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RESUMO 
 
No âmbito dos novos temas analisados no espectro da segurança, as questões migratórias             

apresentam-se como assuntos atuais e pertinentes dos Estudos de Segurança Internacional. No            

geral, as migrações são observadas como possíveis ameaças dado a ocorrência de uma relação              

conflituosa entre a cultura do país de acolhimento e a dos migrantes, ou ainda quando estes 

indivíduos resistem à assimilação e adaptação cultural do país de destino (cabe ressaltar que a 

assimilação corresponde a uma integração positiva, sem que seja necessária a destruição da             

identidade cultural do imigrante). O presente trabalho tem como objetivo analisar os debates             

teóricos e conceitos pertinentes às questões de migrações internacionais, de modo à tensionar             

tais análises para verificar suas limitações e fundamentações principais. A metodologia           

utilizada recorre às literaturas da Escola de Paris – referenciando-se, em especial, nos autores              

Didier Bigo e Jef Huysmans – e da Escola de Copenhague (EC), destacando as contribuições               

de Barry Buzan e Ole Wæver. Visando a uma análise sociológica crítica dos meios de               

dominação dos Estados, a primeira literatura mencionada apresenta uma abordagem detalhada           

e empírica das práticas contemporâneas de segurança, propondo o processamento racional da 

segurança sob a perspectiva weberiana de tecnologias e agências de segurança domésticas.            

Desse modo, a convergência dos temas de segurança interna e externa de um Estado decorre               

por meio de uma listagem de ameaças comuns realizada pelos governos e agências de              

segurança. A literatura da Escola de Copenhague, cujas análises emergem da conciliação de 

ideias tradicionalistas com novas agendas de segurança internacional, remete-nos         

fundamentalmente à importância da teoria da securitização – explicada, em síntese, como o 

processo discursivo pelo qual um tema é tratado como ameaça existencial, implicando, assim, 
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na extrema politização, o que permite o uso de medidas excepcionais em nome da segurança – 

além de demais questões instigadas por mencionada escola. As conclusões do artigo apontam             

para o fomento da análise das questões de migrações internacionais como assuntos de             

segurança interna e externa. Verificar-se-á que tal processo de convergência de domínios            

refere-se a práticas e atuações de grupos e atores específicos, fundamentados, muitas vezes,             

em determinados interesses, porém cujas implicações corroboraram, dentre outros         

desdobramentos, para o processo de securitização de migrantes. 

 

Palavras chaves: Escola de Paris. Securitização. Migrações 

 

Introdução 

No âmbito dos estudos de segurança internacional as questões migratórias se           

desenvolvem como importantes pautas de discussão, seja pela vinculação dos migrantes com            

possíveis ameaças nas sociedades de destinos, seja pelas demais implicações corroboradas           

com os processos migratórios, vinculadas aos aspectos econômicos, políticos e sociais de tais             

movimentos.  

O presente trabalho tem como objetivo discutir questões e aspectos pertinentes da            

relação entre ambos os temas (imigração e segurança), de modo a salientar o debate sobre a                

interface interna-externa perante o não acolhimento e securitização dos migrantes. Pretende-se           

investigar análises sobre mencionada correlação, de forma a delinear os principais           

mecanismos que contribuem para o rechaço de determinados grupos. 

Para tanto, o referencial teórico apresenta os principais conceitos da Escola de             

Copenhague (EC), literatura fundamental para a investigação, uma vez que o conceito de             

securitização apresentado pelos principais teóricos dessa Escola avalia o delineamento das           

questões consideradas como ameaças sob um processo discursivo. Também serão utilizados           

os preceitos da Escola de Paris, literatura que vai além dos desenvolvimentos do processo              

securitário proposto pela EC. Os principais teóricos da EP dão um importante enfoque às              

análises migratórias no contexto da União Europeia, apontando a consideração dos processos            

discursivos e a atuação de agentes de segurança para a conformação das políticas e medidas               
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securitárias. A hipótese do trabalho sugere que a compreensão das dinâmicas securitárias            

indica mecanismos propulsores de tal movimento tais como discursos e atuações perpetrados            

principalmente por líderes políticos. 

Dado a emergência de temas e processos migratórios, justifica-se a importância de            

discutir as correlações de tais pautas com a agenda de segurança internacional, uma vez que,               

ademais de outras possíveis implicações, a partir da despolitização e securitização dos            

migrantes a garantia de seus direitos fundamentais é prejudicada.  

 

1. O desenvolvimento dos estudos de segurança internacional 

Na primeira metade do século XX, a teoria realista apresentava seu esgotamento            

explicativo em relação às questões de segurança vinculadas não mais apenas ao espectro             

estatocêntrico. Até a Segunda Guerra Mundial, os militares tinham domínio sobre os estudos             

da guerra, e o estudo da paz era restrito ao âmbito do direito internacional (DUQUE, 2009).                

Com a eclosão de mencionada guerra, novos paradigmas e desafios desenvolveram-se, de            

modo que ocorressem mudanças teóricas e a emergência de novas ontologias, epistemologias            

e metodologias apresentadas como alternativas às teorias tradicionalistas. Com o fim do            

conflito, o realismo fora estabelecido como paradigma nas Relações Internacionais,          

apresentando Edward Carr e Hans Morgenthau como seus principais propulsores. Essa           

perspectiva negou a tendência de que os Estados têm em cooperar entre si, uma vez que, em                 

âmbito internacional, esses atores priorizariam seus interesses para expandirem seus poderes           

(DUQUE, 2009).  

Sob o contexto da Guerra Fria e do aprofundamento de novas questões – como o               

desenvolvimento de armas nucleares –, os problemas de segurança adquiriram novas           

vertentes, ainda que de modo distinto nos Estados Unidos (EUA) e na Europa, expoentes              

propulsores do tema. Nos Estados Unidos houve um maior desenvolvimento dos estudos            

estratégicos, voltados à segurança nacional e sendo largamente policy-oriented. Já na Europa,           

prevaleceram os estudos para a paz, relacionados às concepções de sociedade internacional e             

da segurança internacional (DUQUE, 2009). Essas diferenças na produção de conteúdo           

derivaram da conjuntura política internacional e das perspectivas teóricas da época. Nos EUA,             
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os estudos de segurança emergiram sob o paradigma do realismo, o que propiciou a              

elaboração dos conceitos de estratégia nuclear, dissuasão e deterrence. Essa fase inicial,           

denominada por Freedman (1998 apud DUQUE 2009) de "Anos dourados" dos estudos            

estratégicos, ocorreu a partir de meados da década de 1950, prolongando-se até o começo da               

década de 1960 com a teoria dos jogos e a premissa do ator racional como um de seus                  

principais instrumentos. As variáveis domésticas da política externa e de defesa não eram             

consideradas. 

Determinados eventos trouxeram para o centro de análise a preocupação com a            

competição militar, como a invasão soviética no Afeganistão em 1979 e a eleição de Ronald               

Reagan, em 1980 (MILLER, 2001, P.14-15 apud DUQUE, 2009). Na academia, Kenneth            

Waltz reformulou a corrente realista apresentando-lhe em Theory of International Politics           

(1979). As crises do petróleo, ocorridas na década de 1970, impulsionaram a demanda de              

temas relativos à economia internacional no conceito de segurança. Na década subsequente, a             

cooperação interestatal demandou uma análise para além da teoria realista, sendo que a             

corrente liberal-institucionalista, representada por Keohane (1984) e Krasner (1983), admitia          

que a segurança não consiste em uma área temática única ou prioritária na agenda              

internacional (DUQUE, 2009). 

O alargamento da concepção de segurança passou a ser demandado para incluir            

questões relativas a distintas áreas, como o meio ambiente, ameaças não militares e internas,              

economia, ecologia, fatores domésticos da segurança e ameaças transnacionais. A produção           

da corrente (neo)realista, como um todo, parecia insuficiente para o estudo dos fenômenos da              

política internacional. Soma-se a esses fatores a incapacidade explicativa do paradigma do           

(neo)realismo em relação ao fim da Guerra Fria. Dessa forma, a mudança do campo de               

estudos "estratégicos" para o campo de estudos "de segurança" fora consolidada, inserindo-se            

em um debate mais geral realizado no campo das Relações Internacionais, entre racionalistas,             

pertencentes às correntes (neo)realista e liberal-institucionalista, e as diferentes variações do           

construtivismo social (DUQUE, 2009). 

Com origens ocidentais e, mais especificamente, anglo-americanas, os Estudos de          

Segurança Internacional (ESI) surgiram sob esse cenário, sendo a Segunda Guerra Mundial, a             
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revolução nuclear e o pós Guerra Fria seus principais marcos teóricos. As mudanças ocorridas              

na conjuntura internacional refletiram nos debates realizados no campo teórico das Relações            

Internacionais. 

 

1.1 Relação migração e segurança: os debates teóricos da Escola de Copenhague e da             

Escola de Paris 

Entre as décadas de 1980 e 1990, teorias pós-positivistas surgiram como alternativa às             

teorias tradicionalistas, de cunho positivista, impulsionando a observação de particularidades          

e de novas agendas não restritas à centralidade estatal. O delicado delineamento dos Estudos              

de Segurança Internacional (ESI) decorreu da incapacidade explicativa que as concepções           

sobre a legitimidade do Estado e de seu uso da força apresentavam diante de novas questões                

de segurança insurgentes. No âmbito dos ESI, deu-se o desenvolvimento de literaturas que             

consideram as questões migratórias, tal como a Escola de Copenhague (EC). 

Obtendo reconhecimento teórico na primeira década do século XXI, a Escola de            

Copenhague (EC) foi importante por conciliar ideias tradicionalistas com novas agendas, de            

modo a compreender a segurança internacional abrangendo temas até então desprezados. Os            

conceitos de segurança social e securitização foram as contribuições de destaque dessa teoria             

(BUZAN & HANSEN, 2012). Para essa literatura, os setores da política, economia, militar,             

ambiental e da sociedade estão relacionados, representando um exemplo de literatura           

ampliada das Relações Internacionais com objetos referentes às coletividades, ao meio           

ambiente e aos ambientes interno e externo. 

A EC inseriu novas ontologias e epistemologias em sua análise, abrangendo novas            

vertentes até então marginalizadas nos debates de segurança, como a figura do discurso e de               

elementos não-estatais. Se os tradicionalistas tinham dificuldades em securitizar um tema ou            

questão que estivesse fora do espectro militar, o debate sobre a ampliação dos estudos de               

segurança ficou dividido entre seus opositores – segundo os quais a ampliação ocasionaria um              

efeito contraprodutivo nas Relações Internacionais – e os seus favoráveis, como os autores             

Nye, Waever, J.Ann Tickner e Buzan, defensores de espaço para novas agendas.  
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Em “Security: A New Framework for Analysis”, Buzan, Wæver e De Wilde (1998)              

propõem a investigação do discurso nos estudos de segurança, sendo a prática discursiva, em              

sua modalidade oral ou textual, o instrumento de construção do movimento de securitização.             

Apresentando-se como a continuação de políticas públicas gerenciadas por atores estatais, a            

securitização referencia-se em uma maior visibilidade aos elementos ameaçados. Mencionado          

conceito é explicado como o processo discursivo pelo qual um tema é tratado como ameaça               

existencial, implicando, desse modo, medidas excepcionais para seu tratamento. Logo,          

“dessecuritização” é o processo inverso, em que uma comunidade política deixa de tratar uma              

questão como ameaça existencial, reduzindo a demanda de medidas urgentes e/ou           

excepcionais (BUZAN; WAEVER, 2003, p.490). 

Compreendendo-se o processo de securitização, faz-se necessário analisar o papel do           

discurso e de suas implicações políticas. Para os autores:  
“Se, por meio de um argumento acerca da prioridade e da urgência de uma ameaça existencial, o ator                  

securitizante conseguiu se libertar dos procedimentos ou das regras aos quais ele ou             
ela deveria estar vinculado(a),estamos testemunhando um caso clássico de         
securitização.” (BUZAN et al.,1998; apud BUZAN & HANSEN, 2012). 

 
Buzan, Waever e Wilde (1998) consideram a securitização como um processo pelo            

qual uma questão é designada como relativa à segurança a partir do momento em que se move                 

da esfera da política normal em direção a uma esfera mais intensa, para além das regras                

estáveis do sistema internacional, delineando as causas de determinado assunto para uma            

extrema versão da politização.  

Logo, de acordo com a lógica da EC, pode-se afirmar que, em principio, qualquer              

tema pode ser securitizado. A partir do momento em que uma questão é apresentada como               

sendo de segurança, ela passa a ser considerada em um nível superior ao nível do político. No                 

entanto, esse processo implica não apenas no pronunciamento da palavra segurança, mas            

também na necessidade de construir a questão, uma vez que as ameaças e vulnerabilidades              

podem surgir em diferentes áreas, sejam elas militares ou não, mas para serem enquadradas              

como questões de segurança devem se encaixar em critérios bem definidos, que as             

distinguirão das regras da política normal.  
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Faz-se, pois, necessário compreender que uma questão securitizada é compreendida e           

tratada não apenas de modo restrito ao âmbito político de um Estado, mas também por demais                

atores, como a sociedade. Para os autores: 
A qualidade intersubjetiva da securitização não reside em mentes subjetivas e isoladas; trata-se de uma qualidade                

social, uma parte de uma esfera discursiva intersubjetiva socialmente construída [...]           
Uma securitização bem-sucedida não é decidida pelo securitizador, mas pela          
audiência [...] Portanto, a segurança (assim como toda política) não reside, em            
última instância, nem com os objetos nem com os sujeitos, mas entre os sujeitos [...].               
(BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998, p. 31; tradução nossa) 

 
Dessa forma, aponta-se a necessidade de considerar a construção social do fenômeno e             

a aceitação do mesmo por uma audiência relevante. A distinção entre o que é analisado como                

subjetivo ou objetivo é, portanto, fundamental para a investigação da literatura de            

Copenhague , uma vez que a mesma visa evitar uma visão de segurança que é dada                

objetivamente, enfatizando que ela é determinada por atores. Assim, uma medida objetiva não             

poderia ser adotada, já que a segurança é essencialmente sustentada pela política. Do mesmo              

modo, a securitização também não poderia ser tratada como um processo subjetivo, pois o              

procedimento não abarcaria somente a decisão de apenas um indivíduo, mas de toda uma              

audiência relevante (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998). Nesse âmbito, o conceito de ato de             

fala é útil para averiguar o processo comunicativo em que a questão passa a ser analisada no                 

âmbito da segurança. Segundo a EC: 
A característica distintiva da securitização é uma estrutura retórica específica. Essa qualidade é a encenação das                

questões existenciais na política para elevá-las acima da política. No discurso de            
segurança, uma questão é dramatizada e apresentada como uma questão de suprema            
prioridade; assim, rotulando-a como segurança, um agente reivindica a necessidade e           
o direito de tratá-la por meios extraordinários (BUZAN; WAEVER; WILDE, 1998,           
p. 26; tradução nossa) 

 
Temos, portanto, o estudo de discursos como uma forma eficiente de se analisar o              

processo de securitização. Ademais de outros importantes debates desenvolvidos por essa           

literatura, a investigação das questões migratórias refere-se à fundamentação dos processos           

discursivos e dos pressupostos para a ocorrência de medidas securitárias supracitados. No            

próximo subtópico, analisaremos as contribuições da Escola de Paris. 

 

1.2 Escola de Paris e a securitização 
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A Sociologia Política Internacional (IPS, na sigla em inglês), corrente de pensamento            

que discute os estudos de segurança no âmbito europeu, emergiu na década de 1990 e teve                

como objetivo debater parte das insuficiências propostas pelas disciplinas e subdisciplinas das            

Relações Internacionais. Em seu âmbito, deu-se o delineamento da Escola de Paris, literatura             

com amplo corpo teórico, fundamentada nos recursos da epistemologia construtivista e do            

anseio em perceber a conexão – e a confusão – entre os âmbitos doméstico e internacional                

(VALENÇA, 2010, p.104). 

Visando a uma análise sociológica crítica dos meios de dominação dos Estados, a             

Escola de Paris apresenta uma abordagem detalhada e empírica das práticas contemporâneas            

de segurança, sendo elas representadas, principalmente, pelos profissionais das agências de           

segurança (BIGO, 1998; BIGO, 1998, p. 7; WAEVER, 2004 apud DIAS et al, p. 15, 2011).                

Diante da proposição do processamento racional da segurança sob a perspectiva weberiana de             

tecnologias e agências de segurança domésticas, a escola sugere a condição constante e             

convenientemente construída de insegurança (VALENÇA, 2010, p. 59). 

Com o objetivo de compreender os fundamentos da segurança e o que a segurança faz,               

Didier Bigo (2008, p.116), principal autor dessa literatura, questionou os impactos dos atos             

discursivos na securitização das práticas políticas (e vice-versa) propostos pela Escola de            

Copenhague. Para a literatura de Paris, a securitização consiste em um processo sociológico             

de criação de insegurança, em que medo, violência e ameaça são fenômenos construídos por              

meio de discursos e de práticas políticas de segurança (BALZACQ; BASARAN; BIGO et al,              

2010). Essa concepção diverge da EC ao ultrapassar restrições propostas sobre a necessidade             

de problematizar e questionar os interesses nesse processo. Nesse âmbito, Bigo (2002) admite             

que o movimento de insecuritização decorre de uma série de decisões tomadas por             

profissionais de insegurança (professionals of unease), podendo eles ser representados por           

políticos, militares, agentes de patrulha, companhias privadas e agências de inteligência.           

Logo, categorizar um elemento como ameaça pode ser reflexo de seus interesses (REID,             

2014). 

Jef Huysmans, teórico da IPS, considera o movimento de securitização dos migrantes            

na Europa como um processo fundamentado em dois fatores principais: o welfare chauvinism,             
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em que o imigrante é visto como um fraudador do sistema de seguridade social, gozando,               

assim de benefícios disponíveis aos cidadãos europeus; e a noção de homogeneidade cultural,             

sugerindo a existência de uma comunidade de valores partilhados opostos (e superiores) às             

demais identidades presentes ou, no caso, emergentes com a chegada de migrantes            

(HUYSMANS, 2000, p. 753). Para o autor, o entrelaçamento de política com segurança no              

espaço europeu se apresenta sob uma estrutura tecnocrática – em que uma elite burocrática é               

responsável pela formulação dos processos securitários –, e sob a manutenção das possíveis             

ameaças e inseguranças representadas pelas chegadas de migrantes (HUYSMANS, 2000). 

Por fim, a literatura de Paris admite que as práticas de securitização tornaram-se             

institucionalizadas e normalizadas, contrariando, pois, o pressuposto da Escola de          

Copenhague de que tal movimento se dá como um processo de exceção. Logo, enquanto a EC                

verifica que a iminência de uma ameaça legitima medidas fora da normalidade, a Escola de               

Paris reconhece que as narrativas de segurança distanciam-se da terminologia de exceção e,             

ainda, insistem muito mais na naturalização de determinada ordem. Ademais, essa literatura            

afirma que as práticas securitárias são frequentemente repetidas e enraizadas em tradições das             

políticas, a partir de clamores por liberdade e democracia (BALZACQ et al., 2010, p.2).              

Assim, a securitização não é apenas uma prática discursiva, mas um conjunto composto por              

práticas discursivas e não discursivas, implicando na avaliação de como os atores constroem o              

continuum de insegurança, o que se dá pela transferência da legitimidade de lutas contra              

determinado fenômeno para outros problemas, em razão de sua ilegalidade ou de ser contra a               

vontade do governo (ALVES, 2015, p.31). 
Sob a consideração dos pressupostos e argumentos indicados pela bibliografia          

supracitada, poder-se-á realizar uma compreensão sobre as narrativas de segurança mais           

oportunas para a discussão em análise.  

 

1. O externo-interno nas questões migratórias: a categorização dos migrantes 

Partindo de análises sobre a percepção dos movimentos migratórios como resultados           

de uma construção social e como sujeitos politicamente dominados (BLAY, 2000, p. 3), esses              

movimentos implicam questões múltiplas em diferentes aspectos, que devem considerados          
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para a presente investigação. Dada a pertinência de estudarmos a relação interno-externo das             

migrações, salienta-se que o processo de categorização de migrantes (regulares, irregulares,           

“legal” e “ilegal”, dentre outros), assim como a realização de medidas e políticas securitárias,              

são atos políticos, referentes a interesses e práticas, muitas vezes, designados por            

determinados grupos e setores das sociedades de destino. Tal discussão perpassa por            

abordagens múltiplas, que vão além dos objetivos desse artigo. Nesse sentido, o presente             

tópico discute implicações que corroboram para as problemáticas perante os migrantes. 

Referenciando-se no conceito de securitização apresentado pela literatura de         

Copenhague, que, apesar dos impasses teóricos (sobretudo em referência à necessidade de            

reformular as abordagens de segurança com perspectivas para além dos atos discursivos) nos             

ajuda a compreender os processos vinculados à associação dos migrantes com possíveis            

ameaças. Referindo-se às comunidades que compartilham das mesmas ideologias, o setor           

societal, uma das vertentes apresentadas pela EC, sugere a análise da identidade como             

elemento organizador da segurança, em que objetos referentes a uma nação, religião e             

identidade coletiva podem ser percebidos como ameaças (BUZAN et al, 1998, p.22).  

Segundo Tanno (2003, p. 65) “A identidade coletiva deriva do sentimento de que o              

grupo constitui uma entidade.” Logo, a consideração de identidades rivais ou de migrantes             

como ameaças possivelmente securitizadas depende do grau de conservadorismo da          

identidade coletiva. Os processos de globalização e o aumento da interação entre diferentes             

sociedades geram ameaças, sendo os problemas relativos à migração e intolerância religiosa            

decorrentes de tais processos (TANNO, 2003, p. 65).  

Os ímpetos em proteger a identidade cultural, política e econômica de um Estado             

indica um paradoxo entre a busca pelo isolamento e a abertura à integração. Na região               

intermediária entre tais “extremos”, Waltz admite uma “zona cinzenta” em que os efeitos da              

interdependência podem proporcionar benefícios perante uma compreensão mútua e o          

enriquecimento cultural, ou conduzir ao protecionismo, ressentimento mútuo, ou ainda a           

tensões como conflitos e guerra (WALTZ, 2000, p. 15). 

Assim como a Escola de Copenhague analisa tais implicações, a Escola de Paris             

verifica que os domínios doméstico e internacional de segurança fundiram-se, gerando           
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questões analíticas e políticas (GOMES, 2017). Conforme vimos, a EP remete-se às políticas             

securitárias sob a conformação de práticas e tecnologias empregadas pelos agentes           

securitizadores e sob os efeitos que o discurso promove na sociedade e nos agentes de               

segurança (ALVES, 2015, p.30). 

Desse modo, atualmente os problemas relativos à migração contemporânea emergem          

em dois níveis: o do controle de fronteiras e dos impactos internos (políticos, econômicos e               

culturais). Os Estados têm desempenhado políticas migratórias cada vez mais restritivas e            

impositivas, sendo possível observar a tendência em se discutir a questão migratória no             

mesmo grupo de questões como terrorismo e crime organizado. Logo, os fluxos de migrantes              

podem impulsionar percepções negativas nas comunidades de destino de modo que, se os             

indivíduos dessas comunidades considerarem os que chegam ou a crescente influência de            

outra cultura (estrangeira ou nacional) como uma ameaça existencial, ocorre o processo de             

securitização (BRANCANTE; REIS, 2009). 

Partindo do conceito de securitização apresentado pela literatura de Copenhague, que,           

apesar dos impasses teóricos (sobretudo em referência à necessidade de reformular as            

abordagens de segurança com perspectivas para além dos atos discursivos) nos ajuda a             

compreender os processos vinculados à associação dos migrantes com possíveis ameaças.           

Referindo-se às comunidades que compartilham das mesmas ideologias, o setor societal, uma            

das vertentes apresentadas pela EC, sugere a análise da identidade como elemento            

organizador da segurança, em que objetos referentes a uma nação, religião e identidade             

coletiva podem ser percebidos como ameaças (BUZAN et al, 1998, p.22).  

No contexto dos movimentos migratórios contemporâneos, o alinhamento da         

segurança interna com a externa proposta por Didier Bigo é confirmada por exemplos             

conferidos no âmbito europeu, tais como as operações civis-militares no Mar Mediterrâneo.            

Tais missões têm ocorrido desde o ano de 2013 perante o fomento do número de chegadas de                 

solicitantes de refúgio aos países da União Europeia. Porém, seus objetivos não conferiram a              
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questão do salvamento desses indivíduos primordialmente . Ademais, tem-se a emergência da           2

criação de agências terceirizadas que monitoram e controlam a mobilidade. 

Outro conceito importante para a análise migratória é sobre a criminalização de tais             

indivíduos Originada nos Estados Unidos e em crescente progressão na Europa, a            

criminalização da imigração se desenvolve como um processo bastante pertinente (e           

engendrado) à compreensão securitária da imigração. Também conhecida como         

“crimigração”, mencionada teoria fundamenta-se na junção do direito criminal com o direito            

da imigração, verificando, portanto, a criminalização dos comportamentos dos imigrantes,          

além de impulsionar impasses referentes à entrada e permanência desses indivíduos, tal como             

a estratificação do acesso aos seus direitos, incluindo o direito de exercer a cidadania (GUIA;               

PEDROSO, 2017, p. 131). Esse tratamento é legitimado ao certificar que os imigrantes são              

“parasitas” do Estado (ALVES, 2015, p. 20). No entanto, de acordo com um relatório lançado               

pelo Center for Immigration Studies em 2009, não há informações suficientemente capazes de             

confirmar a existência de algum vínculo entre migração e criminalidade (CAMAROTA;           

VAUGHAN, 2009).  

Eis que a criminalização da imigração, assim como o posicionamento dos refugiados e             

demais migrantes como “inimigos”, tem se tornado uma medida eficiente para certos grupos e              

atores sociais. Visando responder às demandas sociais por segurança, autoridades políticas           

aproveitam-se da perspectiva de crimigração e corroboram para o avanço de atuações            

securitárias, a fim de, inclusive, fomentarem suas representações como “bons políticos”, já            

que tais medidas proporcionam resultados perceptíveis mais rapidamente (e facilmente), em           

comparação com programas voltados a atacar as fontes de insegurança de fato (WERMUTH,             

2011, p. 192). Desse modo, essas fontes de insegurança são remetidas a elementos específicos              

– como no caso, para os imigrantes – provocando a transferência do foco de questões             

relacionadas à ineficiência estatal na manutenção da segurança. 

2 Como exemplo, em 2015, a operação Operação Tritón, dedicada ao controle de fronteiras e operada pela                 
Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas (Frontex), demandou altos             
investimentos: 2.9 milhões de euros financiados pelo bloco europeu mensalmente. Diferentemente da Mare             
Nostrum, missão anterior sob a gestão italiana, a operação deixou a questão de salvamento dos migrantes às                 
margens, de modo que as operações de busca e salvamento de migrantes eram realizadas apenas se necessário.                 
Tal estratégia estimulou incidentes e grandes naufrágios no Mediterrâneo (TURRIÓN, 2016, p. 16).  
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2. “Estranhos” à porta: reflexões sobre securitizar em um mundo globalizado 

A escolha dos meios e dos países de destino perante a decisão de migrar apresenta               

causalidades e padrões associados e orientados por fatores estruturais. Segundo Richmond           

(1998, p. 12), expressivos fluxos de refugiados são comumente ocasionados por fatores como             

guerras, conflitos comunitários, instabilidades política, terrorismo, revoluções, expulsões de         

grupos étnicos ou grupos religiosos, deslocamento e desalojamento de populações, desastres           

naturais, entre outros eventos que geram violência, risco de vida ou opressão de direitos. Em               

todas estas causas há a existência de fatores econômicos, sociais e políticos sob atuação              

interdependente, conduzindo à necessidade de se desenvolver uma leitura multivariada e           

integrada da realidade (RICHMOND, 1998, p. 20). 

Os hiatos econômicos, que marcam as diferenças de riquezas e oportunidades entre            

determinados países e regiões (como Europa versus África), indicam que os processos de             

globalização não diminuíram as distâncias entre “mais ricos e mais pobres”, fator que fomenta              

a geração de fluxos e crises migratórias onde se tem acentuados problemas econômicos. Com              

economias instáveis e incapazes de gerar condições laborais e oportunidades melhores e            

acessíveis a uma ampla parte da população, Estados mais pobres são mais suscetíveis a crises               

políticas, desemprego e pobreza. Porém, dado a impossibilidade de impedir os movimentos            

migratórios, sejam esses sob distintas motivações e “categorizações”, como, pois,          

compreender as políticas securitárias e os impasses perante o tratamento das pautas            

migratórias na agenda de segurança? 

As percepções de medo e de ameaça passíveis de serem representados pelos migrantes             

indicam o papel dos detentores do poder na geração e manutenção da imagem dos              

recém-chegados como “inimigos”, a fim de impulsionarem seus interesses políticos.          

Classificados pela opinião pública dessa forma, esses indivíduos encontram-se fora dos           

limites da responsabilidade moral e da solidariedade de países que poderiam acolhê-los. Desse             

modo, é possível compreender (porém, não concordar) os esforços para evitar as chegadas e              

para transferir o controle dos fluxos aos espaços externos de Estados que rechaçam o              

acolhimento.  
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Diante dos fluxos migratórios atuais na Europa e das milhares de mortes de migrantes               

ocorridas nas travessias rumo aos países europeus , Zygmunt Bauman discorre em “Estranhos            3

à nossa porta” sobre as políticas e medidas contrapostas à abertura aos migrantes. As              

reflexões apresentadas pelo autor sugerem uma compreensão crítica da securitização dos           

migrantes. Na busca de potencializar sociedades cujos objetivos e meios de ação efetiva             

encontram-se em desarmonia, Bauman (2017) verifica que o afastamento das fontes de            

“problemáticas reais” promove a proposição de “medos não reais”. Visto a emergência de             

reações xenofóbicas nos países europeus nos últimos anos, tem-se o fomento de “movimentos             

nacionalistas (que) parecem constituir reações de fraqueza e medo, (e) tentativas de erguer             

barricadas para manter distantes as forças do mundo moderno” (HOBSBAWN, 1990, p.197).  

Tal como vimos anteriormente, o processo de securitização promove o rechaço e            

desumanização dos migrantes. Ainda no final do século passado, Hobsbawn alertava para os             

atritos entre nacionais e estrangeiros como, indubitavelmente, fatores importantes na política,           

nacional ou global, das próximas décadas (HOBSBAWN, 1995, p.432). Dado o crescente            

número da população mundial – estima-se que em 2030 seremos 8.5 bilhões e em 2050, 11                

bilhões (ONU Brasil, 2015) – impor barreiras aos fluxos migratórios ou ainda, adotar medidas              

securitárias não são meios realmente eficazes para impedir novas chegadas. 

