartilhada –, e distribuição de narcóticos seriam reduzidos (CFR 2021; Beith 

2011). 

Atualmente, os cartéis de drogas que existem no México, derivaram de três 

grandes cartéis da década de 1980 (Cártel de Guadalajara, Cártel de Oaxaca e Cártel 

del Golfo), entretanto, conforme as dinâmicas internas foram mudando, alguns deles 

se fragmentaram ou formaram novas alianças (CRF 2021). O fato de muitos destes 

grupos terem crescido consideravelmente e terem tornado-se mais poderosos se dá 

justamente pelo enfraquecimento dos cartéis da Colômbia (Medellín e Cali), no qual 

pode-se presumir que parte dos negócios do narcotráfico colombiano foi transferido 

para o México (Gonzalbo 2009). Dentre todos os cartéis que o DEA lista como as 

                                                     
9 Em 2011, um dos supostos líderes do Cartel de Sinaloa, Vicente Zambada Niebla, entrou com uma 
ação no tribunal nos Estados Unidos, sua acusação era que “agentes do FBI, DEA e Segurança Interna 
no México trabalharam com ele por mais de cinco anos, permitindo que suas operações de tráfico de 
drogas prosperassem” (Beith 2011, 787). 
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maiores ameaças do tráfico de drogas para os EUA, no topo da lista está o Cartel de 

Sinaloa, um dos mais antigos e mais influentes em todo território mexicano10 (DEA 

2019).  

Um aspecto central das ações do governo na época de Calderón foi o auxílio 

dos militares nas ações contra os grupos de narcotraficantes mexicanos11. Já o 

presidente seguinte, Enrique Pena Nieto (2012-2018), em teoria, buscou amenizar a 

ascensão dos índices de violência resultante da “guerra às drogas” iniciada por 

Calderón, entretanto, manteve a dependência no corpo militar, criando, inclusive, uma 

nova força policial nacional. O resultado das estratégias de ambos governos foram 

completamente ao contrário de suas expectativas, representando, por exemplo, o 

aumento de casos de homicídios (CRF 2021; Hurtado e García 2013).  

O atual presidente mexicano, Andres Manuel Lopez Obrador (2018-Presente), 

anunciou logo ao assumir sua estratégia de se afastar das práticas dos governos 

anteriores e empenhar-se em reduzir as taxas de homicídios e, consequentemente, 

melhorar os índices securitários do México (Bloomberg 2019). Apesar disso, o ano 

de 2019 foi o ano mais violento até o momento, com índices de 2,5% a mais que no 

ano anterior nos casos de homicídio – com um aumento de 137% nos casos de 

feminicídio nos últimos cinco anos –, e um aumento de 29% nos casos de extorsão 

comparados com 2018 (France 24 2020; Zubía 2020). As ações dos governos 

mexicanos ao longo das últimas décadas, em parte financiadas por órgãos 

estadunidenses, serviram de agentes, em conjunto com o narcotráfico, no 

agravamento das questões socioeconômicas e políticas no México. Uma vez que 

muitos dos cartéis, atualmente, utilizam de táticas de confrontos ainda mais 

violentas que no passado, sendo que no território mexicano estão espalhados mais 

de dez cartéis diferentes que buscam adquirir e reconquistar locais de influência 

entre si, mas também com células menores e grupos insurgentes. 

                                                     
10 Como o Partido Revolucionário Institucional (PRI) governou durante décadas no México, tornou 
mais fácil para que os grupos de narcotraficantes conseguissem infiltrar-se nesta estrutura política a 
ponto de cultivar uma gama de funcionários corruptos (juízes, policiais, políticos, etc). Entretanto, no 
início dos anos 2000, emerge ao poder um candidato do Partido da Ação Nacional (PAN), retomando 
ondas violentas dos cartéis contra o governo mexicano na busca de retomar sua posição de influência 
no país (CRF 2021). 
11 Contando com o auxílio militar, durante o governo de Calderón mais de vinte chefes do tráfico foram 
capturados. 
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3 Análise comparada do papel da narcopolítica na Colômbia e no México  

 

As organizações do narcotráfico, conforme brevemente analisado nos casos 

da Colômbia e do México, ao longo das décadas, necessitaram de lideranças que 

fossem, de certa maneira, bem definidas com uma estrutura de comando que fosse 

dividida em postos de autoridade e células com poder o suficiente para estabelecer 

controle em partes territoriais estratégicas de seus respectivos Estados. Diante do 

auxílio, em termos de capacidade financeira, e da corrosão organizacional, cada 

cartel buscou garantir sua hegemonia perante os outros grupos nacionais, ao mesmo 

tempo em que reforçou, de alguma maneira, suas barreiras defensivas contra o 

Estado, caso o mesmo buscasse retomar sua autoridade em qualquer área onde 

predominava exclusivamente o narcotráfico (Hurtado e Garcia 2013). 

No caso do Cartel de Medellín, sua influência se estendeu de tal modo pelas 

esferas política e econômica, que fez emergir os primeiros indícios do que hoje 

conhecemos como narcopolítica. A narcopolítica é o fenômeno que ocorre quando a 

influência do narcotráfico transborda para o nível da política, trazendo consigo o 

fenômeno do paramilitarismo, e afetando drasticamente o funcionamento de 

organizações e instituições do Estado, e complexificando a resolução das contendas 

geradas (Oliveira 2018). Com um cenário prévio de uma Colômbia fragilizada, tanto 

pelo atraso em relação às políticas trabalhistas (como direitos sociais, leis 

trabalhistas, desenvolvimento industrial e protecionismo econômico) que se 

alastraram pela América Latina, quanto pelo fortalecimento do liberalismo que 

ocasionou fenômenos como a urbanização acelerada – e o consequente aumento 

da violência urbana –, a gentrificação, o êxodo rural e o empobrecimento das classes 

empregadas, a ascensão do narcotráfico veio somar-se a todo um leque de 

problemas que se tornariam estruturais no país (López 1995; Closs 2017). 

Com a grande influência do capital do narcotráfico por todo o país, este 

rapidamente ganhou rumos bastante notáveis na política colombiana. Segundo 

López (1995, 105, tradução nossa 12 ) “no campo da política, as capitais do 

                                                     
12 No original: “en el campo de la política, los capitales del narcotráfico, desde su aparición, han 
financiado campañas electorales de concejales, alcaldes, diputados, gobernadores, representantes, 
senadores y presidentes de la república” (López 1995, 105). 
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narcotráfico, desde seu surgimento, financiam campanhas eleitorais de vereadores, 

prefeitos, deputados, governadores, deputados, senadores e presidentes da 

república”. Com isso, percebe-se o surgimento de novas formas de elites, tendo 

como lastro o capital das drogas e outras atividades ilícitas. Isso se dá de forma 

responsiva à lacuna de poder deixada pelo Estado colombiano no que tange ao 

atendimento das demandas sociais básicas de sua população (López 1995; Id. 

2005). Assim, o cartel de Medellín, bem como seu líder, Pablo Escobar, passou a 

exercer papel de apoio à população que deveriam ser atribuídos ao Estado, como o 

financiamento do desenvolvimento dos subúrbios de Medellín, a construção de obras 

infraestruturais de moradia, cultura e lazer, bem como, a distribuição de dinheiro para 

a população mais pobre, que em troca, matinha sua lealdade ao líder e sua 

organização (Frazão 2020).  

A adoração da figura de Pablo Escobar o transformou em uma referência 

populista, que o levou a financiar campanhas de diversos políticos, e fez até mesmo 

com que fosse eleito para o cargo de Deputado suplente no ano de 1982. O líder do 

cartel de Medellín chegou a cogitar inclusive a candidatura ao cargo de Presidente 

da Colômbia. Todavia, seus planos foram barrados pelas políticas de contenção do 

narcotráfico que passaram a ser implementadas no âmbito do Plano Colômbia13, 

com o apoio dos EUA, através do DEA. Conforme Ferreira (2020, 54): 

 

O auxílio militar se deu pela perspectiva de que era necessário agir diretamente 

no setor produtivo a fim de mitigar a oferta da droga, ao enxergar as drogas como 

uma ameaça à segurança nacional. Em contrapartida, o problema não se isola 

neste âmbito. Na região andina, ainda existiam uma considerável quantidade de 

camponeses que dependiam da renda proveniente do trabalho no campo. O 

combate à guerrilha e ao crime organizado passa a ser combatido por parte do 

governo federal somente a partir do primeiro mandato de Álvaro Uribe, em 2002, 

                                                     
13  Acordo bilateral estabelecido no ano de 1999 entre Colômbia e Estados Unidos durante os 
respectivos governos de Andrés Pastrana Arango e Bill Clinton. Tinha como principais objetivos: a 
criação de uma estratégia para eliminação completa do narcotráfico do território colombiano; a 
mitigação da violência generalizada na Colômbia (fruto das guerras vinculadas ao tráfico); eliminação 
de grupos guerrilheiros na Colômbia (com foco principalmente nas FARC); a promoção do 
desenvolvimento social e econômico do país; a reforma do sistema judicial colombiano; e a proteção 
aos direitos humanos (Veillette 2005; Silva 2015).  
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através da ― Política de Segurança Democrática além da abertura do Plano 

Colômbia, também com amparo direto dos EUA.  

 

Com as falhas do DEA na contenção do narcotráfico, e sua subsequente 

expansão para zonas mais internas do país, a fim de fugir do radar das operações de 

busca, fez com que sua influência chegasse até mesmo aos rincões mais reservados 

do país. Suas células internacionais de operação também se fortaleceram de modo 

a lidar com as novas políticas e estratégias de contenção do narcotráfico, tornando-

se assim muito mais nocivas ao ambiente interno e externo colombiano. Assim, o 

narcotráfico e os narcoestados se consolidaram, de fato, como preocupações em 

ascensão na agenda internacional, modificando a forma com que toda a América 

Latina passou a se organizar para a resolução de crimes transnacionais ligados ao 

comércio ilegal.  

Já no caso do México, conforme explorado na seção anterior, o laço entre a 

política mexicana e os cartéis de narcotráfico tornaram-se cada vez mais fortes com 

o passar dos anos, especialmente se formos analisar o Cartel de Sinaloa. Segundo 

Beith (2011), das prisões dos membros desse grupo, no período de 2006 até meados 

de 2010, apenas 12% foram capturados e presos. Ademais, durante o governo de 

Vicente Fox (2000-2006), houve inúmeros casos de corrupção e suborno, no qual 

resultou na fuga de El Chapo de uma prisão de segurança máxima mediante a um 

pagamento de cerca de US $20 milhões de dólares (Proceso 2010). 

A centralidade política oriunda de apenas um partido político atuante no 

México, durante a década de 1980 e 1990 – o PRI, que em certa medida, se configurou 

como uma ferramenta utilizada pelos presidentes para garantir a existência de 

apenas um partido –, possibilitou com que a indústria do narcotráfico fosse vista 

como essencial para o “equilíbrio político e social” de Sinaloa, visto que todas as 

camadas sociais da região foram afetadas “proporcionando dinheiro imediato para 

os camponeses, oportunidade econômica e bens de consumo para fazendeiros 

rurais, além de capital para grandes proprietários de terras”, logo, esse grande 

conjunto acabou moldando diretamente a política regional (Smith 2013, 126). 

Já quando passamos a analisar os impactos do narcotráfico nas duas 

primeiras décadas do século XXI, percebe-se que, a lavagem de dinheiro e o tráfico 
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de drogas aumentam na mesma forma em que surgiram e ramificaram-se as células 

e os cartéis de drogas, porém, agora não mais centralizados em um partido político. 

Da mesma maneira, a violência e outros crimes mais brutais tornam-se cada vez 

mais frequentes, estimando-se que o aumento nos casos de homicídios que são 

vinculados ao tráfico de drogas por 100.000 habitantes acaba gerando uma redução 

aproximada da renda do trabalho em 1,2%, muitos deles consequência de confrontos 

entre diferentes cartéis, este sendo apenas um dos exemplos diretos dos impactos 

da narcopolítica e do narcotráfico na economia mexicana14 (Jaitman 2015).  

A maior alteração em termos securitários oriundos desta questão seriam os 

conflitos entre os narcotraficantes e os policiais, voltados mais para a questão do 

tráfico exportado aos EUA e ao controle das distribuições das drogas, pesando 

menos a mitigação do cultivo. Logo, é possível distinguir três ramificações dos 

conflitos que são gerados no Estado mexicano, a partir do narcotráfico, que possuem 

o poder de influenciar as questões de segurança nacional: (i) entre cartéis rivais; (ii) 

entre duas partes pertencentes ao mesmo cartél; e, (iii) entre os cartéis e as forças 

de segurança (Borba 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
14 Para uma perspectiva dos impactos do narcotráfico na economia mexicana, sugere-se a leitura de 
“Las consecuencias económicas de la violencia del narcotráfico en México” de Robles, Calderón e 
Magaloni.  
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Tabela 1 – Comparação entre Colômbia e México 

 

Fonte: Borba 2010. 

 

A tabela acima sumariza os pontos centrais que corroboram com esta análise 

comparada entre Colômbia e México, no qual torna-se possível perceber que, em 

ambos os casos, os índices de violência podem ser relacionados ao narcotráfico, 

influenciando a forma como os governos buscam resolver tais problemas, e que 

acabam se propagando fortemente para questões securitárias, conforme será 

melhor abordado na seção seguinte.  

 

4 O transbordamento dos efeitos do narcotráfico para as questões securitárias 

 

O narcotráfico não tem como objetivo central dizimar os países do ocidente, 

muito pelo contrário, os cartéis com o tempo observaram a possibilidade de 

beneficiar-se das estruturas democráticas e da globalização para adquirir um palco 

maior nos âmbitos políticos e econômicos, conforme já mencionado. Entretanto, 

devido ao caráter transnacional do narcotráfico, pouco discute-se acerca das 
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influências do mesmo na esfera securitária, logo, esta seção busca compreender 

quais seriam as ameaças diretas ocasionadas pelo narcotráfico. 

No caso colombiano, o que vemos são mais de 40 anos de conflito 

generalizado envolvendo as várias ramificações que o narcotráfico adquiriu ao longo 

do tempo. As estimativas de mortes, capturas, prisões e desaparecimentos são 

assustadoramente altas, conforme evidencia León Valencia (2005, 146): 

 

No balanço feito de dois anos de resultados da força pública, divulgados pelo 

Ministério de Defesa Nacional, aparecem estes números: 12.977 indivíduos 

capturados dos grupos subversivos, 3.841 mortos e 3.655 desertores, somando 

20.473 pessoas. No entanto, dos capturados sobram apenas mil nos cárceres, o 

que sugere uma alta probabilidade de que os restantes nada tinham que ver com 

esses grupos subversivos. Com relação aos mortos, a situação é mais triste: as 

próprias guerrilhas mencionam 690 no caso das Farc e 170 no caso do ELN, o 

que estaria indicando que cerca de 2,8 mil desses mortos talvez fossem civis. O 

número dos presos por narcotráfico chega ao total de 97.670, e não é preciso 

uma grande perspicácia para pensar que mais de noventa mil devem ser 

camponeses plantadores de coca. Por outro lado, depois das violações do 

cessar-fogo estabelecido pelas Autodefesas, a Comissão Colombiana de 

Juristas chegou ao número aterrorizante de 1.899 civis mortos ou desaparecidos 

em mãos das Autodefesas durante o período de negociação e de interrupção das 

hostilidades. 

 

Além disso, o fenômeno da emergência de grupos armados paramilitares, 

tanto de esquerda como de extrema-direita – como as Forças Armadas 

Revolucionárias da Colômbia (FARC), o Exército de Libertação Nacional (ELN) e as 

Autodefesas Unidas da Colômbia (AUC) – foi uma das preocupações mais ferrenhas 

em termos de segurança nacional e internacional. Isso se deu pela preocupação de 

que o narcotráfico viesse a ocupar uma posição demasiado proeminente em esferas 

decisivas de extrema importância para o funcionamento do aparato estatal. Temor 

este, que veio a se concretizar com o crescimento exponencial da economia política 

das drogas (Veillette 2005; Ferreira 2020). 
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Com o aumento da influência da narcopolítica no âmbito nacional colombiano, 

rapidamente houve seu transbordamento para além das fronteiras, legando à 

dinâmica regional andina uma nova preocupação em nível transnacional. Segundo 

León Valencia:  

 

A guerra mudou de aparência. Com a articulação da violência do narcotráfico e 

da delinquência comum com a violência política, o conflito armado deu um 

grande salto, emitindo um claro sinal de que o Estado podia entrar em colapso. 

Converteu-se assim em um fator de desestabilização para toda a região andina 

e começou a preocupar de modo especial os Estados Unidos (Valencia 2005, 

132). 

 

Isso culminou na reformulação da agenda securitária deste Complexo 

Regional de Segurança (CRS) (Buzan e Waever 2003). Se antes suas preocupações 

vinham muito mais no sentido militar da defesa de seu território, soberania, 

população e recursos, a partir deste momento, a ameaça se mostrava originária da 

esfera política, impactando de forma contundente no funcionamento das 

organizações, instituições e estruturas de todo o eixo circunvizinho do Estado 

colombiano. Assim, rapidamente o narcotráfico passou a entregar o que chamamos 

hoje de “novas ameaças15” na agenda securitária da América Latina (Lins 2005). 

O fortalecimento do narcotráfico no México e seu impacto direto em uma das 

grandes potências do Sistema Internacional ocasionou uma parceria no âmbito da 

cooperação entre os governos do México e dos EUA contemporaneamente, com o 

intuito de conter a passagem do tráfico de drogas através de suas fronteiras. 

Resultou, por exemplo, na Iniciativa Mérida, lançada em 2007, no qual reflete as 

prioridades de cada um dos países no que tange ao combate aos narcóticos. Tal 

iniciativa recebeu altos investimentos nos governos de George Bush (2001-2009), 

que foram ampliados no governo seguinte de Barack Obama (2009-2017).  

                                                     
15 São as ameaças de caráter político/social que passaram a integrar a lista de ameaças contundentes 
na agenda de segurança dos Estados-nação, antes primordialmente voltada para ameaças de caráter 
militar/bélico. Entre estas estão Terrorismo, Narcotráfico, Crime Organizado Transnacional, Ataques 
à Segurança Cibernética, Deterioração do Meio Ambiente, Pobreza Extrema, Ameaças à Paz (Lins 
2005). 
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Contudo, o governo de Donald Trump (2017-2021) alterou o foco da Mérida de 

um auxílio mais ao nível social para uma orientação voltada, especialmente, para a 

segurança na fronteira e ao combate à produção das drogas. As declarações de 

Trump ao longo de seu governo, e o envio de tropas militares para a fronteira, gerou 

uma tensão entre ambos governos e resultando, por parte do México, no envio de um 

pouco mais de 25 mil membros da Guarda Nacional para ficarem a postos na linha 

fronteiriça (CFR 2021).  

Como resultado, além da violência interna ter aumentado, esse impasse entre 

México e EUA ocasionou picos de violência ainda maiores, tornando ainda mais difícil 

a possibilidade de combater os cartéis situados na região de fronteira, que são ao 

menos seis diferentes. Outra questão seria analisar o real propósito da Iniciativa 

Mérida e a forma como a mesma tem sido utilizada ao longo do tempo, uma vez que, 

como a discussão trazida por Carlsen (2010), o “Plano México” – alusão ao Plano 

Colômbia – não deixaria de ser apenas mais uma ferramenta de projeção de poder 

estadunidense, visto que acaba diminuindo o protagonismo mexicano (soberania) 

em certa medida.  

Em junho de 2021 a “guerra às drogas” iniciada no governo Nixon completou 

50 anos, e pondera-se qual será a abordagem do atual presidente estadunidense, 

Joe Biden (2021-Atual), especialmente ao analisar o viés fortemente racista e 

xenofóbico de certas leis, como a Lei do Abuso de Drogas de 1986, no qual decreta 

penalidades mais severas a posse de crack (utilizada predominantemente por uma 

minoria pobre) do que a posse de cocaína em pó (utilizada majoritariamente pela 

parcela branca e rica) (Hudak 2021). 

Com isso, houve toda a reformulação em termos de percepção de ameaça 

tanto na dinâmica regional andina, quanto na dinâmica regional caribenha. A partir 

do reconhecimento do narcotráfico e da narcopolítica como uma preocupação 

securitária, abriu-se margem para o que se convém chamar neste artigo de 

‘narcossegurança’; termo que, pautado na definição da narcopolítica, é definido 

como o cenário onde o narcotráfico passa a reformular as agendas e estratégicas de 

atuação dos Complexos Regionais de Segurança, assumindo papel de protagonismo 

nos objetivos de segurança de defesa dos Estados circunvizinhos. 
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Dado este reconhecimento, abriu-se margem também para o alargamento da 

presença extrarregional da região – traduzida principalmente na presença militar dos 

Estados Unidos em ambas as regiões, mas também com alguns acordos firmados 

com países europeus que serviam de rota e/ou destino das substâncias ilícitas. 

Desta maior presença estrangeira na região, emerge mais um fator de 

complexificação da garantia da paz e da segurança no ambiente latino-americano: a 

presença de múltiplos atores, com seus respectivos interesses, que, sob a escusa de 

auxiliar na mitigação das ameaças, acaba por vezes, aumentando sua intensidade 

(Mercadante 2018). 

Esse foi o caso observado, por exemplo, na atuação dos Estados Unidos e 

suas políticas antidrogas – cunhadas ainda no mandato de Richard Nixon (1969-

1974) – na América do Sul e no Caribe. A divisão simplista do mundo, entre 

produtores e consumidores, teve o efeito de criar nas práticas discursivas do governo 

estadunidense o ideário de “culpados” e “vítimas”, criando grandes problemas já logo 

no início do processo de securitização do narcotráfico enquanto ameaça. A 

legitimação do narcotráfico enquanto inimigo número um dos EUA, conforme 

discurso de Nixon em 1971, permitiu a utilização de medidas excepcionais em nome 

da defesa do Estado e da sociedade; medidas estas, orquestradas pelos EUA tanto 

em âmbito interno quanto externo (Mercadante 2018). 

Conforme apontam Serrano e Toro: 

 

A política antidrogas dos Estados Unidos incluía a colaboração de muitos 

governos latino-americanos, que receberam cada vez mais ajuda econômica e 

técnica, adotaram programas de capacitação da polícia dos EUA e se 

converteram em anfitriões de numerosos agentes da DEA” (Serrano e Toro 2005, 

242-243 apud Rodrigues, 2012). 