Inevitavelmente, os efeitos de um mundo crescentemente globalizado, congestionado e          

“comospolitizado”, cujas fronteiras são mais dinâmicas e difusas e onde se tem uma crescente              

interdependência universal, são (e serão) cada vez mais presentes. Assim, diante da            

impossibilidade de impedir novos fluxos migratórios, faz-se necessário que Estados,          

indivíduos e demais atores tenham o que Bauman (2017) nomeou de “consciência            

cosmopolita”, estando, portanto, abertos ao diálogo com os que chegam, fomentando, pois,            

uma convivência harmônica. 

 

 

3 Mesmo não sendo um fenômeno recente na Europa, a “crise migratória” atual tornou-se pauta importante de                 
discussão e resolução por partes dos países europeus, dado os números recordes de requerentes de asilo em 2015                  
(EUROSTAT, 2016) e de naufrágios ocorridos nas rotas do Mar Mediterrâneo, em 2016 (OIM, 2017). Somados                
aos constantes migrantes econômicos, os fluxos de requerentes de asilo aumentou principalmente devido aos              
conflitos e instabilidades em países do Oriente Médio, como Síria, Iraque e Afeganistão. 
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DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE: UMA ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO 

DE AMARTYA SEN PARA O DEBATE SOBRE O DESENVOLVIMENTO 
 

Brenda Campos Silveira  1

 

RESUMO 2

A partir da Segunda Guerra Mundial o tema de desenvolvimento foi muito recorrente e              

passou a ser discutido em vários foros com um tom mais emergencial. Assim, a preocupação e                

o debate sobre desenvolvimento econômico floresceu; inicialmente as discussões e          

formulações teóricas sobre o tema se concentravam nas mãos dos economistas, assim políticas             

direcionadas ao desenvolvimento eram essencialmente econômicas e estavam relacionadas ao          

funcionamento do mercado. No final da década de 1960 os limites para a retórica do               

desenvolvimento econômico são evidenciados através do aspecto ambiental, através dos          

debates iniciados no Clube de Roma em 1968 conhecido como “crescimento zero”,            

eventualmente no âmbito das Nações Unidas em 1972 na Conferência das Nações Unidas             

sobre o Ambiente Humano, mais conhecida como Conferência de Estocolmo. Houve a            

constatação de que, apesar dos ganhos para a sociedade em termos tecnológicos, a utilização              

dos recursos naturais com tal intensidade e rapidez seria tornaria a vida humana insustentável              

nos anos que estariam por vir. O discurso do desenvolvimento limitado aos aspectos             

econômicos, crescimento da renda, industrialização eram falhos ao não considerar as           

consequências da degradação da natureza de forma inconsequente, e já em documentos que             

descrevem a necessidade de adotarem políticas que se configuram como um           

“desenvolvimento sustentável” é possível observar uma retórica que discorre sobre a           

dimensão humana e de justiça social do processo de desenvolvimento, dentre os princípios do              

desenvolvimento sustentável estariam pontos como integrar desenvolvimento e conservação         

da natureza, satisfazer as necessidades humanas fundamentais, buscar equidade e justiça           

1 Discente do curso de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia. Possui interesse nas               
áreas de pesquisa: direitos humanos, desenvolvimento socioeconômico e cooperação para o desenvolvimento.            
E-mail: bre.campossilveira@gmail.com 
2  Resumo apresentado da mesma forma tal qual submetida à organização do evento para avaliação inicial da 
proposta do artigo, foram mantidas as devidas proporções à pedido da mesma. 

0 



 
social e preservar a integridade ecológica. Deste ponto em diante é possível observar             

fortemente a contribuição da retórica do economista Amartya Sen para o debate do             

desenvolvimento, que ao longo dos anos vinha abordando aspectos para além de índices             

econômicos. Amartya trouxe a ideia de desenvolvimento como expansão das capacidades,           

através de uma abordagem liberal, evidenciando grande influência do pensamento kantiano -            

onde trouxe o questionamento sobre o papel dos seres humanos no processo do             

desenvolvimento, logo seria o ser humano o meio ou o fim para tal empreendimento? A partir                

de uma análise conceitual, revisão bibliográfica e documental o presente estudo procura            

evidenciar a contribuição de Amartya Sen ao introduzir o conceito de liberdade para o debate               

sobre o desenvolvimento, tal como os desdobramentos dessa interpretação na política           

internacional, como já se pode averiguar através de empreendimentos como o Índice de             

Desenvolvimento Humano e documentos oficiais que servem de diretrizes para órgãos de            

organizações internacionais direcionados ao desenvolvimento, como a Declaração sobre o          

Direito ao Desenvolvimento de 1986, que considera o direito ao desenvolvimento como um             

direito humano que implica a realização de todos outros.  

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento econômico; Desenvolvimento Humano; Amartya 

Sen; 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É notável uma modificação substancial no conceito de desenvolvimento em razão da            

alteração das dinâmicas econômicas e interação entre nações a partir de 1950, momento em              

que se iniciam os principais debates sobre a questão. Podemos observar a evolução do debate               

através de conceitos conhecidos como desenvolvimento econômico, desenvolvimento        

sustentável, relações de centro e periferia, dominação e subordinação, progresso e etapas.            

Retóricas como desenvolvimento considerado como um direito humano também são          

relevantes e é necessário avaliar a influência de todas essas vertentes nos instrumentos de              

política internacional - tal qual a efetividade das recomendações dessas abordagens quanto às             

políticas de desenvolvimento de determinados países. (ANJOS FILHO, 2013) 
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Assim, o presente trabalho busca analisar a diferença entre abordagens          

desenvolvimentistas, do debate puramente econômico às que inserem a dimensão social,           

política e ambiental, compreendendo a evolução do conceito de desenvolvimento, entretanto o            

ponto focal é captar as contribuições de Amartya Sen para o debate, uma vez que sua                

teorização é considerada disruptiva quanto ao nível de análise e abordagem. Muito se fala              

sobre sua influência para uma concepção de desenvolvimento centrada no indivíduo, levando            

o foco de variáveis puramente econômicas para a noção de possibilidade da realização das              

capacidades do ser humano, o tornando verdadeiramente livre. O Estado teria um papel nesse              

processo garantindo as condições básicas para o exercício de suas liberdades e            

desenvolvimento de suas capacidades, tendo que essas liberdades individuais são essenciais           

para garantir e promover desenvolvimento de determinada comunidade - aqui compreende o            

sentido plurívoco de desenvolvimento, seja ele social, econômico ou político. (ANJOS           

FILHO, 2013) 

Segundo Nicholas Onuf, é possível observar que temas como o desenvolvimento           

econômico e direitos humanos são preocupações centrais do pensamento liberal. A influência            

do liberalismo se dá na esfera política, econômica, cultural e até moral, de acordo com o                

pensamento liberal as pessoas devem ter autonomia para obter seu desenvolvimento total,            

todos devem contribuir para o desenvolvimento, entretanto a situação de desenvolvimento é            

tida como uma questão de escolha, portanto é somente potencial. De acordo com esse              

pensamento, aptidões são vistas como normalmente distribuídas, assim também seriam os           

benefícios das atividades produtivas. A concepção liberal da condição humana, segundo o            

autor, não começa com o indivíduo mas com a sociedade, uma vez que direitos, necessidades,               

escolhas, bens tem uma prerrogativa social, em que para obtê-los é necessário trabalhar em              

conjunto. Ponto de vista que é confirmado por Sen em 2000, ao dizer que a condição de                 

agente de cada um é inescapavelmente restrita e limitada pelas oportunidades sociais, políticas             

e econômicas de que dispomos, mas é através delas que os indivíduos podem efetivamente              

moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. (ONUF, 2018) (SEN, 2000) 

 

2. PRINCIPAIS TEORIAS DO DEBATE SOBRE DESENVOLVIMENTO  
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2.1 Teoria da Modernização 

 

É entendido que a Teoria da Modernização advém de uma ideia já existente em              

relação à mudança social e evolução das nações através de uma visão progressista e de que                

esse progresso é inevitável - se considerarmos através de um viés Weberiano, essa mudança e               

evolução social advém de alterações internas que impactam os sistemas sociais e se tornam              

cada cada vez baseados na racionalidade científica tanto nos quesitos de organização dos             

governos quanto nas relações sociais individuais. Como já abordado, é necessário explicitar a             

causa da expansão no debate sobre o desenvolvimento para compreender a evolução e as              

retóricas das principais escolas de pensamento, especialmente a partir da Segunda Guerra            

Mundial. (CAMPOS, 2005) 

Logo, a Teoria da Modernização da década de 1960 pode ser entendida como             

desdobramento dessa tradição, através dela intelectuais buscavam explicar a existência de           

irregularidades da distribuição de recursos e inserção no Sistema Internacional, logo           

esclarecer e solucionar o fator do subdesenvolvimento, este que se apresentava como uma             

grande demanda, principalmente por parte destes “países do Sul”, como as ex-colônias            

europeias. Assim, em face de um contexto em que as potências europeias estão fragilizadas e               

devastadas pelo conflito, com a situação política internacional se direcionando para uma            

situação de bipolaridade, a Teoria da Modernização serviu muito bem ao interesse de política              

externa estadunidense a apresentar o desenvolvimento espelhado em si e nos outros países do              

primeiro mundo, logo uma condição que poderia ser alcançada através da adoção de uma              

lógica econômica capitalista e um sistema político democrático. (CAMPOS, 2005) 

Com a crescente ascensão dos Estados Unidos e em contraponto o movimento            

comunista internacional ganhando força, a desintegração dos impérios coloniais na África,           

Ásia e América Latina fez com que esses novos Estados-nação do terceiro mundo buscassem              

um modelo de desenvolvimento para melhorarem suas situações econômicas e lhe darem            

independência política, desta forma, através desse viés da modernização foi teorizado acerca            

dos diferentes tipos de sociedade e suas características, tal como os passos que devem tomar               
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para alcançar um nível de desenvolvimento, logo, inserção internacional tal como as potências             

ocidentais - principalmente ao modelo estadunidense.  (CAMPOS, 2005) 

Um dos principais nomes cujas produções bibliográficas se encaixam no entendimento           

de Teoria da Modernização nos estudos de desenvolvimento é o economista estadunidense            

Walt Whitman Rostow. A obra a ser discutida nesse trabalho é o livro “Etapas do               

Desenvolvimento Econômico” estas ideias influenciaram várias políticas e ações em prol do            

desenvolvimento, como o Plano Marshall. É importante compreender que essa abordagem é            

tida como uma corrente fundante para a disciplina de desenvolvimento econômico, em sua             

proposição, Rostow propõe que todas as sociedades, apesar de suas particularidades, teriam            

uma trajetória de desenvolvimento semelhante. Tal estudo apresenta-se como um esforço           

generalizante que reforça o argumento que as políticas e recomendações para o            

desenvolvimento podem ter caráter universal, uma vez que eventualmente - dado as condições             

necessárias, todas sociedades estariam aptas a atingir o mesmo nível de progresso.            

(ROSTOW, 1959) 

Assim Rostow introduz a sua conceituação de cinco etapas pelas quais todas as             

sociedades deveriam passar para atingir o nível ideal de desenvolvimento. Através de seu             

argumento entende-se que a sociedade moderna é algo ideal e sociedades tradicionais, tal             

como seus valores e estruturas, são tidos como formas primitivas e ineficientes de             

organizações que devem e, eventualmente, serão superadas. Logo, a modernização é um            

processo de homogeneização inevitável e irresistível, é uma modificação para uma etapa            

qualitativamente melhor que é também irreversível, em última instância seria um processo de             

europeização ou até americanização - uma vez que se entende que essas sociedades são, em               

uma perspectiva histórica, economicamente prósperas, assim além de todas as outras           

características acima citadas, a modernização é uma situação desejável uma vez que sistemas             

políticos modernos são tidos como mais eficientes ao tratar de situações como identidade             

nacional, legitimidade, participação e distribuição do que sistemas tradicionais. Uma solução           

para sanar a questão do subdesenvolvimento ou promover o desenvolvimento desde uma            

condição de sociedade tradicional seria a provisão de ajuda aos países que se encontram em               

essas situações em forma de tecnologia, expertise e capital. (REYES, 2001) 
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Grandes críticas à vertente tradicional dessa teoria são os fatores de que o             

desenvolvimento não é necessariamente unidirecional, não há um modelo de desenvolvimento           

possível - tendo em vista de que o modelo favorecido é o do padrão de desenvolvimento norte                 

americano, uma vez que temos situações de grande desenvolvimento e modernização de            

países que não adotaram o modelo político democrático - como os monstruoso crescimento             

observado no período de autoritarismo na República da Coreia a partir de 1960. Outras              

críticas ao pensamento tradicional da Teoria da Modernização é de que há a implicação de               

eliminação de valores tradicionais sendo que há outras correntes que indicam que não é              

possível dizer que valores tradicionais são sempre dicotômicos à sociedades modernas.  

Finalmente, outro aspecto criticado no escopo de análise das Teorias de Modernização            

é que negligenciam relativamente fatores externos e da estrutura do sistema internacional,            

políticas para sanar as condições e necessidades de países do terceiro mundo consideram             

principalmente fatores internos, instituições sociais e valores culturais. Logo, se estabelece           

uma relação Norte-Sul em que os países do Norte impõe e demonstram que a desigualdade do                

sistema e as consequências que países do Sul sofrem devido a essa inserção desqualificada              

não é uma situação inerente ao próprio ordenamento internacional, mas é fruto da ignorância e               

atrasos as quais as estruturas sociais desses Estados estão submetidas. São causas internas que              

moldam e são responsáveis pelas estruturas nacionais, não considerando aspectos da           

macroestrutura internacional como as relações de dependência entre os países. (REYES,           

2001) 

 

2.2 Teoria da Dependência  

 

Umas das principais críticas à abordagem de Rostow partiram dos economistas da            

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) - onde é entendido que               

nasce o debate da teoria da dependência. Intelectuais como Raúl Prebisch e o brasileiro Celso               

Furtado apresentam como, considerando condições estruturais do mercado e da Divisão           

Internacional do Trabalho, os países estão configurados em uma relação centro-periferia. Tais            

economistas dão enfoque às particularidades da região da América Latina, negligenciadas por            
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Rostow e defendem que países considerados pertencentes à periferia estão condicionados à            

questões históricas e estruturais que os impedem de atingir o mesmo nível de             

desenvolvimento que países considerados “do centro”. Os países periféricos sofrem com a            

constante deterioração dos termos de troca, que afeta o processo de desenvolvimento dos             

mesmos pois afeta a capacidade de industrialização interna e remuneração, fazendo com que a              

condição de país primário-exportador se perpetue. (BIELSCHOWSKY, 2000) 

Prebisch olhando para o caso dos países da América Latina postula condições            

necessárias para gerar de desenvolvimento internamente em determinado país como: a           

importância do controle da política fiscal por parte dos governos, criar uma plataforma de              

investimento cujo o capital nacional tem preferência, reforçando assim o processo de            

industrialização interno para gerar uma demanda efetiva interna, que por sua vez aumentaria             

os salários dos trabalhadores e impactaria positivamente na demanda agregada desse mercado            

interno, além disso destaca também a importância da providência de serviços sociais por parte              

do governo - não somente por motivações altruístas, pas pelo fato de que geraria melhores               

condições para setores empobrecidos a serem mais competitivos e finalmente expõe que o             

caminho para a maior independência política e econômica junta ao desenvolvimento nacional            

depende fortemente de um projeto de industrialização nacional voltado à substituição de            

importações. (BIELSCHOWSKY, 2000) (REYES, 2001) 

Após o crescimento da escola cepalina em 1950, autores como Teotonio dos Santos,             

Samir Amin e Henrique Cardoso também contribuíram para o debate, é necessário destacar             

que os dependentistas partem de uma perspectiva neomarxista e dialoga com a Teoria Geral              

de Keynes, além disso teorizações dessa corrente contam fortemente com abstrações e sofrem             

críticas devido a essa característica. Basicamente, as hipóteses destes autores quanto ao            

desenvolvimento se concentram na necessidade de criar uma demanda interna efetiva quanto            

aos mercados domésticos, reconhecer que o setor industrial é central para a promoção desse              

desenvolvimento uma vez que soluciona a questão da produção (logo, remuneração advinda)            

de produtos de maior valor agregado, somado a um governo presente que tornará possível o               

aumento dos padrões de vida da população daquele determinado Estado - vemos assim que              

teóricos da dependência pregam a importância não somente de romper o vínculo de             
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dependência financeira com o centro, mas também em relação à produção, investimentos e             

industrialização.  (REYES, 2001) 

A Teoria da Dependência tanto quanto a Teoria da Modernização estão em um mesmo              

tópico devido às críticas semelhantes que recebem quanto a sua unidade de análise e nível das                

propostas para remediação, ou eventual superação, da condição de subdesenvolvimento. Os           

dois escopos teóricos se concentram na unidade de análise do Estado-Nação, principalmente            

nações empobrecidas e/ou subdesenvolvidas, nas economias nacionais e em suas questões           

identitárias e históricas de formação econômica, enquanto é possível observar que em            

abordagens como a Teoria do Sistema-Mundo e da Globalização abrangem e estudam sobre             

maiores estruturas e sistemas, dinâmicas a quais esses Estados estão submetidos, logo,            

esforços mobilizando aspectos internos e políticas industriais nacionais não seriam suficiente           

para superar ou amenizar a situação de dependência. Dentro da própria escola dependentista             

há divergências sobre o grau da dependência e da submissão dos países periféricos frente ao               

centro, como podemos ver através das contribuições de Fernando Henrique Cardoso.           

(REYES, 2001) 

 

2.3 Teoria do Sistema-Mundo 

 

Apesar das teorizações do Sistema-Mundo também advirem de uma tradição          

neomarxista tal qual a Teoria da Dependência, a Teoria do Sistema-Mundo propõe questões             

não abordadas e discutidas pelos dependentistas. Têm-se que a Teoria do Sistema-Mundo            

seria uma interpretação mais atualizada e abrangente quanto aos estudos de desenvolvimento,            

uma vez que apresenta a hipótese de que teorias tradicionais são incapaz de explicar situações               

de subdesenvolvimento em um mundo cujo escopo da economia capitalista se modificou de             

tal forma que a base teórica de Economia Clássica na qual as proposições de outras tradições                

se baseiam não tem mais potencial explicativo. Logo, em suas obras, um dos principais              

contribuintes para a teorização Sistema-Mundo, Immanuel Wallerstein, introduz questões         

sistêmicas e a unidade de análise se transfere dos estados-nação para questões estruturais e              
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instituições que compõem o sistema internacional, principalmente em matéria de economia           

mundial. (REYES, 2001) 

Com essa diferente forma de capitalismo, considerando os sistemas de mercado e            

financeiro internacionais, os estados do Terceiro Mundo encontram novos desafios para tentar            

elevar seus padrões de vida e melhorar seus índices econômicos e inserção internacional,             

considerando que neste cenário - a partir da década de 1960, os governos nacionais detém               

cada vez menor influência sobre condições as quais os Estados são submetidos. A Teoria do               

Sistema-Mundo floresceu em um contexto de novos sistemas de comunicação, mecanismos           

de troca e ressignificação do sistema financeiro internacional. Segundo essa teoria é            

necessário estudar a realidade dos sistemas sociais para reconhecer o novo caráter do sistema              

capitalista, para assim criar políticas e desenvolver diagnósticos para promover o           

desenvolvimento. A estrutura de análise dessa teoria pode ser identificada como trimodal, em             

que são considerados o centro, a semi-periferia e a periferia. Considerando essa estrutura e as               

novas dinâmicas do sistema capitalista, quanto ao desenvolvimento e à inserção internacional            

dos Estados, há a possibilidade para uma mobilidade ascendente e descendente na economia             

mundial. O foco de análise dessa abordagem teórica é o sistema social, podendo ser estudado               

no nível mais individual de um país, mas também seu ambiente externo. As principai              

preocupações dessa abordagem teórica estão na aplicação e transferência de tecnologia           

produtiva, mecanismos financeiros e as operações de mercado mundiais - são consideradas            

essas transações e os efeitos na prosperidade de determinado país.  (REYES, 2001) 

 

3. SEN E A IDEIA DE DESENVOLVIMENTO COMO LIBERDADE 

 

Amartya Sen é um economista indiano, recipiente do prêmio Nobel em 1988 devido às              

suas contribuições sobre o bem-estar social e a escolha nesse processo de obtenção de              

bem-estar, entende-se assim que seus estudos econômicos em múltiplos campos, tal como o             

em questão neste trabalho - o desenvolvimento, centrados na pessoa humana, suas liberdades             

e valores intrínsecos tiveram grande ressonância no pensamento econômico internacional. A           

principal obra com a qual o presente artigo dialoga é seu livro “Desenvolvimento como              
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Liberdade”, lançado originalmente em 1999, em que o autor baseia-se em cinco conferências             

que proferiu enquanto membro da presidência do Banco Mundial em 1996 e representa um              

esforço de teorização de uma ideia acerca do desenvolvimento até então não discutida e              

considerada da forma apresentada por Sen que representa, em partes, oposições e            

contestações, em outros momentos podem ser entendidas como um avanço às formulações            

teóricas mais conhecidas sobre o desenvolvimento.  (SEN, 2000) 

De modo geral, podemos concluir que a principal contribuição do economista para o             

debate do desenvolvimento foi considerar a necessidade de uma abordagem mais           

compreensiva que vai para além do foco em indicadores de crescimento econômico como,             

políticas voltadas para o desenvolvimento focarem apenas no aumento do PNB per capita ou              

níveis de industrialização nacionais. O autor não nega a importância do crescimento            

econômico para o desenvolvimento de determinada nação, entretanto, quando comparada às           

contribuições de autores como Rostow, Wallerstein e Prebisch, a abordagem de Sen quanto ao              

Desenvolvimento como Liberdade apresenta uma particularidade em que as primeiras          

formulações teóricas focam ou em questões internas de países ou em questões estruturais do              

sistema internacional, já o cerne da construção analítica de Amartya é o ser humano e ao                

longo de sua obra destaca a importância da participação ativa e construção por parte do               

mesmo no processo de desenvolvimento de determinado povo, logo o papel do indivíduo é              

muito mais central, enquanto em outras perspectivas o ser humano é apenas um recipiente              

passivo dos benefícios - ou possíveis malefícios do processo de desenvolvimento. (SEN,            

2000)  

 

3.1 A importância da discussão sobre liberdades e capacidades 

 

É importante destacar que, quanto à discussão sobre liberdades substantivas - como            

liberdades políticas, direitos civis, liberdades econômicas, liberdade à não morbidade precoce,           

direitos à educação e acesso a serviços de saúde não se deu início em Sen, entretanto, essas                 

questões eram geralmente analisadas e cogitadas quanto à elaboração de políticas para o             

desenvolvimento de determinado local considerando seu potencial instrumental para gerar          
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uma melhora dos índices econômicos, enquanto Sen introduz a perspectiva de liberdades            

humanas para o debate e valoriza não apenas seu caráter instrumental mas considera que essas               

liberdades devem ser proporcionadas apesar de suas consequências positivas para o processo            

de crescimento econômico, ou seja - direitos civis e de participação nos processos             

deliberativos sociais são importantes não porque há a concepção de que sistemas            

democráticos são mais prósperos, mas porque direitos civis e liberdades políticas são            

importantes em si e estão relacionadas à dignidade da pessoa humana. (SEN, 2000) 

Logo o debate sobre a aquisição de liberdades, as diversas relações empíricas entre os              

múltiplos tipos de liberdade e seus determinantes é o ponto central do seu argumento. O               

desenvolvimento, dessa forma, seria um processo de eliminação das fontes privações de            

liberdade como a pobreza, carência de oportunidades econômicas e intolerância. Assim,           

Amartya apresenta aqui a liberdade é central para o processo de desenvolvimento devido a              

duas funções principais que desempenha, o motivo avaliatório e a questão da eficácia; a              

questão avaliativa se dá pela observação do progresso através da expansão das liberdades das              

pessoas, enquanto a questão da eficácia é explicada pelo fato de que o processo de               

desenvolvimento é totalmente dependente da condição de agente das pessoas. É possível            

observar então que há uma relação mútua em que, através de suas liberdades e capacidades, é                

possibilitado ao indivíduo que participe ativamente do desenvolvimento de sua comunidade e            

esse desenvolvimento é, em si, um processo que proporciona a expansão das liberdades.             

(SEN, 2000) (SEN, 1993) 

A centralidade da “liberdade” para o desenvolvimento reside no fato de que é             

imprescindível que haja a participação individual orientada para o progresso da comunidade e             

essa participação individual só é possibilitada pelas liberdades, através as quais a pessoa pode              

escolher seu modo de vida e posições ocupadas na sociedade, sendo livrado de situações              

como o trabalho forçado para garantir sua sobrevivência. A abordagem de Amartya Sen, tal              

como demonstrada pelo próprio autor, tem bases teóricas liberais, tal como influências de             

Adam Smith e Immanuel Kant, no que tange à ética e questionamentos sobre valores inerentes               

à humanidade, porém contrário ao que geralmente se pensa sobre uma abordagem ou tentativa              

de teorização sobre determinado fenômeno partindo de uma corrente liberal, Sen defende a             
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participação ativa do governo para garantir circunstâncias em que as capacidades podem ser             

desenvolvidas e os indivíduos sobre sua jurisdição possam expandir suas liberdades e            

participação no processo de desenvolvimento. (SEN, 2000) 

Um grande exemplo desse posicionamento por parte do autor é a análise do aumento              

da expectativa de vida no Estado de Kerala, na Índia, fruto de financiamento público para               

políticas educacionais e de saúde, esse financiamento aconteceu sem a prerrogativa do            

crescimento da renda daquela população - ou seja, o governo local não esperou ser mais               

próspero para investir em sua população, mas o fez pois consideraram um passo fundamental              

para iniciar o processo do tão almejado desenvolvimento econômico. Ao longo de sua obra, é               

sempre sustentado que para compreendermos o desenvolvimento de forma compreensiva,          

precisamos ver para além do crescimento econômico - como visto nas outras abordagens, é o               

ponto focal da discussão. Entretanto, falar sobre liberdade não é esquecer a importância do              

crescimento econômico, pelo contrário, ter mais liberdade é importante pois favorece a            

oportunidade do indivíduo ter resultados mais valiosos em seus empreendimentos sociais,           

como exemplo; maiores índices de escolaridade influenciam na inserção mais qualificada no            

mercado de trabalho e habilita a participação política mais eficaz. Tal como outros esforços              

analíticos buscam estabelecer um diagnóstico para a condição da pobreza, Sen também            

apresenta sua contribuição e enfatiza que a pobreza representa uma situação de privação de              

capacidades básicas e liberdades substantivas, não somente o fato de que vivem com baixos              

níveis de renda - não é possível compreender algumas dessas privações somente através de              

estatísticas de distribuição de renda, é preciso olhar para informações demográficas, médicas            

e sociais.  (SEN, 2000) 

 

3.2 Contribuição quanto aos fins e meios do desenvolvimento 

 

O desenvolvimento pode ser visto como um processo feroz que requer muitos esforços             

para alcançá-lo, logo, é entendido que seja necessário um sacrifício da sociedade, o que gera a                

tomada de decisões duras, como negligenciar preocupações sociais e questões de direitos            

fundamentais em detrimento do crescimento econômico, isso se dá através da justificativa de             
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que essa austeridade será recompensada na medida em que o desenvolvimento produzir frutos             

suficientes. Porém, Sen introduz uma visão alternativa que vê o processo de desenvolvimento             

como “amigável”, em que se reconhece o valor das redes de segurança social - como seguro                

desemprego, previdência, e também não abre mão das liberdades políticas. Logo, tanto a             

manutenção quanto expansão das liberdades é considerado o fim primordial e o principal             

meio do desenvolvimento, sendo a liberdade constitutiva e instrumento de todo processo,            

assim reforça que a liberdade humana é importante em sua natureza, é intrínseco ao processo               

de desenvolvimento não apenas pelo que pode proporcionar. (SEN, 2000) 

Entretanto, para que o esforço teórico seja aplicado à realidade e seja possível analisar              

a condição das comunidades humanas de acordo com a expansão de suas liberdades, esse              

conceito não pode ser abstrato e intangível, assim Amartya discorre sobre as principais             

liberdades instrumentais observadas em um grupo social, através das quais é possível alcançar             

outros tipos de liberdade - os principais tipos discriminados pelo autor são as liberdades              

políticas, as facilidades econômicas, as oportunidades sociais, garantias de transparência e a            

existência de segurança protetora. Essas são questões palpáveis através das quais é possível             

analisar as condições de determinada sociedade e como processo de desenvolvimento consiste            

na eliminação de privações, é válido centralizar a análise nessas principais liberdades            

instrumentais e as condições habilitadoras geradas pelas mesmas uma vez que têm efeito             

complementar umas às outras. Liberdades políticas, concebidas como direitos civis,          

referem-se à possibilidade de decidir questões referentes ao governo, fiscalizar e criticar            

autoridades; as facilidades econômicas se referem à oportunidade que os indivíduos têm de             

utilizar recursos econômicos com propósito de consumo, troca ou produção; as oportunidades            

sociais se referem às disposições quanto à educação e saúde presentes na sociedade; já as               

garantias de transparência estão vinculadas à questão da confiança e sua importância nas             

interações sociais, inibindo corrupção, irresponsabilidade financeira, entre outras situações;         

por último, segurança protetora está relacionada à proteção fornecida aos indivíduos em            

situações de mudanças materiais que afetam suas vidas de forma adversa, essas proteções             

podem se dar na forma de benefícios aos desempregados e suplementos de renda a indigentes               

e distribuição de alimentos em casos de fome coletiva. (SEN, 2000) 
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Em resumo, porque as liberdades são tão fundamentais para o processo de            

desenvolvimento ao ponto de serem os meios e os objetivos finais do mesmo? As liberdades               

instrumentais aumentam diretamente a capacidade das pessoas, essas capacidades -          

juntamente às disposições sociais, são determinantes da ação individual, a qual afeta            

diretamente o rumo de uma determinada sociedade. Maiores capacidades advindas de amplas            

liberdades garantidas indicam que o indivíduo tem maiores possibilidades de escolha para            

viver conforme deseja e ocupar o papel social almejado, o que indica que não sofre mais de                 

questões limitadoras básicas como fome, trabalho forçado, privação de direitos civis e            

econômicos, mortalidade precoce. Essa multiplicidade da possibilidade de atuação social          

configura uma sociedade mais complexa e complementar, logo mais desenvolvida e           

produtiva. É possível concluir através desta abordagem que a questão do desenvolvimento            

humano não é um luxo de países desenvolvidos que já possuem altos níveis de renda, mas a                 

preocupação quanto ao desenvolvimento humano é essencial para o processo de           

desenvolvimento em um aspecto mais global. (SEN, 2000) 

 

4. A DECLARAÇÃO SOBRE O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E O IDH 

 

A partir da década de 1990 os debates sobre desenvolvimento econômico e políticas             

relacionadas ao mesmo sucumbiram à ideia de que desenvolvimento é muito mais do que o               

crescimento de questões materiais de uma sociedade, mas o processo de desenvolvimento            

deve ser direcionado para o bem-estar da comunidade. Como vimos, Sen, em suas             

publicações a partir do final da década de 1980 tem contribuído grandemente para essa              

abordagem, inclusive foi um dos idealizadores do Índice de Desenvolvimento Humano, uma            

tentativa de, apesar de simplificada, incluir questões inerentes ao bem-estar e oportunidades            

sociais das comunidades humanas. Logo, a proposta era de que fossem incluídas à análise do               

desenvolvimento quantificadas questões de índices de educação, longevidade e renda.          

Consideravelmente esse instrumento de análise de desenvolvimento dos países é um avanço            

quando se compara às abordagens que somente se preocupam com os ganhos materiais e              

renda de uma comunidade, entretanto de acordo com grandes pensadores do desenvolvimento            
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humano, como a economista e professora Sakiko Fukuda-Parr, o IDH, por seu caráter             

simplista ainda deixa de lado muitas dimensões essenciais para o pleno desenvolvimento            

humano, como a avaliação da participação política.  (FUKUDA-PARR, 2004) 

Outro instrumento de política internacional importante para o debate de          

desenvolvimento humano é a Declaração do Direito ao Desenvolvimento. Em dezembro de            

1986, através da Resolução n. 41/128 da Assembleia Geral das Nações Unidas, o             

desenvolvimento passou a ser considerado oficialmente como um direito humano. Nesse           

documento há o reconhecimento do fato de que o desenvolvimento é um processo econômico,              

social e político abrangente, além disso explicita a responsabilidades do Estado para com o              

Desenvolvimento. É possível dizer que concepção do que é o direito humano ao             

desenvolvimento reflete, em grande parte as ideias de Amartya Sen de desenvolvimento como             

liberdade - como é possível atestar através do Artigo 1° da Resolução “(...) todos os povos                

estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político (...) no             

qual todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados”.            

(ANJOS FILHO, 2013)  

Reconhece-se que o estabelecimento do desenvolvimento como um direito humano          

fundamental gera variadas implicações na política internacional - como os desdobramentos           

trazidos pela conhecida Human Rights Approach to Development, recomendada pelas Nações           

Unidas em seus relatórios a partir do início do século XIX. O desenvolvimento passa a ser                

visto de forma mais holística e interdependente quando considerado como um direito humano,             

uma vez que vincula a realização de outros direitos humanos para sua própria efetividade. Tal               

qual a noção de que a realização das liberdades estão interligadas, da mesma forma estão os                

direitos humanos. É necessário avaliar os desdobramentos dessa concepção e discurso, seja            

em termos de normativas internacionais ou instituições. O estudo da implicação do sistema de              

direitos humanos no desenvolvimento se deu de forma expressiva a partir do fim da Guerra               

Fria, foi um passo importante para definição do desenvolvimento, que passou a se dar além da                

esfera econômica, assim incluir o debate de direitos humanos no âmbito do desenvolvimento             

traz uma visão mais holística ao conceito. Como já vimos, a datar da década de 1990, houve                 

uma maior convergência dos pesquisadores quanto ao significativo papel dos direitos           
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humanos no desenvolvimento, entretanto a compreensão de qual era esse papel e o qual seria               

a contribuição para o debate permaneceu vago e contestável. (UVIN, 2007)  

Como consta na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, o direito ao            

desenvolvimento é um direito humano inalienável, em virtude do qual toda pessoa estão             

habilitadas a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e político, no qual ele             

pode contribuir e deve poder dele fazer uso. Assim, para que essa situação seja possível, é                

preciso que exista um ambiente em que todos seus direitos humanos e liberdades             

fundamentais possam ser plenamente realizadas. Os estudos de Amartya certamente          

influenciaram a agenda internacional no quesito do desenvolvimento, entretanto agora,          

quando esse conceito já foi estabelecido e adotado, mesmo que não em sua integridade, pelas               

Nações Unidas e outros aparatos institucionais há o debate se, a forma como foi estabelecido               

e as formas para a sua obtenção expressada em iniciativas como os Objetivos de              

Desenvolvimento Sustentável são suficientes. Há questionamentos pertinentes nesse debate,         

como seria o papel do Estado no processo de garantia de um ambiente para que indivíduos                

sob sua jurisdição possam alcançar o desenvolvimento. Legistas, cientistas sociais, filósofos,           

entre outros acadêmicos questionam a relevância e a efetividade de uma abordagem que             

considera a questão do desenvolvimento como matéria de direitos humanos, há debates            

também sobre as limitações e os benefícios que poderiam ser trazidos à questão do              

desenvolvimento quanto tratado como um desenvolvimento.  (UVIN, 2007)  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Através de uma discussão centrada no ser humano, Amartya Sen vem de uma tradição              

que advoga a necessidade do debate do desenvolvimento ser expandida e mais completa, uma              

vez que é atestado que o desenvolvimento é um processo plural, que dialoga com diversas               

áreas de uma sociedade e sofre influência de inúmeras dinâmicas interestatais, tal como             

também as influencia. Entretanto, considerar o ser humano como objeto de análise é um              

desdobramento teórico inovador, podendo ser considerado até radical. O trabalho de Sen é             

extremamente complexo e cheio de exemplos quanto à situações reais e diversas, não se              
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retendo somente à abstrações quanto ao funcionamento das relações sociais e entre Estados -              

uma crítica que a Teoria da Dependência recebeu. O argumento das liberdades e a              

necessidade de eliminação das privações às mesmas tem a prerrogativa de que a ação              

individual é essencial é e o fruto de mudança social, mas também reconhece que essas               

liberdades também são um produto social, logo a retórica não fica centrada somente no              

indivíduo mas também dialoga com a importância das instituições e o papel do Estado. 

Relações empíricas destas liberdades são trabalhadas de forma mais profunda em sua            

obra Desenvolvimento como Liberdade e foram exploradas na elaboração de instrumentos de            

política internacional, como o Índice de Desenvolvimento Humano. Entretanto, o argumento           

de Sen não pode ser inteiramente captado através deste instrumento analítico, deixando a             

análise várias questões como direitos civis, participação política, direitos econômicos e           

múltiplas oportunidades sociais de lado. Hoje, entretanto, é questionada a validade e a             

eficiência do IDH para realmente compreender a situação verdadeira de desenvolvimento de            

determinado Estado, podendo-se argumentar que essa retórica está sendo alvo de críticas e             

reformas. É necessário considerar que os principais esforços de elaboração teórica de Sen se              

deram há quase duas décadas, logo sua abordagem vem sendo criticada e a ela também já foi                 

adicionada inúmeras perspectivas para enriquecer o debate do desenvolvimento. Porém,          

Amartya Sen deve ser considerado um dos maiores nomes para o debate de desenvolvimento,              

através de uma lente mais justa e humana, que se esforça para trazer o foco dos                

empreendimentos humanos e o progresso advindo do mesmo para o benefício do próprio             

homem.  
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RESUMO 

A Guerra de Yom Kippur, também conhecida como Guerra de Outubro e Guerra             

Árabe-Israelense de 1973, foi um conflito entre Síria, Egito e Israel relativamente curto,             

durando cerca de vinte dias, mas de intensa repercussão internacional. Ao apontarmos            

como ponto-chave a Guerra de Yom Kippur de 1973, e juntamente as consequências             

domésticas e internacionais do conflito, objetivamos investigar como a intensidade do           

conflito afetou as relações entre EUA e Israel, tanto em curto e longo prazo, e               

consequentemente intensificou a estrutura institucional do Lobby israelense dentro da          

política doméstica americana nos anos consecutivos. Em detrimento do caráter inicial que            

a atual pesquisa se encontra, buscamos na escrita atingir dois pontos cruciais para o              

fortalecimento da hipótese. O primeiro seria tratar das decisões principais tomadas pelo            

establishment da Administração Nixon durante a conjuntura da Guerra de Yom Kippur.            

Neste sentido, quais atuações favoráveis ao auxílio de Israel que os EUA tomaram em              

detrimento das ameaças ao equilíbrio geopolítico do Oriente Médio, buscando pontos em            

que se possa observar influência de grupos de interesses e comportamento de atores de              

destaque. O segundo ponto específico será elencar e destacar atores importantes para a             

formação do Lobby de Israel nos EUA a partir dos anos 1970, bem como de que proporção                 
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impactaram na Política Externa estadunidense direcionada para o Oriente Médio. Além           

disso, elencamos o fortalecimento da economia política e armamentista de Israel em            

detrimento das relações com os EUA, e apresentar quem foram os representantes mais             

atuantes nestas decisões. Isto posto, colocamos como hipótese inicial do trabalho que, no             

recorte histórico de 1973-75, houve a ocorrência de um processo de consolidação das redes              

políticas pró-Israel na política doméstica norte-americana. Em efeito de mais uma vitória            

do Exército de Israel contra os árabes, auxiliada por recursos militares cedidos pelo             

governo americano, aprovados pelo Congresso, a estrutura de relações entre política           

doméstica e internacional dentro dos EUA fora afetada consideravelmente. Dessa forma,           

não apenas a segurança do Estado de Israel se torna prioridade para as comunidades              

judaicas dentro dos EUA, mas também firma uma vantagem política para a atuação de              

instituições a favor da causa de Israel, que formariam a longo prazo um Lobby israelense               

cada vez mais influente nos dois níveis da política americana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política Externa; Lobby; Israel; Estados Unidos 

  



 
1. INTRODUÇÃO 

 

O início da década de 1970 foi um período turbulento para o cenário geopolítico              

mundial, marcado por guerras e crises, em especial na região do Oriente Médio. A Guerra               

de Yom Kippur, também conhecida como Guerra de Outubro ou Guerra Árabe-Israelense            

de 1973, foi um dos principais conflitos da região no período em questão, pois além de                

resultar, conjunturalmente à outros fatores político-econômicos, na primeira crise do          

petróleo, também é bastante vinculado à construção do alicerce do “Lobby de Israel”, o              

qual será o principal objeto de análise do presente trabalho. Assim, ao apontarmos como              

ponto-chave a guerra entre Israel e Egito/Síria durante o Yom Kippur de 1973, e as               

consequências domésticas e internacionais do conflito, objetivamos investigar como a          

intensidade do mesmo afetou a Política Externa dos EUA em relação ao Estado de Israel.               

Consequentemente, argumentamos que houve uma intensificação da estrutura institucional         

do “Lobby israelense” dentro da política doméstica americana nos anos consecutivos. Para            

tal, examinar-se-á o contexto histórico no qual o lobby se formou, destacando os pontos              

fulcrais do conflito, bem como as relações entre Estados e atores do establishment             

estadunidense que propiciaram a construção do mesmo, focando, especialmente, na figura           

de Henry Kissinger. 

O “Lobby de Israel”, segundo Mearsheimer e Walt (2007), não é um movimento             

único e unificado com uma liderança central, que conta com uma organização hierárquica             

centralizada com uma associação definida. Tampouco é algum tipo de conspiração. Pelo            

contrário, o lobby é composto por organizações e indivíduos que operam abertamente e da              

mesma maneira que outros grupos de interesse, havendo, às vezes, discordâncias sobre            

questões políticas específicas e medidas a serem adotadas. Ele conta com o apoio de              

grupos e indivíduos comprometidos com Israel, que desejam que os Estados Unidos            

continuem a apoiá-lo, mas que não são tão ativos em termos energéticos ou consistentes              

quanto os grupos e indivíduos que formam o núcleo do mesmo. Para fazer parte do lobby,                



 
em outras palavras, é preciso trabalhar ativamente para mover a política externa americana             

em uma direção pró-Israel.  

Nesse sentido, para compreendermos os elementos constitutivos do lobby         

israelense, a análise do conflito árabe-israelense é de suma importância, pois o tamanho, a              

riqueza e a influência do lobby cresceram substancialmente após a Guerra dos Seis Dias,              

em junho de 1967, e foi se consolidando com o passar dos anos, mas tendo como marco                 

histórico desse processo a Guerra do Yom Kippur, a qual decorreu de uma ação militar               

realizada em um feriado religioso judaico por dois países árabes, Síria e Egito, contra              

Israel. Tal guerra foi relativamente curta, durando cerca de vinte dias, mas acarretando em              

uma intensa reverberação internacional (MEARSHEIMER; WALT, 2007;       

HERZOG,1977). 

Do ponto de vista histórico, a Guerra de Suez de 1956, predecessora e, em grande               

medida, fomentadora da Guerra dos Seis Dias, eclodiu em virtude da instabilidade política             

e institucional das nações na região, bem como disputas em torno de terras e delimitações               

fronteiriças consideravelmente instáveis. A própria natureza das fronteiras de Israel          

pressagiava ameaças desde sua criação, haja visto todo o contexto religioso milenar sobre             

o território — sagrado para as três religiões monoteístas do globo, isto é, o judaísmo, o                

islamismo e o cristianismo (HERZOG,1977). 

Em junho de 1967, o então primeiro ministro de Israel, Levi Eshkol, ao ordenar um               

ataque aéreo surpresa conseguiu destruir significativamente as forças egípcias e,          

posteriormente, sírias e jordanianas. Em poucos dias, Israel conseguiu ampliar suas           

fronteiras, conquistando a cidade velha de Jerusalém, que estava sob o domínio de             

jordanianos, alcançando o estreito de Tiran e Rumani, perto do canal de Suez. Não              

obstante, os israelenses tiveram apoio de Washington em tal guerra, haja visto que, entre              

outras realizações, Eshkol convenceu Lyndon Johnson, presidente estadunidense da época,          

a fornecer aviões modelo Phantom F-4 a Israel através de um acordo que fez com que os                 

EUA viessem se a tornar o principal fornecedor de armas às forças de defesa israelenses. 



 
Concomitante ao final da guerra civil na Jordânia, em 1970, que se findou com a               

derrota dos guerrilheiros palestinos e das forças sírias, houve um fortalecimento do regime             

pró-ocidental do rei Hussein, o qual recebeu um apoio tácito dos EUA e Israel. Com o                

falecimento do presidente Gamal Abdel Nasser, do Egito, e sua sucessão pelo seu vice,              

Anwar Sadat, houve uma “reviravolta” na política de Washington, que passou de imparcial             

durante o primeiro ano do governo, a uma política explicitamente dedicada à contenção da              

influência soviética e da agressão árabe na região, garantindo a superioridade militar            

qualitativa de Israel (SINIVER, 2013).  

No que se refere à participação de Kissinger nesse contexto que antecedeu a guerra              

do Yom Kippur, o Programa de Revisão Histórica dos Serviços de Gerenciamento de             

Informações da Agência Central de Inteligência (CIA) pontua que antes dele ser nomeado             

como Conselheiro de Segurança Nacional, em 1969, Kissinger havia desenvolvido          

estreitas conexões com figuras políticas influentes, dentre as quais ser assessor de política             

externa de Kennedy, Johnson e Nelson Rockefeller. As relações que Kissinger tinha com             

tais figuras políticas, aliadas a experiências adquiridas frente a outros conflitos           

árabes-israelenses, influenciaram na forma como ele analisou o conflito em 1973. A crença             

de Kissinger de que as propostas egípcias de um acordo provisório, juntamente com um              

plano de paz soviético para o conflito na região, seriam rejeitadas pelos israelenses e, ele               

não queria que a discórdia sobre o Oriente Médio minasse os esforços da détente antes da                

cúpula de Moscou em maio de 1972, é um, dos vários exemplos elencados de tais               

influências em Kissinger (CIA, 2013).  

Ademais, o contexto histórico no qual eclodiram tais conflitos é de fulcral            

importância para uma compreensão global do mesmo, haja visto que a lógica dicotômica e              

bipolar da Guerra Fria que serviu de pano de fundo para os mesmos foi um aspecto                

determinante, pois os Estados Unidos (EUA) e a União das Repúblicas Socialistas            

Soviéticas (URSS) disputavam entre si por esferas de influência e poder, agindo em prol de               

objetivos específicos que beneficiassem sua posição no cenário internacional         

(HERZOG,1977). 



 
Assim, quando Richard Nixon assume a presidência dos Estados Unidos em janeiro            

de 1969, a política externa dos Estados Unidos é redirecionada, uma vez que, ao contrário               

da administração anterior de Johnson (1963-1969) — que acreditava na superioridade de            

Israel em relação a seus inimigos árabes, julgando não haver uma necessidade clara de uma               

intervenção ou auxílio direto dos EUA na Guerra dos Seis Dias —, a administração de               

Nixon estruturou um apoio para assegurar uma vitória inexorável de Israel. Tendo isso em              

vista, com o falecimento de Levi Eshkol, em 1969, e a consequente sucessão de Golda               

Meir, os laços entre Estados Unidos e Israel estreitaram-se (MEARSHEIMER; WALT;           

2006).  

Em referência às atuações dentro do Conselho de Segurança, a aceitação da            

Resolução 242 para o cessar fogo que apaziguou a curto prazo as tensões entre egípcios e                

israelenses até 1970, também contribuiu para os EUA se comprometerem com a            

aproximação com Israel em suplementos militares. Isto consolidado, envios de aeronaves e            

auxílios diretos na tecnologia eletrônica de sistema anti-mísseis são essenciais para           

compreender essa aproximação (MOOREE, 1977). No que tange às relações bilaterais no            

período da Guerra Fria, a diplomacia e reciprocidade direta entre Israel e EUA possuem              

raízes nas consolidações políticas entre Nixon e os chefes de Estado israelenses antes de              

1973. Yitzhak Rabin, e sua sucessora Golda Meir, detinham no período da administração             

Nixon uma relação levemente amistosa anos anteriores ao conflito com os árabes            

(KOCHAVI, 2008). Ressalta-se, ainda, que na visão de Avraham Greenbaum (2007),           

Nixon deixou a política em grande parte nas mãos de Henry Kissinger, seu Secretário de               

Estado, até o momento em que o presidente “se convenceu de que Israel estava em perigo                

real, e que, por razões práticas e sentimentais, Israel não poderia ser derrotado”.             

Corroborando com o argumento de Greenbaum, Patrick J. Haney (2015) que destaca que             

quando a Guerra do Yom Kippur se deu, Nixon estava profundamente envolvido com             

outros eventos, em especial com o caso de Watergate, de modo que a tomada de decisões                

referente à questão árabe-israelense foi centrada Kissinger, que tinha grande autonomia           

para tomá-las.  



 
Em resumo, o escândalo de Watergate foi um episódio político de corrupção,            

revelado após a invasão do Comitê Nacional Democrata, localizado no complexo de            

escritórios de Watergate, em junho de 1972. A acumulação de evidências rapidamente            

compeliu Nixon a dedicar seu tempo e energia à crise de Watergate, principalmente após              

dois de três dos seus associados mais próximos se demitirem, restando apenas Kissinger a              

seu lado (QUANDT, 2005). Posteriormente, quando o presidente foi citado a depor, Nixon             

preferiu renunciar, de modo que, em 1974, seu vice-presidente, Gerald Ford, concedeu-lhe            

anistia, isentando-o de qualquer responsabilidade legal sobre o caso Watergate (KUTLER,           

2010). 

Tendo isso em vista, Kissinger tomou frente na crise referente à Guerra do Yom              

Kippur, fazendo sua própria agenda para combater a guerra e pretendendo deixá-la            

prosseguir por um tempo antes de reabastecer Israel. Em agosto de 1973, Nixon anunciou a               

nomeação Henry Kissinger como Secretário de Estado, substituindo William Rogers,          

mantendo, além desta, sua posição anterior como consultor do presidente de assuntos de             

segurança nacional (QUANDT, 2005). Entre 9 e 12 de outubro daquele ano, a             

possibilidade de uma vitória militar israelense rápida e conclusiva em ambas as frentes             

desvaneceu, e a pressão para um urgente reabastecimento militar das forças israelenses se             

intensificou. Destarte, no dia 13 de outubro, Nixon deixou claro para todos os envolvidos a               

emergência de reabastecimento militar de Israel, recebendo todo apoio necessário,          

demonstrando, assim, que apesar de Kissinger ter grande autonomia na tomada de decisões             

estadunidenses, Nixon é quem tinha a palavra final, apesar de ser de modo tênue (HANEY,               

2015; KOCHAVI, 2008). Segundo Asaf Siniver (2013), a Guerra do Yom Kippur trouxe à              

tona a posição incontestável de Henry Kissinger como a personificação da política externa             

americana, mais do que qualquer outra crise. 

Kissinger optou por se basear em quatro princípios durante a Guerra de Outubro de              

1973 para orientar seu estratagema: garantir a superioridade contínua de Israel no            

equilíbrio do poder militar do Oriente Médio; impedir que os soviéticos ganhem terreno na              

região; desmantelar a ameaça de um embargo árabe ao petróleo; e, o mais importante,              



 
fazer dos Estados Unidos o ator principal na diplomacia do pós-guerra (SINIVER, 2013).             

Deste modo, percebe-se que Washington modificou gradualmente dois aspectos de sua           

política, primeiramente, substituindo a retórica de solucionar a guerra através da aprovação            

de um cessar-fogo com base no status quo ante, por uma exploração da ideia de               

cessar-fogo em vigor e, em segundo lugar, dando início ao envio de armas para Israel               

(QUANDT, 2005). Destarte, partindo desta introdução política, detalharemos as         

informações mais relevantes destas tomadas de decisões de Kissinger, com base nas óticas             

teóricas de unidade de decisão e poder políticas em Análise de Política Externa.  

 

2. POLÍTICA EXTERNA ESTADUNIDENSE PRÉ-GUERRA DO YOM      

KIPPUR 

 

Ao elucidar os principais pontos da elaboração, aplicação e transformações da           

Política Externa estadunidense no Governo de Richard Nixon, anexado à conjuntura da            

iminência de uma crise internacional, a virada que o presidente propõe na sua abordagem              

tem suas raízes ao final de 1971, momento em que as negociações entre as nações do                

Oriente Médio, mediadas também pela atuação da URSS, traziam tendências para a            

pacificação.  

Uma preocupação relevante da Política Externa de Nixon, principalmente dentro do           

Conselho de Segurança da ONU, a priori, foi capacitar o afastamento da influência da              

União Soviética nos países árabes do Oriente Médio. Mesmo após a grave derrota de              

Egito, Síria e Jordânia em 1967, e o enfraquecimento político do líder egípcio Gamal              

Abdel Nasser (que renunciaria da presidência em 1970), os países árabes continuavam sob             

instabilidades regionais constantes, fato que reforçou a perpetuação da aproximação          

soviética com os grupos militares destas nações (QUANDT, 2005; MEARSHEIMER;          

WALT, 2007). 

Sob negociações para um cessar fogo e apaziguamento dos confrontos frequentes           

nas fronteiras entre Israel e Egito, especificamente, é de se citar a atuação de William               



 
Rogers, Secretário de Estado estadunidense da época, na formulação de um plano para a              

questão do controle da península do Sinai (militarmente controlado pelas Forças de Defesa             

de Israel após a Guerra dos seis dias) (KOCHAVI, 2008). 

Mesmo com a não cooperação do Estado judeu na aprovação desta proposta,            

conhecida como “Roger’s Plan”, os israelenses permitiam estímulos para um eventual           

distanciamento dos EUA com Israel, o que na prática acabou não ocorrendo. Abandonar a              

comercialização de armamentos com Israel, em constante ascensão, se trava de dilemas de             

políticas inter relacionadas por parte dos representantes estadunidenses. Pelo lado do           

governo de Israel, com o início do mandato de Golda Meir como primeira-ministra, aceitar              

a determinação internacional de um cessar fogo seria avaliado como um sinal de fraqueza              

que impediria o aumento dos investimentos em segurança. No ano seguinte, com o anúncio              

de um acordo parcial de cessar fogo, a chefe de Estado perdeu bastante apoio na sua base                 

governamental (KOCHAVI, 2008; MFA, 1969). 

Em relação a imagem doméstica de Nixon a partir da posse, é relevante elencar a               

relevância de sua importância partidária. Em conjunto com a parcela do Partido            

Republicano, detentor da maioria no Congresso estadunidense durante o Governo Nixon,           

pode-se imprimir no período de seu primeiro mandato uma consolidação das relações            

militares/estratégicas entre EUA e Israel, justamente por possuir inicialmente as          

capacidades políticas para tal. Sua aproximação com Kissinger e os líderes israelenses            

(Rabin e Meir), alavancada pela resposta positiva da comunidade judaico americana a sua             

Política Externa e doméstica, refletiu nos votos na sua reeleição. Em comparação a parcela              

dos votos dos judeus nas eleições de 1968 e 1972, Nixon mais que dobrou a quantidade de                 

votos a seu favor (MEARSHEIMER; WALT, 2007; JEWISH VIRTUAL LIBRARY,          

2019). 

Measharimer e Waltz, em “The Israel Lobby and US Foreign Policy”, principal            

obra sobre a temática tratada como ponto de partida neste artigo, avaliam como ponto de               

análise que não há embasamentos morais ou estratégicos o suficiente para este apoio             

incondicional dos EUA a Israel tenha crescido tanto até o final do século XX. Steven               



 
Spiegel, em contrapartida, avalia o ponto de virada nas relações estratégicas entre            

estadunidenses e israelenses a partir da Guerra dos Seis Dias, em que os EUA passam a                

avaliar Israel como uma potência militar na área podendo dimensionar seus interesses no             

Oriente Médio.  

A futura decisão do governo de Golda Meir em Israel ao aceitar o Acordo de cessar                

fogo em Julho de 1970, estabilizando temporariamente a situação da fronteira com o Egito,              

foi outra decisão que aproximou os israelenses com os líderes estadunidenses. Por            

conseguinte, o fator de intercâmbio tecnológico foi incentivado, pois tal cooperação           

capacitou, a médio prazo, na providência de mísseis antiaéreos e tecnologias de            

comunicação dos EUA para que Israel se precavesse a futura movimentação do inimigo.             

(MEARSHEIMER; WALT, 2007) 

Noam Kochavi, ao elucidar a importância da tendência conservadora em ambos os            

países, aborda diferentes aproximações analíticas do governo Nixon em relação ao           

comportamento de Israel, que poderia ser reconhecidas de distintas formas. A abordagem            

mais simplista, em termos de análise política, seria colocar as bases de afinidade             

democrática entre EUA-Israel como definidoras dessa aproximação, alinhado também à          

um sentimento nacional de indiferença durante o Holocausto. Contudo, a abordagem           

particular relevante para essa discussão, especificamente, é considerar que o Governo           

Nixon já atribuía outros interesses e sentimentos nacionais na época, contribuindo de            

forma essencial para o funcionamento de groupthink (KOCHAVI, 2008; HERMANN,          

2001). 

Inicialmente, pode-se pensar no argumento de que Israel seria um importante ativo             

estratégico no contexto da Guerra Fria além de apresentar um reflexo dos interesses             

estratégicos globais dos Estados Unidos. Não obstante, essa afirmação é tida igualmente            

como superficial, pois apesar do apoio a Israel ter gerado benefícios estratégicos nestes             

anos analisados, seja financeiramente quanto militarmente, os mesmo não serão avaliados           

como tão preferíveis ao ponto de justificar tal suporte financeiro (MEARSHEIMER;           

WALT; 2007). Paralelamente, os custos diplomáticos e econômicos de se contribuir para a             



 
integridade militar de Israel só aumentaram com a eclosão e consequências da Guerra de              

Yom Kippur, ponto que consideramos realmente ser funcral nas relações entre os dois             

países.  

Abrir outro cordão militar, considerando a pauta de Nixon em confrontar o avanço             

soviético, havia de ser uma preocupação delicada ao decidir em realizar uma interferência             

direta no Oriente Médio. Por parte de Kochavi, haveria um sucesso ilusório, visto que a               

reação doméstica e internacional seriam muito negativas para o governo Nixon, o que             

torna mais profunda a compreensão de seu governo em relação as atitudes do Estado de               

Israel. (MEARSHEIMER; WALT; 2007) 

A partir disso, nos anos seguintes, para re-avaliar o suporte gradativo dos EUA para              

as ações de Israel, é possível inferir pequenas avaliações da sensibilidade dos atores             

inseridos na diplomacia entre os países. Neste sentido, os antecedentes históricos,           

contribuem com a análise de uma mudança de paradigma causada pela influência que o              

conflito teve na política externa americana, que necessariamente carece de argumentos           

focados apenas na atuação estadunidense internacional. As principais justificativas iniciais          

na mudança deste paradigma estariam enraizadas no alinhamento do grupo único do            

establishment estadunidense em permitir que personalidades em específico atuassem de          

forma central nas deliberações militares direcionadas ao Oriente Médio. (HERMANN,          

2001; KOCHAVI, 2007; MEARSHEIMER; WALT, 2007) 

A parceria que se fortalece entre os formadores de políticas israelenses e            

americanos, mesmo com o “desastre” de evitar um novo conflito entre nas fronteiras,             

conduziram a um relacionamento bastante íntimo, não apenas pela afinidade pessoal entre            

os chefes de Estado, mas na condução de um clima de conformidade e reforço entre ambas                

as política externas. A atuação principalmente de Henry Kissinger, inicialmente          

Conselheiro de Segurança Nacional em 1969, em consequência, é essencial para           

compreender o nivelamento das decisões tomadas dentro do establishment americano para           

o Oriente Médio. 



 
Em 22 de Setembro de 1973, semanas antes do estouro do conflito, Nixon realiza              

uma jogada política favorável a sua abordagem estratégia para a Política Externa, retirando             

William Rogers do cargo de Secretário de Estado e colocando Kissinger no lugar. A partir               

deste ponto, para boa parte da bibliografia, Henry Kissinger passa a centralizar o             

protagonismo da Política Externa americana a sua imagem - um fator que fortalece sua              

atuação, essencialmente, fora as dificuldades domésticas que Nixon haveria de enfrentar           

em seu segundo mandato (QUANDT, 2005). 