 

Foi desta forma que se iniciaram os primeiros movimentos de militarização do 

combate às drogas na América Latina. Entretanto, ao conectar de forma errônea a 

ascensão do crime organizado com o consumo de drogas, o efeito das políticas 

combativas sobre a população foi o oposto do esperado, exacerbando o medo da 

população com relação aos usuários de drogas.  
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Em nome do combate a essa “ameaça”, declarou-se uma guerra que, por sua vez, 

passou a retroalimentar esse suposto “perigo”. Um dos efeitos imediatos foi o de 

que, no “regime da proibição, o valor das drogas seguiu extraordinariamente 

inflado, e esses produtos continuaram sendo vendidos em mercados ilegais 

muito acima de seus preços reais” (Serrano e Toro 2005, 242 apud Rodrigues 

2012). 

 

Ou seja, o direcionamento da luta antidrogas recaiu sobre os usuários, que 

pouco, ou nada, tinham a ver com toda a complexa estrutura construída e 

disseminada pelo alto escalão da economia ilegal do narcotráfico. Ainda, a proibição 

massiva, e o ritmo de “caça” às drogas, levou à inflação dos valores de venda do 

mercado de drogas ilícitas, fazendo com que o narcotráfico ganhasse poder 

econômico ainda maior. Com isso, percebe-se que a securitização da questão do 

narcotráfico ignorou a heterogeneidade presente em suas diversas instâncias, ao 

abordar consumo e comércio com o mesmo grau de gravidade, e congregando neste 

mesmo conjunto também a ascensão das guerrilhas e de outros atores paramilitares, 

e adotando medidas que acabaram por fomentar, muito mais do que mitigar o poder 

do mercado de estupefacientes (Rodrigues 2012; Tate 2015). 

Assim, observa-se que a guerra às drogas conduzida pelos EUA teve grandes 

erros estratégicos, por não compreender a totalidade e complexidade da ameaça 

representada pelo comércio de estupefacientes. A real ameaça era oriunda muito 

mais da complexa estrutura criada por uma grandiosa economia ilegal, do que pelo 

consumo das substâncias em si – que se tratava muito mais de uma questão de 

saúde pública e desajuste social, do que, de fato, uma questão securitária (Santos 

2007; Mercadante 2018). 

 

Considerações Finais  

 

Após a análise de Colômbia e México, em que buscou-se compreender os 

efeitos do transbordamento do narcotráfico para a política, e consequentemente, 

para a segurança internacional, pode-se observar alguns fenômenos ligados aos 

narcoestados que se tornaram padrões regionais. Dentre estes se encontram o 
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aumento da violência generalizada ligada à atuação dos cartéis e membros 

vinculados a estes, que culminou, responsivamente, no aumento da atuação militar 

nas estruturas internas de ambos os Estados, abrindo margem para o uso de 

truculência e força desmedida para lidar com civis em comunidades pauperizadas e 

com forte atuação do narcotráfico. 

Do aumento da influência econômica do narcotráfico se expandiu também sua 

influência política, resultando no rompimento da normalidade de funcionamento nas 

estruturas organizacionais dos Estados. Com os Estados em ponto de colapso e com 

seus sistemas econômicos, políticos e sociais apresentando rupturas que eram 

facilmente preenchidas pelos gigantes do tráfico, a narcopolítica se tornou um 

processo enraizado na formação contemporânea tanto do México, quanto da 

Colômbia. Com a presença cada vez mais acirrada da narcopolítica, pudemos 

observar também seu transbordamento para a esfera da segurança, tanto nacional, 

quanto regional e internacional. 

Com a ameaça do narcotráfico cada vez mais presente, tanto na prática 

cotidiana dos Estados, quanto no discurso construído no entorno de seus impactos 

– no qual os EUA tem grande parcela de responsabilidade pela criação e 

disseminação de um ideário que viria a ser importado como agenda prioritária de 

todo o Ocidente –, houve a modificação das percepções dos Estados e demais atores 

com relação à ameaça representada pelo narcotráfico para a salvaguarda da 

segurança de seus territórios e soberanias (Silva 2015). A contenção do narcotráfico 

passou então a ser securitizada, ou seja, vista como uma questão de extrema 

urgência – uma ameaça existencial – saindo então da esfera das políticas públicas, 

para tornar-se uma questão de segurança de Estado, passível de utilização de meios 

violentos para sua resolução (Buzan, Waever e Wilde 1998). 

Tal fator aumentou drasticamente os contingentes militares atuando em 

ambas as regiões; contingentes estes em grande parte financiados pelos Estados 

Unidos, em sua declarada “guerra às drogas”, na qual manteve presença militar por 

muitos anos em quase todos os países da América Latina. Entretanto, como foi 

possível notar na exploração realizada, a presença dos EUA não significou 

necessariamente a redução da atuação do narcotráfico ou da violência generalizada 

nos territórios mexicano e colombiano. Pelo contrário, o efeito foi de endurecimento 
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das práticas violentas dos grupos armados em resposta ao recrudescimento da 

militarização em seus territórios. 

Com isso, observa-se que há um padrão entre os dois Estados analisados no 

que se refere à expansão do narcotráfico para a esfera securitária. O ponto de 

transformação do narcotráfico de uma problemática política para uma problemática 

securitária é, em tese, o ponto no qual sua influência já escalonou para todas as 

outras instâncias e o Estado se encontra fragilizado. Todavia, esse processo foi 

acelerado pelo movimento precoce de securitização orquestrado pelos EUA, que 

deixou como legado um erro estratégico com o qual ambos México e Colômbia têm 

de lidar até o período atual. 

Com isso, conclui-se que há espaço para o conceito de narcossegurança 

dentro do grande espaço da Segurança Internacional, porque a emergência e 

consolidação do narcotráfico enquanto fenômeno – e todo o processo subsequente 

de sua securitização –, impactou, e ainda impacta, nas estruturas securitárias de 

ambos os CRS em que se encontram México e Colômbia, refletindo nas formas como 

estes definem suas ameaças e suas agendas de segurança. Contudo, cabe ressaltar 

que trata-se de uma esfera diferente da segurança, dado que houve a securitização 

precoce de uma temática que poderia ter sido solucionada através do maior 

investimento em políticas públicas. Entretanto, diante do processo já realizado e 

ainda vigente, é preciso compreender e buscar soluções para lidar com seus 

impactos, e prospectar, para um futuro próximo, os esforços necessários para a 

realização de um processo de dessecuritização, como ocorrido nos Estados ligados 

à antiga UNASUL 16 , que encontraram no processo de dessecuritização do 

narcotráfico a melhor via para a dissolução das ameaças representadas por tal 

fenômeno. 

A consolidação da área da narcossegurança per se requer, portanto, uma larga 

bagagem investigativa, que envolve múltiplos conceitos e evidências, que formam, 

conjuntamente, uma larga agenda de pesquisa. Agenda esta a ser desenvolvida em 

um futuro próximo pelas autoras, com o emprego das análises prévias aqui 

                                                     
16  Para mais informações sobre a temática da dessecuritização nos Estados da UNASUL, ver: 
MARTINEZ, Elias David Morales; LYRA, Mariana P. O. de. O processo de dessecuritização no 
narcotráfico na UNASUL. Contexto Internacional. Rio de Janeiro, v. 37, n. 2, mai.ago./2015, p. 661-
691. 
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realizadas como bases sobre as quais serão erguidos os pilares teóricos e 

conceituais das futuras investigações de caráter mais aprofundado. 
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18. PROTEÇÃO E MEDO: A SOBERANIA FOBOCRÁTICA DA LÓGICA DO CONDOMÍNIO 

EM TEMPOS PANDÊMICOS 
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Pedro Antônio Gregorio de Araujo1 

Introdução 

 

Neste artigo, como breve delimitação temática, desejamos refletir sobre a 

lógica do condomínio, conforme descrita pelo psicanalista brasileiro Christian 

Dunker e suas implicações na maneira pela qual enfrentamos a pandemia de COVID-

19, relacionando-a aos apontamentos biopolíticos acerca da imunidade e do medo a 

partir de Roberto Esposito e Donatella Di Cesare, respectivamente. Para tanto, 

inicialmente, trataremos da tendência brasileira de isolamento social, descrita 

mesmo antes da atual crise sanitária, na forma de condomínios. Sobretudo, 

buscaremos explorar a lógica da construção de barreiras físicas ao outro, ao 

diferente, tais quais os muros que isolam as vilas residenciais dos demais 

equipamentos comunitários. Não obstante, procuraremos perfilar as condições de 

possibilidade desse padrão de isolamento. 

A despeito dos muros, agora nos isolamos atrás de máscaras descartáveis e 

de escudos faciais como forma de proteção social. Encontramo-nos, por 

conseguinte, entre o immunitas e o communitas espositanos. O desejo subjacente, 

porém, parece permanecer inalterado: evitar a entrada do diferente em nosso 

sistema. Em alinhamento à lógica imunológica, como proposta por Esposito, criam-

se barreiras a corpos estranhos, isto é, a tudo que não seja o mesmo. Ora, essas 

estruturas lógicas parecem ter sido extrapoladas e impostas como medida de 

segurança durante a pandemia em vigência. Diante disso, Di Cesare argumenta que 

o coronavírus expõe o terror que sustenta as democracias liberais, fazendo emergir 

algo de uma asfixia capitalista. Esse fenômeno é por ela exemplificado pela 
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soberania fobocrática, cuja caracterização se liga a líderes políticos negacionistas 

que governam por meio do medo e das fake news. Por outro lado, Byung-Chul Han 

aponta para a superação do sujeito imunológico como paradigma no pós-Guerra 

Fria. Pretendemos endereçar esse embate adiante. 

Por fim, delimitamos nosso problema de pesquisa como a tentativa de pensar 

sobre qual perfil de sujeito moderno que “se arma” de escudos faciais e de álcool em 

gel, que tampa sua voz atrás de máscaras, que se aprisiona voluntariamente sob 

grades metafóricas e, em busca de proteção, se defronta com o medo. Com isso, 

parece ser possível estabelecer uma relação entre as conformações sociais, em 

configurações neoliberais, e o sofrimento psíquico hodierno. Seguiremos uma 

metodologia de trabalho fundamentada no diálogo entre Psicanálise e Filosofia, por 

meio da leitura, da descrição e da análise críticas de textos que dizem respeito à 

temática. Na intersecção entre Filosofia e Relações Internacionais, julgamos, pois, 

encontrar um lugar adequado para debater esses desafios contemporâneos.  

  

Lógica do condomínio e uma possível patologia do social 

 

Com Dunker, em Mal-estar, sofrimento e sintoma: uma psicopatologia do 

Brasil entre muros (2015), falamos da tendência brasileira de isolamento social, 

descrita antes da pandemia corrente, na estruturação dos condomínios. No emprego 

de tal metáfora, se pode diagnosticar que “a lógica do condomínio tem por premissa 

justamente excluir o que está fora de seus muros […]”. (Dunker 2015, 52) Para explicar 

como se dá a montagem dessa fantasia em três tempos, culminando com um 

sintoma em sua quarta parte, recorremos à Psicanálise a partir da experiência 

neurótica. 

Retomando o conceito psicanalítico de fantasia, lembramos, com Laplanche e 

Pontalis, que se trata de um “[...] roteiro imaginário em que o sujeito está presente e 

que representa, de modo mais ou menos deformado pelos processos defensivos, a 

realização de um desejo e, em última análise, de um desejo inconsciente”. (Laplanche 

e Pontalis 2001, 169) A partir dessa determinação, tentamos estabelecer uma 

homologia de formas entre a montagem da fantasia na lógica do condomínio e a do 

isolamento social durante a pandemia. Aqui, é necessário dizer que não negamos a 
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realidade dessa crise sanitária ao tentarmos examinar uma possível fantasia 

subterrânea. Apenas pretendemos investigar as manifestações psicológicas que 

acompanham essa irrupção catastrófica do real na contemporaneidade. Tendo sido 

feitas nossas advertências, passemos ao primeiro tempo da montagem da fantasia. 

Nas palavras de Dunker, lemos:  

 

No primeiro tempo, ideal e real se reconciliam em uma imagem na qual as 

oposições que dividem o sujeito são suspensas. É o tempo em que a fantasia é 

vivida como estado de exceção. Não há mais divisão entre falta e excesso, entre 

sacrifício e redenção, entre castração e desejo, entre crime e castigo. O que se 

apresenta é uma espécie de síntese que realiza o ‘melhor dos dois mundos’. 

(Dunker 2015, 53) 

 

Com efeito, de nossa experiência cotidiana, notamos que as famílias 

costumam idealizar a fase inicial e paradisíaca de residir em um condomínio. Num 

estado de segregação da sociedade, no condomínio, reinam a ordem, a harmonia e a 

paz, supostamente. Da mesma forma, ouvimos planos para cursos online, 

aprendizagem de idiomas, descanso merecido e equilibração do ecossistema 

durante as primeiras semanas de lockdown. No entanto, abandonamos a fantasia do 

“melhor dos dois mundos”. Na continuação do raciocínio de Dunker, aprendemos:  

 

No segundo tempo da fantasia, o que era experimentado como contingência 

excepcional torna-se necessidade. O sujeito é percebido em estranho 

sentimento de servidão e esvaziamento, que o acorrenta à repetição de uma 

mesma rotina, na qual a realização da fantasia é parasitada pelo supereu e sua 

voz imperativa. Esse é o tempo de sentimento inconsciente de culpa 

[Shuldgefühlt] o tempo de fermentação da suscetibilidade aos ruídos do Próximo. 

(Dunker 2015, 53) 

 

Após a passagem de alguns meses em isolamento social, não nos 

encontramos mais tão esperançosos quanto em nossos planos da fase inicial. 

Sentimos culpa por não conseguirmos atender as demandas de nosso supereu, que, 

na figura do chefe, talvez, continue a exigir relatórios, eficiência e produtividade. A 
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servidão e o esvaziamento se fazem presentes por trás das grades do condomínio e 

da máscara de proteção numa repetição de dias iguais. É possível mesmo lembrar 

do tédio heideggeriano que, em consonância à nossa lógica do condomínio, assola 

os domingos na canção Minha alma (A paz que eu não quero), da banda O Rappa, 

conforme vemos abaixo: 

 

As grades do condomínio são para trazer proteção 

Mas também trazem a dúvida se é você que tá nessa prisão 

Me abrace e me dê um beijo 

Faça um filho comigo 

Mas não me deixe sentar na poltrona no dia de domingo, domingo. (O RAPPA, 

1999) 

 

Da música, podemos ainda conjecturar se a alma “armada”, por trás de muros, 

máscaras e mecanismos de defesa do ego, se defende contra o “sossego” (O RAPPA, 

1999) ou de uma “[...] paz sem voz/ não é paz é medo”. (O RAPPA, 1999) Neste 

momento, não desejamos reforçar o discurso belicoso que, por diversas vezes, 

ocupou as manchetes de jornais, que notificavam a “guerra contra o COVID-19”. 

Todavia, apontamos para a relação defensiva e, segundo julgamos, intensificadora 

de medo que subjaz a esses enunciados, tanto os relacionados à pandemia quanto 

os referentes aos condomínios. Guiados pelas ideias de Dunker, nos parece que esse 

exemplo musical reflete a oposição básica entre aquilo a que nos identificamos e 

aquilo de que nos diferenciamos. Regredidos ao pensamento narcísico, das 

primeiras fases do desenvolvimento psíquico humano, retornamos à lógica binária 

que conflitua o eu e o outro. Não será muito difícil derivar pensamentos paranoicos 

e persecutórios daqui. Contudo, não aprofundaremos tais temáticas em nosso texto. 

De novo com o psicanalista, identificamos que “se no primeiro tempo o objeto 

aparece como presença atrativa e, no terceiro, como ausência perturbadora, no 

segundo tempo ele surge como inquietude e estranhamento em relação à 

mesmidade”. (Dunker 2015, 53) Depois da angústia da restrição de nossa liberdade, 

chegamos à terceira etapa, que diz: 
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O terceiro tempo da fantasia neurótica reposiciona a falta. Nele proliferam atos 

dispersos que tentam corrigir o paradoxo da fantasia, quer pela purificação do 

excesso, quer pela proliferação da lei, agora reconhecidamente insensata, 

insuficiente e, não obstante, instrumentalizada em procedimentos normativos. 

[…] Um traço típico desse terceiro tempo da fantasia é o que poderíamos chamar 

de compulsão legislativa, característica da gestão condominial. (Dunker 2015, 

53-54) 

 

 Em ensaios de ensino híbrido ou de retomada do comércio, nos vemos 

limitados por novas normas, que prescrevem certa medida de distância do próximo 

corpo, quantidade de pessoas por ambiente ou horários permitidos para estarmos 

nas ruas. Depois desse tripé fantasmático, é possível que se formem sintomas no 

quarto tempo, já que  

 

[...] finalmente, como correlato do momento de formação dos sintomas, as 

patologias que se apresentam como anomalias de gozo, ou seja: a fobia, como 

um temor a um objeto intrusivo na realidade; a neurose obsessiva, como angústia 

de um objeto intrusivo no pensamento; e a histeria, como defesa contra um 

objeto intrusivo no corpo. (Dunker 2015, 57) 

 

 Do excerto, nos reconhecemos em alguma medida fóbicos, neuróticos 

obsessivos e histéricos a cada vez que tememos ir ao mercado, que higienizamos 

infinitas vezes uma encomenda antes de abri-la ou sentimos dores invadindo nossos 

corpos. Claro que, nessa tipologia, não estão inclusos os negacionistas, uma vez que 

a complexidade do fenômeno não caberia em nosso limitado artigo. Do que 

sublinhamos, evitar a entrada do diferente em nosso sistema resta como desejo 

subterrâneo. Paradoxalmente, é justamente dessa configuração hiperprotetiva que 

notamos o aumento das taxas da síndrome do pânico e das crises de ansiedade, em 

consonância com a hipótese da epidemia de agorafobia, síndrome e ataques de 

pânico em parcelas da população estadunidense. (Kessler et al. 2006) 

 Se indiciamos, de partida, que não lemos como uma ruptura a lógica do 

isolamento social no caso brasileiro, uma vez que a lógica do condomínio já era aqui 

rastreada desde antes da pandemia; fazemos isso na tentativa de um pensamento 



 

 

 

 

364 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

crítico. Subscrevendo à tradição kantiana que procura pelas condições de 

possibilidade de um fenômeno, nos aproximamos também da noção de patologia do 

social, conforme descrita por Vladimir Safatle. O filósofo brasileiro ensaia 

 

[…] uma reflexão sobre as patologias enquanto categorias que descrevem modos 

de participação social, e não uma reflexão sobre a sociedade como organismo 

saudável ou doente. Tal reflexão permitiria, por sua vez, o desenvolvimento de 

uma articulação entre clínica e crítica no interior da qual a crítica social aparece 

indissociável do diagnóstico de limitação do campo de experiências implicado 

na circulação massiva de quadros de patologias, na transformação reiterada de 

sofrimento em patologias específicas. A desconstituição da aparência de 

naturalidade de tais patologias pode reconduzir o sofrimento à condição de 

matriz produtora de singularidades. (Safatle 2020, 11, grifos do autor) 

 

Com o teórico, procuramos retirar as formas de sofrimento psíquico vigentes 

de uma visão naturalista ou naturalizante. No lugar, perguntamos se o fato de que 

empregamos algumas categorias clínicas para descrever determinadas 

configurações sociais  

 

[…] não seria porque, enquanto conceitos ancorados na descrição do processo 

de formação de individualidades, eles já não exporiam desde o início a natureza 

patológica da própria individualidade moderna? (Safatle 2020, 26)  

 

Em outras palavras, buscamos nos desvencilhar da tradição durkheiminiana, 

em que se toma a sociedade como corpo funcional segundo as regras desse método 

sociológico. Nessa seara,  

 

o paralelismo assumido entre indivíduo e sociedade através do uso sociológico 

de um vocabulário médico permite a Durkheim falar da última como de um 

‘organismo’ ou de um ‘corpo’ que precisa de intervenções a fim de se livrar de 

acontecimentos que a enfraquecem e a fazem adoecer. (Safatle 2020, 14) 

 

Caso aceitemos essa noção de corpo social, partiremos no ensejo de 

diagnosticar patologias como se reconhecem doenças em um organismo biológico. 
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Tornamo-nos, por conseguinte, médicos em busca de morbidades enfraquecedoras 

de uma saúde “normal”. Porém, “[…] em momento algum o próprio social será visto 

como objeto de crítica, apenas suas desregulações com a consequente produção de 

desajustes nos indivíduos que perde a referência de um horizonte comum para a 

regulação de suas condutas e expectativas”. (Safatle 2020, 16) Visto que escolhemos 

como problema de pesquisa a tentativa de pensar sobre qual perfil de sujeito 

moderno que, em repetição do que traçamos acima, “se arma” de escudos faciais e 

de álcool em gel, que se aprisiona atrás de muros e, buscando proteção, se depara 

com o medo; parece que nos alinhamos à postura crítica safatliana. 

 

Fica assim a questão a respeito da possibilidade de, através da crítica, liberar a 

experiência da vida em sua figura insubmissa aos móbiles de gestão biopolítica. 

Isso pressuporia uma perspectiva dupla na qual a crítica das sociedades como 

sistemas gestores e produtores de patologias, crítica realizada através da 

desconstituição do pretenso realismo de categorias clínicas usadas para a 

gestão do sofrimento psíquico, poderia ser articulada a uma redefinição das 

patologias sociais a partir de horizontes normativos fornecidos por uma 

antropologia subtrativa. (Safatle 2020, 25) 

 

Nesse debate, ao invés focalizarmos nos indivíduos isolados, olharíamos para 

as condições de possibilidade para esse isolamento. Em nosso caso, uma possível 

patologia do social se voltaria às condições indutoras de medo no capitalismo de 

vertente neoliberal, como apontaremos mais à frente. Novamente com o filósofo, 

verificamos que os ensaios de aproximar o capitalismo da esquizofrenia, por Deleuze 

e Guattari, ou a cultura estadunidense do narcisismo, por Christopher Lasch, 

 

Na verdade, vários desses usos procuraram mostrar, à sua maneira, como a 

reprodução social normal do capitalismo, assim como de modelos totalitários de 

organização, era solidária da circulação hegemônica de disposições de conduta 

de produção de discursos e mobilização de afetos que tinham fortes 

semelhanças com estruturas patológicas anteriormente identificadas pelo 

conhecimento médico. Isso significava que tais sociedades se reproduziam 
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fazendo circular tipos sociais decalcados de experiências patológicas. (Safatle 

2020, 26) 

 

 Dessarte, se pode derivar que a reprodução e a manutenção de determinadas 

formas sociais podem mesmo ser possibilitadas pela gestão que elas fazem dos 

afetos e das subjetividades que configuram. Experiências patológicas podem, pois, 

dizer muito mais de disposições de condutas produtoras de discursos do que 

simplesmente o diagnóstico endereçado a determinados indivíduos. Desse modo, se 

perguntamos sobre o sujeito que sofre a pandemia de COVID-19, consequentemente 

devemos investigar também a sociedade que possibilitou a configuração de 

determinado fenômeno em escala global. Tendo assentado as bases sobre as quais 

repousa nossa argumentação, continuemos nosso exame com a ajuda de Esposito, 

Han e Di Cesare. 