Ademais, ainda é mensurado a autoridade na figura de Kissinger na tomada de             

decisão durante a própria guerra de Yom Kippur, principalmente na negociação de 2.2             

bilhões de dólares em equipamentos militares por transporte aéreo. Nas primeiras semanas            

de guerra, contradizendo as expectativas de que Israel venceria as batalhas com facilidade,             

Nixon voltaria a solicitar a decisão de assuntos relativos a questões do Oriente Médio para               

seu Secretário de Estado, o que é bastante elencado dentre os autores (QUANDT, 2005,              

MEARSHEIMER; WALT, 2007). 

Nenhum país árabe tinha rompido relações com os EUA durante as crises no             

Oriente Médio, principalmente pelo pragmatismo comercial, informação que fora muito          

bem utilizada por Kissinger no constante diálogo direto com os mesmos nas            

intermediações antes da guerra (QUANDT, 2005). 

O Secretário estadunidense estava ciente das consequências econômicas e         

diplomáticas de realizar tal transporte de equipamentos militares para o inimigo dos árabes,             

mas seus próprios depoimentos bibliográficos mencionam a necessidade de tomar tais           

decisões para evitar a derrota das forças de Israel, enfraquecidas após a investida surpresa              

do Egito. Isto posto, pontuamos a atuação de Kissinger justamente no diálogo direto com              

Sadat, líder do Egito, e o Rei de Jordânia para, respectivamente, desmantelar o ideal              

eficiente do suporte militar soviético, e impedir a entrada de mais países árabes contra              

Israel. Em outras palavras, tal manutenção das linhas de comunicação com os árabes foi              

uma maneira de maximizar a influência diplomática estadunidense (QUANDT, 2005;          

MEARSHEIMER; WALT, 2007; KISSINGER, 1994; BURR, 2003). 



 
Adiante, são postos os questionamentos das reais dimensões das tomadas de           

decisão de Kissinger como principal ator na tomada de decisão, apesar de suas constantes              

menções juntamente com o presidente Nixon. Dados relativos aos momentos após a            

guerra, portanto, hão de selecionar informações relevantes que reforçem elementos além           

do modelo tradicional de decisão de Política Externa (MEARSHEIMER; WALT, 2007). 

 

3. ESTABLISHMENT ESTADUNIDENSE E A POLÍTICA EXTERNA APÓS       

YOM KIPPUR 

 

Segundo Donald Neff (1990), a ascensão de Henry A. Kissinger de professor da             

Universidade de Harvard à altos cargos governamentais foi uma surpresa quase que            

generalizada, haja visto que apesar de Kissinger ter escrito um influente livro em 1957,              

Nuclear Weapons and Foreign Policy, ele não havia desempenhado nenhum cargo de            

grande renome na Casa Branca. Ademais, sua proximidade a John D. Rockefeller foi fator              

de agitação quando sua nomeação foi feita. Não obstante, ao assumir o cargo, Kissinger              

auxiliaria o então presidente Richard Nixon a conduzir as relações exteriores dos EUA             

através do comando do Conselho de Segurança Nacional (CSN) e, posteriormente, através            

da função de Secretário de Estado.  

No que tange especificamente às questões relacionadas ao Oriente Médio, Nixon,           

num primeiro momento, barrou Kissinger de qualquer influência na política da região, pois             

ele tinha a impressão que a formação judaica de Kissinger o colocaria em desvantagem              

durante as delicadas negociações iniciais para a reabertura das relações diplomáticas com            

os estados árabes. No entanto, Kissinger foi tecendo suas relações e logrando cada vez              

mais influência dentro da administração Nixon até conseguir participar veementemente das           

questões árabes-israelenses, desempenhando, ainda, um papel protagonista nas        

negociações de seu país para com tais questões (NEFF, 1990). 

Estando envolvido no establishment estadunidense desde o governo de Dwight          

Eisenhower, Kissinger sempre consolidou informações e decisões importantes para a          



 
compreensão da Política Externa do país, assumindo um protagonismo maior na tomada de             

decisão justamente neste período histórico analisado. Nessa perspectiva, o fortalecimento          

da economia política e armamentista de seu próprio país, e também do Estado de Israel,               

são fundamentadas por dados importantes disponibilizados pelos relatórios dos anos fiscais           

(KISSINGER, 1994). 

Ao compararmos informações fornecidas por dois autores sobre este contexto,          

podemos inferir análises pontuais. Segundo Quandt (2005), nos anos fiscais entre           

1968-1970, Israel recebeu dos EUA créditos militares ascendentes, US$ 25 milhões em            

1968, US$ 85 milhões em 1969, e US$ 30 milhões em 1970. Nos anos próximos a guerra e                  

com o aumento das tensões militares entre os países, os anos fiscais apontam um              

alargamento destes mesmos créditos: US$ 545 milhões em 1971, US$ 307.5 milhões em             

1972, e US$ 307.5 milhões em 1973. Em 1971, esse aumento é justificado pelo autor pelo                

Setembro Negro que ocorreu na fronteira com a Jordânia, afetando a segurança das Forças              

de Israel. No ano fiscal de 1974, logo após a Guerra de 1973, a ajuda dos EUA a Israel era                    

de cerca de US$ 2.6 bilhões, sendo que esses níveis continuaram a subir até 1985, quando                

chegaram na casa dos US$ 3 bilhões. (QUANDT, 2005; USAID, 2005; NEFF, 1990) 

Nas semanas antecedentes ao apaziguamento do conflito de Yom Kippur, com a            

aprovação do cessar fogo provisório instituído pela ONU, outra ação de Kissinger,            

documentada em assuntos sigilosos na época, indicam incondicionalmente um jogada          

política a favor de Israel. Ao nos dias 24 e 25 de Outubro de 1973, o Secretário de Estado                   

realizou visitas ao Kremlin soviético para comunicar sobre os acertos estratégicos do            

cessar fogo, visto que estrategicamente os soviéticos auxiliam os Egípcios (BURR, 2003). 

Ao compararmos as linhas de comunicação de Kissinger e Golda Meir antes da             

visita diplomática à URSS, foi revelado que Kissinger teve o objetivo se isolar             

momentaneamente do controle diplomático da guerra, possibilitando que as tropas de           

Israel avançassem o recente cessar fogo visto que, belicamente, os egípcios não haviam se              

rendido no Sinai. O plano foi ainda mais bem sucedido pois o sistema de comunicação de                

Kissinger estava com problemas, fazendo com que o mesmo utilizasse o canal de             



 
embaixadas de Moscou (que claramente foi restringido). Dando “sinal verde” sem           

direcionar a responsabilidade à sua personalidade, por estar em negociações com os            

soviéticos, as Forças israelenses saíram com um resultado bastante favorável, enquanto os            

EUA teve que lidar com as consequências diplomáticas do ocorrido (BURR, 2003). 

Já em 1975, um pacote de ajuda estava sendo elaborado, que, pela primeira vez em               

anos, conteria uma quantia substancial para Jordânia e Egito, que naquele ponto já estavam              

próximas diplomaticamente dos EUA graças aos esforços de Kissinger. Apenas US$ 350            

milhões seriam solicitados diretamente para Israel, mas fora ressaltado que o Congresso            

americano aumentaria essa quantia significativamente em alguma ocasião. A ajuda          

claramente seria um complemento importante da diplomacia de Nixon e Kissinger           

(QUANDT, 2005). 

Mearsheimer e Walt (2007), ao citarem as tendências políticas dos anos 1970,            

utilizaram como fonte os relatórios oficiais da USAID (em português, Agência dos Estados             

Unidos para Desenvolvimento Internacional) datados de 2005. De acordo com os dados            

fornecidos, o auxílio dos EUA para Israel foi expandido entre 1975-6, de US$ 1.9 bilhões               

para US$ 6.29 bilhões. Adiante, com as negociações do segundo acordo do Sinai para a               

pacificação da península após Yom Kippur, bastante mediadas por Kissinger, seriam           

também um motivo destes financiamentos terem alterado.  

Os questionamentos levados seriam os detalhes do direcionamento destas quantias          

financeiras, bem como se estes valores estavam realmente adequados para o           

condicionamento dos reais interesses do establishment estadunidense, e principalmente os          

interesses e alianças envolvidas dentro da Legislatura estadunidense naquele momento          

histórico. 

O dinamismo do Secretário de Estado Henry Kissinger na tomada de negociações            

do segundo acordo do Sinai, em 1976, respalda em uma participação elementar que levaria              

ao afastamento da URSS dos países árabes, principalmente ao Egito. Um momento de             

ponto de partida pela paz, segundo vários autores nesta discussão, justamente por ser os              

primeiros passos para os futuros Acordos de paz da região (GAT, 2016). 



 
Contudo, mesmo com tendências favoráveis a paz e um esforço diplomático em            

conciliar ambos os lados como um interesse nacional, nas palavras do próprio Kissinger,             

os financiamentos para as Forças de Defesa de Israel continuaram aumentando,           

principalmente em transporte de armamentos, fato que pode ser complementado com           

análises mais detalhadas não apenas do processo de decisão referido, mas também dos             

direcionamentos mais específicos destes auxílios (GAT, 2016; MEARSHEIMER; WALT,         

2007; KISSINGER, 1994). 

Segundo Moshe Gat (2016), em setembro de 1976, os EUA utilizaram como            

ameaça o interrompimento dos financiamentos se Israel não coopera-se nas negociações do            

cessar-fogo - um elemento de pressão para favorecer entre, inicialmente, Egito e Israel.             

Para Kissinger, a política doméstica israelense não poderia sobrepor as iniciativas de            

Política Externa estadunidense o que levaria à perpetuação dos conflitos. Já naquele ano,             

em 1975, Golda Meir já tinha terminado o governo, tendo o general Yitzhak Rabin como               

primeiro-ministro de Israel, referido ao início do mandato como fraco diplomaticamente, o            

que se refletiu nas tentativas de avanço no acordo (PUTNAM, 1988; KOCHAVI, 2008;             

KISSINGER, 1994). 

Uma fala bastante relevante que possibilita a reflexão sobre estas políticas tomadas            

na década analisada foi proferida posteriormente por Shimon Peres, primeiro-ministro          

interino de Israel. 

“As to the question of U.S pressure on as to accept           
the air program, I would say they handed us more with a            
carrot that with a stick; in any event they never trip ne us             
with sanctions”. (BRECHER, 1974) 

4. CONCLUSÃO 

 

Por todo o exposto, e considerando, ainda, a compilação de construções históricas            

da política externa estadunidense no Governo Nixon, e mais elementalmente a ascensão            

política de Henry Kissinger, poderemos esclarecer algumas conclusões parciais relativas ao           

funcionamento das relações do país com Israel. Ressaltamos, ainda, que o presente            

trabalho é parte de uma pesquisa mais ampla e aprofundada sobre o Lobby de israel, sendo                



 
este apenas um recorte inicial da mesma, a fim de enfatizar uma parcela de sua origem.                

Nesse sentido, neste trabalho pretendemos fazer uma análise das decisões principais           

tomadas pelo establishment da Administração Nixon durante a conjuntura da Guerra de            

Yom Kippur e dos atores importantes para a formação do Lobby de Israel nos EUA a partir                 

dos anos 1970. 

Ademais, visamos examinar em que proporção esse contexto político impactou a           

Política Externa estadunidense, direcionada para o Oriente Médio, e como tal           

protagonismo, principalmente de Kissinger, foi relevante para supor uma ligação com a            

política pró-Israel dentro dos Estados Unidos. Assim, através dos dados empíricos mais            

específicos sobre os financiamentos dos EUA, será proposto, em outras oportunidades,           

elencar mais fontes para tornar conclusões mais palpáveis sobre a intensidade dos auxílios             

pós-guerra de Yom Kippur, não apenas em valores monetários, mas também na            

quantificação dos armamentos e do transporte bélico. Neste sentido, documentação          

primária será de boa utilidade. 

Apoiado à análise inicial da política externa apontada por Kissinger como Assessor            

de Nixon, e posteriormente elevado ao cargo de Secretário de Estado estadunidense às             

vésperas do conflito no Sinai, destacamos que o mesmo permaneceu no cargo mesmo após              

a renúncia de Nixon pelos escândalos de Watergate. Isto posto, sua figura continua como              

protagonista nos assuntos internacionais até os acordos de paz serem realmente efetuados,            

o que condensa a abordagem neste artigo (QUANDT, 2005; PUTNAM, 1988). 

Os apoios da comunidade judaico americana, não apenas melhoraram         

consideravelmente no governo Nixon a favor do conservadorismo, mas também são um            

elemento a formalizar futuras pesquisas da composição do Poder Legislativo do país com             

interesses pró-Israel. Destarte, um ponto a ser considerado nessa afirmação, seria a            

distribuição dos votos judeus nas eleições presidenciais, que apontam uma tendência           

histórica na preferência por candidatos do Partido Democrata, mas que não contrapõe            

necessariamente a visão previamente apresentada (JEWISH VIRTUAL LIBRARY, 2019). 



 
Mesmo sempre rotulando a justificativa de “destruir o Estado de Israel” como            

único objetivo por parte dos árabes, desde a guerra de 1948, seria um erro em avaliar as                 

condições dos mesmo em relação aos israelenses. Nos anos 1970, as Forças de Defesa de               

Israel já tinham atingido um patamar muito mais avançado estrategicamente e           

tecnologicamente em comparação aos Exércitos Sírios e Egípcios - o objetivo dos mesmos             

no ataque no dia de Yom Kippur foi esperar um pequeno retorno de seus territórios               

perdidos na Guerra dos seis dias - no caso da Península do Sinai e as Colinas de Golã                  

(MEARSHEIMER; WALT, 2007). 

Por Kissinger ter proximidades com a comunidade judaica, haveremos de          

dimensionar conclusões mais fulcrais que respondam nossa hipótese da relevância das           

ações deste protagonista para o fortalecimentos das futuras instituições do Lobby, como            

elencadas em nossa contextualização. Para fazer que o Lobby ganhasse força nas            

instituições políticas, a política externa americana deveria se revisionar para uma           

proximidade com os interesses do governo de Israel, e foi justamente o que Kissinger,              

como uma parcela no conjunto das tomadas de decisão, conseguiu realizar.  

A partir de um contexto mais geral no sentido histórico, não é possível relacionar a               

ocorrência de processo de consolidação das redes políticas pró-Israel na política doméstica            

norte-americana com nossa abordagem até o momento, pela justificativa que pouco se            

pode dissertar neste trabalho sobre o caráter interno dos EUA, em detrimento das             

informações abundantes sobre as decisões de Política externa. Por fim, deduzimos como            

relevante, mas não necessariamente central e único, da personalidade de Kissinger neste            

questionamento político, e principalmente as expectativas do que pode-se encontrar de           

mais relevante nas reais instituições do que realmente é chamado de Lobby. 
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A INFLUÊNCIA DA POLÍTICA EXTERNA CHINESA E O SEU PAPEL NO 

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DA GUINÉ-BISSAU 

 

Cam-naté Augusto Bissindé  1

 

RESUMO 

A ascensão da China como potência no sistema internacional trouxe algumas mudanças para o              

cenário mundial, tanto do ponto de vista das relações entre superpotências e países             

desenvolvidos, quanto entre os demais países, considerados em desenvolvimento. A sua           

política externa passa a influenciar significativamente a economia mundial. Este trabalho visa            

demonstrar como a China conduz a sua política externa frente aos outros Estados, e como essa                

dinâmica criou condições favoráveis para a sua aceitação no mercado nacional guineense. A             

presença chinesa na Guiné-Bissau tem contribuído de forma significativa para o avanço do             

desenvolvimento socioeconômico. Apesar da relação dos dois países se basear nas trocas            

preferenciais e estratégicas, pode-se dizer ainda que a Guiné-Bissau somou vantagem           

necessária para combater a pobreza. A reabilitação das infraestruturas, a concessão de bolsas             

para estudantes guineenses na China, a formação dos quadros técnicos nas diferentes áreas             

estratégicas e, por fim, os empréstimos massivos com a entrada de divisa que ajuda o governo                

nacional a equilibrar sua balança de pagamento, contribuíram para reestruturação econômica e            

social do país. A característica da política externa chinesa favorece e combina muito com a               

realidade da sociedade guineense por seu caráter de não-intervenção nos assuntos domésticos,            

venda dos seus produtos num preço acessível a toda camada societária. A China é vista como                

um parceiro que tem interesse em se relacionar não só com a Guiné-Bissau mas, sobretudo,               

com países africanos em via do desenvolvimento e do combate à pobreza. Além de ser um                

país demográfica e geograficamente pequeno, a Guiné-Bissau apresenta para a China           

condições de acesso de alguns recursos naturais dos quais a China apresenta escassez; as              

árvores de grande porte para a extração de madeira, peixes, entre outros. O trabalho se baseará                

1  Graduando em Relações Internacionais/ Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), através do 
Programa de Estudantes - Convênio de Graduação (PEC-G). 
 

 



 
na consulta de algumas fontes bibliográficas tais como artigos científicos, dissertações de            

mestrado e teses de doutorado, além de revisão de alguns sites oficiais de governo de ambos                

países. 

Palavras-chave: política externa; China; Guiné-Bissau.      

 

 

 



 
THE INFLUENCE OF CHINESE EXTERNAL POLICY AND ITS ROLE IN 

GUINEA-BISSAU'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

ABSTRACT: The China rise power into the international system brought some changes to             

the world scene, as much the point of view of relations between superpower and developed               

countries, how much between the rest of countries, considered sub developed. It´s foreign             

policy began to influence significantly the world economy. This work aims to show how              

China drives is foreign policy in front another States, and how this dynamic grows favorable               

conditions to its acceptance in Guinean national market. The China presence in Guinea-Bissau             

has contributed in significantly form to step forward of socioeconomic development.           

Whatever their relation is based in preferential exchange, may be said yet that Guinea-Bissau              

added necessary advantage to fight the poverty. The infrastructure rehabilitation, scholarship           

concession to the Guinean students in China, the formation of technical boards by different              

strategical areas, and lastly, the massive loans which allows the entrance of international             

currency to aid the national government equilibrates its balance payment, contributed to            

economic and social restructuration. The characteristic of China’s foreign policy, favor and            

combine with the reality of Guinean society, for its character of non-intervention in domestic              

issues, selling its products in accessible price to all layer of society. China is viewed as a                 

partner whose interest to associate not only with Guinea-Bissau, but, above all African             

countries on the way of development, and fighting the poverty. Beyond been a demographic              

and geographic little country, Guinea-Bissau presents to China the access conditions, for            

some natural resources of which China has shortage; the great tries for wood extraction,              

fishes, amongst others. The work will based in some consult biography source, such as              

scientific article, master´s dissertation, and doctoral thesis, beyond the official webpage of            

both government. 

Key words: Foreign policy, China, Guinea-Bissau. 

 

 

 



 
1. INTRODUÇÃO 

 
A política externa, desde muito cedo, foi principal mecanismo balizador do           

comportamento dos Estados na arena internacional, e continua sendo a principal arma que os              

países usam para alcançar seus objetivos, tendo o Estado nacional como responsável para             

conduzir de forma homogênea os interesses de diferentes grupos sociais domésticos. A            

política externa pode ser definida, como interação entre dois Estados que conjugam adquirir             

benefícios além da margem fronteiriça. Essa relação pode causar dois tipos de efeito: ganhos e               

perdas, variando de acordo com a estrutura, capacidade e interesse do Estado e de seus grupos                

sociais. De acordo com Keohane e Nye (1977), no seu trabalho intitulado Power and              

interdependence, a política externa depende não apenas de variável exógena, mas também            

endógena. Se a política externa é a continuidade dos interesses dos Estados nacionais, as duas               

correntes teóricas tradicionais, realismo e liberalismo, devem ser fundamentais para explicar           

como essa relação é formalizada.  

Numa visão realista da política externa o sistema internacional é o principal            

mecanismo que define a posição da hierarquia entre Estados nacionais. Segundo Waltz            

(1979), cada Estado é responsável pela sua própria sobrevivência uma vez que o sistema é               

considerado anárquico, a partir dessa interação que vai-se definir como os Estados comportam             

entre si. Os realistas acreditam que a política externa pertence exclusivamente ao papel do              

Estado. 

Enquanto isso, os liberais consideram que a política externa é a consequência da             

política doméstica, que envolve os interesses de vários grupos, portanto, o Estado não é              

apenas o principal agente responsável da relação que se estabelece além fronteira, mas             

também as empresas multi e transnacionais, indivíduos e as organizações internacionais. Um            

dos autores liberais que vai sustentar esse termo de fatores interno e externo é Putnam (1988)                

através da sua teoria de jogo de dois níveis. Segundo ele, em qualquer negociação que               

envolve atores internacionais duas variáveis deveriam ser levadas em conta: a interna e a              

externa. 

Deve-se levar em conta que os Estados são diferentes um do outro do ponto de vista                

geográfico, demográfico, econômico, tecnológico, cultural e militar. Esses pontos de certa           

 



 
forma vão influenciar a definição da política externa entre os Estados nacionais. Este artigo              

visa trabalhar de forma explícita como a China elabora sua política externa, e como ela atua                

perante a soberania dos outros países. Na segunda parte, será analisada a influência da política               

externa chinesa no desenvolvimento socioeconômico da Guiné-Bissau.  

2. A ORIGEM DA POLÍTICA EXTERNA CHINESA E A SUA CONSOLIDAÇÃO 

Quando se trata de um estudo sobre a política externa chinesa, primeira condição             

necessária e talvez de vital importância, seja voltar ao passado e resgatar a historicidade que               

envolvia o país com relação ao mundo. Refletir o passado da China significa nada mais que                

resgatar a história da sua relação colonial humilhante frente às forças conjuntas das potências              

ocidentais e do Japão durante todo século XIX até o final de primeira metade do XX. A China                  

era um país extremamente fechado para o mundo - como disse Sukup (2002), o império do                

meio não tinha interesse nenhum em estreitar relações com Ocidente. 

A presença europeia na China quebrou o tradicional fechamento que o país            

estabeleceu ao longo dos séculos para preservar seus valores nacionais. Na década de 1840 o               

Reino Unido desencadeou uma série de pressões dentro da fronteira chinesa, que culminou             

mais tarde na conhecida Guerra do Ópio. Vale lembrar que nessa altura o Reino Unido               

apresentava um poderio bélico superior a qualquer potência da época graças a sua primeira              

Revolução Industrial (SUKUP, 2002).  

Em um mundo cada vez mais evoluído do ponto de vista científico, econômico,             

político e tecnológico, os países tendem de uma maneira aberta buscar manter relações de              

interdependência, abrindo-se para cooperações internacionais com demais Estados. Nesse         

contexto, a política externa chinesa pode ser dividida em dois períodos importantes: a) a              

diplomacia chinesa a partir de 1949, e b) a diplomacia dos anos 2000 (AMARAL, 2012).               

Após a consolidação da independência em 1949, a política externa chinesa foi baseada num              

regime semi fechado sob a liderança de Mao Tsé-Tung . A China apresentava traços             2

socialistas baseados no seu próprio modelo, mantendo forte relação com a antiga União das              

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), compartilhando-se dessa forma a mesma ideologia          

política, social e econômica. Mais de duas décadas no poder, Mao Tsé-Tung ainda é              

2 Mao Zedong ou Mao Tsé-Tung: primeiro presidente pós revolução chinesa de 1949, um político teórico, líder                 
comunista e revolucionário chinês. 

 



 
considerado um dos líderes revolucionários de maior relevância para o desenvolvimento da            

China, segundo Sukup (2002), “com seus êxitos, erros e aberrações e com todas suas              

mudanças de rumo, essa época em que a China era mais uma vez um país quase totalmente                 

fechado, preparou um caminho para o país de hoje” (SUKUP, 2002, p. 87).  

A morte de Mao Tsé-Tung em 1976 e a ascensão de Deng Xiaoping trouxe algumas               3

mudanças na política externa (PE) da China, como afirma Kissinger: “Mao agia como um              

professor frustrado; Deng como um parceiro exigente” (KISSINGER, 2011). Mudanças essas           

que podem ser defendidas já com ascensão do presidente Deng Xiaoping da sua aproximação              

com os Estados Unidos por uma década inteira. As sucessivas crises que assolaram a              

economia mundial na década de 70, as duas crises de petróleo em 1973-1979, o período               

“détent ” marcada pelo confronto leste e oeste, e o clima de instabilidade entre a China e a                 4

URSS criaram condições favoráveis para aproximação da China com Estados Unidos. Deng            

considerava que sua aproximação com os norte-americanos traria vantagens importantíssimas          

para o desenvolvimento de tecnologias que até então o país carecia. “Em todas as viagens,               

Deng enfatizou relativo atraso da China e o desejo do país de adquirir tecnologias e expertise                

de nações industrializadas avançadas” (KISSINGER, 2011). 

A China desempenhou uma política externa flexível e ambígua que lhe permitiu            

praticar barganha frente às duas potências - EUA e URSS, como explica Amaral: 

(...) a China iniciou o período aliada a União Soviética, passou a confrontar o imperialismo americano, depois se                  
voltou para lado americano e rompeu-se com a URSS. Em 1949, após a declaração              
da independência, o governo chinês lançou o chamado “Common Program” que           
enfatiza que o princípio da PE chinesa visa proteger a independência, Liberdade,            
integridade territorial e a soberania do país (AMARAL, 2012). 

Num segundo momento, a PE da China pra a Ásia foi introduzida em 2003 no Fórum                

de Bo‘ao. A nova política externa é denominada de “ascensão pacífica”, onde pela primeira              

vez o termo foi utilizado pelo vice-presidente do Central Committee’s Central Party School.             

Apesar do termo ter sido bem aceito pelos líderes chineses, ainda se considerava que o tom da                 

3 Deng Xiaoping: sucessor do Mao Zedong na presidência da república popular da China, responsável pela                
revolução tecnológica chinesa e aproximação com Estados Unidos. 
4 Palavra da origem francesa, que significa a distensão ou relaxamento. O termo foi usado após a crise dos                   
mísseis cubano, para assegurar acordo estabelecido entre Estados Unidos e antiga União Soviética para evitar               
qualquer tipo de confronto nuclear entre as duas potências. Acordo foi assinado pelo presidente Ronald Reagan                
dos EUA, e Mikhail Gorbachev da URSS.  

 



 
palavra parecia um pouco assustador, fato esse que levou dois anos mais tarde à mudança do                

termo para “desenvolvimento pacífico” (LEITE; RAMOS, 2016, p. 94). A mudança do termo             

“ascensão pacífica” para o “desenvolvimento pacífico” não afetou os princípios que antes            

foram estabelecidos na primeira ordenança, foram mantidas as ideias centrais contidas e            

abordada no termo anterior (idem). 

A virada do milênio traz novos desafios, conhecidos como “desafios de milênio”. A             

comunidade internacional através da Organização das Nações Unidas (ONU) fomentou          

debates sobre vários temas considerados como novos desafios resumidos em oito pontos: 1)             

erradicar a extrema pobreza e a fome; 2) atingir o ensino básico universal; 3) promover a                

igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; 4) reduzir a mortalidade infantil; 5)              

melhorar a saúde materna; 6) combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças; 7) garantir a                

sustentabilidade ambiental e, por último, 8) garantir uma parceria mundial para o            

desenvolvimento (ONU, 201?). 

A PE chinesa a partir dos anos 2000, veio se encaixando nessa órbita do desafio do                

milênio, fundamentada numa diplomacia harmoniosa, que buscava preservar a paz mundial e            

combater a pobreza através da cooperação e comércio com demais Estados. De acordo com              

Amaral (2012), a PE de Beijing se firma numa relação de ganhos mútuos com os parceiros,                

promover o desenvolvimento mundial e a segurança de maneira pacífica. 

Na década de 2000, o partido comunista chinês lançou novos princípios que            

caracterizaram a PE chinesa. De acordo com Júnior (2016, p. 125), esse modelo chinês é               

baseado em dois regimes cujos líderes foram mencionados acima: maoísmo e denguismo. O             

primeiro tem uma característica um pouco mais fechada para o ocidente, em razão da guerra               

da Coreia, que ameaçava a fronteira e a soberania chinesa, portanto, era evidente a              

aproximação do país com a União Soviética para evitar qualquer retorno ocidental à sua              

fronteira. O segundo, além de ser um regime aberto de caráter globalista e modernizador,              

busca sobretudo afastar a URSS por razões da ameaça de contenção da sua fronteira e da                

soberania nacional, e aproximar-se dos EUA, (JÚNIOR, 2016, p. 127). A diplomacia dos anos              

2000 traz nova configuração que torna a PE da China muito sólida à preservação da paz                

mundial, e contraditório à hegemonia do sistema internacional. Conforme as palavras do            

 



 
cônsul geral adjunto da república popular da China em São Paulo, Duqing (1990), a nova               

política externa pode ser resumida em seguintes pontos a saber: a) Combater a hegemonia,              

defender a paz mundial, promover o desenvolvimento econômico, b) não diferenciação dos            

países, c) preservar a autonomia de suas política, d) independência total e não alinhamento              

estratégico ideológico, e) respeitar a soberania e integridade territorial (não agressão, não            

intervenção nos assuntos internos dos países, igualdade e benefício recíproco, e a coexistência             

pacífica), f) a expansão da cooperação Sul-Sul, g) oposição à corrida armamentista, h) política              

de abertura econômica, i) multilateralismo, e j) intercâmbio cultural, econômico e científico            

com todos os países, (DUQING, 1990, p. 2). 

Em linhas gerais, ainda segundo o autor, a política externa e interna chinesa             

apresentam características homogêneas, na qual os objetivos são definidos para alcançar meta: 

A política interna e a externa da China constituem um todo único. A construção e a paz, a reforma e a abertura, a                       
salvaguarda da dignidade da nação chinesa e a insistência na igualdade entre            
os países grandes e pequenos nos assuntos internacionais são, no entender da            
China, unificados e inseparáveis um do outro (DUQING, 1990). 

A PE chinesa pode ser resumida em dois grandes pontos estratégicos: o primeiro ponto              

está relacionado à participação ativa do país nas organizações intergovernamentais, e o            

segundo refere-se ao desempenho do mesmo nos diálogos multilaterais regionais das           

organizações não governamentais, conforme as palavras de Rodrigues (2011), a primeira           

estratégia pode ser chamada de diplomacia de track I, e a segunda de track II, ambas                

consideradas fundamentais por Beijing para expandir sua influência política na arena           

internacional.  