 

A imunização, a asfixia e a soberania fobocrática 

          

Podemos dizer que a filósofa italiana Donatella Di Cesare, em seu livro que 

coleta suas aulas sobre a pandemia da COVID-19 (Vírus Soberano? A Asfixia 

Capitalista)2, parte de um ponto de vista biopolítico fortemente influenciado pela 

conceituação de Roberto Esposito acerca do immunitas. Podemos testemunhar isso 

em trechos tais quais este, que nos lembra da dicotomia entre communitas e 

immunitas: “o que se efetivou, especialmente nos últimos anos, foi um paradoxo 

equívoco pelo qual a comunidade é trocada por seu oposto, ou seja, a imunidade”. 

(Di Cesare 2020, 52) 

Pensamos ser interessante realizarmos uma rápida exposição sobre a tese 

principal da obra de Esposito, a saber: que nosso paradigma biopolítico atual é um 

paradigma imunitário. Comecemos por esta dicotomia citada acima. De acordo com 

o italiano, a vida em comunidade tem seu sentido a partir da análise etimológica da 

palavra latina communitas, cuja base se liga a dois radicais: cum e munus. O primeiro 

                                                     
2 Para uma análise mais minuciosa do livro da autora, ver Gregorio de Araujo, Pedro Antônio. 2021. 
“DI CESARE, Donatella. Vírus Soberano? A Asfixia Capitalista”. In Revista Opinião Filosófica, v. 12, n. 1, 
1-8. https://doi.org/10.36592/opiniaofilosofica.v12.1023%20  
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significa “com”, uma lembrança de um ser inescapável; ao passo que o segundo 

remete a donum, uma espécie de doação obrigatória. Portanto, podemos dizer que 

estar em communitas significa se doar incondicionalmente para outrem e, 

logicamente, para a comunidade como um todo. Não um “dever” de cobrar algo de 

alguém, mas sim de “dever” para este alguém, um “dever” que é impagável. Nas 

palavras de Esposito: 

 

O munus que a communitas compartilha não é uma propriedade ou 

pertencimento. […] Um “dever” une os sujeitos da comunidade – no sentido de 

que “te devo algo”, e não no sentido de que “me deves algo” –, que faz com que 

não sejam inteiramente donos de si mesmos. Em termos mais precisos, os 

expropria, em parte ou inteiramente, sua propriedade inicial, sua propriedade 

mais própria, ou seja, sua subjetividade. (Esposito 2003, 30-31, tradução nossa)3 

 

 A comunidade, para Esposito, é um espaço paradoxal por natureza, pois, ao 

mesmo tempo em que ela é o meio em que o indivíduo pode abandonar a sua vida 

egoísta e autocentrada, a comunidade também é o desejo de vida. Na voz do autor: 

“a vida, em última análise, não é senão desejo (de comunidade), mas o desejo (de 

comunidade) se configura necessariamente como negação da vida”. (Esposito 2003, 

196, tradução nossa)4 Porém, esse processo que caracteriza a comunidade não está 

livre de ser interditado. O paradigma imunitário, com que convivemos desde a 

modernidade, implica a negação da diferença e o enclausuramento do sujeito em 

lugares onde o Mesmo predomina. No paradigma imunitário, não há mais a negação 

de si que vemos na experiência comunitária, muito menos a doação infinita. De 

acordo com a filósofa Laura Bazzicalupo:  

                                                     
3  Em língua espanhola, lemos: “el Munus que la communitas comparte no es una propriedad o 
pertenencia. […] Un ‘deber’ une a los sujetos de la comunidad – en el sentido de ‘te debo algo’, pero no 
‘me debes algo’ –, que hace que no sean enteramente dueñosde sí mismos. En términos más precisos, 
les expropria, em parte o enteramente, su propiedad inicial, su propriead más propria, es decir, su 
subjetividad”. (Esposito 2003, 30-31)  
4 Na língua de partida, encontramos: “La vida em último análisis no es sino deseo (de comunidad), 
pero el deseo (de comunidad) se configura necesariamente como negación de la vida”. (Esposito 2003, 
196) 
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A imunização intervém justamente em defesa da vida para esterilizar, na 

modernidade, essa ameaça da comunidade sobre a consistência e sobre a vida 

de cada um. Imunitários são os dispositivos da representação, da construção 

política da subjetivação jurídica. (Bazzicalupo 2017, 136) 

 

 O paradigma imunitário, que Esposito chama de immunitas, surge da 

necessidade de os homens viverem sem ter que conviverem. É uma purificação da 

comunidade: todos os elementos que remetem a uma alteridade são forçosamente 

removidos. Bazzicalupo aponta que em tal configuração biopolítica ocorre uma 

ligação entre nomos e bios, mostrando, portanto, uma articulação entre a proteção e 

a exclusão. “No paradigma imunitário, nomos e bios ligam-se revelando uma 

originária articulação recíproca de positivo e negativo, de proteção e exclusão, de 

melhoria e de violência”. (Bazzicalupo 2017, 137) Tal relação entre nomos e bios 

ocasionaria uma negação daquilo que torna a vida realmente vivida. Ou seja, uma 

existência na democracia imunitária significa uma proteção da vida que leva à sua 

própria negação; ela se tornaria mera existência biológica. Conforme o sociólogo 

alemão Thomas Lemke,  

 

no centro da ação e do pensamento político está a garantia e a proteção da vida 

– uma determinação dos fins que leva, finalmente, a efeitos (auto)destrutivos: na 

medida em que a lógica imunitária protege e preserva a vida individual e coletiva, 

ela nega a singularidade dos processos da vida e a reduz a uma existência 

biológica. (Lemke 2018, 127) 

 

Um agrupamento humano pode continuar a existir, mas em um formato 

imunizado de tudo que vem de fora. De acordo com Esposito, a democracia liberal 

fala essa linguagem da imunidade, que é oposta à da comunidade: “a democracia 

moderna fala uma linguagem oposta à da comunidade, na medida em que cada vez 

mais introjetou uma exigência imunitária”. (Esposito 2017, 117) Entretanto, podemos 

levantar a seguinte questão: será que este paradigma imunológico ainda é válido 

para os tempos atuais? Nossa intenção como este trabalho não é fazer uma grande 

avaliação da teoria de Esposito. Não podemos, contudo, esquecer a crítica que o 

filósofo coreano Byung-Chul Han faz às concepções do teórico da immunitas. 
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Segundo Han, o fato de termos uma epidemia de sofrimento psíquico significa um 

excesso de positividade, e não de negatividade como num paradigma imunitário. Do 

coreano, aprendemos:  

 

Não são infecções, mas enfartos, provocados não pela negatividade de algo 

imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade. Assim, eles 

escapam a qualquer técnica imunológica, que tem a função de afastar a 

negatividade daquilo que é estranho. (Han 2017, 8, grifos do autor) 

 

 Feita esta breve introdução à noção de immunitas de Esposito, podemos ir ao 

nosso tema principal: a pandemia de COVID-19 que nos assola. Para tanto, 

focaremos na obra de Di Cesare. A pensadora afirma que o coronavírus desvelou a 

asfixia capitalista em que nos encontramos, funcionando como um “retorno do 

reprimido” freudiano. Assim como Franco Berardi coloca, o estado atual de vida sob 

o capitalismo é um estado de asfixia generalizada, tanto num sentido literal quanto 

num sentido figurado. Ao mesmo tempo em que somos sufocados pelos ares 

poluídos das cidades, somos também sufocados pelas condições sociais precárias 

que a maior parte da população trabalhadora tem que conviver. Segundo escreve o 

autonomista,  

 

de muitas formas diferentes, essas palavras [“não consigo respirar”] expressam 

o sentimento geral de nossos tempos: a falta física e psicológica de ar por toda 

parte, nas megacidades sufocadas pela poluição, nas condições sociais 

precárias da maioria dos trabalhadores explorados, na disseminação do medo 

da violência, da guerra e de agressões. (Berardi 2020, 137) 

 

 A brutalidade do capitalismo ficou desnuda. Seus males se tornaram 

evidentes durante esta pandemia: o autoritarismo de extrema-direita, o fosso 

econômico entre o 1% e o 99% da população mundial, as crises ecológicas, as crises 

migratórias, a xenofobia, o racismo, a infodemia de fake news, a generalização do 

sofrimento psíquico e assim por diante. Para Di Cesare, a crise da COVID-19 

interrompeu a aceleração que vivíamos. No entanto, isso não significa que os males 
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da aceleração acabaram. Pelo contrário, se diz mesmo que ficaram mais evidentes e 

intensos:  

 

O vírus vagaroso venceu a aceleração. Temporariamente – espera-se. A 

interrupção que provocou não tem as cores das festas, mas os traços lúgubres e 

sombrios de um epílogo. No entanto, nessa parada forçada, a aberração do 

frenesi de ontem vem à luz – a ansiedade, a hiperatividade, o fôlego curto. (Di 

Cesare 2020, 26, grifos da autora) 

 

 Podemos dizer que a pandemia expôs o “realismo capitalista” tão caro ao 

autor britânico Mark Fisher, que seria “o sentimento disseminado de que o 

capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar 

uma alternativa a ele.” (Fisher 2020, 10) Esse conceito é referido por Di Cesare e 

relacionado com o paradigma biopolítico imunitário em que vivemos. As utopias, que 

também vêm de fora, são objeto de imunização: “Vivemos no presente asfixiado de 

um globo sem janelas, que pretendeu se imunizar de tudo o que está fora, que se 

encontra além, e assim por diante. Prevaleceu o fechamento, venceu a pulsão 

imunitária, a vontade obstinada de ficar intacto, íntegro, ileso”. (Di Cesare 2020, 30-

31) Mais à frente, Di Cesare cita Baudrillard, quando assevera que o medo do vírus 

seria justamente pelo fato de que ele é algo totalmente outro, pondo em questão a 

nossa própria identidade. Citando a autora, lemos: “Como Jean Baudrillard escreveu 

anos atrás, o vírus é ‘o gênio maligno da alteridade’. […] Na sua inumanidade radical 

se encontra o outro, completamente desconhecido, que, no entanto, não é diferente 

de nós”. (Di Cesare 2020, 32) 

Em momento favorável, é importante que tratemos da questão do medo. De 

acordo com Di Cesare, seguindo Esposito, nossa democracia é como que um sistema 

imunitário. Essa comparação fica evidente pela maneira em que as democracias 

ocidentais agiram perante a ameaça da pandemia5. Segundo ela, nos debates de 

como melhorar a democracia, esquecemos a crítica àquilo que é o seu elo: o medo 

do outro e do contágio. Ou seja, debatemos incansavelmente sobre o papel das 

                                                     
5 Tenhamos em mente, no entanto, que o livro de Di Cesare foi escrito no contexto dos primeiros 
meses da pandemia. 
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instituições, mas nunca tocamos na discriminação que é latente nos sistemas 

democráticos. Um exemplo disso, para Di Cesare, está no fato de que quase não 

questionamos o estatuto de nossas fronteiras. Nós a tomamos de maneira acrítica, 

como dadas. Esquecemos o fora e nos voltamos apenas ao interno, como num 

sistema imunitário. “A discussão se concentra na administração interna […]. Mas 

essa perspectiva política exclui a reflexão sobre as fronteiras e a ignora o nó do 

pertencimento. Fixa-se, portanto, o olhar para o interior e se rechaça o exterior”. (Di 

Cesare 2020, 44) Só por esse argumento, já julgamos como justificada a relevância 

desta presente reflexão ao âmbito das Relações Internacionais frente às atuais 

conjunturas. 

 Na continuação de seu argumento, Di Cesare sublinha que o apelo de um 

cidadão da democracia contemporânea pode ser resumido em uma frase: “não me 

toque”. Ela contrasta essa frase, que bem serve de resumo da nossa democracia 

imunitária, com a pólis grega. Na esfera antiga, o cidadão quer participar da coisa 

pública, colocar suas ideias em debate; ao passo que o cidadão atual pede que tenha 

o mínimo de participação possível e o máximo de segurança.  

 

Toda a tradição do pensamento político liberal insistiu nesse conceito negativo 

de liberdade. Não se pede participação; exige-se, ao contrário, proteção. Se ao 

cidadão grego interessava a partilha do poder público, ao cidadão da democracia 

imunitária importa, antes de tudo, sua própria segurança. (Di Cesare 2020, 46) 

 

 Por conseguinte, Di Cesare afirma que a palavra-chave da governança 

neoliberal é a fobocracia, isto é, o domínio pelo medo. “É o domínio do medo, o poder 

exercido por meio da emergência sistemática, do alarme prolongado. Difunde-se 

medo, transmite-se ansiedade, fomenta-se ódio”. (Di Cesare 2020, 61) O medo, 

porém, não é algo exclusivo do neoliberalismo. Em seu turno, ele percorre toda a 

história da modernidade até chegar aos nossos tempos. Aqui, a autora faz uma 

distinção entre o terror do totalitarismo e o terror das democracias pós-totalitárias. 

Por um lado, aquele é caracterizado pela ausência de distinções entre amigos e 

inimigos, uma vez que todos estão sujeitos à eliminação sistemática, como numa 

autodestruição. “O poder totalitário, por outro lado, é o vínculo férreo que funde todos 
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em um; não é um instrumento de governo, mas o próprio terror que passa a governar 

enquanto devora o povo, isto é, seu corpo, e já traz os germes da autodestruição”. (Di 

Cesare 2020, 62) 

 Ora, o segundo tipo de terror é mais atmosférico. Em analogia à asfixia 

capitalista, o terror nas democracias atuais é o terror da solidão cósmica e da 

possibilidade de uma ameaça exterior surgir quando menos se espera. Novamente, 

o risco parece sempre vir do exterior. Com a carga dramática da filósofa, nos 

perguntamos: “E hoje? O terror se tornou uma atmosfera. Cada pessoa é entregue ao 

vazio planetário, exposta ao abismo cósmico. Não se efetiva nenhuma advertência 

explícita, pois os riscos parecem vir de fora”. (Di Cesare 2020, 62) E é precisamente 

essa atmosfera de terror constante de que se pode originar a figura do “soberano 

fobocrático”. Tais condutores são os políticos que fazem apelos populistas 

reacionários e que buscam amplificar os afetos de medo na população. Em harmonia 

à tese da italiana, esses fatores evidenciam a crise da democracia liberal e sua falta 

de comunicação real entre povo e líderes, já que  

 

as reiteradas proclamações de guerra, os apelos à nação, são um sinal explícito. 

Entre outras coisas, mostram o fracasso da política que não sabe falar para uma 

comunidade desintegrada, a não ser fazendo apelo ao medo e revocando a 

necessidade urgente de superar os conflitos internos. (Di Cesare 2020, 68) 

 

 Um exemplo deste tipo de governança teorizado por Di Cesare é o primeiro- 

ministro húngaro Viktor Orbán, que, sob o pretexto da pandemia, se atribuiu plenos 

poderes sem limite temporal. Esse acontecimento o permite governar por decretos 

por tempo indeterminado, possibilitando a revogação de leis parlamentares. 

Expomos abaixo o trecho em que a filósofa endereça essa questão. 

 

Na Hungria, em 30 de março de 2020, Viktor Orbán atribuiu-se plenos poderes. 

Razão oficial: lutar melhor contra a epidemia. Não foram indicados limites 

temporais, e, assim, o primeiro-ministro poderá governar por decretos, 

revogando também as leis parlamentares, até quando julgar oportuno. A 

oposição gritou contra o “golpe de Estado” sem que isso tenha gerado muito eco. 
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A União Europeia, já ineficaz mesmo antes, tem outras prioridades. (Di Cesare 

2020, 67) 

 

 Outra característica-chave dos soberanos fobocráticos é o fato de que eles 

mesmos fazem propagações de notícias falsas sobre a pandemia, como o presidente 

estadunidense Donald Trump. “Desta vez, na verdade, foram não apenas os porta-

vozes, mas também os chefes de governo que reativaram mentiras e rumores. 

Primeiro, entre todos, Trump”. (Di Cesare 2020, 72, grifos da autora) Numa seção do 

seu livro, Di Cesare fala também das fake news e das teorias da conspiração em 

relação ao vírus. Para ela, o conspiracionismo é a outra face da fobocracia, pois ele 

é a melhor forma de fomentar o medo. Para os soberanos fobocráticos, a culpa 

sempre é de fora, o que pode vincular notícias falsas ao acirramento de questões 

preconceituosas, especialmente das racistas e das xenofóbicas. Líderes 

reacionários direcionam o ódio para elementos externos e fomentam pré-juízos 

violentos, visto que  

 

o complô é a outra face da fobocracia. Uma política mesquinha e hipócrita, que 

para governar precisa derramar continuamente suas responsabilidades sobre 

um inimigo ao alcance das mãos – o imigrado, o ‘cigano’, os burocratas de 

Bruxelas, o ‘vírus chinês’ –, é a fonte inesgotável de fantasias conspiratórias. (Di 

Cesare 2020, 78) 

 

 Convém ressaltar que o pensamento conspiratório não é novidade de nossa 

pandemia do século XXI. No entanto, ele é agravado nos dias de hoje por causa da 

onipresença do poder e de sua fluidez. Di Cesare aponta que o poder não tem rosto 

atualmente e que apenas notamos a sua presença generalizada. Esse caráter ubíquo 

do poder pode transformar o ceticismo do cidadão numa certeza dogmática acerca 

de teorias da conspiração. Tal é a explicação, para a autora, dos motivos para que 

notícias falsas sejam tão convincentes para a população mundial. 

 

Hoje tudo é agravado pela volatilidade do poder. Não porque o poder falhou – 

pelo contrário! Porém está distante, esquivo, onipresente, projetado nos canais 
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da técnica e nos fluxos da economia, desprovido de centro e, talvez, de direção. 

[…] O cidadão se sente enganado; torna-se incerto, cauteloso, desconfiado. Se há 

o efeito, também deve haver a causa. O ceticismo se inverte na certeza 

dogmática de que existe um lugar oculto do poder. É por isso que proliferam os 

fantasmas sombrios do complô que assombram o cenário político. (Di Cesare 

2020, 77-78) 

 

 Para a autora, o complô é o mito dos tempos modernos: uma explicação 

simplificada de um evento complexo. Para que tentar compreender algo em sua 

complexidade se podemos simplificá-lo em chavões militarísticos? Isso acontece 

porque, devido ao desencantamento com o mundo, as conspirações suprem a 

necessidade de certezas rápidas e demasiadamente fáceis. “Doença do mundo 

desencantado, a fantasia da conspiração satisfaz a necessidade de certeza, a 

necessidade de transparências, o desejo imoderado de explicar e racionalizar tudo. 

Diante da complexidade, escolhe-se o atalho da simplificação”. (Di Cesare 2020, 75) 

Se a pandemia nutre relação com inúmeros fatores, então o pensamento 

conspiratório busca reduzir a situação por que passamos a uma unificadora 

inverdade. As fake news mesmo sendo falsas não retiram seu efeito de seu valor de 

verdade. No lugar, sua eficácia se ancora nas emoções que despertam em seus 

crentes. Tais quais os mitos antigos, as notícias falsas não buscam negar nada, e 

sim constatar. Não existem fake news que desmentem fatos, apenas aquelas que 

afirmam inverdades e impropérios. Conforme a pensadora italiana, remontando ao 

exemplo das teorias conspiratórias antissemitas propagandeadas pelos nazistas,  

 

a eficácia do mito não está na veracidade, mas nas exigências a que responde, 

nas emoções que desperta, nas sugestões acessadas. […] O mito não nega; 

limita-se a constatar. É esse o grande poder da ficção. Assim, de nada valeu 

demonstrar que seus boatos eram infundados: o próprio Hitler estava satisfeito 

por reconhecê-lo, mestre da conspiração. (Di Cesare 2020, 76) 

 

A essa altura, nos sentimos autorizados a realizar uma crítica aos 

pensamentos de Di Cesare. A saída proposta para o problema das fake news é um 

tanto quanto infundado, sobretudo tendo em vista nosso contexto brasileiro, em que 
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as notícias falsas têm um alto alcance e forte repercussão. Para a filósofa, a solução 

para esta questão é “convivermos com ele [o complô], sem a pretensão de nos 

imunizarmos contra ele”. (Di Cesare 2020, 79) Não se propõe alternativa que leve a 

alguma mudança na forma que a Internet é usada. Não se fala de projeto de 

criminalização de notícias falsas, assim como não se comenta sobre o apoio e o 

incentivo à educação. A autora propõe apenas que convivamos com esse mal. 

Parece-nos, por fim, que essa proposta de solução serviria mais para favorecer a 

manutenção e a propagação dessas notificações do que realmente tentar erradicá-

las. 

Finalmente, sugerimos a exploração de novos estilos de vida no pós-

pandêmico. Admitimos que, por ora, não podemos dar uma resposta definitiva à 

questão, levando em consideração que o vírus continua a assombrar o mundo. Nesse 

sentido e em alinhamento a algo defendido por Di Cesare, o pós-pandêmico implica 

a prática de ser “covulneráveis” na complexidade sistêmica já anunciada. Ou melhor, 

encerramos nosso encadeamento argumentativo com a hipótese de que uma 

possibilidade de futuro pode significar “[…] coabitar pelo resto da vida em ambientes 

complexos, que se sobrepõem e se cruzam, no seio de uma nova covulnerabilidade”. 

(Di Cesare 2020, 124)   

 

Conclusão 

 

Este artigo se abstém de considerações estritamente conclusivas, seja pela 

abertura da temática abordada, seja pela vigência da pandemia de COVID-19. Dessa 

maneira, não podemos nem fechar diagnósticos restritivos nem projetar esperanças 

de resolução sem recorrer a pré-juízos e crenças que, por vezes, não podem ser 

filosoficamente fundamentadas. Nosso objetivo com este texto é mais simples: 

pretendemos esboçar um perfil de sujeito moderno que enfrenta correntemente o 

isolamento social. No caso brasileiro, como apontamos na primeira parte do 

trabalho, esse isolamento já era esboçado na lógica dos condomínios, conforme 

explorado na montagem da fantasia em três tempos, seguido de um quarto momento 

de aparecimento de sintomas. Dos sintomas, também nos voltamos a uma pergunta 
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antecedente, isso é, passamos a criticar as condições de possibilidade para essa 

patologia do social, sinalizada especialmente pelo medo generalizado. 

Chegamos, assim, ao segundo movimento lógico do artigo. Nele, fizemos um 

salto que ligava o psíquico e social ao âmbito geopolítico. A partir da contraposição 

espositana entre communitas e immunitas, vimos nascer o argumento imunológico, 

segundo o qual se deve proteger um sistema de “corpos estranhos” a ele. Desse 

pressuposto, discorremos sobre a asfixia capitalista, que parece sufocar muitos em 

condições socioeconômicas exigentes, aproximados a condições de vida precária. 

Vale fazer nota de que, ao empregar a metáfora da asfixia para nos referir a um 

sistema econômico, não desejamos de forma alguma remeter aos graves problemas 

respiratórios provocados pelo vírus em questão. Isso seria cruel para com as vítimas 

e inútil para nossa argumentação. Quando dizemos do sufocamento capitalista, 

falamos de seu caráter imperativo, aparentemente excludente de alternativas 

econômicas, e que pode acabar por esmagar muitos ainda em suas engrenagens 

internacionalizadas e interdependentes. 

Do sufocamento socioeconômico, passamos ao medo incitado por 

determinados estilos de governo. A esses governos, demos, junto a Di Cesare, o nome 

de fobocráticos. Em meio a incertezas, inseguranças e imprevisibilidade de 

resultados, não parece difícil ceder à tentação das certezas simples vendidas pelas 

fake news. Não obstante, pensamos que essa falsa proteção à imprevisibilidade do 

real não só pode instigar comportamentos preconceituosos, como também 

atrapalhar a visão esclarecida dos problemas concretos para adoção de possíveis 

terapêuticas eficazes. 

Assim, se perguntávamos no início qual era o sujeito de nossa fala, 

descobrimos que ele se aproxima do perfil do sujeito moderno, herdeiro da 

aceleração e do desenvolvimento capitalista, que passa a se agarrar na falsa 

proteção de informações distorcidas no ensaio de fugir do medo de um poder ubíquo, 

ameaçador e, talvez, encoberto por um grande delírio paranoico. Embora não fosse a 

principal pretensão de nosso escrito, esperamos poder ter contribuído, 

acompanhados por diversas áreas do conhecimento, para a identificação de 

possíveis trilhas de tratamento. Sem abandonar as ponderações das Humanidades, 

acreditamos nas potencialidades do retorno a vias de recuperação da saúde de 
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nosso globo em quarentena a partir de terapias adequadas e informadas 

cientificamente. Julgamos, por isso, como profícuo o diálogo incentivado pelo II 

Seminário de Filosofia e Relações Internacionais, nos dias 09 e 10 de junho de 2021, 

na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e do qual este 

texto é registro de nossa comunicação no evento. 
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1 Introdução 

  

Toda disciplina deve preocupar-se constantemente com a forma como está 

sendo produzido o conhecimento em seu domínio. Não existe conhecimento teórico-

científico produzido de forma totalmente desvinculada de considerações 

epistemológicas sobre modos de produção de conhecimento válido. Por mais 

abstrata que essa afirmação possa ser, ela demonstra a ligação fundamental entre 

epistemologia e teoria. Desconsiderar preocupações epistemológicas e 

metateóricas na construção científica é deixar de problematizar os rumos da 

produção do conhecimento e de analisar criteriosamente o que já foi produzido. 

Conforme Bradley (1999, 316), rejeitar o debate metodológico e epistemológico é 

“abandonar o terreno à intuição e aos preconceitos de quem tem a autoridade para 

decidir sobre tais questões”. 

Diante disso, este capítulo tem um pé na Filosofia e outro nas Relações 

Internacionais, especialmente na filosofia da ciência e nos Estudos Estratégicos. 

                                                     
1 Os autores agradecem Douglas Shaw, Érico Duarte, Eugenio Diniz, Larlecianne Piccolli e Thales 
Carvalho pelos comentários a versões preliminares deste capítulo. Eventuais erros remanescentes 
são de inteira responsabilidade dos autores. 
2 Mestrando em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
Research Fellow do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Pós-graduando Vinculado II ao 
Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. E-mail: leonardolmc00@gmail.com. 
3  Doutorando e Mestre em Estudos Estratégicos Internacionais pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Visiting scholar na Josef Korbel School of International Studies, University of Denver. 
Vice-Presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Pesquisador Associado I do 
Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. E-mail: 
julio.werle.berwaldt@gmail.com. 
4 Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Maria. Research Fellow do 
Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Pós-graduando Vinculado II ao Grupo de Estudos em 
Capacidade Estatal, Segurança e Defesa. E-mail: a.agnol@gmail.com. 
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Analisa-se, aqui, a origem, consolidação e evolução da teoria da dissuasão a partir 

da metodologia lakatosiana a fim de compreender sua evolução científica. Para 

tanto, a análise foca nas ideias sobre a consolidação do núcleo duro e de premissas 

essenciais que fundamentam determinada teoria. Além disso, presta-se atenção nas 

formas de evolução teórica possíveis, a saber, coesão em torno do núcleo duro, 

expansão explicativa, ênfase na capacidade preditiva e na corroboração empírica.  

Neste sentido, a utilização da metodologia de programas de pesquisa 

científica de Imre Lakatos (1979) serve a dois propósitos principais. Primeiro, para 

facilitar a identificação e descrição das premissas e dos elementos teóricos 

fundamentais da teoria da dissuasão. Segundo, para analisar como a evolução da 

teoria da dissuasão se relaciona com o núcleo duro e as premissas fundamentais.  

Dito isto, propõe-se que o núcleo duro da teoria da dissuasão baseia-se, 

sobretudo, na obra Arms and Influence, de Thomas C. Schelling (1966), e que a 

origem teórica do programa de pesquisa da teoria da dissuasão é integralmente 

compatível com a visão lakatosiana. Neste sentido, Schelling é, aqui, considerado o 

autor fundador que concebe o programa de pesquisa. Além disso, é possível 

estabelecer um conjunto de premissas fundamentais que dão coesão e caracterizam 

o programa de pesquisa da dissuasão teoricamente, consolidando-se no chamado 

núcleo duro. Essas premissas, apesar de não serem completamente estáticas, são 

elementos que deveriam produzir, para Lakatos, alto grau de concordância e baixo 

grau de contestação entre os pesquisadores que trabalham no programa.  

As premissas identificadas são as seguintes. Primeiro, a dissuasão é uma 

relação política entre atores que possuem capacidades coercitivas e envolve o uso 

da força; esses atores são normalmente Estados. Segundo, o sucesso da coerção 

depende de sua contingência. Terceiro, as ações envolvidas na dissuasão devem ter 

credibilidade. Quarto, a dissuasão é contextual. Quinto, os atores envolvidos na 

relação devem comunicar as ações ao inimigo. Sexto, a dissuasão é um processo 

interativo coercitivo que possui uma gramática e características operacionais 

próprias baseadas em pontos focais e limiares.  

O argumento central do capítulo é de que as obras The theory and practice on 

conventional deterrence de John J. Mearsheimer (1981) e The definitions and 

assumptions of deterrence de Colin Gray (1990) são adições progressivas ao 
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programa de pesquisa da dissuasão. Isso porque elas se mantêm fiéis ao núcleo 

duro e complementam o cinturão protetor do programa com novas hipóteses que 

potencializam sua capacidade empírica. Em contrapartida, a obra Complex 

Deterrence, de Paul, Morgan e Wirtz (2009), propõe desdobramentos para a teoria da 

dissuasão que são incompatíveis com as premissas fundamentais do programa. 

Como resultado, observa-se o rompimento do núcleo duro e, consequentemente, a 

desvinculação do programa de pesquisa original. 

Este capítulo é dividido em três seções. Na primeira, apresenta-se a 

metateoria de Lakatos, com foco em suas ideias sobre a consolidação do núcleo duro 

de premissas essenciais que fundamentam determinada teoria, e sobre as formas de 

evolução teórica, sendo elas: coesão em torno do núcleo duro, expansão explicativa, 

ênfase na capacidade preditiva e na corroboração empírica. Já na segunda seção, 

propõe-se uma interpretação sobre a origem e a consolidação de um o núcleo duro 

da teoria da dissuasão, baseado, sobretudo, no trabalho de Schelling (1966). Por fim, 

na terceira seção avaliamos a evolução da teoria ao longo do tempo, de forma a 

compreender como a literatura posterior relaciona-se com o núcleo duro e com as 

premissas fundamentais identificadas.  

 

2 Lakatos e os Programas de Pesquisa Científica (PPC) 

 

Por que Lakatos? Esse é um questionamento válido a partir do momento em 

que se reconhece a existência de uma pluralidade de propostas metateóricas para a 

análise de teorias e correntes teóricas, e que se tem consciência de que é “impossível 

adentrar avaliações disciplinares sem que se façam escolhas explícitas entre uma 

série de epistemologias concorrentes” (Elman & Elman 2003, 4). A despeito da 

consciência de que a pesquisa científica envolve escolhas por parte dos 

pesquisadores, cabe apresentar brevemente as justificativas que a sustentaram, pois 

as próprias justificativas revelam características importantes sobre os elementos e 

a estrutura da proposta. 

Primeiramente, a escolha pela metateoria de Lakatos leva em conta que, em 

grande medida, ele sintetiza e avança concepções trabalhadas por autores 
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anteriores, como Popper e Kuhn. Por um lado, carrega de Popper a noção de que 

existe uma racionalidade científica baseada na construção e teste de hipóteses 

falseáveis, sendo possível estabelecer critérios objetivos para a análise teórica. Por 

outro lado, essa noção é relativizada ao passo que incorpora a visão Kuhniana de 

que a perpetuação das teorias envolve pressupostos/premissas que não são 

necessariamente testáveis ou mesmo racionais, o que explicaria a continuidade e 

coesão teóricas. 

Em segundo lugar, Lakatos parece ser bastante adequado para a 

compreensão teórica da dissuasão e, mais amplamente, de temas vinculados à 

disciplina de Estudos Estratégicos5, porque ele, diferentemente de outros filósofos 

da ciência, enfatiza o papel da empiria em qualquer análise da progressividade de 

teorias e programas de pesquisa. Ou seja, a progressividade na evolução dos 

programas de pesquisa está relacionada à expansão empírica a partir da explicação 

de fatos não explicados pela teoria anteriormente. A adequação de Lakatos para 

incrementar o debate teórico no âmbito dos Estudos Estratégicos corrobora o 

argumento de Duarte e Mendes (2015). Segundo eles, “a proposta epistemológica de 

Lakatos é capaz de prover rigor e orientação para um debate acadêmico mais 

produtivo nos Estudos Estratégicos, bem como parâmetros claros de inclusão e 

utilidade de novas contribuições” (Duarte & Mendes 2015, 130). 

A proposta metateórica de avaliação da evolução do conhecimento científico 

construída por Lakatos (1979), quando utilizada para a avaliação de teorias, é guiada 

por duas preocupações essenciais: apresentar as principais características teóricas 

                                                     
5 Cabe mencionar aqui outros trabalhos acadêmicos produzidos no país que avançam interpretações 
e avaliações da metodologia dos programas de pesquisa científica de Lakatos para as Relações 
Internacionais. Mendes (2013) avalia a teoria do Realismo Estrutural como um programa de pesquisa 
científica à luz de Lakatos. Em um sentido complementar, Dall’Agnol (2015) propõe um debate 
metateórico, a partir de Lakatos, entre o realismo Neoclássico e os Realismos Estruturais nas 
Relações Internacionais. Por sua vez, Castagna (2019) desenvolve uma análise metateórica da 
corrente teórica da Sociologia Histórica, com foco em sua incorporação às Relações Internacionais, a 
partir de uma comparação entre as propostas de Lakatos e Laudan. Por fim, e talvez mais importante 
para o presente trabalho, Duarte e Mendes (2015) propõem a aderência à Metodologia de Programas 
de Pesquisa Científica de Imre Lakatos como uma solução epistemológica para o incremento na 
demarcação, consistência e progresso dos Estudos Estratégicos. Mais especificamente, “o artigo usa 
essa metodologia como ferramenta para organização das interpretações e usos das proposições 
conceituais de Carl von Clausewitz em relação a abordagens alternativas” (Duarte & Mendes 2015, 
130). 
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dos programas de pesquisa científica, que permitem sua continuidade e coerência 

ao longo do tempo; e avaliar o progresso dos programas a partir de sua capacidade 

de prever fatos novos. Nesse sentido, permite uma visualização objetiva dos 

principais componentes de corrente teórica e dos caminhos explicativos percorridos 

por elas.  

Os programas de pesquisa científica, na concepção de Lakatos (1979), são 

compostos por dois elementos: o núcleo duro e o cinturão protetor. O núcleo duro é 

formado por premissas fundamentais cuja heurística negativa impede sua refutação, 

isto é, nenhuma produção que se enquadra no programa pode o contradizer. Assim, 

a heurística negativa funciona como “um conjunto de proposições que expressam 

que o seu conteúdo não pode ser diretamente desafiado ou testado” (Elman & Elman 

2003, 26). O cinturão protetor, por sua vez, é formado pelas hipóteses auxiliares do 

programa, ou seja, são ideias, sugestões e previsões para incrementar as explicações 

que guiam o desenvolvimento de teorias específicas dentro do programa (heurística 

positiva). As hipóteses auxiliares jamais rompem com o núcleo duro (Lakatos 1979, 

49–52). 

Buscando operacionalizar a proposta de Lakatos e tornar seu conteúdo mais 

prático e adequado para a análise teórica conduzida neste trabalho, propomos, a 

partir de uma interpretação de Lakatos, a existência de três dimensões teóricas para 

a análise dos programas de pesquisa científica: origem, consolidação e evolução.  

 Com relação à origem, os programas de pesquisa científica tendem a ser 

concebidos a partir do pensamento de um autor, que pode ser considerado o ‘pai 

fundador’ do programa. Isto é, o núcleo do programa de pesquisa está ligado 

fundamentalmente às ideias de um autor principal. Por exemplo, Lakatos sempre se 

refere ao programa “de Newton” e “de Galileu” quando discute a Gravitação Universal 

ou o Heliocentrismo (Lakatos 1979, 166). Além disso, tanto o início quanto a 

continuidade dos programas de pesquisa são idealmente marcados por uma 

confluência de pensamento. Assim, “os elementos dessa série de teorias costumam 

estar ligados por notável continuidade, que os ‘solda’ em programas de pesquisa” 

(Lakatos 1979, 161). Esses elementos produzem outra característica importante da 

origem dos programas de pesquisa para Lakatos, que é a existência de um momento 
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claro de surgimento, vinculado a um autor e/ou a uma obra específica. O ponto de 

origem dos programas, com isso, deve ser claramente visualizado na proposta de 

Lakatos. 

A consolidação, para Lakatos, acontece a partir do ‘núcleo duro’ que é 

hierarquicamente superior na estrutura dos programas de pesquisa (Lakatos 1979, 

163), pois é composto de “elementos centrais que se mantêm imunes à refutação e 

que nunca mudam até que o conjunto seja abandonado” (Laudan et al. 1993, 30). É 

juntamente com o núcleo duro que emerge a ‘heurística negativa’ que o torna 

inviolável. A heurística negativa indica que aqueles que se oporem ao núcleo duro 

são enquadrados fora do escopo do programa. Como já mencionado, isso significa 

que o núcleo duro não é falseável e não pode ser negado (sem que haja a criação de 

um novo programa). Por fim, Lakatos destaca a formação de uma heurística positiva 

que já nesse momento especifica os caminhos de pesquisa a serem seguidos no 

processo de evolução teórica dos programas. 

Por fim, entende-se que a evolução para Lakatos depende da filiação ao 

programa de pesquisa, ou seja, da aceitação dos pressupostos (núcleo duro) e da 

heurística negativa (não transgressão). Os pesquisadores, mesmo que trabalhem em 

teorias específicas, reconhecem que estão inseridos em um programa de pesquisa 

maior. Pode-se dizer que são essas teorias específicas que “têm de suportar o 

impacto dos testes e ir se ajustando e reajustando, ou mesmo serem completamente 

substituídas, para defender o núcleo” (Lakatos 1979, 163). Lakatos também vê a 

evolução como necessariamente cumulativa. Dessa forma, a evolução é baseada na 

incorporação e predição de fatos novos que devem ser empiricamente corroborados. 

Nas palavras dele, “uma série de teorias será progressiva se cada nova teoria tiver 

algum excesso de conteúdo empírico em relação à sua predecessora, isto é, se ela 

predizer algum fato novo” (Lakatos 1979, 144). Isto, pois “um fato dado só será 

explicado cientificamente se um fato novo também for explicado com ele” (Lakatos 

1979, 145). Assim como as outras dimensões, a evolução teórica, para ele, preserva 

e aprimora a unanimidade do programa de pesquisa, porque premia a continuidade 

(Levey 1996, 34) e a “capacidade de fazer predições bem-sucedidas utilizando suas 

suposições centrais, ao invés de utilizar suposições inventadas para o propósito 

considerado” (Laudan et al. 1993, 31). 
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A utilização de Lakatos e a interpretação proposta de sua metateoria servem 

a dois propósitos principais neste trabalho. Primeiramente, facilitar a identificação e 

descrição das premissas e dos elementos teóricos fundamentais da teoria da 

dissuasão. Além disso, possibilitar analisar até que ponto a teoria da dissuasão se 

enquadra como um PPC de Lakatos nas distintas dimensões e, especificamente, 

como a evolução da teoria da dissuasão se relaciona com o núcleo duro e as 

premissas fundamentais. Como resultado, é possível visualizar tipos de relação 

possíveis entre a evolução da teoria e seu núcleo duro de premissas, sendo elas: i) 

aceitação e complementação, tendo como resultado a expansão da capacidade 

explicativa e empírica do programa, a partir do teste de hipóteses e verificação das 

premissas em novos casos; ii) contradição e modificação, tendo como resultado o 

rompimento do núcleo duro de premissas e, consequentemente, a desvinculação do 

programa de pesquisa original. Idealmente, esse processo deve ser claro e 

reconhecido pelos pesquisadores que propõem o rompimento. Entretanto, muitas 

vezes os pesquisadores mantêm-se vinculados ao programa via nomenclatura (na 

forma, não no conteúdo), como forma de aproveitar a visibilidade de teorias 

consolidadas. 

 

3 Corrente teórica da dissuasão: Núcleo duro e consolidação teórica 

 

O livro seminal de Thomas Schelling (1966), Arms and Influence, inaugura uma 

agenda de pesquisa e teorização mais sistemática em torno da dissuasão. Isso não 

implica em assumir que esta obra é a primeira a tratar de questões relacionadas à 

dissuasão. Vale destacar, por exemplo, a obra de Bernard Brodie (1959), The Anatomy 

of Deterrence, e o livro anterior de Schelling (1960), The Strategy of Conflict. Contudo, 

é em Arms and Influence que o autor desenvolve uma agenda de pesquisa sobre 

teoria da dissuasão. 

A ideia de que o livro de Schelling se tornou uma base fundamental da 

literatura sobre difusão é apoiada pelo grafo abaixo (Figura 1). Nele, apresenta-se a 

rede de co-citações de trabalhos, baseados em dados da Scopus. Nessas redes, “os 

vértices representam trabalhos e as arestas representam a co-citação de pares de 
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trabalhos” (Newman 2010, 70. De forma resumida, esse tipo de rede apresenta a co-

ocorrência de trabalhos científicos nas listas de referências de determinados artigos 

científicos. Permite, assim, a identificação de diferentes “comunidades de autores e 

seus líderes” (Marshakova 1981, 24). Esse ponto é relevante para essa análise na 

medida em que “esse tipo de análise de rede bibliométrica usa documentos 

científicos individuais como a unidade de análise para traçar influências, evolução 

de ideias e consensos paradigmáticos” (Bayer 1990, 444). Neste grafo, identifica-se 

os 25 trabalhos mais co-citados na base analisada, destacando a centralidade de 

Arms and Influence na literatura de dissuasão. 

 

Figura 1 - Rede de co-citação de trabalhos6 

 

Fonte: elaboração dos autores, baseado em dados da Scopus 

 

Destaca-se, de imediato, que a obra possui um forte componente contextual, 

por ser desenvolvida em um momento em que as armas nucleares passaram a 

                                                     
6  Os dados foram obtidos a partir de levantamento bibliométrico da literatura sobre dissuasão, 
realizado junto à base de dados da Scopus. O termo de busca utilizado foi “deterrence”, com a 
aplicação de um filtro em torno daqueles documentos que apresentassem tanto o termo “military” 
quanto o termo “strategy” em seus títulos, resumos ou palavras-chaves. O resultado da busca foi um 
total de 1405 documentos publicados por 1544 autores, sendo 113 livros, 964 artigos publicados em 
periódicos, 198 capítulos de livro, 61 artigos de conferências e 69 resenhas. A busca abrangeu 
trabalhos publicados entre 1961 e 2021, limitando-se a trabalhos publicados em língua inglesa. 
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ocupar a maior parte do espaço do debate estratégico e da prática da competição 

sistêmica. Por isso, parcela importante do trabalho de Schelling esteve voltada para 

a estratégia nuclear e para a tomada de decisão na era nuclear. Tal contexto 

estratégico importa por duas razões. Primeiro, pelas transformações promovidas 

pelas armas nucleares, principalmente a velocidade de destruição e a capacidade 

destrutiva de um único artefato em comparação aos artefatos convencionais, 

retirando a necessidade de se vencer a guerra para causar destruição significativa. 

Segundo, pelo aumento exponencial dos custos da guerra entre grandes potências 

(Schelling 2008, 21-22). 

 Entretanto, o autor não se limita à questão nuclear. Diante disso, as suas 

contribuições e o seu legado teórico podem ser considerados, de forma mais ampla, 

fundantes da própria teoria da dissuasão. Partindo do pressuposto de que a 

interação nuclear é um fato dado, ou seja, servirá de pano de fundo para toda e 

qualquer interação política e securitária entre potências, o autor propõe uma 

abordagem teórica que trate da coerção em toda a sua plenitude (diferentes 

dimensões, meios, alcances, sendo o elemento nuclear uma dessas facetas).  

É fundamental compreender que Schelling (1966) não está propondo uma 

construção teórica sobre um contexto de guerra total em uma circunstância 

existencial – em que não existe possibilidade de barganha (Dall’Agnol & Dornelles Jr. 

2017; Duarte 2019). A teoria aplica-se para questões intermediárias (crises e guerras 

limitadas) em que, por um lado, os interesses permitem espaço de barganha e, por 

outro, a própria evolução da crise/conflito tende a ocorrer de forma mais escalonada, 

espaçada e em etapas mais claras. Nesses casos, há uma necessidade constante de 

se pautar e avaliar as decisões, ações e respostas. Consequentemente, faz sentido a 

aplicação da teoria dos jogos e o pressuposto de racionalidade adotado pelo autor, 

uma vez que a teoria está baseada em interações que clamam à tomada de decisões 

racionais, cujas ações e respostas são assimiladas, refletidas e analisadas.  