 

3. PRIMEIROS PASSOS DA RELAÇÃO ENTRE GUINÉ-BISSAU E A CHINA 

A relação entre os dois países remonta ao pós independência da República Popular da              

China em 1949. Houve várias iniciativas de aproximação do gigante asiático com os países              

africanos, incluso Guiné-Bissau. De acordo com Sant’Anna (2008) a conferência afro asiática            

realizada na cidade de Bandung (Indonésia) em abril de 1955 foi a primeira tentativa de               5

reaproximação que a China manteve com diversos países da África após um remoto contato              

5 Bandung Cidade indonésia que sediou a primeira conferência internacional dos países da África e da Ásia,                 
com a participação de 29 países asiáticos e africanos 

 



 
que havia sido estabelecido ao longo das primeiras décadas do século XIV durante a dinastia               

Ming . Ainda acredita-se que o contato do império do meio com o continente africano foi               6

estabelecido muito antes da era moderna. Segundo Rodrigues (2011), a relação da China com              

o continente africano estendeu-se desde século X a.c. Foi a partir dessa relação que pela               

primeira vez houve o processo migratório chinês para África, e estabelecimento de relações             

comerciais, (RODRIGUES, 2011). 

A aproximação de Bissau e Beijing iniciou-se a partir dessa conferência, na qual a              

China era vista como um modelo a ser seguido, um país do terceiro mundo com traços                

históricos semelhantes, que passou pela subjugação europeia por muitos séculos, servindo           

como exemplo para combater o imperialismo e colonialismo que dominava quase toda a             

região da África, com exceção da Etiópia ao leste e a Libéria no oeste do continente (duas                 

nações que não passaram pela ocupação colonial europeia). Os princípios fundamentais           

acordados entre os países participantes, foram, sobretudo, a) a luta contra o colonialismo e o               

racismo, b) direito de todos os povos à autodeterminação, c) a luta pela independência e pela                

liberdade da escolha do Estado relativamente ao seu sistema de política, e d) o não               

alinhamento a qualquer potência (PEREIRA; MEDEIROS, 2015).  

É interessante situar que até década de 50 do século passado, período da realização da               

conferência afro asiática, a Guiné-Bissau não tinha iniciado a sua luta de libertação nacional.              

Até então, o país era ainda uma colônia portuguesa. A luta de libertação nacional que tomou                

lugar na África principalmente no início dos anos sessenta em certa medida serviu como              

ponte para aprofundamento de laços entre a China e vários países africanos, não obstante, a               

Guiné-Bissau nesse contexto, foi apoiada pelo partido comunista chinês com materiais bélicos            

destinado aos movimentos de libertação na África. A partir da década de 60 do século XX, o                 

continente africano passa a ser um dos mais beneficiados pela política de ajuda ao              

desenvolvimento. Várias iniciativas, tanto estatais quanto privadas chinesas, começaram a ser           

desenvolvidas para auxiliar o processo da independência dos países africanos (MADEIRA,           

2017). 

6 Dinastia Ming foi a dinastia que governou a China entre 1368-1644. 

 



 
Após ter alcançado sua independência, a Guiné-Bissau perdeu contato com a           

República Popular da China quase por duas décadas, devido ao isolamento político e             

econômico que o continente sofreu nos finais dos anos 70, e que se estendeu até a dissolução                 

do bloco socialista em 1991. A relação só foi resgatada em 1998, quando o país africano                

mergulhou numa guerra civil que avassalou a estrutura econômica, política e social. Mais uma              

vez, o país asiático apresentava-se como um parceiro estratégico, interessado em prestar o             

apoio necessário para o reestabelecimento do processo de desenvolvimento de Guiné-Bissau.           

Em 2002 foram ampliadas as margens comerciais entre ambos, o volume comercial que nos              

anos anteriores tinha uma percentagem relativamente pequena conseguiu dar um salto           

importante para um total de US$ 4.504 bilhões (SOUSA, 2013; RODRIGUES, 2011).  

 

4. COOPERAÇÃO CHINESA COMO FATOR DE DESENVOLVIMENTO DA 

GUINÉ-BISSAU 

Antes de refletirmos a respeito do processo do desenvolvimento da Guiné-Bissau, vale            

primeiro ressaltar o contexto histórico que antecedeu qualquer tipo de relação cooperativa que             

o país veio a estabelecer na virada do milênio com a China. Diferentemente de outros países                

vizinhos, como Senegal, Gâmbia e Guiné-Conacri, a Guiné-Bissau apresentou certo grau de            

atraso no que se refere ao modelo da construção do projeto nacional do desenvolvimento.              

Conforme destacado por Carvalho (2016), o atraso estava relacionado ao estilo de colonização             

de linha mais dura que Portugal desenvolveu nas suas colônias. A colonização portuguesa era              

diferente, por exemplo, da francesa. O regime português era influenciado fortemente pela            

ditadura que instaurou-se na década de XX em Portugal e acabou sendo exportado para seu               

território além mar. Ao contrário de Portugal, a França era mais tolerante no tocante a relação                

com suas colônias, isso pode aprovar-se nos processos da independência, apesar de ser país              

com maior número de colônias na África, a França apenas entrou na guerra com Argélia, a                

parte restante alcançou sua independência por vias pacífica (CARVALHO, 2016). 

A Guiné-Bissau nesse contexto tinha que arcar com a política de linha dura do regime               

salazarista para alcançar sua independência por via de guerra sangrenta. O Partido Africano             7

7 Ditadura imposta pelo presidente Salazar em Portugal, e sucessivamente se alastrou para as suas colônias. 

 



 
para a Independência de Guiné e Cabo Verde (PAIGC ), tinha como objetivo manter a              8

liberdade do povo guineense e cabo verdiano. As estratégias principais do partido eram             

centralizadas nas táticas de guerrilha. Por isso, após ter alcançado a independência o PAIGC              

viu-se desafiado ao ter que lidar com burocracia de Estado (idem). Essa deficiência do partido               

em lidar com a estrutura burocrática estatal vai ser um dos principais fatores do atraso de                

desenvolvimento do país. 

No dia 7 de junho de 1998, como foi abordado anteriormente, instaurou-se uma guerra              

civil em Guiné-Bissau. Sua origem envolvia a desconfiança do presidente da república, João             

Bernardo Nino Vieira, em relação ao general das forças armadas, brigadeiro Ansumane Mané.             

Este era acusado pelo presidente de ter relações com o tráfico de armas para os rebeldes de                 

Casamance ,(região fronteiriça entre Senegal e Guiné-Bissau). A Guerra foi conhecida como a            9

maior tragédia que o país já experimentou. De maneira geral, a guerra civil destruiu quase               

toda a estrutura que existia, a infraestrutura econômica e social foram os mais atingidos              

(M´BUNDÉ, 2015).  

A guerra não somente foi destrutiva no ponto de vista doméstico, afetou a imagem do               

país com relação aos parceiros comerciais externos, o que afastou também a China, o que só                

foi começar a mudar a partir das novas eleições gerais feita em novembro de 1999, depois da                 

guerra. Como já exposto, a infraestrutura foi profundamente atingida e a economia piorou             

cada vez mais em função da precariedade de atividade comercial, pois as estradas não              

permitiam a facilidade de os carros circularem para a comercialização interna. Como observa             

Sant’anna (2008), o crescimento do PIB caiu 50%, a atividade agrícola diminuiu por volta de               

17% e a atividade de produção de castanha de cajú, setor dinâmico da exportação guineense,               

caiu 30% ao longo do conflito. 

Após as eleições gerais de 1999, vencida pelo Partido da Renovação Social (PRS),             

liderado pelo ex-presidente e falecido Dr. Kumba Yalá. O país se viu, assim, cumprindo              

requisitos básicos para o funcionamento das instituições democráticas, a imagem que outrora            

8 PAIGC Partido Africano para a Independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde, criado em 19 de Setembro de                  
1956, foi quem organizou a luta da independência dos dois países. 
9 Casamance Região fronteiriça entre Guiné-Bissau e Senegal, ocupado por um grupo de etnia que reivindicam a                 
sua independência, para serem reconhecidos como um país autónomo. 

 



 
era manchada pela crise política e guerra civil foi revertida com a eleição do novo presidente                

e do corpo do governo. A Guiné-Bissau passou a reconquistar a confiança dos seus parceiros               

internacionais. 

Apesar da solução democrática encontrada para o setor político, ainda o país            

apresentava lesões econômicas e sociais muito forte. De acordo com o Fundo Monetário             

Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM), as instituições e orçamento do Estado             

Guineense dependiam totalmente do apoio externo. Em 2000, a Guiné-Bissau se abriu para a              

recuperação da relação com a China após fórum multilateral chinesa com países africanos,             

(SANT’ANNA, 2008). 

China e Guiné-Bissau empreenderam vários acordos cooperativos desde a virada do           

milênio. O país asiático lançou mão de uma série de medidas para auxiliar seu parceiro               

africano em áreas estratégicas para o desenvolvimento: Educação, Saúde, reconstrução das           

infraestruturas, agricultura e pesca, sem contar com ofertas de milhões de dólares para             

aquisição da divisa na economia. A seguir, um breve de cada setor. 

 

4.1 Setor da educação e saúde 

De acordo com Instituto Nacional de Estatística (2008), através de um levantamento            

de recenseamento, a Guiné-Bissau tem cerca de 49,7% da população alfabetizada, sendo que a              

maior parte dos alfabetizados são do sexo masculino. A demanda pela educação é muito              

grande, pois o país conta com poucas instituições de educação superior. A maior parte dos               

quadros guineenses foram formados no estrangeiro, principalmente nos países com quem a            

Guiné-Bissau mantém relações tradicionais como Portugal, Rússia, Cuba, Brasil, Senegal,          

Marrocos, China, e em pouco volume na França e Argélia. 

Em 2006 o governo chinês, através da visita do seu ministro das relações exteriores,              

concedeu 100 bolsas de estudos para estudantes guineenses nas escolas e instituições da             

China. O objetivo era ajudar na formação dos quadros no setor da economia e saúde, áreas de                 

grande necessidade que só se desenvolvem via educação (SOUSA, 2013). As vagas de bolsas              

de estudos ofertadas pela China no mesmo ano igualaram-se à metade das bolsas que a nação                

africana mobilizou junto de outros parceiros (LUSA, 2007). 

 



 
No mesmo período foram enviados médicos e técnicos chineses da área de saúde para              

auxiliar na cura de epidemias e outras doenças como também a equiparação de hospitais. De               

acordo com Sousa (2013), a China disponibilizou 13 cooperantes médicos efetivos na            

Guiné-Bissau. 

 

4.2 Setor da agricultura e da infraestrutura 

A atuação chinesa na Guiné-Bissau tem demonstrado forte empenho na área de            

agricultura e infraestrutura, talvez sejam os setores em maior evidência aos olhos da             

população. A Guiné-Bissau é um dos países que possui muitas terras, em comparação ao              

número da sua população. Mesmo reunindo condições básicas favoráveis ao cultivo, o país é              

fortemente ameaçado pela fome, 34% da população vive em situação de insegurança            

alimentar, (SENADO, 2018, p. 17). 

Desde a recuperação das relações entre os dois países após a guerra civil de 1998, o                

interesse da China vem ampliando no setor do cultivo de arroz na região de Bafatá. Em 2006,                 

durante o governo de João Bernardo Nino Vieira, foram assinadas várias cooperações            

bilaterais e 15 técnicos agrícola foram enviados para auxiliar a produção de arroz nas regiões               

de Bafatá, Gabú e Oio (SOUSA, 2013). 

A infraestrutura, setor mais atingido na guerra, vem recebendo projetos de           

reconstrução do governo chinês, desenvolvidos através dos investimentos concedidos na          

forma de ajuda ao governo guineense. Foram construídas a Assembleia Nacional Popular            

(ANP), o Hospital Militar, o Palácio do Governo, a residência para os combatentes da              

liberdade da pátria, e a ponte da zona norte do país que o liga à Senegal, pela cidade de                   

Ziguinchor . Várias reconstruções foram empreendidas, a recuperação das rodovias do capital           10

Bissau, a ampliação do Hospital de Canchungo, e a recuperação da presidência da república.              

Ainda existem muitos projetos que não saíram do papel, e que no futuro próximo serão               

executados, como por exemplo: porto de Buba, a barragem hidrelétrica do rio Geba,             

(ABDENUR, 2017; SOUSA, 2013).  

 

10 Ziguinchor cidade situada no sul do Senegal, na fronte com a Guiné-Bissau. 

 



 
4.3 Setor de pesca 

O país lusófono africano é uma das poucas nações que possui vantagem estratégica marítima              

no mundo. O mar territorial nacional é um dos mais cobiçados da África ocidental, com               

variedade de peixes e frutos do mar. Além disso, a Guiné-Bissau conta com mais de 88 ilhas,                 

chamadas de “Ilhas Bijagós ” que contém grande biodiversidade. Em 1996 as Ilha Bijagós             11

foram classificadas pela UNESCO como a maior zona de preservação de biodiversidade            

ambiental na África Ocidental (SANT’ANNA, 2008). 

Apesar de ser um país costeiro, banhado pelo Oceano Atlântico e rios internos, a              

Guiné-Bissau tem um precário serviço marítimo, o que limita a exploração de suas águas              

profundas. Faltam navios da pesca e portos adequados para atividade pesqueira. Dessa forma,             

o governo guineense foi o primeiro no mundo a assinar acordo de pesca em águas profundas                

com a China, abrindo a porta da sua zona econômica exclusiva aos 20 barcos de uma                

companhia chinesa (SOUSA, 2013). 

A pesca é o setor de principal geração de divisa para economia do país, seguido pelo                

comércio de castanha de caju. Os dois governos ainda assinaram outros acordos para melhorar              

e incentivar o turismo, sobretudo nas Ilhas Bijagós.  

 

5 CONCLUSÃO  

A relação da China com a Guiné-Bissau ganha várias interpretações tanto no mundo             

acadêmico quanto na sociedade guineense em geral. Na academia existem duas correntes, ou             

seja, visões diferentes que geram forte debate, uma é a favor e a outra é contra as relações                  

sino-guineenses. A primeira acredita que a aproximação do país asiático trará avanços            

necessários para desencadear o desenvolvimento e combater a pobreza. Uma nação que            

depende extremamente da ajuda internacional para cobrir seu orçamento público jamais           

superaria o desafio do desenvolvimento se permanecesse isolada. Esse grupo de indivíduos            

tira a conclusão usando o exemplo da própria China com relação ao seu processo de               

desenvolvimento. Como descrevemos acima, a transformação da China, de um país           

agroexportador para um país altamente industrializado está vinculado a sua abertura e            

11 Bijagós é um conjunto de ilhas da Guiné-Bissau, zona mais visitada pelos turistas, uma paisagem linda com 
boas praias e coberto pela biodiversidade natural.  

 



 
aproximação com o maior detentor da tecnologia de ponta da época, os Estados Unidos. A               

segunda corrente tem uma perspectiva mais conservadora. Segundo esse grupo, a presença            

chinesa é baseada no neoimperialismo, portanto, essa relação não passa de engano do             

desenvolvimento, aliás, eles sustentam que os chineses ajudam porque há uma contrapartida            

maior a ser retirada a favor do país asiático. 

Numa perspectiva realista, as relações entre Estados envolvem custos e benefícios. O            

apoio chinês é percebido em um caráter mais de ajuda do que de benefício mútuo. De acordo                 

com Sousa (2013), o interesse da nação asiática na Guiné-Bissau é de auxiliar essa última a                

alcançar seu desenvolvimento. Realmente existem contrapartidas, mas talvez em menor grau           

quando for comparada ao investimento direto do setor público e privado chinês, emprestando             

bilhões de dólares com taxa de juros zero, perdoando dívidas, doando medicamentos e             

milhares de toneladas de arroz, auxiliando na difusão da técnica produtiva com sua equipe              

técnica, entre outros. 

A cooperação da China com Guiné-Bissau concentra-se na área estratégica que           

promove o desenvolvimento, o governo chinês talvez mais do que qualquer outro governo do              

mundo, pela sua característica histórica de ter sido um país que sofreu pressão europeia,              

perceba melhor o processo da transição de um estado pobre e miserável para um país rico e                 

gerador de tecnologia de ponta. Diferentemente daquelas de países desenvolvidos, a política            

externa chinesa tem como prioridade promover a educação na periferia mundial, através da             

construção de edifícios escolares, em maioria das vezes como símbolo de amizade a estes              

governos; a formação de quadros na área de medicina para combater as epidemias e melhorar               

a saúde da população em geral, principalmente àqueles mais pobres, vistos como condenados             

à morte precoce por falta de recursos para frequentar postos e centros hospitalares privados. O               

governo chinês também percebe que para alcançar um nível de desenvolvimento, seja qual for              

seu tamanho, o país precisa ter um mínimo de infraestrutura que possibilite escoar produtos de               

uma região para outra, facilitando assim as relações comerciais. A China busca reforçar             

sempre a produtividade básica de alimentos como a forma de acabar com fome, e recuperar a                

segurança alimentar, inovando o sistema produtivo com máquinas e equipamentos modernos           

para a produção em grande escala. 

 



 
A política externa chinesa na Guiné-Bissau contribuiu de uma maneira significativa           

para avanço do país tanto do ponto de vista econômico quanto social. Sem a educação               

dificilmente um país consegue pavimentar a via para o desenvolvimento, sem saúde a nação é               

quase morta, e sem comida ninguém fica de pé. Como diz Nelson Mandela o ex-presidente da                

África do Sul nas suas palavras famosas, “a democracia com fome, sem saúde e sem               

educação, é uma concha vazia”. A diplomacia chinesa vem preenchendo esse vazio ao             

conceder seu apoio via cooperação. 

De qualquer forma, demonstramos como a Guiné-Bissau – com sua infraestrutura           

abalada pela guerra, centros hospitalares reduzidos em termos quantitativos e qualitativos           

(falta de médicos e medicamentos), poucos técnicos formados para atender a demanda em             

diversos setores, economia caótica e as vidas prejudicadas pela fome – a partir das relações               

com a China, vem progressivamente consertando seus setores deficientes e alcançando           

avanços significativos em seu desenvolvimento, evidenciando a importância da cooperação          

que envolve relações sino-guineenses.  
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IDENTIDADE E ESTADO: O LIMITES DA EXISTÊNCIA 

Danielle Amaral Makio  1

 

RESUMO 

Neste trabalho, objetivo promover um diálogo entre autores que tratam da relação            

identidade/Estado a partir de contribuições que advêm de abordagens pós-positivistas das           

Relações Internacionais, da psicanálise e da linguística. A intentada metateórica aqui           

esboçada orienta-se pela revisão bibliográfica de autores selecionados para buscar responder a            

seguinte indagação: “qual o papel da identidade nacional na materialidade do Estado?”. Em             

resposta ao exposto, espera-se demonstrar que as identidades nacionais são elementares na            

construção de um senso de nacionalidade e de nacionalismo que permite a existência de um               

que se faz indispensável às estratégias de formação do Estado. 

PALAVRAS-CHAVE: Identidade; Estado; pós-positivismo. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to promote a dialogue between authors dealing with the identity/State             

relationship from contributions that come from post-positivist approaches of fields such as            

International Relations, psychoanalysis and linguistics. The metatheoretical attempt outlined         

here is guided by the bibliographic review of selected authors to seek to answer the following                

question: “what is the role of national identity in the materiality of the State?”. In response to                 

the above, it is expected to demonstrate that national identities are elementary in building a               

sense of nationality and nationalism that allows the existence of a that is indispensable to state                

formation strategies. 

1 Graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia. Contato:           
daniellemakio@gmail.com. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 1955, Hermann Hesse, em sua obra O Lobo da Estepe, provoca-nos com o              

seguinte pensamento: “O homem não é, absolutamente, um resultado firme e duradouro (este             

foi, apesar dos pressentimentos contrapostos dos seus sábios, o ideal da antiguidade), mas um              

ensaio e uma transição; não é mais do que a ponte estreita e perigosa entre a natureza e o                   

espírito.” (HESSE, 1973, p.31), o qual, quase um século antes, em 1873, seria precedido pelo               

seguinte apontamento de Fiódor Dostoiévski “Nenhum homem nem nenhuma nação podem           

existir sem uma ideia sublime.” (DOSTOIÉVSKI, 2016, n.p.). Aas citações, juntas,           

contemplam duas temáticas que permeiam o entendimento do homem e das sociedades em             

que vive. A primeira diz respeito à medida em que a existência se relaciona com a capacidade                 

humana de acessar a realidade. Os dizeres de Hesse (1973) nos instigam a refletir acerca da                

nossa relação com tudo aquilo que nos rodeia e, em última instância, leva-nos a pensar sobre                

como esta simbiose influencia nossas existências. À luz das contribuições de Platão (1949),             

estas perturbações podem ser interpretadas com base no alegórico mito da caverna e suas              

conclusões acerca da impossibilidade mundana de acessar a Verdade inquestionável. Sob uma            

abordagem mais contemporânea, os vernáculos platônicos reconfiguram-se nos contributos de          

Ernesto Laclau e Chantal Mouffe (1985), Jacques Derrida (1995) e demais. Todos estes             

concluem que, se apenas acessamos o universo através de mecanismos discursivos, tudo            

aquilo que compreendemos enquanto real não passa de interpretação intersubjetiva. As esferas            

imateriais que compõem a psique, assim, são determinantes em nossos processos de            

apreensão do real: revestimos tudo aquilo que conhecemos com uma interpretação que se             

baseia em nossas particularidades. Em última análise, portanto, nunca de fato acessamos a             

Verdade de Platão (se é que se pode admitir sua existência) pois tudo aquilo que pensamos                
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conhecer é, invariavelmente, um simulacro resultante da amálgama formada do encontro do            

real com nossas próprias ideias. 

Já Dostoiévski (2016) permite-nos transcender o universo do indivíduo para adentrar           2

o coletivo. O autor demonstra uma concepção de que as nações dependem de uma ideia               

fundamental da qual emanam as mesmas. Tal entendimento remete às contribuições de            

Benedict Anderson (2008) e Mircea Eliade (1972), que, entre outros, versam acerca da             

formação de construções ideacionais que permitem que indivíduos sintam-se pertencentes a           

um mesmo grupo social. Desta maneira, os autores entendem que a mitologia, os elementos              

pertencentes ao universo do simbólico, oferecem as bases sobre as quais constroem-se os             

referenciais que orientam não somente o sentimento de pertencimento dos sujeitos [a uma             

coletividade], mas, também, a própria existência destes. Salienta-se, aqui, o papel ontológico            

das ideias, que, à medida em que nos permitem conceber o mundo de forma específica               

(conforme outrora discutido), possibilitam nossa existência no universo político-social.  

No âmbito das Relações Internacionais, a ideia sublime prevista pelo russo encontra            

um vasto horizonte de possibilidades interpretativas. Contudo, segundo autores como Lene           

Hansen (2006) e David Campbell (1992) é esta ideia a identidade, elemento que engloba              

diversas camadas da subjetividade e se baseia em um caráter relacional, constitutivo e             

socioideológico que lhe confere grande aplicabilidade no estudo de comunidades políticas -            

sobretudo o Estado. Tal uso conceitual independe de aspectos categorizantes que estratificam            

a sociedade em grupos cujas particularidades poderiam impedir uma análise generalista,           

expandindo as possibilidades interpretativas que advêm deste tipo de abordagem. Assim, as            

propostas apresentadas inicialmente acerca da centralidade das ideias - aqui reunidas sob a             

abordagem identitária - na construção dos indivíduos e das coletividades são, também, válidas             

quando do estudo dos Estados e de suas interações entre si e para com seu extrato humano. 

2 Original de 1873. 
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A identidade influencia, assim, em grande medida, as ações dos atores políticos. Neste             

sentido, as relações de causalidade adequada estabelecidas entre política externa e identidade            

são um frutífero objeto de análise e é, de certa maneira, sobre elas que este trabalho pretende                 

se debruçar sob o objetivo primeiro de demonstrar a validade das abordagens identitárias na              

análise da organização do Estado. Os entendimentos acerca das formações identitárias deste,            

bem como a própria natureza delas próprias, contudo, alteram-se à medida em que mudam as               

idiossincrasias sobre as quais se fundamentam as nações. Neste contexto, busco, aqui,            

responder o seguinte questionamento: “qual o papel da identidade nacional na materialidade            

do Estado?” e, para tanto, irei promover um debate entre autores que tratam da relação               

identidade/Estado a partir de contribuições que advêm de abordagens pós-positivistas das           

Relações Internacionais, da psicanálise e da linguística.  

 

2. ACESSANDO A IDENTIDADE 

A quebra com a relação racionalista de causalidade entre ação estatal e sistema             

internacional que é promovida pelas teorias pós-positivistas permitem que as relações sociais            

- e, portanto, também as estatais - sejam passíveis de uma nova forma de compreensão. A                

noção de ação racional do Estado, desta forma, é desafiada à medida em que passam a ser                 

considerados processos que se dão a despeito da consciência de um dito sujeito estatal. Este,               

em grande medida, é abordado sob vieses centrados em análises cujos argumentos se             

sustentam sobre conceitos cristalizados e referenciais essencialmente quantitativos e         

materiais. Tal cenário, por sua vez, tolhe a extensão compreensiva que se pode obter de uma                

determinada ocorrência uma vez que limita as fontes de dados que podem ser mobilizados              

quando da confecção de um estudo. Abordagens ontologicamente distintas daquelas mais           

convencionais, portanto, apresentam possibilidades de promoverem entendimentos       

diferenciados acerca de fenômenos internacionais (MATTERN, 2005).  
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A identidade, assim, emana como um conceito alternativo para a compreensão daquilo            

que se dá em meio ao sistema de Estados. Conforme diz Alexander Wendt (1992), os               

indivíduos reagem a objetos de acordo com o significado que estes têm em relação àqueles,               

sendo a identidade - entendimentos e expectativas razoavelmente estáveis que identificam           

papéis - fundamental na determinação destas interações. O uso dela como objeto de análise              

para a compreensão das Relações Internacionais se justifica, pois, em virtude de seu caráter              

relacional: é ela [a identidade] sempre compreendida a partir de uma relação estabelecida com              

um sujeito alheio, externo. Desta maneira, a aplicação de tal conceito ao campo que se ocupa                

de compreender as formações e as interações estatais é de fundamental importância uma vez              

que permite justamente uma análise pormenorizada da forma pela qual ocorrem estes mesmos             

processos ligados ao Estado. 

Ademais, enquanto compreendida como unidade conceitual que contém elementos         

intangíveis vindos do nível da cultura, do discurso, da história, da sociologia e outros, a               

identidade permite que um extenso universo de componentes seja, a um só tempo,             

considerado. Desta maneira, o uso da abordagem identitária no estudo do Estado promove             

uma nova camada de complexidade àquilo que diz respeito à compreensão dos determinantes             

da ação - e da existência - estatal e da relação interestatal. Neste contexto, os interesses                

nacionais passam a ser concebidos não mais como imutáveis ou ainda estruturalmente            

definidos, mas, sim, como fruto de fenômenos imateriais cujas reverberações práticas se dão à              

medida em que a consciência é constituída por estes. Esta abordagem, pois, oferece             

possibilidades de desdobramentos analíticos que colocam sob estudo questões antes          

ignoradas. Aqui, é notável o papel desempenhado pelos teóricos que se debruçam sobre os              

estudos identitários no sentido de promover a inflexão de uma análise pautada em um enfoque               

essencialmente materialista para outro, que considera mais pronunciadamente as camadas de           

complexidade que formam a capacidade de agência dos sujeitos (WENDT, 1996). 
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3. O ESTADO SUJEITO: CONCRETUDE E ABSTRAÇÃO 

No contexto das abordagens teóricas que se propõem a considerar a identidade            

enquanto elemento analítico insere-se o pós-estruturalismo, que se baseia, essencialmente, na           

premissa de que nada existe fora do discurso - cuja conceituação será apresentada adiante              

(DERRIDA, 1995). Porquanto, os autores desta vanguarda consideram que toda formação           

identitária é um processo discursivo. A característica fundamental que delimita o escopo de             

entendimento dos pós-estruturalistas acerca da identidade - e, por que não, do mundo em si -                

é, pois, a centralidade do discurso, o que os afasta de demais vertentes como o Construtivismo                

de Alexander Wendt. O pós-estruturalismo se consolida, assim, como uma proposta           

ontológica cujo grande instrumento investigativo é o questionamento e a desconstrução que            

advêm do esforço de compreender processos e eventos sob a égide do discurso e é a partir                 

dele que irei estabelecer os parâmetros conceituais que permitirão, mais adiante, o            

estabelecimento de aproximações entre vanguardas distintas.  

A própria existência do Estado enquanto entidade política revestida de capacidade de            

ação e formada por um corpo nem sempre homogêneo de cidadãos é um assunto permeado de                

diversas camadas de complexidade. Em vista da subjetividade de muitos aspectos que            

permitem a formação estatal, acessar a profundidade daquilo que lhe diz respeito a fim de               

significá-la é uma tarefa que trata, também, da própria constituição da identidade estatal.             

Entre os autores que propõem esclarecer tais aspectos destaca-se Lene Hansen (2006), que             

afirma que a construção de identidades nacionais fundamenta a formulação de políticas            

públicas na medida em que as relações de aproximação e oposição criadas por tais formações               

identitárias legitimam determinadas ações tomadas pelos Estados. Este processo constitutivo          

é, pois, baseado na construção de identidades de agentes externos: é por causa da concepção               

que se tem do Outro que se pode determinar seu próprio Self - eu sou eu porque não sou você                   3

. Assim, o desempenho deste mesmo indivíduo também será baseado na natureza do             

3 Para maiores entendimentos a respeito, consultar “Introdução à Análise de Discurso”, de Helena Hatshue               
Brandão. 
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significado construído acerca daquilo que é exterior: se antagônico, levará à realização de             

relações violentas; se semelhante, levará à construção de relações pacíficas e harmoniosas. 

À luz das contribuições de Derrida, a autora apresenta a identidade como algo             

inicialmente construído a partir da ideia da existência de um Self opositor: os processos de               

significação são possibilitados pela concepção daquilo que é oposto. São as relações            

comparativas pautadas em antagonismos que embasam a construção de significados, pois é a             

partir da construção do Outro que se determina quem se é. A linguagem, dessa maneira,               

mostra-se como fenômeno que cria e é moldado por esta existência externa e antagônica. É               

preciso, assim, que haja a construção de dois universos de significados, cada qual resultante              

da justaposição de diversos elementos socioideológicos que são também fatores constitutivos           

um do outro, a fim de que seja possível delinear um efeito de significado. Há, portanto,                

concomitantemente ao processo de significação, um outro, de diferenciação, que expõe a            

existência de caracteres que revestem um dos polos com um aspecto de superioridade, dando              

a ele uma posição privilegiada que é dialeticamente construída pela linguagem e dela             

construtora (HANSEN, 2006). 