 Assim,  a coerção pode ser entendida como conceito mais amplo que introduz 

a proposta teórica de Schelling (1966). Primeiro, é fundamental pontuar que a 

coerção está intimamente ligada à capacidade de produzir dano (to hurt) que, por 

sua vez, é materializada em forças militares. Segundo o autor, o propósito desta 
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capacidade “deve ser influenciar o comportamento de alguém, de forma a coagir sua 

decisão ou escolha” 7  (Schelling 2008, 2). Portanto, o poder de produzir dano é 

bargaining power. Os elementos da interação de barganha entre atores que 

concentram capacidades coercitivas, que podem, ou não, levar à guerra, é que são 

teorizados. A coerção, que abarca diversos tipos de ações e de relações, possui duas 

esferas: deterrence e compellence, sendo que este capítulo discute, exclusivamente, 

a teoria da dissuasão.  

 Entende-se, aqui, que a origem teórica do programa de pesquisa da dissuasão 

é integralmente compatível com a visão lakatosiana. Isso porque, ao traçá-la a 

Schelling, identifica-se um autor fundador que concebe o programa de pesquisa. Em 

um segundo momento teórico do programa de pesquisa, é possível estabelecer um 

conjunto de premissas fundamentais que dão coesão e caracterizam o PPC da 

dissuasão teoricamente (núcleo duro). Essas premissas, apesar de não serem 

completamente estáticas, são elementos que deveriam produzir, para Lakatos, alto 

grau de concordância e baixo grau de contestação entre os pesquisadores que 

trabalham no programa.  

Seis são as premissas aqui identificadas. Primeiro, a dissuasão é uma relação 

política entre atores que possuem capacidades coercitivas e envolve o uso da força; 

esses atores são, normalmente, Estados. Apesar de haver uma complementação 

importante da barganha no nível diplomático, em última instância, a dissuasão deve 

ser definida por seu caráter militar. É essencial para a dissuasão a prospecção das 

consequências do uso da força, pois “a coerção depende mais da ameaça do que 

ainda está por vir do que do dano já infligido”8 (Schelling 2008, 172) Ao utilizar da 

força, são produzidos incentivos negativos para a mudança de comportamento e, 

nos pontos de parada, a relação de barganha continua com a tentativa de explorar 

os resultados da coerção por meio da diplomacia e de negociações. Em relação aos 

atores, a dissuasão não está limitada a Estados, mas sua forma mais pura é mais 

aplicável à relação entre Estados, visto que envolve objetivos políticos, estratégia e 

operações militares.  

                                                     
7 Tradução livre. No original: “must be to influence somebody's behavior, to coerce his decision or 
choice” 
8 Tradução livre. No original: “Coercion depends more on the threat of what is yet to come than on 
damage already done” 
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Segundo, o sucesso da coerção depende de sua contingência. Isso é, ao 

mesmo tempo em que a ameaça de dano tem que ser crível para o inimigo, ele deve 

ter certeza de que ela não se concretizará caso aceite as condições apresentadas. 

Conforme Schelling (2008, 4), “a dor e o sofrimento precisam estar condicionados ao 

comportamento do inimigo; a ameaça por si só não é suficiente, mas sim a garantia 

correspondente - possivelmente implícita - de que este pode evitar a dor e sofrimento 

se cumprir as exigências” 9 . Ao mesmo tempo em que existe um compromisso 

político, que envolve ter clareza de objetivos e intenções naquela interação coercitiva 

de barganha, é impossível retirar os elementos de risco (que é moderado pelas 

ações) e a imprevisibilidade da interação coercitiva. Isso ocorre pois “a essência de 

uma crise é que seus participantes não estejam em pleno controle dos eventos [...] A 

dissuasão deve ser entendida em relação à sua incerteza”10 (Schelling 2008, 97) 

Terceiro, todas as ações envolvidas na dissuasão devem ter credibilidade. Em 

outras palavras, ações devem ser críveis e fundamentadas em capacidade reais. Por 

isso, essa premissa é complementar às anteriores, visto que a possibilidade de uso 

da força deve ser real. Isto é, ela só pode acontecer caso os meios e capacidades 

operacionais realmente existam. Em suma, “uma ameaça persuasiva de guerra pode 

dissuadir um agressor; o problema é fazê-la soar persuasiva sem que pareça um 

blefe” 11  (Schelling 2008, 35). Segundo o autor, a linguagem utilizada que possui 

maior credibilidade e é mais efetiva é aquela materializada em operações e 

demonstrações militares. Isso significa que a dissuasão pode ter fases ativas, seja 

para defender contra alguma ação ou para demonstrar que os custos para o sucesso 

da ação serão excessivamente elevados. 

Quarto, a dissuasão é contextual. Isso significa que não existe resposta, ou 

plano, pré-determinado e universal para momentos de crise e para relações de 

barganha. Assim, cada interação demanda uma avaliação contínua de ação e 

resposta das fases do processo interativo. É necessário construir e conservar uma 

                                                     
9 Tradução livre. No original: “The pain and suffering have to appear contingent on his behavior; it is 
not alone the threat that is effective, but the corresponding assurance, possibly an implicit one, that 
he can avoid the pain or loss if he does comply” 
10 Tradução livre. No original: “It is the essence of a crisis that the participants are not fully in control 
of events; [...] Deterrence has to be understood in relation to this uncertainty” 
11 Tradução livre. No original:  “a persuasive threat of war may deter an aggressor; the problem is to 
make it persuasive, to keep it from sounding like a bluff” 
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capacidade analítica de processos interacionais e ambientes estratégicos calcada 

em fluxos contínuos de análise e informações, que possibilitem a recorrente 

consideração de cada ação, a avaliação de cenários e de respostas possíveis. 

Quinto, os atores envolvidos na relação devem comunicar as ações ao inimigo. 

Tal premissa está ligada ao contexto por conta de aspectos sociais e culturais de 

comunicação. Na lógica da dissuasão, movimentações militares, de inúmeras 

naturezas, podem ser vistas como linguagem universal crível. Qualquer movimento, 

para ser efetivo e cumprir seu objetivo, seja a partir de pontos focais ou limiares, deve 

ser feito na linguagem da coerção na forma de movimentos militares no teatro de 

operações. Ou seja, deve envolver demonstração de força, em algum grau. A 

comunicação no processo de barganha “é pela ação e não pela palavra” 12 , e 

“ameaças e propostas, contrapropostas e contra ameaças, ofertas e garantias, 

concessões e demonstrações, assumem a forma de ações ao invés de palavras, ou 

ações acompanhadas de palavras”13 (Schelling 2008, 142). Segundo Schelling (2008 

74), “em uma ameaça dissuasória, o objetivo é frequentemente comunicado pelas 

preparações que tornam a ameaça crível”14. 

Sexto, a dissuasão é um processo interativo coercitivo que possui uma 

gramática e características operacionais próprias baseadas em pontos focais e 

limiares. Essa talvez seja a premissa mais importante, pois caracteriza o processo 

de dissuasão na prática. Aqui, duas concepções são fundamentais: a de pontos 

focais e a de limiares, sendo que ambas devem ser materiais. 

  Neste sentido, pontos focais são pontos em que se alcança determinado grau 

de barganha e que a coerção (dinâmica militar) é cessada para dar tempo para a 

atuação diplomática. Tal processo faz parte da própria dinâmica coercitiva e é 

essencial para a dissuasão. Pontos focais podem ser tanto pontos de parada quanto 

limites/limiares estáveis. Isso porque é crucial fazer pontos de parada e envolver 

organizações táticas e operacionais que permitam, por exemplo, avançar certo 

                                                     
12 Tradução livre. No original: “is by deed rather than by word” 
13 Tradução livre. No original: “threats and proposals, counter proposals and counter threats, offers 
and assurances, concessions and demonstrations, take the form of actions rather than words, or 
actions accompanied by words” 
14 Tradução livre. No original: “In a deterrent threat, the objective is often communicated by the very 
preparations that make the threat credible” 
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objetivo (que pode ser territorial) e controlá-lo. Pontos focais têm por objetivo 

coordenar expectativas e dar margem para a barganha acontecer. Em suma, 

envolvem uma dimensão geográfica, além de demandarem avançar em alguma 

dimensão espacial. Diante disso, pontos focais são um dos operadores da coerção 

na prática. 

 Já os limiares referem-se ao escalonamento gradual da coerção, com tempo 

e espaço para que o inimigo assimile a pressão exercida pela coerção. Em outras 

palavras, “são lugares de parada convencionais ou linhas divisórias” 15  que são 

reconhecíveis pelos participantes e indicam limites e consequências das ações. 

Nesse sentido, a regulação do aumento da velocidade e da intensidade da coerção 

está vinculada à dinâmica interacional e depende das ações por parte do inimigo. 

Além disso, destaca-se que a atuação militar possui uma linguagem específica, em 

que “há distinções qualitativas entre diferentes tipos de atividades militares” 16 

(Schelling 2008, 134).  

Diante disso, cada ação e operação tem um conteúdo comunicativo para a 

interação, isto é, um discurso político do que está sendo sinalizado é fundamental 

para compreender pontos em que as intenções e interesses se aproximam e pontos 

em que divergem. Isso posto, entende-se que limiares tratam de limites estáveis e 

são tipos operacionais que dependem dos elementos introduzidos no ponto focal da 

crise, que pode ser de diferentes naturezas.  

Por fim, o caráter e a qualidade da operação realizada trazem consequências 

e objetivos diferentes para a interação coercitiva e para a barganha. Dessa forma, a 

gradualidade dos limiares está justamente na modificação qualitativa do tipo de 

operação e dos tipos de elementos introduzidos no cenário “de etapas finitas no 

alargamento de uma guerra ou de uma mudança na participação. Há lugares de 

parada convencionais e linhas divisórias. Estes possuem alguma qualidade que os 

fazem reconhecíveis e são, de alguma forma, arbitrários.”17 (Schelling 2008, 135).  

                                                     
15 Tradução livre. No original: “They are conventional stopping places or dividing lines” 
16 Tradução livre. No original: “There are qualitative distinctions between different kinds of military 
activity” 
17 Tradução livre. No original: “of finite steps in the enlargement of a war or a change in participation. 
They are conventional stopping places or dividing lines. They have some quality that makes them 
recognizable, and they are somewhat arbitrary”  
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 Com a caracterização desse núcleo duro, pode-se construir uma visão 

consistente da origem e da consolidação teórica do PPC da dissuasão. Cabe analisar, 

ainda, o processo de evolução do programa e os níveis de continuidade e ruptura 

neste processo, o que será feito na próxima seção. 

 

4 Evolução da corrente teórica: continuidade ou rompimento? 

 

Sempre que se propõe a análise do desenvolvimento de determinado 

programa de pesquisa, é importante ressaltar dois pontos fundamentais. Primeiro, o 

surgimento de uma teoria sempre tem um contexto específico, tanto social/político 

quanto intelectual, o que faz com que teorias sejam construções históricas. Tal ponto 

dificulta a ideia de aplicação universal de teorias. Também, a crescente 

complexidade do mundo social propõe que a continuidade progressiva demande 

algum grau de adaptação e atualização da teoria.  

Por outro lado, programas de pesquisa científica são definidos, justamente, 

por sua coesão ao longo do tempo. No que se refere ao núcleo duro, por exemplo, 

não são previstas transformações sem que haja uma descaracterização do 

programa como um todo. É justamente sob esse dilema que esta seção é 

desenvolvida, resumida nos seguintes questionamentos: até que ponto os ajustes e 

modificações identificados na evolução da teoria da dissuasão são produtivos? É 

possível se falar em continuidade do PPC da dissuasão?  

Parte-se da hipótese de que os textos de Mearsheimer (1981) e Gray (1990) 

são adições progressivas ao programa de pesquisa da dissuasão, visto que se 

mantêm fiéis ao seu núcleo duro e complementam o “cinturão protetor” do programa 

com novas hipóteses que potencializam sua capacidade empírica. Em contrapartida, 

a discussão contemporânea da obra de Paul, Morgan e Wirtz (2009) propõe 

desdobramentos para a teoria da dissuasão que são incompatíveis com as 

premissas fundamentais do programa, tendo como resultado o rompimento do 

núcleo duro e, consequentemente, a desvinculação do programa de pesquisa 

original. 

Mearsheimer (1981) debruçou-se sobre a dissuasão convencional, que pode 

ser vista como uma parte do todo da dissuasão que havia sido menos explorada por 
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Schelling (1966). A formulação de parte de um paradoxo. Segundo Mearsheimer 

(1981, 2), enquanto “a guerra convencional continua como uma ameaça significativa 

à estabilidade do sistema internacional”, verifica-se que “a dissuasão convencional 

recebeu pouca um relativamente nenhuma atenção”18. De forma compatível à visão 

lakatosiana, as contribuições de Mearsheimer (1981) ao arcabouço do programa de 

pesquisa teórico são baseadas em problemas empíricos encontrados, como a não 

sistematização sobre um fenômeno que faz parte do universo de fenômenos a serem 

explicados pelo programa.  

A partir de uma compreensão cumulativa do conhecimento científico, dois 

foram os principais avanços do programa de pesquisa da dissuasão a partir da obra 

de Mearsheimer (1981). Primeiro, destaca-se o reforço da validade das premissas do 

núcleo duro do programa original, bem como as visualizações empíricas dos meios 

e capacidades operacionais envolvidas na dissuasão convencional. Com isso, seu 

trabalho “está preocupado unicamente com o elemento militar da dissuasão” 19 

(Mearsheimer 1981, 4)  

Tal contribuição vem da utilização da teoria da guerra de Clausewitz por parte 

do autor. Isso porque uma teoria da dissuasão tem que estar subordinada a uma 

teoria da guerra e da estratégia, pois “um entendimento minucioso do assunto requer 

um conhecimento detalhado da história militar bem como um entendimento básico 

da estratégia e tática militares”20 (Mearsheimer 1981, 16).  

Vale mencionar que a teoria de Schelling já havia sido bem sucedida por não 

se limitar a uma abordagem economicista e por incorporar elementos de estratégia, 

história militar e questões operacionais. Todavia, Mearsheimer (1981) leva o 

programa de pesquisa a um outro nível nesse aspecto, com maior foco no campo de 

batalha e nos meios militares necessários para a dissuasão. De acordo com o autor, 

“a compreensão do que determina o sucesso no campo de batalha oferece a chave 

                                                     
18  Tradução livre. No original: “conventional war remains a significant threat to stability in the 
international system”; “conventional deterrence has received little scholarly attention” 
19 Tradução livre. No original: “is concerned only with the military element of deterrence” 
20 Tradução livre. No original: “a thorough understanding of the subject requires a detailed knowledge 
of military history as well as a basic understanding of military strategy and tactics”  
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para entender porque os tomadores de decisões foram ou não dissuadidos de iniciar 

uma Guerra”21 (Mearsheimer 1981, 26).  

Com relação ao pertencimento ao programa de pesquisa científica, 

Mearsheimer (1981) mantém as premissas do núcleo duro do programa original. O 

autor confirma que a dissuasão se trata de uma relação política baseada no uso da 

força e em meios militares, sendo que “as considerações militares devem ser vistas 

conjuntamente com os ganhos políticos esperados”22 (Mearsheimer 1981, 29). Além 

disso, incorpora a premissa de que a dissuasão, para ser crível, deve ser fundada em 

capacidades operacionais, além de enfatizar que é de fundamental importância para 

o funcionamento da dissuasão uma capacidade defensiva crível e operacional, para 

que a dissuasão convencional possa focar “na capacidade de negar a um oponente 

seus objetivos no campo de batalha a partir de meios puramente convencionais” 

(Mearsheimer 1981, 5)23.  

Vale pontuar, ainda, que Mearsheimer (1981, 9) reconhece o caráter contextual 

da dissuasão, atentando que seu próprio estudo “só se aplica ao moderno campo de 

batalha”24. Por fim, o autor mantém que a dissuasão possui uma gramática própria 

que é fundamentalmente militar e possui diferentes escalas de interações.  

No que tange às formulações de Gray (1990), estas são, comparativamente, 

menos específicas e empíricas do que as de Mearsheimer (1981). Ao produzir um 

trabalho essencialmente teórico, o autor tem um papel importante de reforçar alguns 

elementos do núcleo duro do programa da dissuasão. Sua principal contribuição está 

relacionada a mostrar o posicionamento da dissuasão como componente da 

estratégia.  

Em contraste com visões que associavam o desenvolvimento teórico da 

dissuasão para um caminho vinculado à psicologia e à fatores cognitivos (Jervis, 

Lebow & Stein 1985; Snyder 1978), Gray (1990) enfatiza que é impossível falar de 

dissuasão sem falar de estratégia. Por sua vez, faz-se necessária a discussão dos 

                                                     
21 Tradução livre. No original: “an understanding of what determines battlefield success provides the 
key to understanding why decision-makers are either deterred or not deterred from launching a war” 
22Tradução livre. No original: “those military considerations must be viewed in conjunction with the 
expected political gains” 
23 Tradução livre. No original: “on the capability to deny an opponent his objectives on the battlefield 
through purely conventional means” 
24 Tradução livre. No original: “applies only to the modern battlefield” 
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meios de uso da força. A dissuasão, nesse sentido, é um componente da estratégia. 

Por sua vez, a estratégia é necessariamente militar e prática. Questões estratégicas 

teóricas sobre racionalidade, cognição e psicologia são partes da estratégia. 

Todavia, o que a define são as interações políticas de efeito mútuo. Desta forma, 

ressalta-se que questões teóricas nem sempre se apresentam de maneira plena.  

 Com isso, o autor reforça a necessidade de credibilidade e capacidade efetiva 

de defesa, além da capacidade de comunicar ao oponente. Torna-se fundamental, 

pois, uma estratégia militar real por trás das ações dissuasórias que dê lastro da 

credibilidade da ameaça dissuasória e para possível falha, mesmo que não exista 

estratégia perfeita, em decorrência da contingência.  

É em função desse elemento estratégico que vai se dar a explicação do próprio 

fracasso da dissuasão. Em essência, a relação política entre atores se modifica, o 

contexto político se transforma e a interação coercitiva passa a possuir novas 

características e elementos que, se não compreendidos, levam ao fracasso (Horowitz 

2019; Johnson 2020). Vale destacar que tais mudanças podem ser tanto em 

decorrência de política interna quanto de elementos contextuais do sistema 

internacional 

Gray (1990) aproxima-se de Schelling (1966) no que diz respeito à visão da 

dissuasão como uma interação estratégica. Ou seja, a dissuasão, mais do que um 

resultado ou objetivo, é um processo interativo coercitivo (um processo social). Por 

ser uma interação estratégica e política, a dissuasão sempre será contextual. 

Incorrendo o risco de ser repetitivo, reforça-se que não existe teoria ou estratégia 

que vai servir para todos os contextos.  

Cabe mencionar, também, que o caráter contextual impacta na capacidade de 

comunicação das ações, sobretudo devido ao elemento cultural. A consciência dos 

desafios impostos por diferenças culturais à comunicação na dissuasão, para Gray 

(1990, 11), é parte do que diferencia bons e maus oficiais e, em consequência, do que 

define o sucesso ou fracasso da dissuasão. Por isso, a ênfase deve ser nos 

tomadores de decisão e em análises contextuais. Gray (1990) reforça esse ponto 

como uma premissa fundamental da teoria da dissuasão, sobretudo para contrastar 

visões que estavam se propondo universais e atemporais. O autor faz questão de 
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esclarecer que reivindicar a existência (ou a possibilidade) de uma teoria geral da 

dissuasão não significa dizer que a dissuasão sempre pode funcionar efetivamente 

sob o mesmo formato (Gray 1990, 7). Em especial, contrasta com visões surgidas 

nos anos de 1990 sobre a primazia da questão tecnológica, cujo domínio 

supostamente seria capaz de mitigar a importância de outras variáveis da interação 

política, como a geografia, o aspecto contextual e cultural.  

Mesmo reforçando (não rompendo) o núcleo duro do programa de pesquisa 

da dissuasão, Gray (1990) desenvolve uma crítica pertinente à concepção de 

Schelling (1966), atentando para os limites da racionalidade. O autor considera 

Schelling unilateral, mesmo tratando de interação coercitiva (ação e reação). Para 

Gray, Schelling tende a ver a ação de um lado e, posteriormente, a avaliação racional 

e resposta de outro, não tratando o processo como uma interação complexa. É nesse 

ponto que, talvez, esteja uma das principais contribuições de Gray. Isso porque o 

autor levanta um parênteses de ceticismo em relação à previsão racional das ações, 

visto que seres humanos e interações sociais são falíveis (em uma visão de 

racionalidade) e que podem acontecer movimentos inesperados em virtude da 

complexidade, imperfeição e contingência da realidade. 

Finalmente, a partir da década de 2000, a teoria da dissuasão tomou alguns 

desdobramentos que buscaram capturar um ambiente internacional em 

transformação, em que a própria lógica de funcionamento da dissuasão deveria ser 

repensada a fim de continuar como ferramenta analítica importante. Tal movimento 

é verificado na obra ‘Complex Deterrence’, de Paul, Morgan e Wirtz (2009). O 

argumento principal, desenvolvido especialmente por Jeffrey Knopf (2009), é o de 

que “a natureza complexa do ambiente securitário atual faz desejável ampliar o 

entendimento da dissuasão”25 (Knopf 2009, 53). Essa concepção seria justificada 

pois  

“i) a dissuasão já tem sido empregada em um rol de circunstâncias mais amplo 

que aquelas geralmente reconhecidas pela literatura de Relações Internacionais; 

ii) uma definição mais ampla é compatível com o uso do termo na linguagem 

                                                     
25 Tradução livre. No original: “the complex nature of the contemporary security environment makes it 
desirable to broaden our understanding of deterrence” 
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comum; iii) desenvolvimentos recentes na estratégia estadunidense já estão se 

aproximando de uma definição mais ampla de dissuasão.”26 (Knopf 2009, 33) 

 

Todavia, essa justificativa rapidamente suscita problemas. Primeiro, o 

conjunto de circunstâncias mais amplas em que a dissuasão já seria utilizada 

mencionado pelo autor não fica claro. Segundo, justificar uma ampliação do conceito 

em decorrência de ele já ser, supostamente, amplo não é livre de contestações. 

Terceiro, ampliar a definição para torná-la compatível com uma suposta linguagem 

comum, ou de situações cotidianas, inverte a própria lógica da produção de ciência 

baseada na precisão de conceitos e se afasta da noção de que a dissuasão tem um 

padrão de funcionamento próprio.  

Vale notar, contudo, que isso não significa que as transformações nos 

contextos estratégicos e securitários internacionais não tenham impacto para a 

teoria da dissuasão. Os autores parecem ter acertado no diagnóstico em relação à 

complexificação das dinâmicas sociais e à introdução de ideias importantes sobre 

sistemas complexos, com múltiplos níveis, atores e causalidades. Tais ideias 

demandam maior problematização de premissas consideradas “clássicas” na teoria 

da dissuasão. Entretanto, a resposta parece ter ido por um caminho que não é 

teoricamente progressivo, em termos lakatosianos. Nesse sentido, a resposta dada 

é questionável, pois resulta no rompimento de premissas fundamentais do programa 

de pesquisa original. Ao mesmo tempo, elementos e contextos que baseiam tais 

premissas não deixaram de existir, como a interação e barganha entre grandes 

potências e a utilização de meios militares para avançar objetivos políticos. 

A primeira premissa do núcleo duro original rompida refere-se à definição da 

dissuasão como uma interação coercitiva que envolve meios militares. O conceito 

amplo de dissuasão empregado por Knopf (2009, 53) "remove qualquer presunção 

de que a dissuasão deva ser militar em seus meios e fins"27. A segunda, por sua vez, 

                                                     
26 Tradução livre. No original: “i) deterrence already has been long employed in a much wider range of 
circumstances than is generally recognized in the international relations (IR) literature; ii) a broader 
definition is compatible with certain uses of the term in ordinary language; iii) recent developments in 
U.S. strategy are already moving toward a broader conception of deterrence”.  
27  Tradução livre. No original: “the broad concept of deterrence proposed in this chapter, which 
removes any presumption that deterrence must be military in either means or ends”. 
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está relacionada à utilização do conceito de dissuasão para tratar da relação 

assimétrica entre Estados e atores não-estatais que possuem interesses, objetivos 

e padrões de relação distintos. Isso implica em dificuldades de comunicação de 

ações e de credibilidade da barganha, pressupostos essenciais do programa teórico 

da dissuasão.  

Todavia, o rompimento mais claro se refere à gramática e à dimensão 

operacional própria da dissuasão. Ao longo da obra organizada por Paul, Morgan e 

Wirtz (2009), não há uma tentativa clara de incorporar para a discussão 

contemporânea os operadores da dissuasão que são premissas fundamentais da 

prática dissuasória desenvolvidos por Schelling (1966). Em outras palavras, não se 

discutem ideias como pontos focais, limiares, comprometimento político e barganha. 

Entende-se aqui que uma abordagem que busque avançar a teoria da dissuasão não 

pode desconsiderar essas dimensões, pois a essência prática da dissuasão vai além 

do resultado em si. 

Isso significa que, como estratégia, a dissuasão possui uma gramática que a 

caracteriza como processo interativo estratégico. O processo de interação coercitiva, 

que está entre o objetivo e o resultado, é que deve ser teorizado e é característico da 

dissuasão. Esses são os componentes chave que fazem a dissuasão ser, de fato, 

dissuasão, conforme a discussão teórica e empírica original. Parte desses problemas 

e incongruências com relação ao programa de pesquisa da dissuasão tem origem no 

entendimento em torno da ideia de dissuasão que fundamenta a visão desses 

autores. A dissuasão é vista simplesmente como objetivo e como resultado, abrindo 

espaço para que qualquer movimento, independente dos meios, de um ator, com o 

objetivo de desencorajar a ação de um agressor potencial (independente de sua 

natureza) e que resulte em não agressão, possa ser caracterizado como dissuasão.  

O que se argumenta, aqui, no entanto, é que o programa de pesquisa da teoria 

da dissuasão possui premissas teóricas características, que envolve tipos de atores, 

meios e padrões interacionais, além de prever uma gramática própria que a define 

como processo interativo estratégico e coercitivo. Esses elementos produzem e 

caracterizam a teoria e a prática da dissuasão, e não simplesmente o objetivo de 

dissuadir e o resultado final dissuasório. 
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 Diante do exposto, argumenta-se que o movimento de expandir teoricamente 

os elementos formadores do núcleo duro do programa de pesquisa da dissuasão 

com o objetivo de capturar transformações empíricas no contexto estratégico de 

aplicação da teoria não levou a uma evolução progressiva do programa de pesquisa 

em termos lakatosianos. Pelo contrário, houve o rompimento do núcleo duro de 

premissas e, consequentemente, a desvinculação do programa de pesquisa original. 

Por um lado, a evolução envolveu o questionamento e o rompimento com 

algumas premissas essenciais do programa de pesquisa, o que não é válido a partir 

da visão de Lakatos. Por outro, pode-se argumentar que não houve aumento da 

capacidade de predição empírica do programa, outro é indicativo de progressividade 

para Lakatos. Isso porque, a despeito da tentativa de utilização da teoria (de forma 

expandida) para a captura de novos contextos para os quais ela não havia sido 

concebida, em última instância, o referencial empírico explicado manteve-se o 

mesmo, que é o ambiente de atuação estratégica dos Estados Unidos. Dessa forma, 

adaptações e modificações teóricas do programa, com base nos textos analisados, 

não foram no sentido de torná-lo mais generalizável ou, então, de expandir o alcance 

empírico de casos explicados por meio do teste das hipóteses auxiliares, como 

Lakatos prevê. O que se observou foram modificações no sentido de capturar novos 

contextos estratégicos com base no mesmo referencial empírico. 

 

Considerações finais 

 

Esse capítulo discutiu a construção e o desenvolvimento da teoria da 

dissuasão a partir da metateoria de programas de pesquisa científica de Imre 

Lakatos. Esse tipo de análise revela a coesão e as transformações teóricas ao longo 

do tempo, permitindo avaliações normativas sobre a progressividade, ou não, de 

correntes teóricas. Deve-se destacar, contudo, que esta análise não se pretende 

exaustiva.  

A utilização de Lakatos e a interpretação proposta de sua metateoria servem 

a dois propósitos principais neste trabalho. Primeiro, facilitar a identificação e 

descrição das premissas e dos elementos teóricos fundamentais da teoria da 
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dissuasão. Segundo, possibilita analisar até que ponto a teoria da dissuasão se 

enquadra como um PPC de Lakatos nas distintas dimensões e, especificamente, 

como a evolução da teoria da dissuasão se relaciona com o núcleo duro e as 

premissas fundamentais.  

Como resultado, é possível visualizar tipos de relação possíveis entre a 

evolução da teoria e seu núcleo duro de premissas, sendo elas: i) aceitação e 

complementação, tendo como resultado a expansão da capacidade explicativa e 

empírica do programa, a partir do teste de hipóteses e verificação das premissas em 

novos casos; ii) contradição e modificação, tendo como resultado o rompimento do 

núcleo duro de premissas e, consequentemente, a desvinculação do programa de 

pesquisa original. Idealmente, esse processo deve ser claro e reconhecido pelos 

pesquisadores que propõem o rompimento, o que não foi observado a partir dos 

textos aqui analisados. 

A segunda seção analisou a origem e a consolidação do programa de 

pesquisa científica da dissuasão, a partir do estabelecimento de um núcleo duro de 

premissas fundamentais da teoria. Por fim, a terceira seção avaliou a evolução do 

programa de pesquisa da dissuasão a partir dos textos de Mearsheimer (1981), Gray 

(1990) e Paul, Morgan e Writz (2009).  

Conclui-se que os textos de Mearsheimer (1981) e Gray (1990) são adições 

progressivas ao programa de pesquisa da dissuasão, pois se mantêm fiéis ao núcleo 

duro e complementam o “cinturão protetor” do programa com novas hipóteses que 

potencializam sua capacidade empírica. Em contrapartida, a discussão mais 

contemporânea, da obra de Paul, Morgan e Wirtz (2009), propõe desdobramentos 

para a teoria da dissuasão que são incompatíveis com as premissas fundamentais 

do programa, tendo como resultado o rompimento do núcleo duro e, 

consequentemente, a desvinculação do programa de pesquisa original. 

Vale notar que isso não é um problema em si, pois o progresso científico 

acontece, para além da coesão e do teste de hipóteses dentro dos programas de 

pesquisa, a partir da própria interação e concorrência entre programas (Lakatos 

1979). O grande problema é, conforme Lakatos, justamente o rompimento com o 

núcleo duro de premissas fundamentais e a continuação do programa com a mesma 

nomenclatura e identidade, dando impressão de continuidade. Uma das soluções 
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para esse entrave envolve a clareza no uso dos conceitos. Ao falar da interação 

coercitiva entre atores que não estatais ou por meios não militares, a literatura 

alternativa contemporânea pode usar outros conceitos. Isso porque,da forma como 

foi feito, tal movimento tende a distanciar o conceito e a própria teoria do contexto 

em que ela se originou. 

Por fim, interpretando Lakatos, visualiza-se, aqui,  normativamente, alguns 

caminhos que poderiam ser teoricamente mais progressivos para o programa de 

pesquisa da dissuasão, em contraste com o alargamento dos conceitos e da teoria 

para abarcar outros contextos. Em especial, este capítulo argumenta que poderia 

haver uma expansão empírica, que também tem consequências teóricas, com a 

aplicação das premissas e teste de hipóteses do programa em uma diversidade 

maior de casos no tempo (outros momentos históricos) e no espaço (para além do 

caso dos Estados Unidos); incorporar na teoria novas práticas, fenômenos e 

dimensões da dinâmica social que produzem efeitos nas relações políticas da 

dissuasão, o que promoveria atualizações da teoria sem romper seu núcleo duro. 

Uma dessas vias, por exemplo, poderia se constituir no estudo da dissuasão, com 

seus elementos coercitivos e interativos, na era digital. 
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20. O IMPASSE IBÉRICO DEVIDO A CENTRAL NUCLEAR DE ALMARAZ   
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Felipe Dalcin Silva1 

Introdução  

 

Este artigo tem como objetivo analisar o impasse e a mobilização causado 

para Espanha e para Portugal devido a central nuclear de Almaraz, localizada na 

província espanhola de Cáceres, 100 quilômetros da fronteira com Portugal, a qual 

desde o momento de sua concepção apresenta ter problemas preocupantes de 

segurança. Para melhor entendimento do tema, este artigo está divido em duas 

partes. 

Na primeira sessão será tratado da história nuclear conjunta entre Espanha e 

Portugal, assim entende-se em que contexto a usina nuclear de Almaraz foi 

construída e como a visão sobre energia nuclear dos dois países evoluiu. 

Posteriormente, é levantado uma série de informações sobre possíveis problemas 

que Almaraz tem, desde o momento de sua concepção, basicamente ligado a falhas 

de segurança e complicações estruturais desta usina nuclear. O autor preocupou-se 

também em levantar informações de órgãos transnacionais que fiscalizam o 

funcionamento das usinas nucleares ao redor do mundo, em que estes órgãos 

atestam que Almaraz é segura, apesar de indicarem que pontos crucias da segurança 

desta produtora de energia nuclear devem receber maior cuidado e atenção.  

Como Philippe Le Prestre expõe na obra Ecopolítica Internacional os 

problemas ambientais não podem ser tratados apenas com cientificismo, ou seja, só 

avaliar o aspecto técnico-científico do problema, que, no caso de Almaraz é o risco 

que esta usina nuclear representa para o meio ambiente. Le Preste (2001) afirma que 

temáticas ambientais, se quiserem encontrar soluções realistas aos seus desafios, 
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Estratégicos Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Pesquisador 
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felipe.dalcin@ri.net.br. 
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devem levar em conta aspectos econômicos, sociais e políticos. Isto fica evidente 

neste artigo, já que pressões políticas, econômicas e, até mesmo, sociais justificam 

a manutenção e a extensão da vida útil de Almaraz.  

Na segunda sessão o autor traz a mobilização do governo português e de 

organizações não governamentais dos dois lados da fronteira, geralmente com foco 

ambiental e contrárias a produção de energia nuclear, que apesar de todas 

afirmativas que Almaraz é segura, prendem-se nos indícios de falta de segurança 

desta central nuclear. Também se verifica como desastres nucleares como de 

Chernobyl, em 1986 e em Fukushima, em 2011, tiveram influência na mobilização 

contra as centrais nucleares, neste caso, sobre Almaraz.  

Nesta mesma parte do texto é apresentada a hipótese do que pode ser feito 

em relação a Almaraz já que o governo espanhol tem a chancela de organismos 

internacionais que atestam que esta usina nuclear é segura, apesar dos diversos 

problemas que esta estrutura já apresentou, o que pode ser feito por parte do governo 

de Portugal e dos grupos contrários a esta usina nuclear é mantê-la no foco de 

atenção, para que, se eventuais problemas aparecerem, possam ser resolvidos de 

maneira mais rápida possível. Nas considerações finais, também é feito um balanço 

geral do texto. Para produzir este artigo foi necessário a utilização de fontes 

secundárias: leitura de artigos e de notícias que abordam sobre a central nuclear de 

Almaraz. 

 

O caso de Almaraz  

 

Como já elucidado na introdução, cabe a esta primeira parte do texto expor o 

histórico nuclear conjunto entre portugueses e espanhóis e posteriormente 

apresentar todos os riscos que Almaraz já apresentou, em que seus críticos dizem 

que esta usina nuclear é uma “bomba relógio no rio Tejo”, sendo assim, deve ser 

fechada. Porém, este texto preocupou-se também em trazer afirmativas de órgãos 

oficiais supranacionais que fiscalizam o funcionamento nas usinas nucleares, os 

quais afirmam que Almaraz é segura. 

A história nuclear entre Espanha e Portugal começou na década de 1960, 

porém, não era uma relação conflitiva, pelo contrário, os dois países cooperavam 
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neste ramo. Não se pode esquecer que naquele contexto os dois Estados viviam 

sobre regime ditatorial, Madrid era governada por Francisco Franco e Lisboa por 

António Salazar, o espelhamento dos regimes políticos possivelmente ajudou 

alavancar a colaboração entre as partes. O incentivo inicial para que os dois países 

trabalhassem juntos foi feito pelo Reino Unido, isto ocorreu pelo fato de que todo 

material nuclear português que pudesse ser locomovido para outros países europeus 

tinha grande chance de ter que passar pela Espanha. Portugal tem reserva 

importante de urânio que poderia alimentar as usinas nucleares europeias, tanto que, 

até 1945, os portugueses eram os terceiros maiores extratores de urânio no Ocidente 

(CARVALHO; TORRES; VARA 2018, 38-40). 

A cooperação Ibérica ficou nítida quando os dois países resolveram trabalhar 

juntos no começo da década de 70, com o intuito de investir no nuclear buscando 

produção de energia. Neste mesmo período, a construção de Almaraz surge nos 

planos espanhóis: 

 

O setor privado toma a frente o plano para a construção de uma instalação 

nuclear usando o rio Tejo. O setor privado espanhol entrou em contato com os 

seus pares portugueses e fizeram uma proposta sobre a central de produção de 

energia nuclear de Almaraz, na cidade Cáceres, a 100 Km de Portugal. Pela maior 

parte do tempo de 1968 e 1969, os portugueses apareceram interessados em 

participar da construção e exploração de Almaraz com 25% de controle. No fim, 

eventualmente os portugueses saíram do negócio. Não conseguiram apoio 

financeiro e não conseguiram apoio político. Assim, Almaraz tornou-se um 

empreendimento exclusivo espanhol em 1972 (CARVALHO; VARAS; TORRES 

2019, 40, tradução nossa).  

 

Com a redemocratização dos dois países na década de 1980, houve a 

necessidade de novos órgãos para lidar com a questão nuclear, os quais podiam ter 

uma visão diferente sobre o tema, quando comparado à posição dos regimes 

anteriores. Isto fica mais claro em Portugal em que a retomada do regime 

democrático acabou encerrando as ambições deste país com a energia nuclear, 

muito devido à pressão popular devido ao medo de que um desastre ambiental, como 
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o que ocorreu em Chernobyl, na Ucrânia2 em 1986, acontecesse. Em 1987, Lisboa 

oficializa abandonar qualquer anseio que o país tinha sobre a produção de energia 

nuclear e focou em outros tipos de energia, como o aumento de consumo de gás 

natural e de fontes de energia renovável; ao passo que a Espanha continuou 

empreendendo nesta matriz energética (CARVALHO; TORRES; VARA 2018,  43, 46).  

A Central nuclear de Almaraz é a mais antiga em funcionamento na Espanha, 

possuindo dois reatores nucleares datados de 1981 e 1983, produzindo ao redor de 

10% de toda energia consumida na Espanha34 - ver ilustração 1. Era para esta usina 

nuclear ser fechada 2020 porém, em 2016, foi aprovado a construção de Armazém 

Temporário Individual (ATI) pelo Conselho de Segurança Nuclear da espanhol (CSN)5, 

aonde os resíduos nucleares produzidos por Almaraz poderiam ser armazenados, o 

que em teoria poderia viabilizar a vida desta central nuclear até a década de 2030 

(MIRANDA 2017).   

 

Ilustração 1 - Produção de Energia dos Dois Reatores Nucleares de Almaraz em 

Quilowatts/hora  

 

 Fonte: AGÊNCIA LUSA (2019) 

 

                                                     
2 Aonde, em 1986, ocorreu um conjunto de falhas nesta central nuclear ucraniana, ocasionando uma 
explosão no reator 4 e posteriormente alastramento de radiação, em que resquícios radioativos do 
acidente se espalharam pelo menos para 75% do território europeu. Porém, os países mais atingidos 
com este acidente, além da Ucrânia, foram a Bielorrússia e a Rússia (G1, 2016).  
3 A Energia nuclear corresponde a cerca de 21% de toda a matriz energética espanhola (AIEA, 2018).  
4 A Espanha continua muito dependente da energia nuclear e de acordo com Ferreira (2017, p. 18), não 
parece ter intenções de fazer grandes investimentos em fontes de energias renováveis.  
5 O Conselho de Segurança Nuclear Espanhol (CSN), é um órgão independente do governo que é 
encarregado de averiguar a proteção radiológica e a segurança nuclear da Espanha.   
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No começo de 2019 as três empresas de energia que são responsáveis pela 

usina nuclear de Almaraz, Iberdrola, Endesa e Naturgy – que possuem 

respectivamente 53%, 36% e 11% de propriedade desta usina nuclear (SILVA 2019) – 

conseguiram um acordo com o governo espanhol para mantê-la em funcionamento 

até, pelo menos, 2028. Madrid já manifestou seu interesse em fechar todas as usinas 

nucleares do país até no máximo o ano de 2035, contudo, nenhum documento oficial 

do governo espanhol até agora oficializou esta data (NASCIMENTO 2019).  

O problema com Almaraz é que além de apresentar um histórico de acidentes 

e apresentar problemas estruturais – que serão expostos adiante neste texto – está 

localizada na província espanhola de Cáceres, a 100 quilômetros da fronteira de 

Portugal. É importante ter em mente também que esta usina nuclear foi construída 

as margens do rio Tejo, rio que atravessa Portugal passando inclusive por Lisboa; ou 

seja, qualquer acidente ou descaso com material radioativo possivelmente terá 

consequências graves para Portugal. Isto explica a preocupação portuguesa com 

esta central nuclear – ver ilustração 2.  

 

Ilustração 2 – Localização da Central Nuclear de Almaraz (ANPP) e Trajeto 

Percorrido pelo Rio Tejo   

 

Fonte: Baeza, et al (2012, p. 22). 

 

Segundo Carlos Pimenta, que foi Secretário de Estado do Meio Ambiente de 

Portugal, de 1983 a 1887, desde a década de 80 há indícios de vazamentos de 



 

 

 

 

410 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

material radioativo de Almaraz. Ele acrescenta que existe complicações nesta central 

nuclear desde o momento de sua construção e com certeza é a unidade com mais 

defeitos da Espanha e uma das centras nucleares com mais falhas a nível europeu 

(NOVAIS 2016). O acidente ambiental mais grave que esta central causou foi em 

2008, em que mais de 30 mil litros de água radioativa acabaram sendo escoados 

para o rio Tejo (CRUZ 2017).  

O próprio CSN já alegou problemas preocupantes da central nuclear de 

Almaraz, tanto no sistema de vapores dos dois reatores nucleares quanto nas 

bombas que puxam as águas a serem utilizadas no processo de resfriamento (CRUZ 

2017). No começo de 2016, por exemplo, inspetores designados pela própria CSN 

indicaram que não tinham certeza da capacidade de pleno funcionamento do 

sistema de refrigeração desta usina nuclear, em que foram constatadas duas 

avarias. Se um problema maior no sistema de refrigeração ocorrer, poderá haver 

consequências gravíssimas. Portugal respondeu estes indícios com o requerimento 

de informações adicionais sobre a central nuclear, que a resposta do próprio CSN foi 

que Almaraz segue as normas de segurança e não há perigo eminente (NOVAIS 

2016).  

Outro indicativo preocupante é que Almaraz apresenta uma cultura entre seus 

funcionários de não respeito as normas básicas de segurança. Já houve desde 2016 

registros de 2,8 mil descumprimentos das regras de segurança, como por exemplo 

não fumar dentro da usina nuclear, o que poderia ter potencial de começar um 

incêndio nas instalações de Almaraz (MIRANDA 2017).      

Apesar de todos os pontos abordados acima, a Agência Internacional de 

Energia Atômica (AIEA) atestou, em 2018, que a usina nuclear de Almaraz é segura. 

Isto se deu a partir da análise desta central nuclear feita pelo Operation Safety Review 

Team (OSRT), enviado pela AIEA, que revisou o quão Almaraz é segura, em cerca de 

18 dias de operação. Neste tempo, foram verificados diversos aspectos desta usina 

nuclear: prática de atividades seguras; treinamento e qualificação; proteção contra 

radiação; administração de acidentes; operação a longo prazo, entre outros aspectos 

(AIEA 2018).  

Porém, o OSRT fez três ressalvas do que deve ser melhorado em Almaraz: 1. 

A central deve aumentar suas ações relacionadas a aprimorar a segurança a partir 
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da administração, do quadro de funcionários e dos contratados. 2. Esta usina nuclear 

deve tomar medidas para reforçar e implementar os níveis de performance de 

reatividade dentro de situações que extrema cautela é necessária; e 3. Almaraz deve 

melhorar o treinamento e a documentação guia para capacidade de administração 

severa para que seja possível mitigar situações complexas de acidente. (AIEA 2018).  

Ou seja, estes três pontos, por mais que a AIEA afirme que Almaraz é segura, deixam 

em aberto para especulação o quanto realmente é estável e preparada contra 

acidentes.  

Outro aspecto importante é levando por Dupuy (2007). De acordo com ele 

organismos como a AIEA podem sofrer pressão tanto de empresas quanto de 

Estados para não fechar usinas nucleares ou para que elas não sofram qualquer tipo 

maior de intervenção. O que poderia trazer prejuízo econômico para os primeiros e 

necessidade de remanejo da matriz energética dos segundos, que, neste caso, os 

custos seriam repassados possivelmente para os contribuintes. 