Nesse sentido, as afirmações de Lene Hansen (2006) remontam às contribuições de            

Laclau e Mouffe (1985) acerca da importância dos antagonismos quando da determinação de             

identidades sociais. Segundo estes autores, tais antagonismos surgem em virtude da           

incapacidade dos indivíduos de, em sociedade, constituírem uma identidade comunitária de           

fato. Há, dirão, sempre uma falha, uma ausência, que impede que uma construção identitária              

emane de forma precisa e incontestável a nível nacional. A responsabilidade por esta             

dificuldade é, então, endereçada a um indivíduo externo, o qual passa a ser responsável pela               

falha da identidade em questão e, por conseguinte, considerado uma possível ameaça. Este ser              

antagônico passa, pois, a representar o elemento que permite ao corpo social em questão              

unir-se em torno de uma identidade única que transcenda as possíveis diferenças particulares             

dos indivíduos que a constituem em prol de garantir a defesa destes face a ameaça externa. É                 
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esta força antagonizante, portanto, que permite que sejam estabelecidos os limites da            

identidade, ou seja, até que ponto esta não pode mais ser estabilizada. 

Doravante, ao teorizar acerca da constituição de políticas públicas sob uma orientação            

pós-estruturalista, Lene Hansen elenca a língua, enquanto fenômeno social, como ponto de            

partida da formação de identidades nacionais que embasam o processo de modelagem de             

políticas no âmbito da sociedade internacional. Ao encarar a linguagem não somente enquanto             

resultado lexical individual, mas como um corpo social fluido formado por diferentes níveis             

de significações e subjetividades, Hansen teoriza a língua não apenas como acontecimento            

social, mas, também, político (HANSEN, 2006). Nesse âmbito, a autora se vale dos             

contributos teóricos da Análise de Discurso (doravante AD), campo que se debruça sobre a              

Linguística, a psicanálise e o materialismo histórico althusseriano, a fim de desvelar as             

interações sociais sob a égide dos processos de significação constituídos a partir das relações              

que se estabelecem entre sujeitos discursivos (MUSSALIM, 2008).  

Nesta esteira de pensamento, à luz das contribuições de Helena Brandão (2006) e             

Claudemar Fernandes (2007), podemos definir o discurso, em consonância com a obra de             

Michel Foucault (2000), enquanto o espaço em que saber e poder se articulam, uma vez que                

quem fala necessariamente o faz de um determinado lugar e só o faz pois há um direito que                  

legitima tal ação. Trata-se, pois, de um conjunto de diferentes linguagens. Assim, é possível              

afirmar que o discurso, ainda que apoiado na formalidade da língua, é externo a esta, uma vez                 

que depende de elementos que estão além da Linguística formal. Feitas tais afirmações,             

destaca-se uma particularidade do conceito de discurso empregado pela AD: a noção de             

sentido e efeitos de sentido. Posto o caráter social que envolve e determina o objeto aqui em                 

questão [o discurso] nota-se que o sentido daquilo que se fala não se apega irredutivelmente               

àquele previsto formalmente pelo léxico. Há uma construção socioideológica que determina o            

significado que certo discurso terá em contextos específicos. O sentido do discurso é, pois,              
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fluido, determinado pelas externalidades que, ao constituírem o sujeito discursivo e o público             

receptor, possibilitam novos processos de (re)significação. 

As propostas de Lene Hansen (2006), dessa maneira, inserem-se em uma lógica que             

encara as identidades enquanto resultados de processos discursivos cujas interpretações          

permitem salientar a não-naturalidade das construções identitárias. Conforme define Yannis          

Stravakakis (1999) com base na psicanálise lacaniana, é no universo do simbólico contido na              

linguagem que os indivíduos buscam meios de assumirem identidades estáveis que lhes            

permitam se entenderem enquanto sujeitos passíveis de existência e ação. Assim,           

transcendendo tais entendimentos à análise estatal, pode-se determinar que o Estado necessita            

do discurso para assumir uma identidade que lhe conceda a estabilidade necessária para atuar              

enquanto um corpo coeso, provido de interesses e valores. É, pois, apenas em virtude da               

construção de uma aparente homogeneidade de processos de significação e entendimentos que            

um país assumiria a capacidade de agir enquanto tal. 

Conforme salientará a tradição lacaniana, ademais, os processos de busca por           

significado e de consequente formação de identidades compreendem, em seu bojo, duas            

características fundamentais. A primeira delas diz respeito à impossibilidade de se atingir uma             

verdadeira significação do sujeito - de sua identidade -, fato que se justifica pela incapacidade               

humana de acessar a realidade de forma plena. Como salienta Lacan, todos os processos de               

apreensão do mundo real são necessariamente intermediados pelas subjetividades inerentes          

aos indivíduos. A segunda característica fundamental dos processos de significação e           

identificação, segundo a vanguarda lacaniana, diz respeito à “ex-centricidade” da          

subjetividade humana. Ao versar sobre o estágio do espelho , Lacan concluirá que toda a              4

concepção do indivíduo acerca de sua unidade será feita a partir de relações alienantes, que               

encontram no exterior os fundamentos daquilo que virá a definir uma identidade individual.             

4 Segundo Lacan, a primeira grande quebra sofrida pela psique humana - cisão definida por Freud nos termos do                   
Spaltung - se dá durante a infância no momento em que a criança se enxerga no espelho e, a partir de seu reflexo                       
- externo à sua própria existência -, começa a se entender enquanto um sujeito independente (STRAVAKAKIS,                
1999).  
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Por isso, para o psicanalista, a subjetividade humana, assim como sua consciência, não está              

centrada exatamente no indivíduo, mas fora dele, de forma “ex-cêntrica” (STRAVAKAKIS,           

1999). 

Acerca da presença daquilo que é externo à própria formação da subjetividade do             

indivíduo, Jacqueline Authier-Revuz (1982) cunha o conceito de heterogeneidade discursiva.          

Segundo a autora, há duas diferentes formas de heterogeneidade: a constitutiva, que diz             

respeito ao fato de que todo sujeito e todo discurso emana de um encontro de outros discursos                 

existentes em um espaço social; e a mostrada, que versa sobre a explícita presença de um                

discurso alheio na voz do sujeito (como ocorre em situações de paráfrase, citações diretas,              

entre outros). Somando ao exposto os estudos psicanalíticos de Freud e Lacan, tem-se que,              

ainda que o falante acredite ser ele o centro do seu universo discursivo, é este atravessado                

pelo outro, pelo externo que habita o inconsciente do sujeito. A tal entrecruzamento de              

diferentes discursos dá-se o nome de interdiscursividade. O descentramento do sujeito           

proposto por Authier-Revuz encontra também respaldo em Michel Pêcheux (1999), cujo           

conceito de esquecimento do sujeito supõe a falácia do sentimento de controle absoluto sobre              

o discurso que tem o enunciador. Segundo o autor, há dois tipos de esquecimento: o número                

2, que dá ao sujeito a ilusão de que ele tem pleno controle do que diz; e o número 1, que faz                      

com que o sujeito acredite ter controle sobre o sentido do que enuncia. Trata-se, assim, de                

uma ideia exterior ao falante que encontra neste respaldo para se reproduzir. 

Nota-se, aqui, uma aproximação com a formação de sujeitos discursivos proposta por            

Eni Orlandi (2005). Segundo o autor, as interações que se estabelecem entre estes passam do               

patamar de uma relação de diferenciação pura - eu x tu - para um conflitivo - eu > tu - (a                     

diferenciação revestida de superioridade) e, finalmente, para outro, de maior complexidade,           

que engloba subjetividades e elementos externos à significação do Self. Neste último cenário             

o universo de entendimento acerca dos sujeitos transborda para uma condição na qual são              

incluídos elementos externos aos indivíduos considerados. O sujeito, assim, é encarado como            

um ser polifônico, que encerra em si uma infinidade de discursos. O indivíduo não é o foco,                 
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suas inter-relações o é. Não se trata, pois, de um ser individualizado, mas de um ser social                 

cuja posição ocupada (sócio, ideológica e historicamente falando) acaba por encerrar diversas            

vozes em um só discurso. A noção de hegemonia defendida pela chamada Análise de              

Discurso Crítica é também contemplada à medida em que salienta que esta posição de fala do                

sujeito dá a ele, ou não, poder para controlar o discurso vigente e manter a hegemonia, o                 

status da configuração de poder a partir do estabelecimento de políticas que controlem as              

forças anti-hegemônicas. Há, assim, uma clara materialidade do discurso que aproxima a            

formação de identidades – de sujeitos – à construção de práticas sociais - estas são aqui                

representadas pelas políticas internacionais. Apreende-se, portanto, que, a partir de uma           

concepção pós-estruturalista, política e identidade são elementos ontologicamente        

inseparáveis (RAMALHO & RESENDE, 2006). 

Posta a discussão acerca da hegemonia gerada e sustentada pelos processos de            

formação dos sujeitos discursivos, a ideia de segurança nacional, segundo Hansen (2006),            

irrompe como um conceito basilar para que se entenda os processos de legitimação de poder e                

de uso do mesmo. A formação da chamada identidade nacional dá-se sobre uma divisão clara               

entre o que é doméstico e o que é internacional: enquanto internamente há uma determinada               

lógica discursiva que parece reger a sociedade (noções de democracia, de pertencimento entre             

outras possibilidades), há uma formação discursiva diferente para retratar o externo. As ideias             

da anarquia do sistema, da soberania nacional e demais, corroboram uma significação            

negativa do estrangeiro, que é retratado como uma ameaça que, dada sua extensão, é de               

ordem nacional. Daí o discurso da legitimação do uso da força pelo Estado. A problemática,               

porém, dá-se – ou, ainda, agrava-se – à medida em que se extrapola o conceito de segurança                 

para além dos limites militares. Ao conceder a um grupo específico o poder de zelar pela                

segurança de uma nação, abre-se espaço para que surjam os chamados “interesses nacionais”.             

Estes, dirão os detentores do poder, devem também ser controlados, criando, assim, uma rede              

nebulosa de possibilidades de temas que passam a ser passíveis de controle dada a lógica               

securitária (HANSEN, 2006). 
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A determinação de uma identidade nacional reside, pois, entre outros, no esforço            

envolvido no processo de significar o que é externo. Tal esforço é tão pequeno quanto o mais                 

fluido e inconsistente é a identidade deste último, uma vez que a falta de uma imagem sólida -                  

do outro e de si - está intimamente ligada à margem de manobra para criar narrativas                

relacionadas aos atores envolvidos. O Estado, neste contexto, desempenha um papel           

importante na construção da imagem que um país terá de si mesmo e que outros terão dele na                  

arena internacional. Este conceito é sugerido por Yannis Stravakakis (1999) na medida em             

que o autor afirma que a segurança ontológica proporcionada pelo aparato estatal garante a              

criação de uma unidade nacional. A busca social e humana por uma significação leva a               

sociedade a admitir rótulos que lhe permitam pertencer a um grupo, a um significante - como                

o cidadão do país A ou B. Uma vez admitido como um corpus homogêneo, o corpo social que                  

forma o Estado reveste-se com uma identidade sólida, que influenciará as decisões a serem              

tomadas nos níveis interno e externo. 

Tal qual atesta a discussão demonstrada, David Campbell (1992) teoriza que é a             

identidade nacional: (i) performática, uma vez que não há identidade alguma fora de uma              

lógica discursiva, e (ii) essencial, uma vez que é ela que garante a representação máxima das                

impressões e interesses da(s) comunidade(s) imaginária(s) que compõe(m) um país.          

Porquanto, há um explícito diálogo estabelecido por Campbell (1992) com os pressupostos de             

Benedict Anderson (2008) acerca das noções de nacionalismo. Segundo Anderson (2008),           

diferentemente daquilo que parece prevalecer no senso comum da sociedade, as nações não             

são existências ancestrais, mas, sim, frutos de uma série de fatores não tão remotos              

historicamente. O que este estudioso apresenta, pois, é uma argumentação que trata o             

sentimento de nacionalidade enquanto um produto de dinâmicas tão subjetivas como a            

cultura. Assim, a própria noção da existência daquilo que se convencionou chamar nação é,              

sobretudo, algo que pertence ao universo do simbólico e que se materializa em ações de               

caráter nacional.  
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Desta maneira, a formação das chamadas comunidades imaginadas mostra-se         

fundamental ao nacionalismo à medida em que permite que numerosos contingentes de            

indivíduos, cada qual com suas particularidades, reconheçam-se e aproximem-se         

ontologicamente a partir de um orientador único: a nação. Trata-se, assim, de imaginar - e               

aceitar - que esta unidade se verifica mesmo em níveis que transcendem a realidade e os                

grupos sociais que efetivamente são conhecidos por cada indivíduo do corpo nacional. O             

âmbito do subjetivo, aqui, mostra-se mais uma vez imprescindível pois é dele que emanam os               

elementos que permitem que se observe esta orquestração em torno da aceitação da existência              

de uma nação, do pertencimento a esta e da devoção à mesma (ANDERSON, 2008). Ao nível                

identitário, as contribuições de Anderson (2008), quando somadas às de Stravakakis (1999),            

parecem sustentar o fato de que o sentimento de compor um corpo nacional age, em meio aos                 

indivíduos, como uma forma de busca pela apreensão de uma identidade estável. Já sob a               

lógica de Campbell (1992), tais definições podem ser pensadas no sentido contrário: é o              

pertencer à nação que permite a criação de uma unidade identitária que viabiliza o Estado ao                

passo em que é por este também constituída. 

Neste contexto de cocriação, David Campbell (1992) salienta que a noção de perigo é              

fundamental na determinação das identidades nacionais. Segundo o autor, a mera existência            

de outras possibilidades de existência (encerradas em outras construções identitárias -um           

Estado A, por exemplo) é suficiente para que a identidade do Estado B seja ameaçada. Assim,                

o externo, o alheio, é novamente tomado como ponto fulcral na construção das identidades -               

agora nacionais. Assim, argumenta que o próprio dilema de busca infinda por segurança             

nacional no qual se inserem os Estados nação é a base para que estes possam existir enquanto                 

tal. Segundo o autor, a construção de uma identidade nacional una e coesa, que vigore a                

despeito das próprias diferenças sociais e culturais inerentes ao corpo estatal, é permitida pela              

incessante busca pela proteção contra o Outro, o externo. Este, estabelecido em um contexto              

de anarquia, reveste-se imediatamente de uma roupagem perigosa, que pode ser agudizada a             

uma situação de ameaça latente por meio da mobilização de elementos discursivos que             
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atribuam ao alienígena uma existência que deve ser combatida pelo bem da própria             

manutenção do Estado enquanto entidade real. Assim, Campbell (1992) demonstra a           

necessidade não apenas da figura do Outro - irrevogavelmente fruto de uma construção prévia              

-, mas, também, de sua securitização enquanto elemento fundamental à solidificação de uma             

identidade nacional tal que permita a determinado Estado existir. Desta maneira, o autor             

elucida o debate acerca da busca pela segurança ontológica que guia tanto o posicionamento              

externo de Estados quanto as atitudes dos indivíduos que os constituem.  

Ainda acerca da ontologia do Estado, a qual, dirá Campbell (1992), não tem status              

algum fora das práticas que a constituem, o autor salienta que os Estados nacionais são               

entidades irrevogavelmente paradoxais uma vez que, ao passo em que inegavelmente existem,            

não possuem elementos pré-discursivos e identidades estáveis. Conforme demonstra Benedict          

Anderson (2008), a formação das comunidades imaginadas é essencial pois as mesmas            

auxiliam a sustentação da ideia de nação que se socializa. Assim, não se pode tratar de                

entidades estatais em um contexto de inexistência das práticas e das subjetividades que             

corroboram a existência das comunidades políticas previstas pelo autor.  

Desta maneira, o Estado deve se manter em constante processo de representação dos             

elementos discursivos que lhe permitem sustentar sua performance de estabilidade identitária.           

Portanto, pode-se dizer que o ente estatal nunca está de fato completo, finalizado, mas está,               

sim, em eterno estado de devir, uma vez que tudo aquilo que se entende enquanto Estado é, na                  

realidade, forjado e imaginado a partir de subjetividades. Tem-se, assim, que as práticas de              

afirmação da identidade nacional são necessárias à própria sobrevivência estatal à medida em             

que impedem que se revele a insuficiência ontológica do Estado quando compreendido de             

forma alheia às práticas e aos discursos que favorecem a estabilização da identidade nacional              

(CAMPBELL, 1992). 

Neste contexto, para além de uma performance, Campbell (1992) compreenderá a           

identidade nacional enquanto uma condição. O autor chega a tal conclusão a partir da              
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compreensão de que o sentido, o significado da identidade se dá a partir da relação que se                 

estabelece com a diferença. Esta, por sua vez, é informada por uma série de fatores cujas                

complexidades inferem na construção de identidades que se afastam de uma existência            

monolítica e assumem diversas camadas de compreensão. Aplicando tais concepções à esfera            

da política externa, o autor perceberá a recorrente somatória entre a identificação a partir da               

diferença e o rebaixamento moral e ético do externo. Desta maneira, nota-se um esforço              

incessante de não somente representar o Outro como inferior, mas, também, de se localizar o               

Self em um patamar existencialmente superior. A aproximação entre o diferente e o bárbaro,              

assim, é conduzida de diversas formas e encontra na mídia uma grande fonte de dispersão,               

sendo o chamado discurso sócio-médico a forma mais comumente utilizada para reiterar tais             

concepções supremacistas. Uma vez estabelecidos no seio dos determinantes de política           

externa, o tipo de pensamento e de atitude aqui representados demonstram como, a fim de               

manter sua condição de estabilidade identitária e motivado pela ameaça da diferença, o Estado              

lida com a esfera exterior. A sustentação da performance da estabilidade, assim, mostra-se,             

sobretudo na lógica ocidental, historicamente próxima da subjugação do Outro (CAMPBELL,           

1992). 

À luz daquilo que se discutiu até o momento, Heather Rae (2002) afirmará que todo               

state-builder, a fim de garantir seu direito de governar, deve construir: (i) uma comunidade              

política unificada - sob uma mesma identidade - dentro dos limites territoriais do Estado e (ii)                

a imagem do governante enquanto representativa deste corpo social. O Estado, assim,            

necessita do subjetivo para existir uma vez que é somente a partir deste que pode ele tomar                 

forma. Conforme salientado por Michael Walzer (1967, p.194), “[...] o Estado é invisível; ele              

deve ser personificado antes que possa ser visto, simbolizado antes que possa ser amado,              

imaginado antes que possa ser concebido”. 

Rae (2002) salienta que o os governantes, ao lançarem mão de processos de             

construção estatal, buscam consolidar o Estado enquanto uma ordem normativa, ou seja,            

enquanto uma existência que supera o mero estatuto material que emana das instituições. Os              
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métodos usados pelas elites para promover este processo baseiam-se amplamente no           

estabelecimento de relações de alteridade. Estas transcendem a mera noção de diferença à             

medida em que revestem o externo com noções de moralidade e o tomam enquanto fator               

constitutivo do próprio sujeito que se estabelece no outro extremo do espectro. Dois             

indivíduos A e B, assim, entendem-se enquanto opostos e se significam a partir do              

entendimento de que há uma superioridade de um sobre o outro - noção cujo referencial se                

altera conforme muda-se o ator do qual emana a mesma - e de que um “é” em função do “não                    

ser” do outro - é A pois não é B e vice versa.  

Portanto, conclui-se que a construção da ordem normativa do Estado relaciona-se à            

necessidade de estabelecimento de processos de identificação que corroboram a criação de            

uma comunidade política que se entende unificada face ao externo. Neste contexto, são             

reiterados, em Rae (2002), os conceitos de Campbell (1992) e Anderson (2008) de que a               

existência estatal necessita de uma força motriz que oriente a construção de uma identidade              

artificialmente una que se forma com base em relações de alteridade que revestem o externo               

de uma roupagem que flerta com ideias depreciativas e moralmente inferiores. 

A identidade nacional, segundo Heather Rae (2002), contudo, não se limita ao âmbito             

internacional - que diz respeito à identidade social -, que considera apenas os processos de               

diferenciação para com o externo. Segundo a autora, a identidade do Estado não existe se               

compreendida sem que o escopo doméstico - fonte da identidade corporativa - seja incluído na               

análise. Assim, considera-se que o caráter identitário que reveste o Estado na seara externa em               

certa medida constrói e é construído pelo âmbito interno. Tal afirmação é salientada por              

Stravakakis (1999) e Hansen (2006), que definem que a própria alteridade que informa a              

relação entre dois sujeitos já é, por si só, um elemento constitutivo de ambos. Ou seja, a                 

própria noção de diferenciação é uma fonte de significado que colabora para a formação das               

identidades em questão. Se nos diferenciamos daquilo que nos é alheio em vista do que nos                

constitui, então nosso próprio entendimento do externo já estabelece, por si só, uma relação              
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constitutiva entre o que somos e o que não somos. Há, assim, uma relação dialética entre as                 

identidades corporativa e social.  

Tal conceituação, contudo, aprofunda o grau de complexidade envolvido na formação           

identitária estatal, uma vez que ambas as esferas aqui consideradas [doméstica e            

internacional] dependem de processos de legitimação que por vezes se anulam. O embate aqui              

tratado justifica-se sobre o fato de que as medidas levadas a cabo pelas elites no interior das                 

fronteiras nacionais não necessariamente são ações aceitáveis pelas normas morais que           

imperam na anarquia do sistema de Estados soberanos e vice-versa. Consideremos que,            

domesticamente, cabe às elites definirem as leis que nortearão o cotidiano dos cidadãos; em              

âmbito internacional, esta capacidade normativa não se observa, uma vez que o aspecto             

soberano dos Estados é inquestionável. Ademais, o próprio teor das normas implementadas            

pode ir de encontro àquilo que se considera válido pela comunidade internacional, o que              

dificulta ainda mais a legitimação do Estado. Acerca das assimetrias entre interno e externo,              

Rae (2002) trata dos processos de homogeneização dos povos e, assim, bem demonstra que              

em casos de limpezas étnicas, por exemplo, as atitudes tomadas pelo corpo estatal             

demonstram validade em um cenário interno, mas são colocadas em xeque           

internacionalmente. É o que se pode apreender de casos como o da antiga Iugoslávia e a                

limpeza étnica pela qual a mesma passou. 

Ainda que considere a existência de duas fontes da identidade estatal, - a corporativa e               

a social -, Rae (2002), à luz das contribuições de Michael Walzer (1967), afirma que, para que                 

o processo de state-building seja viabilizado e bem sucedido, é preciso que haja a construção               

de uma unidade que contemple ambas as esferas aqui tratadas e supere, assim, a cisão entre                

elas. Tal processo, pois, é baseado em simbolizações e surte efeito prático à medida em que                

aproxima as esferas doméstica e internacional sob a égide da busca pela soberania estatal.              

Assim, é o desejo por esta que articula as posturas e as intenções relativas aos âmbitos da ação                  

interna e externa, os quais se conciliam ao passo em que construções subjetivas propiciam o               

encontro deles. Desta maneira, é dever - e interesse - do Estado incorrer em processos que                
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viabilizem a construção de uma identidade unificada que lhe permita existir enquanto            

soberano em meio à sociedade global. 

Neste contexto, os esforços aplicados pelo ente estatal na busca pela identidade que             

lhe viabilize sua soberania serão sobretudo voltados ao manuseio do repertório cultural            

existente. Assim, a forma pela qual estes buscam realizar seus objetivos é, sobretudo, uma              

consequência cultural. Tais afirmações, contudo, não inferem a constatação de que a            

instrumentalização dos elementos culturais é feita de forma totalmente deliberada: há um fator             

ontológico que delimita as fronteiras daquilo que se pode eleger como elemento cultural a ser               

manuseado. Portanto, as próprias bases sobre as quais se constrói a identidade nacional são              

determinadas por outros fatores que não apenas a escolha racional. Forma-se, então, uma             

amálgama de elementos diversos que leva Pierre Bourdieu (1990) a concluir que a fonte dos               

processos de articulação da cultura que permeiam a formação das identidades é, na verdade, a               

relação que se estabelece na forma das instituições, da história objetificada, e o habitus. Este é                

conceituado por Roger Brubaker (1994, p.758) como “[...] o sistema de disposições            

internalizadas que media as estruturas sociais e a atividade prática, sendo moldado pelas             

primeiras e regulando a segunda.”. 

Há, na formação identitária, portanto, uma sobreposição entre consciente e          

inconsciente. Desta, advém uma relação que cria uma espécie de amálgama entre os universos              

da materialidade e da subjetividade. Tem-se, desta forma, que a identidade nacional é             

imaginada a partir de noções históricas e culturais compartilhadas entre os integrantes do             

grupo social que a formam. A identidade, logo, não é algo inventado, criado, mas, sim,               

construído a partir de referenciais que são discursivamente apresentados e internalizados           

como fator de aproximação entre os sujeitos em questão (HANSEN, 2006; RAE, 2002). 

Heather Rae (2002), assim, parte do princípio de que o processo de state-building, que              

se relaciona ao de nation-building, permite que os elementos imateriais dos quais dependem             

ambos adquiram maiores reverberações na ação estatal material. Desta maneira, é de crucial             
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importância que os Estados dediquem maiores esforços àquilo que diz respeito ao dado             

processo de formação estatal. Neste contexto, a atenção à construção de identidades estatais -              

aqui também compreendidas enquanto fluidas e mutáveis, não estáticas e dadas - é crucial              

pois é a partir delas que se pode propiciar um sentimento de união e coesão tal que as                  

diferenças que permeiam a diversa sociedade nacional deem espaço à constituição de um             

grupo homogêneo. É, pois, a partir desta lógica que emana a importância das relações de               

alteridade para a existência de um Estado: é a partir de uma diferenciação cada vez mais                

agudizada entre este e o que lhe é externo que se legitimam ações afirmativas que apontem à                 

estruturação de uma homogeneidade estatal muitas vezes artificial.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao encararmos a identidade enquanto um elemento fluido e discursivamente          

construído, consideramos ser ela algo essencialmente relacional, que depende da existência de            

uma relação entre sujeitos para se estabelecer. As intersubjetividades daqueles que se            

envolvem nestes contatos direta ou indiretamente são, neste sentido, centrais para que            

entendamos não somente o processo formativo que permite a uma identidade existir, mas,             

também, as razões pelas quais esta se constrói de uma maneira específica e não de outra. Para                 

além disso, é evidente que algo sustentado por bases tão mutáveis e incertas quanto elementos               

ideacionais (das quais depende a identidade) é passível de sofrer alterações. Estas, por sua              

vez, serão tão mais recorrentes quanto mais frágil for uma construção identitária. Ao             

extrapolar estas breves considerações para o universo do Estado, temos um embate que deve              

ser superado para que o mesmo “exista”: é preciso que seja ele uma unidade, mas como sê-la                 

se formado por tantos e tão diversos fragmentos?  

É fundamental que a entidade estatal crie uma esfera de ideais e valores maior, que               

acomode aquelas menores de forma razoavelmente satisfatória. É preciso que os cidadãos            

aceitem, a despeito de suas próprias individualidades, ser parte integrante e constituinte de             
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algo mais amplo. O nacionalismo, nesse contexto, é o grande objetivo perseguido por um              

Estado, e o meio para alcançá-lo é a articulação das subjetividades das partes que o compõem.                

Uma vez que as pessoas se imaginam membros de uma mesma coletividade e aceitam              

integrá-la a partir de determinadas normas, tem-se uma articulação socioideológica cuja           

expressão material e política é, por fim, o Estado. Ora, se é a identidade o elemento que lida                  

com sentimentos de pertencimento, alteridade, proximidade e demais, é ela, também, a            

característica fundamental para que este processo de formação estatal seja possível. Portanto,            

é graças à identidade que um Estado pode incorrer em processos específicos de formação              

estatal e, doravante, é também graças a ela que pode este ator se organizar em termos                

materiais. São, em certa medida, as expectativas, as ideais e e os valores dos cidadãos que irão                 

legitimar questões como sistema político, grupos no poder e demais. 

Da sobreposição do exposto, portanto, podemos concluir que as identidades nacionais           

são elementares na construção de um senso de nacionalidade e de nacionalismo que permite a               

existência de um corpo - social, político e ideacional - que se faz indispensável às estratégias                

de formação do Estado. Neste contexto, a abrangência do discurso e a dialética oposicionista              

que permeiam os processos de identificação nacional tornam-se centrais no entendimento dos            

mesmos. A relação existente entre o campo ideacional e material do Estado, assim, faz-se              

explícita e informa a própria ação do mesmo, o que nos permite admitir que a construção das                 

narrativas históricas nas quais se constróem as identidades nacionais são elementares para que             

sejam estas desveladas. 
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O USO DA TECNOLOGIA PARA CONTROLE POPULACIONAL NA CHINA E OS 

IMPACTOS NOS DIREITOS HUMANOS 
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RESUMO 

O rápido desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação nos coloca numa era             

que difere significativamente do que a humanidade perpassou em outras eras: as novidades             

trazidas com a era digital - como celulares, secretárias digitais, aplicativos, internet -, movem              

transformações radicais na sociedade em quase todas as esferas da vida, mas particularmente             

na econômica, social e política. Existem dois lados de uma mesma moeda: por um, cria-se a                

possibilidade inédita do fácil acesso e difusão da informação, e comunicação entre pessoas ao              

redor do globo, mas, por outro, permite a coleta de dados pessoais, incluíndo hábitos,              

comportamentos e preferências. Dessa forma, percebe-se que há novos desafios a proteção            

dos direitos humanos no que se refere ao mundo digital, e o compartilhamento irrestrito de               

informações pessoais de indivíduos, que frente a Estados e suas grandes empresas, ficam             

desprotegidos. Este problema é ainda mais preocupante na China, onde por razão da natureza              

de seu regime, agrava-se as consequências, que são características à sua cultura e história.              

Assim, questiona-se: como as novas tecnologias estão afetando os direitos humanos,           

particularmente na China, considerando o modelo político do país? Este trabalho utiliza-se do             

método de estudo de caso interpretativo com análise interna para responder à esta pergunta.              

Isto porque pretende-se uma investigação empírica que analisa um fenômeno contemporâneo           

dentro de seu contexto da realidade atual, onde é favorecida a percepção de interações entre               

fatores significantes característicos do fenômeno. Os objetivos constituem-se em: analisar          

como o regime autocrático chinês lida com a evolução tecnológica e de que maneira isso afeta                

seu governo, e por extensão, sua população, identificar quais ações individuais são            

restringidas pelo regime, evidenciar quais direitos humanos estão sendo violados, e de que             

1  Graduanda em Relações Internacionais, está cursando atualmente seu oitavo período na Universidade Federal 
de Uberlândia (UFU), em Uberlândia, Minas Gerais. E-mail para contato: laurabeatrizortellado@hotmail.com. 
 



 
modo isso acontece, utilizando-se como base casos factuais. O regime chinês consegue ao             

mesmo tempo conciliar sucesso econômico e desenvolvimento social, por meio do forte            

investimento estatal, recentemente em tecnologia. A absorção do governo chinês da           

tecnologia que passou a ser de ponta, e rapidamente desenvolvida, levou a instrumentalização             

desta para fins de monitoramento e vigilância - em massa e individual - de sua enorme                

população, em razão de seus medos históricos e da permanência do partido no poder. A               

obsessão do governo com a estabilidade social e manutenção de sua boa imagem trouxe              

pesada censura aos meios de comunicação, particularmente a internet. Ainda, recentemente os            

instrumentos de vigilância em massa estão sendo utilizados para além de apenas            

monitoramento, mas para localização e captura, que assim permite a opressão de grupos             

opositores, minorias (especialmente étnicas) e, a longo prazo, contribuindo para o aumento da             

violência (física e moral) contra sua própria população.  