Além do custo de fechar a usina nuclear, uma série de outros fatores podem 

explicar a decisão espanhola de mantê-la operante até a década de 2030. Almaraz 

emprega por volta de 350 trabalhadores de 18 em 18 meses e ao redor de mais mil 

operadores para realização de manutenção desta central nuclear6. Como Miranda 

(2017) ressalta, isto acaba impactando positivamente a economia da região e o 

fechamento de Almaraz poderia significar aumento do desemprego, refletindo em um 

número ainda maior de pessoas se contarmos as famílias dos trabalhadores da 

usina nuclear e de toda economia criada nesta região.  

A estratégia de construir o ATI por parte das empresas responsáveis por 

Almaraz, demostrou que o objetivo destas é manter esta usina nuclear funcionando 

o maior tempo possível, apesar de todos os problemas encontrados nesta usina 

nuclear. O motivo é óbvio, a energia nuclear, principalmente na Espanha, tem grande 

rentabilidade financeira. O lucro diário com Almaraz é de um milhão de euros e os 

quilowatts no território espanhol dá três vezes a rentabilidade se comparado com o 

custo de produção (FERREIRA 2017, 17-18).  

                                                     
6 Centrais mais velhas, como é o caso de Almaraz, exigem maiores gastos de renovação de partes da 
usina e gastos com manutenção (NOVAIS, 2016). 
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Para Ferreira (2017, 22) apesar de todos os problemas que o ATI pode trazer, 

o foco de preocupação deveria estar em Almaraz, a qual, segundo ele, é uma central 

nuclear ultrapassada e com um histórico preocupante de falhas de segurança. A 

prorrogação do funcionamento desta usina nuclear só faz com que ela se torne ainda 

mais obsoleta, aumentando os riscos de segurança tanto para Portugal, quanto para 

a Espanha.  

Como podemos analisar nesta parte do artigo, há uma grande discussão sobre 

o quão segura Almaraz pode ser considerada. Encontramos afirmativas de órgãos 

fiscalizadores supranacionais que atestam a confiabilidade desta central nuclear, 

por outro lado, há diversos indícios também que apontam ao contrário. Como Dupuy 

(2007) nos explica, há muita pressão por parte de empresas e de Estados para que 

usinas nucleares não sejam fechadas. Isto pode explicar o porquê de Almaraz 

receber relatórios que apontam que esta usina nuclear é segura, mesmo estes 

mesmos relatórios, como feito pela AIEA, apontarem que Almaraz precisa de 

melhorar procedimentos de segurança ambiental.  

Devemos nos questionar o porquê do governo espanhol, com todos os indícios 

de problemas de Almaraz, simplesmente não fecha está usina nuclear? Esta resposta 

pode ser dada por duas constatações: a primeira é a dependência energética 

espanhola em relação a esta central nuclear. Como já exposto anteriormente, 

Almaraz produz 10%, ver ilustração 1, de toda energia elétrica consumida na 

Espanha, ou seja, caso o governo espanhol fechasse esta usina nuclear, teria que 

achar meios de suplementar a falta da energia produzida por ela. Isto certamente 

geraria custos, os quais poderiam representar, por exemplo, aumento dos valores de 

energia cobrados para os consumidores finais, medida extremamente impopular que 

poderia gerar desgaste político e influenciar até mesmo no voto dos cidadãos em 

futuras eleições. 

Já a segunda constatação: Almaraz dá muito lucro para as empresas 

responsáveis por ela. Os valores apontados são de uma rentabilidade de 1 milhão de 

euros por dia sendo que   o lucro obtido pelo quilowatts espanhol proporciona uma 

margem três vezes maior que os custos de manutenção (FERREIRA 2017, 17-18). 

Isto obviamente explica o porquê das pressões e investimentos das empresas 

responsáveis por esta central nuclear em mantê-la em funcionamento o maior tempo 
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possível. Além do mais, Almaraz gera ao redor de mil postos de empregos, tendo 

impacto tanto para as famílias dos trabalhadores quanto gerando reverberações 

para a economia da região (PLÁCIDO; RUELA 2017). 

 

A Mobilização contra Almaraz  

 

Ao longo do tempo, vemos dois tipos de mobilização contrárias a manutenção 

do funcionamento de Almaraz: 1. Pública, tanto de portugueses quanto de espanhóis 

contrários os riscos das infraestruturas nucleares; e 2. Ações de Lisboa no intuito de 

ter o máximo de garantia possível de que Madrid adota todas as normas de 

segurança necessárias, em que Portugal conclama a supranacional União Europeia, 

mais especificamente a Comissão Europeia, para inquerir o quão segura é as 

estruturas nucleares espanholas perto de sua fronteira. (CARVALHO; TORRES; VARA 

2018, 35).  

A partir disto, veremos nesta sessão como se dá a mobilização contrária a 

manutenção da central nuclear de Almaraz. Serão analisadas ações empreendidas 

pelo governo português, pelos políticos portugueses – fora da alçada do governo 

central – e a por organizações ambientais e ou contrárias a energia nuclear, tanto 

em Portugal quanto na Espanha. Primeiro, averiguaremos as ações do governo 

português em relação a Almaraz e, de forma conjunta, como outros acidentes 

nucleares influenciaram na visão portuguesa e espanhola sobre as usinas nucleares 

em geral. Posteriormente, serão mapeadas a visão de organizações civis sobre esta 

usina nuclear e por último, o autor deste artigo analisa o que pode ser feito em 

relação a Almaraz, tanto pelo governo português quanto pelos movimentos civis 

contrários ao funcionamento desta central nuclear.  

O tema é transnacional na medida que, mesmo que toda a estrutura nuclear 

do país seja construída dentro de seu território, qualquer acidente possivelmente terá 

consequências sobretudo para os países vizinhos, como o caso de Chernobyl na 

Ucrânia (CARVALHO; TORRES; VARA 2018, 35). O caso de Chernobyl fez com que 

Portugal tomasse ainda mais atenção, já que, posteriormente a este acidente 

ambiental na Ucrânia: 

https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2017-02-28-Ha-ou-nao-perigo-em-Almaraz-/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2017-02-28-Ha-ou-nao-perigo-em-Almaraz-/
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2017-02-28-Ha-ou-nao-perigo-em-Almaraz-/
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Portugal expandiu sua vigilância em assuntos nucleares adiante dos 30 km da 

sua fronteira, considerando o primeiro acordo entre Portugal e Espanha sobre o 

tema7. A central nuclear de Almaraz, cem quilômetros da fronteira, localizada em 

um dos principais rios da Península, foi redefinido como perto. Especialmente 

desde 1987, ano do fim da empreitada nuclear portuguesa, Portugal tornou-se 

mais preocupada com as atividades nucleares espanholas, pedindo que Bruxelas 

analisasse os programas nucleares espanhóis em todas as ocasiões possíveis, 

como ficou evidente nos casos recentes de IPES e Almaraz e mais recentemente 

ainda com a reabertura das minas de urânio espanholas. Nestes três casos, 

assuntos transfronteiriços tiveram dimensão nacional, acompanhando 

aspirações de movimentos anti-nucleares e ambientalistas a favor de uma 

Portugal sem radioatividade. Demonstrações e outras ações sociais chamaram 

a atenção do governo português que teve efeitos na sua diplomacia ao 

questionar os projetos espanhóis. Confiar em relações diplomáticas bilaterais 

com a Espanha era insuficiente, Portugal eventualmente trouxe estes assuntos 

para atenção das instituições europeias, as quais agiram como árbitros 

(CARVALHO; TORRES, VARA 2018, 59-60, tradução nossa).  

 

Outro caso que influenciou a visão dos portugueses e dos espanhóis sobre a 

energia nuclear foi acidente nuclear em Fukushima, em 2011, no Japão8. Este caso 

fez com que vários países reavaliassem ainda mais a segurança de suas respectivas 

centrais nucleares, influenciando Estados inclusive a crerem que a energia nuclear 

não é sustentável e que deveriam fechar suas usinas nucleares9. A Ilustração 3 

abaixo, demonstra a mudança de opinião, a qual ficou mais contrária a energia 

nuclear, posteriormente ao acidente de Fukushima, na Espanha e em Portugal. 

                                                     
7 Acordo entre Espanha e Portugal, assinado e ratificado em 1981, o qual defina que qualquer intenção 
de construção de estrutura nuclear de ambos os países a 30 km de distância da fronteira do outro, 
deveria passar pela aprovação prévia de ambas as partes (CARVALHO; TORRES; VARAS. 2018, p. 43-
44).  
8 Em que um terremoto e posterior tsunami acabaram acarretando vazamento de material nuclear 
desta usina (AMPUDIA, 2018).  
9 A Alemanha, por exemplo, acabou declarando o desejo de até 2022 encerrar o funcionamento de 
todas suas instalações de produção de energia nuclear, ao contrário da França e da Espanha que 
diziam confiar na segurança das suas centrais nucleares (HORTA; PEREIRA; SCHMDT, 2014, p. 233-
234). 
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Ilustração 3 – Mudança de Opinião na Imprensa Internacional e Mais 

Especificamente na Imprensa Portuguesa e Espanhola sobre o Apoio a Energia 

Nuclear 

 

  

Fonte: HORTA; PEREIRA; SCHMDT (2014, p. 244).  

 

Contudo, desavenças entre os dois países ibéricos não se restringem a 

Almaraz e começaram antes que esta central nuclear começasse a apresentar 

problemas e que casos de acidentes nucleares em outros países pudessem 

influenciar uma maior preocupação por parte da população portuguesa. Já em 1970 

quando um reator experimental teve problemas e despejou cerca de 300 litros de 

material radiativo no rio Mazanares, afluente do rio Tejo, Portugal começa a 

preocupar-se com a forma que a Espanha mantinha sua seguridade nuclear 

(CARVALHO; TORRES; VARA 2018, 41). 

O que Portugal faz hoje em dia em relação a Central nuclear de Almaraz é 

manter vigilância constante:  

 

Portugal instalou uma Rede de Vigilância em Contínuo da Radioatividade do Ar 

Ambiente, no quadro da aplicação da Convenção Internacional sobre Notificação 

Rápida em caso de Acidente Nuclear ou Emergência Radiológica. Dispondo de 11 

estações de mediação na radiação no ar-ambiente em Portugal Continental 

(sendo as mais próximas de Almaraz em Elvas e Castelo Branco) e uma estação 

submersa no rio Tejo em Fratel em funcionamento em tempo real (rede RADNET 

gerida pela Agência Portuguesa do Ambiente), é possível fazer um registro dos 

níveis de radioatividade no tempo mas a capacidade de intervenção em relação 



 

 

 

 

416 |  Filosofia e Relações Internacionais: desafios contemporâneos   

 

a um acidente e a definição de planos de contingência entre os dois países é um 

aspecto crucial a clarificar (FERREIRA 2017, 21).  

 

Outra preocupação portuguesa é sobre o ATI e sua segurança, em que a 

Espanha simplesmente não passou nenhuma informação a Lisboa expondo o quão 

seguro esta estrutura é, em que Madrid também não fez nenhum estudo sobre os 

possíveis impactos ambientais para Portugal, caso ocorra um acidente nesta 

unidade de armazenamento de material nuclear (FERREIRA 2017, 21).   No início de 

2017, Lisboa foi a Bruxelas, sede da União Europeia, contra o ATI espanhol. Portugal 

desistiria de sua queija contra a Espanha se pudesse averiguar a segurança 

ambiental da estrutura para resíduos nucleares que Madri queria construir. Foi 

permitido que representantes de Portugal fizessem parte da comissão internacional 

que avaliou o ATI. Estaestrutura foi considerada segura (CARVALHO; TORRES; VARA 

2018, 51).  

 A nível de União Europeia também, em 2019, o então Eurodeputado português, 

José Inácio Faria, entrou na Comissão europeia com uma arguição ao governo 

espanhol do porquê da prorrogação do funcionamento da central nuclear de Almaraz 

e sobre o ATI, em que segundo ele, estas duas estruturas podem representar riscos 

a Portugal (FARIA 2019). A resposta da comissão europeia foi dada pelo então 

Comissário Europeu de Energia e Ação, Miguel Arias Cañete, em que este alegou que 

a Espanha segue todas as normas de segurança impostas pela Comunidade 

Europeia de Energia Atômica (Euratom) e que cabe a esta organização analisar a 

segurança das estruturas nucleares da EU de, pelo menos, dez em dez anos. Cañete 

lembrou também que caso eventuais acidentes ocorram cabe a todos os estados-

membros da organização colaborem juntos para reverter qualquer possível quadro 

negativo (CAÑETE 2019).  

A nível sub-estatal, por exemplo, ocorram movimentações na Assembleia 

municipal de Lisboa contra Almaraz, realizada pelo Partido Ecologista os Verdes 

(PEV), em abril de 2019, alegando preocupação com a prorrogação de uma usina 

nuclear obsoleta, a qual pode causar diversos tipos de dano ao meio ambiente e 

sobretudo a população portuguesa, pedindo ao governo central de Portugal que 

busque o fechamento desta central nuclear (PEV 2019). Este mesmo partido entrou 
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com um projeto de lei número 452/XIII/ 2ª na Assembleia da República em 2017, 

exigindo o fechamento de Almaraz e também a criação de protocolos em Portugal 

que informem e preparem a população e as autoridades do que deve ser feito caso 

algum acidente nesta usina nuclear ocorra (PEV 2017).    

Todo este quadro exposto acima fez com que a população portuguesa e 

espanhola também se mobilizasse contra Almaraz, em uma maior escala, e contra a 

energia nuclear em si. Os movimentos contra infraestruturas nucleares em Portugal 

e na Espanha já datam das décadas de 1970 e 1980, em que, por exemplo, no Dia 

Internacional Contra os Testes Nucleares, em 1979, um comitê contra o nuclear em 

Lisboa organizou uma série de eventos e palestras apontando os riscos com a 

energia nuclear. Em 1981, grupos ambientais de espanhóis e de portugueses uniram-

se na cidade de Miranda do Douro, preocupados com as estruturas nucleares, 

principalmente espanholas (CARVALHO; TORRES; VARA 2018, 45).   

Uma grande quantidade de organizações pró meio ambiente criticaram a 

decisão da Espanha de estender ainda mais a vida de suas usinas nucleares, 

especialmente Almaraz. Apesar do descontentamento apresentado pelo governo 

português, este mesmo já afirmou que pouco pode fazer em relação ao planejamento 

de produção de energia da Espanha (SILVA 2019).  

  Nuno Sequeira, membro do grupo ambientalista Quercus entende que “a 

central deveria ter encerrado suas atividades em 2010, mas estávamos em plena 

crise económica, e o encerramento traria para a região, já de si desfavorecida, um 

impacto económico negativo grande”. O grupo ambientalista Quercus critica o 

governo espanhol pela manutenção do funcionamento de Almaraz, porém, faz 

severas críticas também ao governo português que apresenta postura apática contra 

o funcionamento desta central nuclear (NOVAIS 2016). 

Criado especialmente contra o funcionamento de Almaraz e outras usinas 

nucleares na Espanha, o Movimento Ibérico AntiNuclear (MIA) é um dos grandes 

críticos a central nuclear de Almaraz. A maior crítica deste grupo também é falta de 

atitude de Lisboa contra Almaraz, em todos os níveis possíveis, desde ações mais 

diretas, quanto utilizar as instituições da União Europeia (AGÊNCIA LUSA 2019).  
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Tavares em entrevista com o ativista ambiental Francisco Ferreira, da 

Associação Ambientalista Zero, obteve de informação que a falta de uma ação mais 

contundente de Portugal sobre Almaraz é que o governo português tende a pensar 

que pouco pode fazer para modificar os planos energéticos espanhol (TAVARES 

2019). Isto faz sentindo na medida que organizações fiscalizadoras como a Euratom 

e a AIEA alegam que Almaraz é segura, apesar de todos os problemas apresentados, 

deixando assim as críticas sem muita força.  

Além das complicações de segurança e estruturais que Almaraz tem, deve-se 

levar em conta como acidentes nucleares passados, como o já citados caso de 

Chernobyl e Fukushima, acabaram criando mais alarde, não só do governo 

português, como é no caso com Almaraz, mas também da própria população civil 

espanhola e portuguesa. É notável que estes casos influenciaram na criação e maior 

ação das organizações ambientalistas contrárias a energia nuclear que angariam 

mais atenção para suas causas a medida que acidentes nucleares acontecem em 

outras partes do globo e especialmente em casos como Almaraz, em que esta central 

nuclear já demostrou – apesar de todas as afirmativas positivas sobre a segurança 

do seu funcionamento – que não é tão confiável.  

A afirmativa de órgãos como a Euratom e a AIEA que Almaraz é segura faz 

com que as ações políticas de Lisboa no âmbito da União Europeia e também 

bilaterais contra esta usina nuclear não tenham grande força. Estes órgãos servem 

de respaldo a Espanha para continuar empreendo nas suas usinas nucleares, em 

especial Almaraz, assim, como servem para enfraquecer a opinião de críticos sobre 

seu funcionamento. Neste sentido, Portugal acaba ficando sem alternativas de ação 

contra Madrid no que tange os riscos de Almaraz.  

Já que uma pressão concreta sobre a Espanha para encerramento de Almaraz 

não parece ser uma opção possível no momento, a melhor opção para Lisboa seria 

investir em protocolos e em treinamento de civis e oficiais para que, se caso um 

desastre ocorra em Almaraz, possa-se mitigar o dano que possivelmente será 

causado o máximo possível, assim como o PEV já tinha alertado.  

Porém, não se pode parar a mobilização do governo portugueses sobre 

Almaraz, pois, quando mais “barulho” fizerem sobre o tema, mais análises de 

segurança esta central pode passar – movimento que aparentemente Portugal 
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segue, como já foi exposto neste texto – e possíveis erros podem ser encontrados e 

corrigidos. O mesmo vale para a mobilização civil especialmente das organizações 

não governamentais contrárias a Almaraz. Quando mais esta usina nuclear ficar no 

holofote, menor é a chance de que algo grave aconteça. Este parece ser o caminho 

mais viável por enquanto. O empasse espanhol é até quando manter as centrais 

nucleares do país será viável e se Madrid realmente seguirá o plano exposto, mas 

não atestado oficialmente em nenhum documento, sobre o fechamento das usinas 

nucleares do país na década de 2030, que assim, teríamos o encerramento desta 

discussão para espanhóis e portugueses.  

 

Considerações Finais 

 

Este artigo teve como objetivo entender a mobilização contrária ao 

funcionamento de Almaraz e como isto criou um impasse tanto para Portugal quanto 

para a Espanha. A dúvida lusa é quanto se pode confiar na infraestrutura nuclear 

espanhola e até quando Madrid pretende manter este tipo de energia em sua matriz 

energética. A Espanha, de maneira não oficial, já declarou que pretende manter suas 

centrais nucleares até a década de 2030. Já para Lisboa e para os movimentos 

populares anti-Almaraz, a questão é quão segura esta usina nuclear é, mesmo 

levando em conta seu histórico negativo, apesar da afirmativa da Euratom e da AIEA 

de que esta central nuclear é confiável. Se expôs na segunda parte como se dá a 

mobilização governamental portuguesa contrária a Almaraz e as principais críticas 

de organizações governamentais referentes a esta central nuclear e a postura 

portuguesa sobre esta infraestrutura.  

Como salientado anteriormente, o melhor caminho para evitar algum 

problema maior em Almaraz é não parar a mobilização do governo e dos 

portugueses, quanto mais “barulho” fizerem sobre o tema, mais análises de 

segurança esta central pode vir a passar e possíveis erros podem ser encontrados e 

corrigidos. O mesmo vale para a mobilização civil, especialmente das organizações 

não governamentais contrárias a Almaraz. Outro passo a ser tomado é Lisboa 
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buscar, de forma conjunta com Madrid, a criação de um protocolo de ação caso 

algum acidente envolvendo material nuclear ocorrer nesta usina nuclear.  

Qualquer solução que envolva Almaraz não poderá levar em consideração 

apenas aspectos técnico-científicos para justificar o fechamento desta central 

nuclear. Levando em consideração Le Preste (2001, p. 16-37) os desafios ambientais 

só podem ser solucionados se no quadro geral forem destacados aspectos políticos, 

econômicos e sociais. No caso de Almaraz o aspecto político/econômico para a 

Espanha é o prejuízo que o país teria de arcar se fechasse esta central nuclear. Isto 

se deve ao provável aumento do custo de energia para a população em geral, que, 

evidentemente geraria dano político-eleitoral para o governo espanhol que decidisse 

terminar as operações de Almaraz. Além do mais, há grande pressão das empresas 

que tutelam esta usina nuclear em mantê-la em funcionamento, devido ao lucro que 

obtêm com a manutenção de Almaraz. Não se pode esquecer também que Almaraz 

emprega direta e indiretamente grande quantidade de pessoas, em outras palavras, 

várias famílias assim como o comércio local dependem desta central nuclear para 

seus respectivos sustentos. 
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Introdução 

 

 Immanuel Kant desenvolve em sua obra dedicada À Paz Perpétua os 

fundamentos de uma sociedade global caracterizada pela persistência de um estado 

de paz e, portanto, de ausência de guerras, entre as diferentes nações. Para tanto, o 

autor apresenta os requisitos necessários que, segundo sua concepção, seriam 

ideais para a obtenção deste estado de paz perpétua. 

 No presente texto, serão analisados os requisitos apontados pelo autor como 

necessários para a obtenção da paz perpétua entre os diferentes Estados-nação à 

luz dos princípios liberais característicos do Iluminismo, os quais tiveram influência 

direta sobre o pensamento kantiano e, por fim, será demonstrado o alinhamento 

principiológico entre a obra ora em análise e a democracia liberal moderna, segundo 

a concepção de diferentes autores da filosofia política.   

 

Liberdade e Autonomia como Fundamentos Convergentes da Democracia Liberal e 

da Paz Perpétua Kantiana 

 

 Na sua obra À Paz Perpétua, Kant inaugura o texto enumerando requisitos 

preliminares para construção de uma paz duradoura entre os diferentes Estados-

nações. Estado que, na concepção kantiana, constitui-se de uma sociedade de seres 
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humanos e não de um patrimônio ou propriedade de determinado grupo ou indivíduo, 

consistente naquilo que chamou de pessoa moral (Kant 2020, 30), termo que tomou 

emprestado de Rousseau (Rousseau 2013). 

 Segundo o autor, são requisitos preliminares para a obtenção da paz entre as 

diferentes nações: (i) nenhum tratado de paz que contenha uma reserva secreta para 

a possibilidade de guerra futura deve ser válido; (ii) nenhum Estado independente 

pode ser adquirido por outro Estado mediante herança, troca, compra ou doação; (iii) 

exércitos permanentes devem ser abolidos; (iv) nenhuma dívida pública deve ser 

contraída para atender interesses externos de um Estado; (v) nenhum Estado deve 

interferir pela força na constituição e no governo de outro Estado, e (vi) nenhum 

Estado em guerra com outro deve usar de estratagemas tão desonrosos que 

impossibilitem a confiança mútua na paz futura (Kant 2020. 29-33). 