 

Palavras-chave: china; tecnologia; direitos humanos; vigilância de massa; autoritarismo no           

século XXI. 

Introdução 
 

A partir da evolução da tecnologia de informação, e da rápida distribuição desta ao              

redor do mundo, a humanidade passou a utilizar e depender dessas ferramentas, hoje             

constituindo um mundo onde esses aparelhos, entre eles celulares, câmeras, computadores e            

assistentes digitais, bem como tantos outros, são parte integrante de todo e qualquer processo,              

seja ele econômico, social ou político. A esfera digital introduzida pela criação da internet              

possibilitou fácil acesso e difusão da informação, a comunicação entre pessoas ao redor do              

globo, simplificou tarefas e propiciou um ambiente onde se é possível construir e consolidar              

culturas. Por outro lado, permite a disseminação e coleta de dados pessoais, incluíndo hábitos,              

comportamentos e preferências, bem como relações interpessoais, sociais, familiares.  

Assim, cria-se um dilema contemporâneo compartilhado pela comunidade        

internacional encontrado no recolhimento e uso de informação espalhados por meio das novas             

tecnologias, particularmente de Estados e empresas, o que se encontra em especial caso de              

agravamento na China, devido ao seu peculiar regime autocrático moderno. Este regime,            



 
consegue ao mesmo tempo conciliar sucesso econômico e desenvolvimento social, por meio            

do forte investimento estatal, recentemente em tecnologia. A absorção do governo chinês da             

tecnologia que passou a ser de ponta, e rapidamente desenvolvida, levou a instrumentalização             

desta para fins de monitoramento e vigilância - em massa e individual - de sua enorme                

população, em razão de seus medos históricos e da permanência do partido no poder.  

Este artigo é um ensaio do que será a monografia desta autora. Ambos tem como               

pergunta de pesquisa: como as novas tecnologias estão afetando os direitos humanos,            

particularmente na China, considerando o modelo político do país?. Como metodologia de            

pesquisa, utiliza-se do método de estudo de caso interpretativo com análise interna, pois se              

propõe a realizar uma análise por meio das particularidades do Estado chinês, do             

funcionamento desse regime autocrático e da lógica de dinâmicas das novas tecnologias            

dentro do país, como se institucionalizam e são instrumentalizadas para corroborar em            

violações de direitos humanos que são vinculadas à elas, e por consequência a maneira como               

o governo chinês lida com a retórica de direitos humanos internacional dentro de seu              

território. O objetivo é, portanto, compreender e delinear como a modernização tecnológica            

tem sido utilizada por empresas e particularmente governantes, para monitorar, perseguir e            

censurar, com foco central no caso chinês. 

 

I. O Partido Comunista Chinês e a necessidade de controle social  

A China é reconhecida nos dias de hoje como uma grande potência em ascensão,              

sendo possível afirmar que se encontra como primeira economia do mundo, e uma das poucas               

que mantém taxas de crescimento contínuas há pouco mais de uma década. Na visão de uma                

maioria da população, particularmente ocidental, não seria possível obter sucesso econômico,           

estabilidade política e melhoria social dentro de um sistema autoritário de governo. E mesmo              

assim, é exatamente o que ocorreu - e ocorre - com a China. Sua ascensão se deu dentro de                   

um governo que tem heranças comunistas, e mesmo assim adotou traços capitalistas ferrenhos             

para alcançar seus objetivos de desenvolvimento, no entanto, ao invés do que se esperava de               

uma nação que prosperou tão rápido, o sistema político de governo não avançou para a               



 
democracia, ou ao menos se tornou mais liberalizante e inclusivo da vontade popular, pelo              

contrário, se torna cada ano mais incisivo e autoritário. (WRIGHT, 2010)  

O Partido Comunista Chinês (PCC) mantém a todo custo o domínio sobre tudo o que                

circula dentro do país, particularmente, as informações veiculadas e reproduzidas. Isso se            

baseia na antiga tradição de Estado de que para ganhar e manter o controle sobre “as                

montanhas e os rios” é necessário duas ferramentas: a primeira é o wu (武), compreendido               

como armas, violência, em outras palavras o monopólio legítimo do uso da força, através de               

aparatos como o exército e a polícia; e a segunda é wen (文), significando a linguagem, e a                  

cultura. O povo chinês sempre teve uma profunda veneração pela palavra escrita, pelo saber e               

o aprendizado, o que leva às histórias, crenças e professores (e recentemente a mídia) a terem                

grande autoridade moral e portanto importante função na formação da cultura e do             

pensamento. Essa função é de serem “produtores de almas”, engenheiros da conformidade            

ideológica e engrenagens para movimentar a máquina estatal. É virtualmente impossível           

sustentar “poder físico sem poder discursivo”, wu e wen devem seguir unidos. Assim, a              

produção de almas passa a ser mais importante do que a produção do tanques, principalmente               

diante do contexto em que o Estado chinês se encontra (GARNAUT, 2019). 

O crescimento acelerado através do programa econômico de reforma de Deng           

Xiaoping criou uma nova base de legitimidade do partido, - afastando-se das raízes             

ideológicas do comunismo maoísta -, que passou a ser medido em termos econômicos,             

especificamente pela sua habilidade de melhorar a riqueza e nível de vida dos indivíduos. Isso               

torna o partido dependente da prosperidade de sua economia e dos resultados que esta              

proporciona à sociedade (WEATHERLY, 2009). Então, o governo tem como uma de suas             

maiores preocupações a insatisfação popular, no sentido de querer eliminar qualquer chance            

de protestos e movimentos reacionários. Pode-se entender tal preocupação pelo ciclo histórico            

que criou e destruiu cada dinastia anterior ao governo atual, imperadores e governantes foram              

depostos diante da revolta do povo, em períodos extensos e sangrentos de guerras civis, que               

tiveram a tendência de enfraquecer o país e torná-lo vulnerável aos estrangeiros. Do ponto de               

vista do estadista, quando se perde poder político, você não somente perde seu emprego,              

como supostamente aconteceria numa sociedade democratizada e gentrificada, mas perde sua           



 
riqueza, sua liberdade e possivelmente a sua vida e a da sua família. “Winners take all and                 

losers lose everything”: esse entendimento levou a formulação do que se chamou            

“você-morre, eu-vivo”, é necessário “matar” preventivamente para garantir sua própria          

sobrevivência. No momento em que se esqueça disto, seria o equivalente a encontrar seu fim               

(SHIRK, 2007; GARNAUT, 2019). 

Seguindo o modo de pensamento de Lenin, Stalin e Mao Zedong, Xi Jinping acredita              

que “as palavras não são somente veículos para razão e persuasão. Elas são balas. As palavras                

são armas para definir, isolar e destruir oponentes. E a tarefa de destruir inimigos nunca pode                

acabar”. Assim, compreende-se porquê Xi argumenta pelo retorno do princípio          

stalinista-maoísta de que a arte e a literatura deveriam existir para servir à política, essa               

interpretada como a criadora de unidade entre linguagem, conhecimento, pensamento e           

comportamento. Dentre os valores compreendidos pela retórica unitária do governo, o mais            

profundo, básico e duradouro tem de ser o patriotismo, no qual, portanto, a arte e literatura                

moderna deveriam se fundamentar, a fim de “guiar a população a aderir as visões corretas da                

história, nação, país e cultura” (GARNAUT, 2019). A China se viu por milênios como              

epicentro mundial, por vezes mais desenvolvida e a frente das sociedades existentes,            

incluindo as ocidentais, e via sua posição no mundo com soberba, imaginando que os demais               

deveriam vir a si e aprender com sua cultura e valores. O retorno desta ao cenário                

internacional como um ator tão relevante naturalmente trouxe de volta esse sentimento de             

superioridade (denominado como sinocentrismo) e é parte do sistema doutrinário utilizado           

pelos líderes políticos para cultivar o nacionalismo no coração dos chineses (SHAMBAUGH,            

2009).  

A obsessão do partido pela estabilidade social e a percepção de que o conhecimento e               

a informação poderiam ser utilizados como ferramentas para a manutenção do regime,            

levaram o PCC a compreender que sua estratégia central tem de ser a de garantir que a                 

imagem do governo pareça sempre a melhor possível, com o objetivo de reafirmar que os               

líderes chineses são percebidos com respeito e deferência, reforçando assim a retórica de que              

o governo chinês está seguindo por um bom caminho, e deve ser apoiado. Segundo Susan               

Shirk, “eles usam esse eufemismo para convencer o público chinês que o governo do Partido               



 
Comunista é essencial para manter a ordem e a prosperidade e que sem ele um país tão grande                  

iria a ruína” (SHIRK, 2007). Essa característica chega a se refletir até mesmo (e talvez               

principalmente) em sua política externa. Por exemplo, uma tática característica do Ministério            

das Relações Exteriores chinês é a manobra de “face saving”, que se trata de grandes esforços                

por parte do governo de maximizar a formalidade e grandiosidade em que os líderes chineses               

são recebidos fora do país, para minimizar (para a inexistência) a possibilidade de os líderes               

serem embaraçados, sofrerem ataques ou passarem por situações de protesto          

(SHAMBAUGH, 2009; STOCKMANN, 2015).  

Mas, o estímulo ao modo de pensar pelas bases dos entendimentos do partido através              

da propaganda, escolarização e formação cidadã não é suficiente, também é necessário            

interceptar e banir pensamentos opostos, críticos e insurgentes. Este se aplica com ênfase no              

que diz respeito ao pensamento ocidental, o que se tornou claro na instrução política do               

Comitê Central do Partido Comunista da China divulgado em abril de 2013 por Li Zhanshu,               

um dos líderes do partido, e uma das figuras mais próximos a Xi Jinping. O documento Nº 9,                  

“Comunicado do Estado Corrente da Esfera Ideológica”, pede que os oficiais encorajam a             

população à negar e rejeitar às seguintes “falsas inclinações”:  

1. Promover a Democracia Constitucional Ocidental: uma tentativa de         

enfraquecer a atual liderança e o sistema de governança socialista com           

características chinesas; 2. Promover “valores universais” em uma tentativa de          

enfraquecer as fundações teóricas da liderança do Partido; 3. Promover a sociedade            

civil a tentar desmantelar a fundação social do partido governante; 4. Promover o             

Neoliberalismo, tentando mudar o Sistema Básico Econômico da China; 5.          

Promover a ideia do Ocidente de jornalismo, desafiando o princípio chinês de que o              

sistema de publicações e mídia deveriam ser sujeitos à disciplina do partido; 6.             

Promover niilismo histórico, tentando minar a história do PCC e da Nova China; 7.              

Questionar a Reforma e Abertura e a natureza socialista do socialismo com            

características chinesas (tradução do inglês própria, tradução do chinês pelos          

editores do China File, 2013).  

A campanha para a educação patriótica do país é um exemplo claro de como é               

possível manter a ferida fresca, com acentuações xenofóbicas e anti-estrangeiras, onde o            

início se está na sala de aula, com textos e livros muitas vezes que focam nesse tempo de                  



 
subjugamento, dos séculos de humilhação, morte e dor que seu povo sofreu, incutido por              

outros poderes imperialistas do passado (WEATHERLY, 2009). Essa herança de seus           

antepassados formou o que Shambaugh chamou de “medos históricos”, significando o temor            

da invasão estrangeira, cisão do território, bem como guerras civis. Shirk resume que os              

líderes do PCC tem como principais precauções necessárias: “evitar quebras públicas de            

liderança”, “prevenir inquietude social” e “manter os militares do lado do partido”, além da              

manutenção de seu crescimento contínuo (SHAMBAUGH, 2009; SHIRK, 2007). As formas           

como o governo mantém o controle da população e da informação que se é divulgada dentro                

país se modernizaram nesta última década, levando a realidade da opressão à um novo nível. 

 
 
II. Censura, vigilância, e as leis chinesas  
II.i. A estrutura da mídia e a importância da internet 

 
A estrutura da mídia de massa na China passou por uma mudança drástica durante o               

período de reforma (pós Mao Zedong), foi quando o governo comercializou e parcialmente             

privatizou as novas mídias que surgiram. No entanto, ainda mantiveram rígido controle ao             

hierarquizar a administração destas mídias, mantendo grande autoridade sobre a programação,           

pessoal e as decisões comerciais. A mídia chinesa passou a ser incentivada a se financiar a                

partir de publicidade, e com o tempo passaram a se manter deste modo, embora algumas ainda                

obtenham “ajuda” indiretamente ou subsídios cedidos pelo governo. Apesar disso, os mais            

proeminentes jornais, rádios e estações de televisão são registrados sob o partido ou             

organizações do partido, e este são proprietários de pelo menos mais 51%, e assim              

permanecem sujeitos às instituições, principalmente do Departamento de Propaganda, que          

tem autoridade para dar ao corpo editorial “orientações”, e ainda demitir funcionários.            

(STOCKMANN e GALLAGHER, 2011). 

O partido ainda encontrou na implementação de conglomerados um meio de superar a             

fragmentação e diversificação da mídia para prevenir a internacionalização da indústria           

jornalística a partir de restrições de investimentos diretos (STOCKMANN e GALLAGHER,           

2011). A internet foi desenvolvida prioritariamente no período de abertura, impulsionada pelo            



 
capital estrangeiro, deixando a China em meados do século XXI com o maior número de               

usuários no mundo, e constituindo um novo formato de opinião pública online, essa             

rapidamente tornando-se influente e tendo profundo impacto na sociedade chinesa. Por           

consequência, e ainda considerando a facilidade em transmitir informações, ideias, e crenças            

numa plataforma onde uma grande parte de sua população tem acesso, os líderes chineses              

tornaram a regulação e censura da internet uma de suas preocupações primordiais. Devido ao              

controle absoluto do PCC sobre as leis e seus efetivos mecanismos de funcionamento             

(organismos, polícias e cortes) o partido tem completa autoridade em punir transgressores. 

 
 
II.ii. O Sistema de Leis com Características Chinesas, a vigilância e a censura 

 
O sistema de censura da internet chinesa funciona em duas frentes: interna e externa.              

Internamente, o sistema de censura foca em conteúdo publicado localmente em servidores            

chineses, os quais são responsabilizados por lei por sua própria distribuição de conteúdo em              

seus serviços, que tem de estar de acordo com os termos prescritos na regulação, bem como a                 

reter informações e conteúdo por pelo menos 60 dias, estando estas a completo acesso do               

governo caso haja necessidade por parte deste. Ainda, fiscaliza os produtores de conteúdo,             

bem como seus usuários através do conteúdo provido por essas companhias. O sistema legal              

chinês, denominado Sistema de Leis com Características Chinesas, é um sistema misto com             

elementos de direito civil, direito comum, direito socialista e até certo ponto o direito              

tradicional. Este possui uma estrutura formal e têm como seu maior construtor de leis o               

executivo. A partir desse sistema, institui leis que determinam qual tipo de conteúdo não é               

permitido publicar, particularmente online. O texto a seguir discrimina as principais           

categorias proibidas: 

 

a) informação que vai contra os princípios básicos colocados na Constituição; b)            
informação que coloca em perigo a segurança nacional, divulga segredos de Estado,            
subverte o governo, e enfraquece a unificação nacional; c) informação que é            
detrimental para a honra e interesses do governo; d) informação que instiga ódio             
étnico, discriminação étnica, ou que enfraquece a unidade nacional; e) informação           
que enfraquece a política do Estado com relação a religião e promove cultos             
maléficos ou pregam crenças feudalistas e supersticiosas; f) informação que          
dissemina rumores, disturba a ordem social ou enfraquece a ordem social; g)            



 
informação que dissemina pornografia e outros materiais indecentes, que promove          
jogatina, violência, homicídio e terror ou que instiga a cometer crimes; h)            
informação que resulta em calúnia ou que viola os direitos e interesses legítimos de              
outras pessoas; e (i) informações proibidas pela lei ou regulamentos administrativos.           
Em setembro de 2005, foi acrescentado: a proibição de encorajar reuniões ilegais,            
protestos e etc… para criar desordem pública; e é proibido organizar atividades            
sobre associações sociais ou organizações ilegais. (tradução do inglês por mim, texto            
de JUNHAO, 2011).  
 

O governo utiliza da ambiguidade dos termos legais utilizados no texto composto pelo             

próprio partido para punir e perseguir o que consideram cidadãos “perigosos” ou            

“insurgentes”, mas ainda, ao não oferecer especificidade aos temas, frases, palavras ou ideias,             

cria um sistema de autocensura aos criadores de conteúdo, que constroem suas próprias listas              

de proibições baseadas em suposições educadas, e se policiam frequentemente. As           

consequências para o infrator dessas regras que divulgar conteúdo “sensível” tendem a variar             

de caso para caso. Se for noticiada por uma fonte confiável ou proeminente pode ser aplicado                

multas, demissões, e até mesmo o fechamento do canal jornalístico. Se o comportamento se              

manter o governo pode prender e processar o(s) indivíduo(s), e existem diversos casos que              

comprovam que o governo realmente está disposto a chegar a esse ponto. (JUNHAO, 2011) 

Mas, apenas intimidar por meio de regulações, perda de negócios, licenças e a ameaça              

de ser preso não basta, o governo entende que precisa estabelecer o entendimento de que o                

meio online também é policiado e fiscalizado pelo governo: “a internet não é um lugar fora da                 

lei e a polícia neste meio manterá a ordem em todos os comportamentos online.” Para isso                

introduziram diversas táticas, desde figuras cartoon (‘jingjing’ e ‘chacha’ que tem a exata             

pronúncia de ‘polícia’ em chinês) que aparecem em portais e páginas como um aviso              

constante, até “shut downs” de redes de comunicação, como SMS e a inacessibilidade à              

páginas ou ainda a diminuição da velocidade da internet. O governo também realizou             

campanhas frequentes para “fiscalizar” cafés com acesso a internet, chegando a fechar para             

avaliação metade dos estabelecimentos do país e pouco tempo depois iniciar uma campanha             

de “conscientização” onde pregava cartazes lembrando os cidadãos de que estavam sendo            

policiados e que a desobediência à lei era uma vergonha para a reputação pessoal do cidadão.                

(JUNHAO, 2011).  



 
Similarmente, as empresas estrangeiras que desejam estabelecer seus serviços dentro          

do país (alguns exemplos incluem Yahoo, Microsoft, até mesmo o Google) são forçados a              

aderir as mesmas leis impostas às empresas locais, e portanto desenvolver versões de seus              

produtos que se distanciam de sua política de privacidade usual, e censurem o conteúdo              

exigido pelas leis. Desse modo, todas as províncias têm suas próprias regras de             

informatização. Esse ponto tem sido grande ponto de atrito entre o capital e a vontade de                

adentrar um grande e lucrativo mercado como o chinês, e a ética ocidental, baseada em               

preceitos completamente diferentes. Frequentemente essas empresas sofrem grandes pressões         

externas, de ONGs e governos em conjunto, chegando a fazer com que alguns desses, como o                

Google com o projeto Dragonfly (um sistema de busca adaptado às demandas do PCC que               

estava em andamento) desistam de seus planos por conta do backlash que receberiam.             

(JUNHAO, 2011).  

A retenção de big data (grandes conjuntos de dados que precisam ser processados e              

armazenados) não termina somente em termos de proibições. A fim de garantir que a              

estabilidade social seja mantida, o governo promove a vigilância em massa de diversas             

maneiras O Artigo 28 da Lei da República Popular da China sobre a guarda de segredos de                 

Estado (revisão de 2010) coloca que os operadores e provedores de serviços de internet ou               

qualquer outro network de informação deve cooperar com os órgãos públicos de segurança             

em suas investigações. Mas também esses operadores e servidores devem apagar informação            

que envolve segredos estatais, como o requerido pelos órgãos públicos de segurança, os             

órgãos de segurança nacional ou os departamentos administrativos de sigilo. Ainda           

utilizam-se do financiamento e parceria com grandes empresas nacionais, como as principais            

produtoras de tecnologia, incluindo Huawei, iFlytek e ZTE, e através de em aplicações como              

e-mails e SMS (Short Message Service, serviço de envio de mensagens pelo celular). Há dois               

artigos no Direito de Segurança Estatal que permitem que o órgão de segurança estatal acesse               

quando necessário informações e data de qualquer pessoa na China. São eles:  

Artigo 11. Estipula que “onde o estado requerer, o órgão de segurança pode             

inspecionar a comunicação eletrônica, instrumentos e aparelhos, e qualquer outro          

equipamento e instalações pertencentes a uma organização ou indivíduo; Artigo 21.           

Quando o órgão de segurança estatal reúne evidências, cidadãos e organizações           



 
ligadas devem sempre prover a instituição com as informações relevantes e não            

podem recusar em fazê-lo. A única restrição sendo que o oficiais de segurança do              

Estado devem ter aprovação direta dos procedimentos de acordo com as provisões            

relevantes do Estado. (ZHIZHENG, 2012)  

 

Recentemente, financiou o desenvolvimento em parceria com uma empresa privada do           

aplicativo “WeChat”, que se popularizou com rapidez impressionante. Este aplicativo          

inicialmente se equipararia ao ocidental “WhatsApp”, fornecendo serviços de comunicação          

interpessoal entre usuários, no entanto, evoluiu no sentido de acrescentar as mais diversas             

funções, como um meio de pagar contas, fazer compras, investir na bolsa, marcar consultas no               

médico, fazer denúncias a polícia dentre outras. Ainda, utiliza uma rede com mais de 200               

milhões de câmeras de vigilância de alta qualidade instaladas em locais públicos. (THE             

VERGE; HUMANS RIGHTS WATCH, 2018)  

Na parte externa, funcionam sistemas, como o “firewall”, um tipo de sistema de             

software que censura gateways que conectam a China ao cyberespaço internacional,           

bloqueando assim o conteúdo indesejável de sites estrangeiros para a visualização dentro da             

China. Seu representante mais famoso é o “Great Firewall of China”, que bloqueia nove              

desses gateways, permitindo às autoridades chineses bloquear conteúdo que em geral tem a             

ver com palavras chaves taboo como “democracia”, “liberdade”, movimentos revolucionários          

e revoltas em outros países (ou mesmo dentro da China), informações sobre o Tibet, o Dalai                

Lama, movimentos religiosos como Falun Gong e outros como pornografia. (JUNHAO,           

2011).  

 

II.iii. Os direitos humanos na visão chinesa e a resposta a denúncias  

 

A China tem certo envolvimento com a pauta de direitos humanos, particularmente            

internacionalmente, embora em geral tenha a tendência de se manter neutra em decisões, com              

raras, mas notadas exceções. Por exemplo, é parte do Conselho de Direitos Humanos das              

Nações Unidas, embora tenha aderido a esta como resposta às opiniões públicas ocidentais,             

tentando manter sua imagem pública externa. O PCC tenta manter um meio termo entre              



 
aceitar de fato as normas internacionais para o tema e defender sua própria soberania contra               

críticas externas, pressões e interferências. Por isso, a retórica chinesa é a de colocar em               

termos relativos a universalidade dos direitos humanos promovidos por mecanismos          

internacionais como a ONU, argumentando que deve existir uma relativização cultural devido            

ao seu passado específico e assim seus diferentes valores e normas, que se adequam a um                

outro modelo de direitos humanos. (WACKER, 2013).  

Em 2004, o Estado chinês incluiu em sua constituição o respeito e preservação aos              

direitos humanos, introduzindo o conceito legal destes. No entanto, o espectro e interpretação             

destes são diferentes da lógica ocidental, como por exemplo colocando mais ênfase nos             

direitos de desenvolvimento e os direitos de grupos do que direitos políticos ou individuais.              

Devido à propaganda, educação e ao sistema de catalogação e sistema de registro de casas               

(Hukou) criou-se a noção de que o direito de proteção e de ter sua privacidade protegida se                 

aplica aos demais cidadãos e não ao governo. A própria palavra privacidade ‘yinsi’, tem              

conotações negativas relacionadas à ilicitude ou conspiração, o que explica porque o termo             

“direito à privacidade” não existia antes de 2009, quando surgiu a nova Lei de              

Responsabilidade Civil, e mesmo assim não oferece nenhuma restrição ao poder do governo.             

(JUNHAO, 2011). 

Os Artigos 37, 38, 39 e 40 da constituição chinesa estabelecem a liberdade do cidadão,               

sua dignidade, seu direito à residência e secretividade, que devem ser considerados como             

“invioláveis”, e assim devem ser protegidos de violações. Essas garantem um mínimo de             

proteção legal, no entanto, em outras leis constitucionais, penais de litígio, segurança e outros              

setores públicos oferecem diversas exceções às regras, permitindo flexibilidade de          

investigação, prisão e procura, como nos artigos 1, 4, 28, 36, 51 e 54 da constituição que                 

proíbem a sabotagem do sistema e da segurança, do coletivo, sociedade e etc.  

Com relação às críticas externas ao seu mecanismo de leis internas e às denúncias as               

violações aos direitos humanos, a China reage em um conjunto de táticas e artimanhas. Em se                

tratando de discurso, a primeira é a relativização cultural citada anteriormente, outra é a              

simples negação dos fatos: alegando as acusações como falsas, suas fontes duvidosas, ou             

ainda que o intuito é somente ferir a dignidade chinesa. Uma terceira consiste em apontar que                



 
são uma nação em estágio de desenvolvimento, ainda aperfeiçoando e moldando sua            

estrutura, e portanto questões como estas seriam melhoradas futuramente, uma vez que há             

outras mais importantes para desenvolver no momento. Por fim, se utiliza das deficiências de              

direitos humanos nos países ocidentais, especialmente nos Estados Unidos, para acusar seus            

críticos de “double standards”. Em se tratando de ações, a primeira é discutir a portas               

fechadas bilateralmente com outros países, incluindo as pautas relacionadas à direitos           

humanos dentre outras que estejam na mesa de negociações. A segunda, consiste numa             

diplomacia mais assertiva após o fato ocorrido, em que pressiona outros governos, através de              

sua influência particularmente econômica ou diplomática, a abandonar ou desistir de certas            

pautas. (WACKER, 2013). 

 

III. Caso de estudo: a crise humanitária Uyghur e a tecnologia como ferramenta de              

opressão 

Na seção anterior foi-se explicitado, por meio de excertos das leis chinesas e da              

explicação do contexto geral da mídia e sistema de censura e vigilância, as violações dos               

direitos humanos básicos da população chinesa em geral, de acordo com a visão ocidental              

legitimizadas por instituições e acordos. Estes incluem violações ao direito à privacidade, a             

dignidade, o direito à revolta, a liberdade de expressão. É possível citar diversos casos de               

jornalistas, artistas e ativistas presos, desaparecidos e até mesmo mortos pela sua coragem e              

insistência em informar seus iguais e desafiar o governo, incluindo o vencedor do Prêmio              

Nobel da Paz Liu Xiaobo e o famoso artista Ai WeiWei, bem como inúmeros outros menos                

conhecidos. No entanto, o caso que provavelmente melhor representa o nível tecnológico em             

que a China se encontra, e até que ponto se consegue chegar com o uso desta, no sentido de                   

crescente repressão e violência, está na crise humanitária da minoria étnica Uyghurs, na             

região de Xinjiang, no noroeste da China.  

O governo chinês iniciou um esforço que denominou de “Dura Campanha Contra o             

Terrorismo Violento” (Strike Hard Campaign, 严厉打击暴力恐怖活动专项行动) a qual,        

segundo o anúncio oficial, tem como objetivo enfrentar as três forças que ferem a nação: o                

separatismo, o terrorismo e o extremismo. Alguns incidentes violentos de fato ocorreram em             



 
Xinjiang, como o bombardeamento do mercado de Urumqi em 2014, o que foi categorizado              

como terrorismo pelo governo, e a culpa recaiu sob os grupos extremistas estrangeiros. Em              

resposta, o governo anunciou a um jornal de Xinjiang que capturou quase 13 mil terroristas               

desde 2014. Essa campanha acabou se tornando o que provavelmente é o local onde o               

governo mais tem usado para testar a tecnologia inovativa para controle social que o país vem                

desenvolvendo, ligada particularmente à vigilância de massa, mas em um nível mais profundo             

do que foi jamais visto. Através do processo de engenharia reversa realizado pela ONG              

Human Rights Watch em parceria com empresa contratada alemã, descobriu-se como           

funcionava o Integrated Joint Operations Platform (IJOP), o aplicativo de celular de            

policiamento chinês utilizado para agregar grandes quantidades de dados (big data) sobre os             

cidadãos que ali residem e marcar aquelas possivelmente ameaçadoras. O app leva os oficiais              

do governo a reunir uma enorme quantidade de informações de pessoas ordinárias na região              

de Xinjiang. Essas informações variam, desde o tipo sanguíneo, até a altura, a religiosidade,              

afiliação política. O código do aplicativo revela que existem 36 tipos de alvos para a coleta                

de informação, incluindo quem parou de usar smartphones, quem não socializa bem com sua              

comunidade, não usa a porta da frente e que está muito engajado em atividades religiosas               

(particularmente de natureza muçulmana). A plataforma IJOP consegue rastrear todos que           

residem em Xinjiang através do monitoramento de seus movimentos por seus celulares,            

veículos, e cartões de identificações. Ainda, mantém registro do uso de eletricidade e postos              

de gasolina. (WANG, 2019) 

Além da população de Xinjiang, o uso desse sistema de vigilância de massa construiu              

uma diáspora turco-islâmica, tendo em vista que as autoridades colocam pressão nessas            

pessoas para divulgar informações ainda mais detalhadas sobre si mesmo, como seus            

endereços, telefones, locais de trabalho ou estudo. O sistema IJOP consegue detectar            

irregularidades como alguém utilizando um telefone ou carro que não pertence a essa pessoa,              

quando um residente muda da área em que está registrada sem pedir permissão da polícia.               