 Em sequência, Kant enumera os requisitos, ou artigos, como denominados na 

obra, definitivos para a paz perpétua. São eles: (i) a constituição civil de todo Estado 

deve ser republicana; (ii) o direito das gentes deve ser fundado em um federalismo 

de estados livres, e (iii) a hospitalidade universal deve ser garantida (Kant 2020, 38-

42). Importante, frisar, contudo, que republicanismo e democracia não são sinônimos 

na obra, pelo contrário, para Kant, a república consiste na forma de governo onde há 

separação de poderes (executivo e legislativo) e impera a vontade geral 

rousseauniana, enquanto na democracia a vontade do povo por maioria pode ser 

subvertida em instrumento despótico de governo ao ser utilizada em favor da maioria 

e em desfavor de minorias ou de indivíduos particulares (Kant 2020, 40). 

 Bertrand Russell, em sua análise d’A Paz Perpétua sintetiza a obra da seguinte 

forma, salientando a desconfiança de Kant para com as decisões tomadas por uma 

maioria atenta apenas aos próprios interesses e a exaltação da forma republicana de 

poder caracterizada pela separação entre executivo e legislativo: 

 

O vigor e o frescor do Kant tardio saltam aos olho em seu tratado sobre a Paz 

perpétua (1795). Nele, o autor defende uma federação de Estados livres, unidos 

por um pacto que proíbe a guerra. A razão, diz, condena por completo a guerra, a 

qual somente um governo internacional pode impedir. A constituição civil dos 

Estados integrantes deve ser “republicana”, mas para Kant o termo significa 
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apenas que o executivo e o legislativo devem estar isolados. Ele não afirma que 

não deve haver rei; na realidade, chega a dizer que é mais fácil obter governo 

perfeito sob a monarquia. Escrevendo sob o impacto do Período do Terror, ele 

suspeita da democracia; diz que se trata, necessariamente, de despotismo, uma 

vez que institui um poder executivo. “O chamado ‘povo inteiro’, que leva a cabo 

suas medidas, na realidade não são todos, mas apenas uma maioria; assim, aqui, 

a vontade universal encontra-se em contradição com si própria e com o princípio 

da liberdade.” O modo de expressar-se revela a influência de Rousseau, mas a 

importante ideia da federação mundial como forma de assegurar a paz não 

deriva dele (Russell 2015, 272). 

 

 Como visto, a noção moderna de democracia liberal não faz parte do ideário 

do filósofo, até porque esperar que o fizesse consistiria em espécie de um 

anacronismo invertido, isto é, um conceito presente aplicado a um passado onde ele 

ainda não havia sido plenamente desenvolvido, pois as democracias liberais como 

hoje as conhecemos ainda estavam em sua aurora. Contudo, elementos que, 

atualmente, a caracterizam já podem ser visualizados no pensamento no autor, mas 

para isso, precisamos, antes, conceituar aquilo que pode ser descrito como 

democracia liberal e identificar quais as convergências desta forma de Estado, e não 

apenas de governo, para com a república3 kantiana. Kant não estava sozinho em sua 

desconfiança para com a democracia, como lembra Merquior, Tocqueville também 

asseverou que a democracia poderia ser subvertida em uma “tirania da maioria” que 

poderia não necessariamente ser reflexo da vontade da maioria (Merquior 2014, 122). 

Popper, por seu turno, nutria uma desconfiança ainda maior para com o processo 

democrático, aduzindo um possível “suicídio da democracia” em prol da tirania 

(Merquior 2014, 206). 

 Outro célebre filósofo liberal nutria desconfianças para com a democracia e o 

processo democrático, calcadas, de igual forma, em receios para com a liberdade 

                                                     
3 Vale lembrar que, pelo menos desde Platão, república e democracia não são, necessariamente, 
sinônimos. Cf. Platão. A República. Tradução de Ciro Mioranza. (São Paulo, SP: Lafonte, 2017). 
Giovanni Reale assinala, contudo, que Platão referia-se ao possível aspecto demagógico da 
democracia, ou seja, referia-se à demagogia e não à democracia como modernamente conhecida. In: 
Giovanni Reale. História da Filosofia Grega e Romana, Vol. III: Platão. Tradução de Henrique Cláudio 
de Lima Vaz e Marcelo Perine. 2. ed. (São Paulo, SP: Edições Loyola, 2014), pp. 264-265. 
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individual e a temida tirania da maioria. Para John Stuart Mill, a vontade do povo, 

entendida como a vontade da maioria do povo (ou a parte mais ativa do povo) pode 

(no sentido de poder, não de permitido) oprimir a minoria de seus integrantes e, 

contra isso, são necessárias precauções. A “tirania da maioria”, para o autor, está 

entre os males que se abatem sobre a sociedade. Assim, contra esta forma de tirania, 

para além daquela da magistratura (no sentido lato, não apenas de poder judiciário), 

são necessárias restrições como as impostas a qualquer abuso de poder. Há, 

portanto, um limite da opinião coletiva sobre a independência individual, limite este 

cuja defesa é essencial para a manutenção da “boa condição dos assuntos 

humanos” e para evitar o despotismo político. Mill refere-se não somente às 

imposições realizadas através da lei civil em detrimento do indivíduo, mas também 

àquelas realizadas pela opinião e pelo sentimento dominantes que possam oprimir 

a individualidade (Mill 2018, 14-15). 

 Hegel, por outro lado, ainda que não tratando diretamente da democracia 

liberal como a conhecemos atualmente, prega o êxito do “Estado moderno” como 

aquele que possibilita a liberdade no Estado, única forma de o homem ser 

verdadeiramente livre para o autor. Segundo Hegel, em sua obra Princípios da 

Filosofia do Direito, a existência do Estado funciona como pressuposto e garantia da 

liberdade: 

 

O princípio dos Estados modernos tem esta imensa força e profundidade: 

permitirem que o espírito da subjetividade chegue até a extrema autonomia da 

particularidade pessoal ao mesmo tempo que o reconduz à unidade substancial, 

assim mantendo esta unidade no seu próprio princípio (Hegel 1997, 226). 

 

 Isto é, o Estado-nação como vinha desenhando-se à época de Hegel, para o 

autor, teve êxito em conciliar a maior liberdade individual possível, permitindo ao 

indivíduo o desenvolvimento de suas faculdades, enquanto reconduz este mesmo 

indivíduo ao Espírito objetivo do Estado4, do qual é parte de um todo. A liberdade 

                                                     
4  Para a compreensão das categorias “Espírito subjetivo” e “Espírito objetivo” na obra hegeliana, 
Francisco Pereira Nóbrega traz a seguinte explanação: “O Espírito subjetivo é o espírito humano ainda 
encerrado em sua interioridade, subjetividade. Realidades da psicologia humana como desejo, 
emoção, percepção, inteligência, imaginação, memória, são categorias do Espírito subjetivo. Num 
segundo momento, o Espírito se objetiva, isto é, sai de si próprio, se torna exterior ao Homem. Porque 
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hegeliana é uma liberdade no interior de determinadas estruturas sociais, 

mediatizada, e não uma liberdade imediata. A ênfase, diz Thadeu Weber, não está na 

individualidade e na subjetividade da ação, mas na sua repercussão social, ou seja, 

a eticidade5 exerce-se intersubjetivamente. “O ético “é um modo de atuar universal”” 

(Weber 2013, 106). 

A sociedade civil é caracterizada pelas desigualdades entre os indivíduos, 

condicionadas pelo “capital” e por circunstâncias contingentes e, por isso, é um lugar 

de conflito e contradição. No entanto, justamente por isso, é um local onde o respeito 

às diferenças é estimulado e nisso consiste a autonomia e o exercício da liberdade. 

O indivíduo só realiza a liberdade nas instituições sociais, como “membro de” (Weber 

2013, 111). 

 Contudo ao tratar sobre a paz perpétua kantiana constituída de Estados 

republicanos, Hegel manifesta ceticismo para com a proposta de Kant, sustentando 

que a construção de uma liga internacional de nações estaria sempre sujeita às 

vontades soberanas particulares, isto é, de cada Estado-membro individualmente 

considerado e estaria, portanto, este estado de paz internacional sujeito à 

contingência. Os conflitos gerados a partir de eventuais desentendimentos das 

vontades soberanas particulares só poderão, então, serem resolvidos pela guerra, 

defende Hegel (1997, 303-304), ou seja, indo na contramão da sociedade global 

pacificamente estabelecida pelo comércio imaginada por Immanuel Kant. 

 Postas, portanto, as condições que Kant entendeu como necessárias para a 

obtenção da paz perpétua, cumpre-nos identificar se, a despeito da taxativa negativa 

do autor para tanto, seria a democracia, mais especificamente a democracia liberal, 

compatível para com o estado de paz mundial contínua ao qual dedica a obra ora em 

estudo. 

 Para tanto, a fim de pensarmos o Estado Liberal como o conhecemos, 

assumindo a posição de que o Estado moderno é herdeiro dos ideais do Iluminismo, 

                                                     
as categorias psicológicas supra-aludidas só têm existência na interioridade de cada indivíduo. Mas 
categorias outras como a Moral, o Direito, a História, a Política são modalidade do Espírito despidas 
do caráter de individualidade, colocadas fora de cada um dos homens, objetivadas, portanto.” In: 
Francisco Pereira Nóbrega. Compreender Hegel. 7. ed. (Petrópolis, RJ: Vozes, 2011), pp. 68-69. 
5 O termo “eticidade” significa, em Hegel, sinteticamente, o arranjo de instituições sociais, políticas e 
jurídicas constitutivas de determinada sociedade. Cf. Thadeu Weber. Ética e Filosofia do Direito: 
Autonomia e Dignidade da Pessoa Humana. (Petrópolis, RJ: Vozes, 2013), pp. 89-123. 
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imperiosa se faz a análise dos conceitos de autonomia e sujeito racional em Kant, 

pois estreitamente vinculados para com a liberdade associativa formadora daquilo 

que será denominado de democracia liberal. 

 Para Kant, os homens possuem predicados intrínsecos à sua própria 

humanidade, como dignidade e racionalidade, considerando-os como agentes livres, 

racionais e responsáveis, servindo esta noção do homem como o fundamento de sua 

concepção de justiça e de moralidade (Johnston 2018, 171-172). Na Fundamentação 

da Metafísica dos Costumes, Kant sustenta que os princípios morais não podem ser 

buscados na experiência, mas somente na razão pura, ou seja, é a própria razão que 

estabelece os princípios que deverá seguir. Nisto consiste a sua autonomia (Weber 

2013, 14). Aqui, portanto, passamos a vislumbrar a conexão entre a racionalidade, 

liberdade e dignidades humanas como fundamentos de sua autonomia. Segundo 

Thadeu Weber (2013, 15): “[a] essência do princípio da autonomia é a sua função 

autolegisladora. Cumprir a lei da qual se é autor é o núcleo-chave da concepção de 

liberdade como autonomia.” 

 Desta forma, através de sua análise da Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes e realizando a necessária interseção entre os conceitos kantianos de 

dignidade, autonomia e racionalidade, conclui Weber: 

 

Convém salientar que racionalidade, dignidade e autonomia se complementam. 

O homem é fim em si mesmo e não meio porque é racional. Uma vontade racional 

obedece a si mesma e não a uma razão superior. Ora, a liberdade é uma 

qualificação essencial da racionalidade. Dar-se a lei, isto é, ser livre, requer o uso 

da razão. Aí está a dignidade do ser humano, a qual se deve à sua racionalidade. 

Em questões morais, a supremacia é de nossa razão prática. Homem como fim 

em si mesmo é aquele que se dá a própria lei. É essa autonomia que lhe confere 

dignidade (Weber 2013, 33). 

 

 A autonomia kantiana, o poder de autolegislação configurador da liberdade de 

impor-se uma lei por si mesmo criada, integra-se ao imperativo categórico e à lei 

moral universal descritos pelo autor em sua obra. Há três formulações do imperativo 

categórico na Fundamentação da Metafísica dos Costumes:  
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(i) A possibilidade de a máxima tornar-se uma lei universal: a universalidade 

da lei funciona como princípio incondicional e que impõe a formulação de uma lei 

universal pa(o)ssível de ser aceita por todos.  

(ii) Considerar o homem como um fim em si mesmo: o homem nunca deve ser 

considerado um meio, mas sempre um fim e, quando o for como meio, através de sua 

própria vontade (consentimento), pois, dessa forma, estará sendo tratado como fim 

(ainda que seu fim e meu meio). Assim, deve-se sempre levar em consideração os 

fins dos outros. Dessa formulação decorre que o homem é sujeito de direitos. “Ser 

pessoa de direito significa ser portador de direitos e deveres.”  

(iii) Devemos fazer a lei a qual nos submetemos, ou seja, temos autonomia. A 

vontade autônoma/livre é aquela que se submete à lei que criou (Weber 2013, 17-

21). 

 Assim, Kant passa a sedimentar os fundamentos de uma ordem jurídica, 

primeiramente pensada a partir da moralidade, de modo a conciliar os predicados 

humanos intrínsecos à própria noção de humanidade e o convívio comum com 

respeito à liberdade individual e seus limites e avançando ao estabelecimento de 

uma ordem jurídica. Desta forma, “[o] direito, portanto, é o conjunto das condições 

sob as quais o arbítrio de um pode conciliar-se com o arbítrio de outro segundo uma 

lei universal da liberdade (Kant 2013, 36).” 

 Na obra kantiana facilmente constata-se a influência exercida pelos ideais 

liberais em seu pensamento e, partindo-se dessa premissa, a da influência direta dos 

ideias do Iluminismo e do liberalismo político em sua concepção de liberdade, razão 

e do próprio homem, é que passa a ser possível o cotejo entre suas ideias e aquelas 

que virão ser descritas como os fundamentos do Estado liberal e do liberalismo 

democrático. 

 Sobre a aproximação entre liberalismo e democracia, que nem sempre 

andaram lado a lado, como adverte Norberto Bobbio, imprescindível a lição do autor: 

 

Em que sentido, então, a democracia pode ser considerada como o 

prosseguimento aperfeiçoada do Estado liberal, ao ponto mesmo de justificar o 

uso da expressão “liberal-democracia” para designar um certo número de 

regimes atuais? Não só o liberalismo é compatível com a democracia, mas a 
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democracia pode ser considerada o natural desenvolvimento do Estado liberal 

somente se tomada não pelo lado de seu ideal igualitária, mas pelo lado da sua 

fórmula política, que é, como se viu, a soberania popular. O único modo de tornar 

possível o exercício da soberania popular é atribuindo ao maior número de 

cidadãos o direito de participar direta e indiretamente na tomada das decisões 

coletivas; em outras palavras, é a maior extensão dos direitos políticos até o 

limite último do sufrágio universal masculino e feminino, salvo as restrições à 

idade (que, em geral, coincidem com a maioridade) (Bobbio 2017, 65). 

 

 Bobbio assume como condição de possibilidade da democracia o exercício 

dos direitos políticos orientados pelo liberalismo, consagrados na sua fórmula 

máxima pelo sufrágio universal e a participação direta e indireta na administração 

pública, especialmente na tomada de decisões. Assim, na contramão de Kant e 

Popper, Bobbio assume a democracia não como empecilho aos ideais liberais, mas 

como consequência necessária da interpretação expansiva dos direitos políticos e 

liberdades individuais, que concedem ao cidadão a liberdade de participação ativa 

na vida política da sociedade em que inserido e, paradoxalmente, retornando ao 

próprio pensamento kantiano e a noção de autonomia e liberdade como 

autolegislação, como autoimposição de leis, morais ou jurídicas. 

 Kant parece adotar a mesma concepção de democracia adotada por Platão 

(Reale 2014, 264-265), diferentemente da concepção de Bobbio acima delineada, 

vendo-a não como um arranjo institucional permissivo do exercício das liberdades 

individuais e provedor da participação ativa na tomada de decisões públicas por 

parte dos cidadãos, mas sob seu aspecto puramente demagógico, isto é, que provê 

as condições de possibilidade do exercício de uma vontade irracional das massas, 

vontade esta que poderá ter o condão de vilipendiar direitos de minorias. Por 

paradoxal que pareça, a crítica kantiana da democracia sustenta-se, justamente, em 

ideais liberal-democráticos. 

 Nesse sentido, inclusive, Bertrand Russell (2015, 264-265) sustenta que Kant 

“[n]ão obstante tivesse sido criado dentro do pietismo, tornou-se liberal tanto no 

plano político quanto no teológico; foi simpático à Revolução Francesa até o período 

do terror e acreditou na democracia”. 
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 O vínculo entre o pensamento kantiano e o liberalismo é aferido com 

facilidade, no entanto, cumpre-nos demonstrar, ainda, a vinculação entre o Estado 

moderno e os ideais do liberalismo e, obviamente, da democracia, distinguindo os 

conceitos da democracia idealizada pelos antigos do conceito moderno de 

democracia. Para tanto, Norberto Bobbio novamente vem socorrer: 

 

Como teoria do Estado (e também como chave de interpretação da história), o 

liberalismo é moderno, ao passo que a democracia, como forma de governo, é 

antiga. O pensamento político grego nos transmitiu uma célebre tipologia das 

formas de governo, das quais uma é a democracia, definida como governo dos 

muitos, dos mais, da maioria, ou dos pobres (mas onde os pobres tomam a 

dianteira é sinal de que o poder pertence ao pléthos, à massa), em suma, segundo 

a própria composição da palavra, como governo do povo, em contraposição ao 

governo de um [a Monarquia] ou de poucos [a Oligarquia]. Seja o que for que se 

diga, a verdade é que, não obstante o transcorrer dos séculos e todas as 

discussões que se travaram em torno da diversidade da democracia dos antigos 

com respeito à democracia dos modernos, o significado descritivo geral do termo 

não se alterou, ainda que se tenha alterado, conforme os tempos e as doutrinas, 

o seu significado valorativa, segundo o qual o governo do povo pode ser preferível 

ao governo de um ou de poucos e vice-versa. O que se considera ter sido alterado 

na passagem da democracia dos antigos para a democracia dos moderno, ao 

menos no juízo dos que consideram ser útil tal contraposição, não é o titular do 

poder político, que é sempre o “povo”, entendido como conjunto de cidadãos a 

quem cabe em última instância o direito de tomar as decisões coletivas, mas o 

modo (mais amplo e menos amplo) de exercer esse direito: nos mesmos anos 

em que, por meio das Declarações de Direitos, nascia o Estado constitucional 

moderno, os autores de O Federalista contrapunham democracia direta dos 

antigos e das cidades mediáveis à democracia representativa, que é o único 

governo popular possível em um grande Estado (Bobbio 2017, 56-57). 

 

 Para o autor italiano, a democracia direta, vinculada, principalmente, à Grécia 

Antiga e às cidades medievais, cede lugar, a partir do surgimento das Declarações 

de Direitos, especialmente nas colônias norte-americanas, à democracia 

representativa (ou indireta) moderna. 
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 Assim, Bobbio assevera que se a democracia moderna deve ser compreendida 

como democracia representativa e a desvinculação do representante eleito para com 

o eleitor nas suas vontades particularistas, a democracia representativa impõe um 

processo de atomização da nação e a sua recomposição e reorganização em um 

nível mais elevado e restrito de deliberação, simbolizado, essencialmente, pelos 

parlamentos. Indo além, o autor afirma, ainda, que esse processo de atomização e 

restrição do poder deliberativo repassado do povo aos representantes deste mesmo 

povo é marca justamente da subjetividade individualista, não no sentido pejorativo 

do termo, característica do liberalismo calcado na “afirmação dos direitos naturais e 

invioláveis do indivíduo” (Bobbio 2017, 60). 

 Dessa forma, podemos visualizar, realizando o devido cotejo entre os 

conceitos kantianos de democracia e governo republicano e o conceito moderno de 

democracia liberal, onde o exercício da vontade popular se dá de forma indireta e 

representativa, e, evitando-se, assim, a realização de uma interpretação anacrônica 

da obra, as similitudes entre aquilo que Kant idealizou como uma forma de governo 

capaz de proporcionar o surgimento de um estado de paz perpétuo entre as nações, 

por ele descrito como republicana, e o formato da democracia liberal moderna, em 

muito diferente do conceito demagógico e legitimamente temido pelo filósofo e por 

outros antes e depois dele. 

 Ronald Dworkin vai além e, ainda que tratando sobre temática completamente 

diversa da aqui tratada, em sua célebre obra Domínio da Vida, ao defender o direito à 

autonomia procriadora das mulheres, o faz com fundamento no imperativo 

categórico kantiano e o princípio de dignidade da pessoa humana, dele decorrente, 

ao afirmar ser este princípio, concebido por Immanuel Kant, um dos sustentáculos 

da democracia liberal ocidental, demonstrando a inegável e profunda influência do 

pensamento kantiano na filosofia política e na filosofia do Direito e suas definições 

da democracia moderna e dos fundamentos filosóficos que a sustentam (Dworkin 

2009, 233). Bertrand Russell (2015, 265), assim como Dworkin, ressalta a importância 

do imperativo categórico kantiano e do princípio de que todo homem deve ser 

considerado como um fim em si mesmo para a moderna doutrina dos Direitos 

Humanos, característica da democracia liberal ocidental do pós-guerra. 
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Conclusão 

 

 A partir da análise da obra À Paz Perpétua e sua cotejo com outras obras de 

Immanuel Kant, bem como através da bibliografia complementar, foi possível 

identificar a convergência entre os princípios, ou requisitos, elencados pelo autor 

como necessários para a obtenção da paz perpétua e sua identificação com os 

princípios norteadores da moderna democracia liberal, cuja herança remonta aos 

ideais forjados a partir das Revoluções Liberais e do Iluminismo. 

Não se pretendeu, pois, uma comparação empírica entre os Estados modernos 

e o Estado ideal kantiana, tarefa que seria, pois, contraproducente e, quiçá, 

impossível, mas tão somente verificar a adequação entre os princípios que norteiam, 

teoricamente, as democracias liberais ocidentais, caracterizadas como democracias 

constitucionais, e os princípios propostos pelo autor. 

 Assim, é possível concluir a adequação da proposta da presente pesquisa, ou 

seja, a democracia liberal como concebida atualmente como condição de 

possibilidade da paz perpétua kantiana, ao refletir de forma virtualmente integral os 

mesmos princípios, ao menos no campo teórico, das sociedades idealizadas por 

Kant como integrantes de uma sociedade global caracterizada pela persistência da 

paz, pela ausência de guerras e pelo comércio como seus fundamentos e razões de 

seu sucesso. 
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