Ainda, sob a campanha, as autoridades coletaram amostras de sangue de todos os residentes              

dentre 12 a 65 anos, além de gravar as vozes quando a pessoa requere um passaporte. Isso é                  

especialmente preocupante porque com a ajuda de um professor da Universidade de Yale o              



 
ministério conseguiu identificar a etnicidade dos Uyghurs através de materiais genéticos. Um            

outro elemento central do sistema é o monitoramento de relacionamentos interpessoais           

exacerbado particularmente na vigilância de parentes de pessoas consideradas suspeitas, como           

as que passam um tempo maior do que o normal no exterior, que usam aplicativos ilegais ou                 

uma Rede Virtual Privada (VPN), e etc. (WANG, 2019) 

Dependendo do nível de ameaça percebido pelas autoridades e determinada pelo           

aplicativo, o nível de liberdade de movimento a liberdade individual é restrita em diferentes              

graus. Alguns são mantidos em prisão domiciliar, a outros não se é permitido entrar em locais                

públicos (como shoppings e parques, isso se aplica em especial a ex detentos em “liberdade”)               

e ainda uma grande parcela é presa: mantidos cativos nas prisões de Xinjiang ou nos famosos                

campos de educação política chineses, provavelmente sofrendo uma série de punições ou            

mesmo tortura, assim como sofrimento psicológico, por serem separados de suas famílias e             

meios de convívio, bem como negar sua cultura e crenças, por vezes sem motivo que não                

simples suspeita. De fato, a situação das crianças desses detentos é um outro ponto relevante.               

O governo as tem recolhido e levado para abrigos e internatos onde é reportado que elas não                 

podem sair e passam o dia “aprendendo a cultura chinesa” e “melhorando para se tornar o                

melhor de si no futuro” para assim poder “se integrar totalmente a sociedade e ser um                

membro produtivo”. Nas palavras dos jornalistas ocidentais, depois de chegarem a esses            

locais elas sofrem lavagem cerebral tamanha ao ponto de rejeitar sua própria língua e cultura,               

podendo até mesmo ver seu próprio povo, seus próprios pais, como o inimigo. Em ambos os                

casos foi constatado que as condições de higiene e limpeza não são ideias. A restrição da                

liberdade de movimento é proveniente do sistema de postos de controle (checkpoints) que             

formam uma série de barreiras invisíveis, impedindo a passagem das pessoas através de             

vistorias (de documentos) e alarmes que imediatamente alertam a polícia se o cidadão tenta              

entrar em uma área restrita (WANG, 2019).  

Na realidade, a perseguição de grupos étnicos minoritários não é novidade, o Tibet             

sofre de profunda opressão há décadas, em especial por sua tradição religiosa que remonta a               

um modo de vida diferente do que se vê na China atual, e por sua vontade de independizar-se                  

e ter seu próprio governo. Assim, o custo de criticar o PCC, suas ações e ideologias nessas                 



 
duas regiões (Xinjiang e Tibet) é enorme, considerando que ambas são fortemente            

monitoradas e as autoridades agem da forma arbitrária, forçando o desaparecimento e            

detenção dos opositores e líderes religiosos e em seguida abafando o noticiamento de tais              

casos. Alguns exemplos se encontram em Ilham Tohti em 2014, um famoso economista             

Uyghur, e o desaparecimento de Panchen Lama, uma figura budista tibetana importante, em             

1995. No entanto, a tecnologia não age somente para controle de civis e minorias, mas               

também para avaliar e vigiar os próprios funcionários do partido, particularmente os de baixo              

escalão. Por exemplo o IJOP pontua os oficiais do governo por sua performance ao cumprir               

suas tarefas, se tornando assim ferramenta para os supervisores de maior nível distribuir             

tarefas e manter o bom desempenho dos casos atribuídos. Em outras palavras, o aplicativo              

serve também em parte para garantir que os oficiais estão cumprindo suas ordens de acordo               

com o requisitado (WANG, 2019). 

 
Considerações Finais 
 

Como o mencionado na introdução, este artigo é um ensaio sobre os principais pontos              

que deverão ser abordados na monografia desta autora. Visto a abrangência e complexidade             

do tema, é impossível desenvolvê-lo com a profundidade, tecnicidade e abrangência           

necessária nesse breve espaço textual. Sendo assim, as considerações finais também são uma             

tentativa de reunir conclusões relacionados ao problema de pesquisa, mas que não            

necessariamente são derivativos do que foi abordado anteriormente. O governo chinês se vê             

justificado em cometer atos violentos e invasivos usando como retórica o combate do             

terrorismo. Este não é algo reservado somente a este governo, após o ataque de 11 de                

Setembro, mesmo as nações democráticas enrijeceram suas leis e tornaram suas atitudes mais             

invasivas. A particularidade do governo chinês é o modo como tem usado da tecnologia de               

ponta para criar tecnologia de controle social, praticando constante vigilância de massa e             

censurando meios de comunicação, essa facilitando a cometer atos opressivos como           

perseguições políticas, religiosas e prisões arbitrárias.  

No entanto, e talvez por conseguinte, a China também não é o único país a administrar                

a opinião pública através do controle da mídia, incluindo a internet, mas leva a maior parte da                 



 
culpa por ser o primeiro país a lançar programas elaborados para censurar online e monitorar               

e-mails, mensagens de textos, aplicativos e etc. De fato, o sistema de censura online é tão                

tecnicamente sofisticado, particularmente o desenvolvido nestes últimos anos, que outros          

países estão passando a importar tecnologia de vigilância, como câmeras de rua, e práticas de               

monitoramento, como das redes sociais. Desta forma, não só essa tecnologia de ponta é              

interessante para o governo para garantir a ordem social e o controle da ideologia e do                

pensamento da sociedade, mas se tornou meio lucrativo de movimentar a economia e             

incentivar o rápido desenvolvimento de sua indústria tecnológica, o que leva a um ciclo              

fechado de alimentar sua fervorosa economia e assim garantir a satisfação popular.            

(JUNHAO, 2011).  

Ainda, mantendo uma legislação com termos vagos, mas incisiva no que diz respeito             

ao papel do Estado e a necessidade de manter a união social e a segurança de seus cidadãos,                  

conseguem garantir de forma “legítima”, que esses atos (aos olhos ocidentais) de violência e              

invasão se perpetuem, sem grandes consequências internas. Isso se dá pelo fato de que a               

maioria da população (han) não está particularmente preocupada ou profundamente          

insatisfeita. Isso se deve em parte a economia crescente e ao clima de bem estar social, mas                 

também à desinformação causada pela censura e pela formação ideológica. Sem a revolução             

de seus cidadãos, e garantindo que os demais países, mesmo os mais críticos como os Estados                

Unidos da América, se mantenham afastados de assuntos “taboo” e críticas ferrenhas através             

dos mecanismos descritos na segunda parte deste artigo, as denúncias e constante alarde de              

instituições como a Human Rights Watch e Anistia Internacional, até mesmo da própria             

Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas, pouco movem a China para mudar ou              

resolver qualquer que seja dos problemas aqui brevemente resumidos.  
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POUPANÇA EXTERNA, DEPENDÊNCIA E DESINDUSTRIALIZAÇÃO: 

INTERDIÇÕES AO CATCHING UP DO BRASIL 

Gabriel Sandino de Castro  1

 

RESUMO 

O presente artigo visa discutir os problemas do Brasil em realizar o chamado catching              

up econômico. Esse, grosso modo, diz respeito à ideia de que países em             

desenvolvimento tendem a propiciar o aumento de renda per capita superior às taxas             

vistas nos países desenvolvidos. Isto acontece, dentre alguns fatores que detalharemos           

no decorrer do nosso trabalho, pela possibilidade dos países em desenvolvimento           

adotarem as técnicas de produção e a tecnologia dos países desenvolvidos.           

Diferentemente dos países mais pobres, os Estados de renda média possuem capacidade            

de absorção tecnológica e produtiva, além dos chamados retornos decrescentes ser mais            

suaves no desenvolvimento econômico desses países. No caso brasileiro, não é possível            

perceber os efeitos da tecnologia e técnicas de produção no desenvolvimento das            

estruturas produtivas nacionais ao ponto de iniciar um processo de soberania econômica            

no país. Neste sentido, tentaremos responder o porquê do fenômeno do catching up não              

ocorrer no Brasil, um Estado de renda média. Nossa hipótese reside na escolha do país               

em crescer com poupança externa juntamente com a ausência de um programa industrial             

que contemple setores estratégicos para a economia brasileira. Desde o final do século             

XX até os dias atuais, o Brasil vem mantendo esses dois vetores como chave da sua                

matriz econômica. Tais fatores deprimem a renda per capita e impedem um crescimento             

mais robusto do Produto Interno Bruto do Brasil. Na primeira parte, discutiremos o             

fenômeno catching up e como o mesmo pode ser visto em outros Estados de renda               

média. Aqui, utilizaremos os trabalhos de autores como Ha Joon Chang, Mariana            

Mazzucato, Linda Weiss, Peter Evans e Gabriel Palma. Na segunda, analisaremos o            

1 Doutorando em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista – Câmpus Marília. 
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caso do Brasil, as debilidades da estrutura produtiva brasileira e, portanto, de que forma              

a macroeconomia nacional poderia resolver essas interdições. Não desconsideraremos         

os aspectos políticos da não solução de tais problemas, cuja responsabilidade reside no             

modelo neoliberal ortodoxo de desenvolvimento adotado no Brasil. Não obstante,          

utilizamos aqui grande parte dos trabalhos dos teóricos do chamado          

novo-desenvolvimentismo, corrente heterodoxa do pensamento econômico brasileiro       

liderado por Bresser Pereira. Além desse autor, destacaremos os trabalhos de Nelson            

Marconi, José Luis Oreiro, André Nassif, Guilherme Magacho, dentre outros.  

 

INTRODUÇÃO 

A ideia de que o Brasil possui condições estruturais para almejar o posto             

de país desenvolvido é real. No entanto, por que isso não acontece? De fato, dada a                

complexidade da resposta para essa pergunta, não é nosso objetivo realizar um            

escrutínio dos problemas econômicos do Brasil e, tampouco, oferecer soluções para os            

mesmos. Nossa proposta, aqui, é justamente apontar algumas respostas para tal           

questionamento. O presente artigo será divido em seis partes, a contar com esta             

introdução. Na segunda parte, examinaremos as principais diretrizes da macroeconomia          

neoliberal. Na terceira, explicaremos do porquê a mesma ser prejudicial para a            

consolidação do catch up brasileiro. Na terceira parte, focaremos nas possíveis soluções            

para o desenvolvimento econômico nacional, a começar pela manutenção do modelo           

macroeconômico a fim de direcionar o país na resolução dos problemas estruturais de             

curto prazo. Na quarta parte, por seu turno, dedicaremos ao âmbito do planejamento e              

coordenação de políticas industriais, de médio e longo prazo. Argumentamos que           

macroeconomia necessária, forjada no curto prazo, combinada com a elaboração e           

implementação de políticas industriais de impacto sistêmico, constituem os dois grandes           

pilares do projeto nacional de desenvolvimento necessário para o catching up. 
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A MACROECONOMIA NEOLIBERAL E O CATCHING UP 

 

Nesta seção, apontaremos as diretrizes gerais da perspectiva neoclássica. O          

termo “catch up” utilizado na literatura econômica refere-se ao alcance dos países em             

desenvolvimento ao padrão médio econômico e tecnológico dos países desenvolvidos.          

O catching up, nesse sentido, é o caminho para que os Estados de renda média alcancem                

os parâmetros econômicos daqueles já consolidados no topo da hierarquia da           

comunidade internacional. No catching up, os países em desenvolvimento crescem          

acima da taxa média dos países desenvolvidos por utilizarem a tecnologia de ponta             

produzida nesse segundo grupo e, ao mesmo tempo, não possuírem o custo de trabalho              

mais barato, o que coloca a taxa de lucro em escala crescente. 

O catching up é um objetivo dos economistas do desenvolvimento. No entanto, a             

forma de sintonizar um país de renda média, ou em desenvolvimento, não é consenso na               

literatura. Os neoclássicos advogam que o catching up advém da confiança contínua do             

setor privado para a realização do investimento. Com efeito, a confiabilidade do            

empresariado refere-se ao compromisso do Estado com a chamada responsabilidade          

fiscal. Por consequência, a formação de poupança é a precondição para o investimento,             

o que se concretizaria pelo acesso do capital privado às estruturas do Estado, via              

financiamento, bem como a atrofia do dinheiro público em setores nos quais é possível              

participação do empresariado, rentistas e financistas (HEMMING, 1992). Assim, o          

ingresso e incremento do capital privado, considerando as debilidades da economia           

nacional, viriam do exterior. 

Com efeito, o processo de financeirização da economia viria como um efeito da              

integração financeira dos países em desenvolvimento às relações econômicas         

internacionais. Uma vez que os Estados de renda média, em relação aos mais ricos,              

possuem dificuldade na consolidação de uma poupança interna robusta com a maior            

parte do capital nacional, os neoclássicos defendem o crescimento econômico a partir da             
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poupança externa. Para isso, a abertura financeira e comercial é essencial (BARRO            

et.al, 2001). 

Com o uso da poupança externa, os países em desenvolvimento garantiriam           

sustentabilidade do crescimento econômico, via investimento externo direto bem como          

a facilidade de importação. Do ponto de vista da tecnologia, a importação levaria a              

ampliação da produtividade e, no caso dos produtos destinados ao consumo das            

famílias, ao acesso das mesmas por custos módicos.  

A crise da economia de parte importante dos países da América Latina reforçou             

o argumento de que o crescimento com poupança externa era o melhor caminho e o               

mais seguro. A expectativa positiva acerca da globalização no pós-guerra fria culminou            

na animosidade dos mercados e da possibilidade cada vez maior de integração            

(BELLUZZO, 1995). O projeto da necessidade da industrialização autônoma e da           

independência dos Estados de renda média, deu lugar ao desenvolvimento nacional           

condicionado ao desenvolvimento global, diga-se, dos países do centro dinâmico do           

sistema capitalista. Nas palavras de Bresser e Nakano (2003, p. 4): 

Desde a crise da dívida externa dos anos 80, os países endividados,            
particularmente os latino-americanos, vêm aprendendo a seguinte       
mensagem básica dos países ricos: “sabemos que vocês não contam          
com recursos internos suficientes para financiar seu crescimento, mas         
não se preocupem: controlem o déficit orçamentário, abram e         
reformem a economia e dêem acesso aos ativos internos, que nós           
financiaremos seu desenvolvimento econômico”. Em outras palavras,       
cuidem das finanças do Estado e dêem início às reformas orientadas           
para o mercado, que os fluxos de capital do mercado internacional           
cuidarão de vocês, e vocês voltarão a experimentar crescimento         
econômico. Essa poupança externa — acrescentou-se — virá mais sob          
a forma de investimentos diretos do que de empréstimos, quanto          
melhor você se comportar. Esta visão, oriunda dos países         
desenvolvidos, das organizações internacionais oficiais, das      
corporações multinacionais que investem no exterior e do sistema         
financeiro internacional, parece razoável, tão razoável que, no início         
dos anos 90, quando os fluxos financeiros internacionais foram         
retomados após a crise da dívida externa, transformou-se numa crença          
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sólida ou em uma opinião comumente aceita tanto nos países          
desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. 

Dentre os Estados de renda média, os asiáticos, destacando aqui a Coreia do Sul,              

não compraram as conclusões da visão neoclássica. Em contrapartida, o Brasil assume            

influenciado pela nova fase do consenso de Washington, um modelo macroeconômico           

genuinamente neoliberal (BARUCO, 2005). Dado o crescimento com poupança externa,          

a entrada de moedas estrangeiras, em especial o dólar, garantiria o financiamento e a              

ampliação das operações de mercado, ao passo que a moeda nacional se valorizaria,             

ampliando o poder de compra da população. Seguindo o receituário de Friedman (1966)             

décadas antes, a política monetária, para evitar surtos inflacionários, por meio da taxa de              

juros, controlaria a oferta de moeda. Não obstante, em um ambiente de            

desregulamentação financeira, conseguiria estabelecer o equilíbrio entre consumo        

moderado e baixa inflação. Combinado todos esses fatores: a) estímulo ao crescimento            

com poupança externa b) apreciação cambial c) desregulamentação financeira d)          

abertura comercial, faltava ainda o compromisso do Estado no âmbito fiscal, ou seja, a              

garantia permanente de superávits primários para assegurar a confiabilidade dos agentes           

privados (ALLEN, 2002). 

AS DEBILIDADES DA MACROECONOMIA NEOLIBERAL 

Seguindo os tópicos abordados acima, procuraremos discutir os efeitos práticos          

da aplicação da macroeconomia neoliberal, em especial nos países em desenvolvimento.           

No tocante ao crescimento com poupança externa, Bresser Pereira e Nakano (2003),            

apontam graves falhas nesse argumento. Grosso modo, os autores advogam que o            

crescimento com poupança externa não garante a sustentabilidade do financiamento em           

território nacional, uma vez que os fluxos de capitais oscilam dada a perspectiva de              

crescimento ou declínio da economia global. Além disso, Bresser e Nakano discordam            

da eficiência do financiamento externo nas estruturas produtivas brasileiras, uma vez           

que a condição de dependência não se altera. O fato da ampliação do investimento              
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externo direto existir, por exemplo, não corresponde à sofisticação tecnológica das           

técnicas de produção e da produtividade (MARCONI, 2019). Com efeito, o crescimento            

a partir da poupança externa debilita a balança de pagamentos e expande a dívida              

interna. Outro ponto a ser considerado é a tendência, nesse modelo, à queda na taxa de                

lucro do empresariado nacional, proporcionalmente ao acesso cada vez maior da           

demanda aos mercados estrangeiros. Ou seja, o aumento do consumo via cambio            

apreciado não significa, diretamente, um aumento na absorção da oferta e, muito menos,             

na ampliação da produção (BRESSER PEREIRA e GALA, 2008, p.85). Nas palavras            

dos autores: 

Quando prevalece a política de crescimento com poupança externa, e, portanto, de déficits                         
em conta corrente, a taxa de câmbios e mantém em um nível                       
relativamente apreciado, fazendo com que os salários e ordenados                 
se elevem (em relação à posição associada à taxa de câmbio de                       
referência) e a massa de salários e ordenados se mantenha em um                       
nível artificialmente elevado – ou seja, incompatível com sua                 
produtividade, ou com a taxa de lucros satisfatória que mantém a                     
economia crescendo – enquanto os lucros caem. 

De fato, cambio apreciado leva ao aumento do poder de compra e,            

consequentemente, a satisfação popular. Entretanto, tal variável macroeconômica é         

prejudicial para o avanço e estímulo da industrialização do país. A satisfação popular e              

a queda na inflação são bons frutos políticos, porém, por esse motivo, condicionam o              

Brasil à estagnação no longo prazo (BRESSER PEREIRA, 2007; 2014). Concluindo as            

considerações sobre a poupança externa, Bresser e Nakano (2003, p.23) sintetizam que: 

o ingresso de poupança externa aumenta ligeiramente a taxa de investimento num primeiro             
momento, mas não cria condições para o pagamento no futuro dessa           
dívida mais elevada. A maior parte da poupança externa é canalizada           
para o consumo. A taxa de crescimento pode crescer, mas a taxa de             
crescimento potencial declina significativamente. Com a acumulação       
da dívida e o aumento das taxas de juros, os pagamentos de juros             
absorvem parcelas cada vez maiores das receitas das exportações. Por          
outro lado, o aumento das taxas internas de juros leva a uma dívida             
interna crescente, à redução dos investimentos e finalmente à recessão          
[...] O obstáculo central enfrentado pelos países que adotaram a          
estratégia de crescimento com poupança externa é a restrição externa,          
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mas isso não significa que os países irão superá-la por meio de            
empréstimos adicionais. Ao contrário, esses países precisam aumentar        
as exportações ou comprometer-se com a substituição competitiva das         
importações a fim de reduzir as relações da dívida externa e atingir o             
equilíbrio das contas externas. [...] A estratégia correlata de         
crescimento com poupança externa precisa ter o mesmo destino. Os          
investimentos externos no país continuam a ser extremamente        
interessantes para países altamente endividados como os       
latino-americanos, desde que ajudem o país a reduzir sua dívida          
financeira, e não como um meio de legitimar um contínuo e perigoso            
aumento nos ativos externos, cujos juros precisam ser pagos. 

 

 

No caso da apreciação cambial e da desregulamentação financeira, já vimos que            

a primeira promove o acesso das pessoas aos produtos e, portanto, ao consumo. Nos              

países de renda média, os problemas relativos à desindustrialização devido ao cambio            

apreciado, reforça ainda a chamada doença holandesa. A doença holandesa é, em linhas             

gerais, o processo no qual a entrada maciça de capitais estrangeiros aprecia o valor da               

moeda nacional, desestimulando a industrialização do país ao passo em que valoriza a             

produção de matérias-primas. Neste caso, justamente pelo estímulo a venda de           

commodities, a tendência é determinado Estado seguir nesse tipo de produção           

(CORDEN, 1984; BRUNO e SACHS, 1982). O crescente empenho pela          

desregulamentação financeira potencializa o fenômeno da doença holandesa e coloca o           

país de forma cada vez mais vulnerável aos capitais estrangeiros. Para agravar o             

problema, sabemos que ainda existe a discussão sobre o perfil qualitativo desses            

capitais, de modo que determinados investimentos e aplicações possuem rápido fluxo de            

entrada e saída. Isso dificulta a sustentabilidade do crescimento, deteriorando a           

autonomia e eficácia de políticas econômicas nacionais (GARLIPP, 2001). 

Com efeito, a abertura comercial garantiria o acesso do padrão de consumo dos             

Estados mais pobres mais próximos daqueles vistos nos mais ricos (BALLASSA, 1982;            

HELPMAN, 2011). No entanto, tal abertura, vista na perspectiva neoclássica, não           
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resolveria o problema da competitividade interna, até porque destruiria a indústria           

nascente e/ou, impediria o surgimento de outros setores potencialmente competitivos a           

nível global (CHANG e GABREL, 2004; PALMA, 2010). 

 

A MACROECONOMIA NECESSÁRIA 

 

Nesta seção procuraremos estabelecer as diretrizes gerais da macroeconomia         

neodesenolvimentista, fundamental para a efetividade das políticas industriais de médio          

e longo prazo. Assim, examinaremos os seguintes pontos: a) política fiscal           

expansionista b) Juros baixos c) cambio administrado d) crescimento da taxa de lucro             

acima da taxa de salários e) abertura comercial e controle de capitais. 

No modelo neodesenvolvimentista, a política fiscal segue a linha da matriz           

keynesiana, ou seja, como objetivo garantir a animosidade do setor privado através dos             

investimentos públicos (GOBETTI, 2008; OREIRO e NETO, 2008). O investimento          

público estimularia o crescimento econômico em um contexto de descrença do setor            

privado com os rumos incertos de uma economia nacional. No entanto, enquanto no             

modelo tradicional keynesiano, o investimento público tem como primazia a elevação           

do nível de emprego e, consequentemente, na consolidação de uma demanda efetiva, os             

neodesenvolvimentistas incluem, aqui, o papel do mesmo na concretização das políticas           

industriais.  

A lógica principal reside na hipótese de que, na ausência de orientação governamental,                         
dificilmente poderiam ser maximizados benefícios sociais           
decorrentes da busca de 
benefícios privados por parte de firmas multinacionais, porque               
os investimentos se restringindo à mera criação de capacidade                 
produtiva (NASSIF, 2005, p.22) 

É importante salientar que os neodesenolvimentistas possuem semelhante aos         

neoclássicos, uma preocupação com a responsabilidade fiscal (BRESSER PEREIRA,         
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2016). Ou seja, entendem que o Estado deve garantir superávits primários,           

especialmente nos períodos que a economia vem crescendo. 

Os juros baixos também seguem com a mesma justificativa da macroeconomia           

keynesiana: condições módicas de financiamento para o setor privado que reflete tanto            

no consumo como, em destaque, na produção. A defesa do juro baixo presume, também,              

o amparo ao cambio administrado. Se o valor da moeda é precondição para estímulo à               

industrialização, a taxa de cambio deve corresponder à garantia de competitividade do            

setor industrial brasileiro (MARCONI e ROCHA, 2011). Caso o cambio administrado           

com o viés de ampliar a força da indústria nacional seja posto em prática, a tendência da                 

taxa de lucro crescente proveniente do aumento do investimento dos empresários           

levantará, também, a taxa de salários, sem que isso gere inflação. 

Por fim, no tocante ao controle de capitais e a abertura comercial, o primeiro              

deve garantir que o capital estrangeiro sofistique as estruturas produtivas brasileiras e            

amplie os fluxos de capitais nacionais. Em termos comparativos, China e Coreia do sul              

seguiram, e ainda seguem, como a política de filtragem e seleção rigorosa da entrada de               

capitais nos seus respectivos países (NASSIF, 2005). Já a abertura comercial deveria            

beneficiar mais a indústria, tanto na exportação quanto na importação de equipamentos            

ainda não produzidos em território nacional. É preciso ter cautela no caso do consumo,              

uma vez que o mesmo pode ser um entrave na produção dos mesmos produtos              

consumidos advindos do exterior. 

AS POLÍTICAS INDUSTRIAIS NECESSÁRIAS PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

Justamente pelo fato do Brasil ainda seguir a macroeconomia neoliberal, mais           

preocupada na produtividade do que no tipo de produção em si, é difícil pensar políticas               

industriais de sucesso descoladas de um modelo macroeconômico que não as sustenta .            2

2 É oportuno afirmar que existem políticas industriais de matriz neoclássica ou neoliberal. Elas              
consistem, grosso modo, em uma intervenção governamental a partir do apoio à setores com potencial               
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Assim, nosso objetivo aqui é ponderar algumas estratégias que podem ser traçadas,            

tendo em vista as políticas industriais. Em suma, existe uma linha que retoma a questão               

da substituição de importações, preocupadas, portanto, na formação inicial da indústria.           

Na América Latina, o clássico ensaio de Prebisch (1949) sobre os problemas do             

comércio exterior, elencado pelo termo “deterioração dos termos de troca”, foca no            

ponto central para o começo de uma estratégia para o desenvolvimento industrial. Na             

verdade, tanto a Inglaterra quanto os EUA, utilizaram, antes do pensamento do            

economista argentino, as ideias do próprio autor, ao adaptarem a produção nacional no             

avanço gradual da incorporação de cada vez mais o valor de trabalho. 

Inicialmente, o caminho deveria ser o estímulo da indústria pelo Estado, ao             

passo de imprimir, também, políticas protecionistas como forma de minimizar as           

vantagens competitivas das grandes empresas estrangeiras. Conforme aponta Chang         

(2002), no caso da Inglaterra, a mesma teve a inciativa de realizar a produção              

manufatureira nacional, promovendo uma substituição de importações. Na época de          

Henrique VII, a Inglaterra crescia com a exportação de lã. Ainda sim, o rei, na época,                

impôs tarifas à venda do material, ao passo que o uso da lã para a produção                

manufaturada era fomentada. Reinert (2008) observa que somente após a finalização da            

substituição de importações no tocante à indústria têxtil, a Inglaterra promoveu o livre             

comércio, ou seja, com os industriais e empresários do ramo já consolidados no             

mercado interno. Complementando a análise, Zagato (2019, p.526) afirma que: 

Desse modo, ao longo das décadas de 1830 a 1850, o país passou por uma abertura progressiva,                 
para entre 1860 e 1930 adotar uma política efetiva de livre comércio,            
poucas vezes vista na história da humanidade. Mesmo assim, esses          

de crescimento. Dado o pressuposto de que não é possível a instituição de uma indústria nacional que                 
permeia de modo sistêmico a economia do país, os neoclássicos entendem que a focalização das               
políticas industriais é o caminho para o acerto do Estado e na garantia de retorno do mesmo.                 
Complementando o raciocínio, de acordo com Nassif (2005, p.168): “O referencial neoclássico advoga             
mecanismos de política econômica com um mínimo de intervenções governamentais nos mercados de             
bens e fatores de produção (incluindo o mercado de capitais e de crédito) e privilegia a adoção de                  
políticas horizontais voltadas para o objetivo de proporcionar o acúmulo de capital humano (incluindo              
práticas de livre-comércio, que possibilitaria tal acúmulo mediante absorção de conhecimento pelos            
canais de comunicação globais).” 
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foram períodos temporários, já que, em 1932, por exemplo, diante da           
elevada competitividade internacional enfrentada pelo país, que agora        
tinha de enfrentar a concorrência de países como os EUA e a            
Alemanha, a Inglaterra voltou a adotar medidas protecionistas, como         
tarifas alfandegárias. 

Os EUA e a Alemanha, então países em desenvolvimento, do conhecido           

capitalismo retardatário, também utilizaram políticas protecionistas e enxergaram o seu          

mercado interno como sinônimo de demanda efetiva por quase um século           

(GERSCHENKRON, 1962; LIST, 1983). A Coreia do Sul e a China, por sua vez,                           

procuraram estabelecer rigorosos critérios para o investimento vindo do exterior, ao                     

passo que o Estado propiciou a criação de grandes conglomerados empresariais. No                       

Brasil, houve iniciativa semelhante com as chamadas campeãs nacionais, a exemplo da                       

JBS, Friboi, Camargo Correia, dentre outras. A diferença aqui, é a ausência da formação                           

de grandes empresas brasileiras no campo da microeletrônica, da robótica ou de                       

qualquer outro ramo que tenha possibilidade quase ilimitada para crescimento, devido                     

ao produto ser forjado a partir do crescente trabalho ultra qualificado. Além disso, os                           

setores industriais que foram fomentados no Brasil possuem pouca margem para o                       

desencadeamento produtivo (MORCEIRO, 2019). Ou seja, o estimulo direito e indireto                     

do investimento em áreas correlatas do setor chave investido foi pouco utilizado. 

Em suma, a coordenação de políticas industriais deve ser voltadas para as firmas                         

e/ou para as atividades. No primeiro caso, a preocupação é a sofisticação produtiva,                         

relaciona à ciência pesquisa e desenvolvimento. Neste sentido, o processo é sistêmico,                       

ou seja, conta-se com parcerias entre institutos de pesquisa, universidade e apoio do                         

Estado (MAZZUCATO, 2013; WEISS, 2018). No segundo caso, a ideia é o                       

estabelecimento do conjunto de atividades que podem ser desenvolvidas, a fim de                       

garantir a crescente elevação de salários, emprego e que possuem um desencadeamento                       

expressivo na economia nacional. Tanto um ramo quanto o outro podem ser englobadas                         

na sistematização de Chang para a análise de políticas de fomento a indústria. Nas                           

palavras de Nassif (2005, p. 19): 
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Chang lista três argumentos para a intervenção e/ou a promoção de indústrias estratégicas: a                           
necessidade de coordenação de investimentos em setores sujeitos a                 
elevadas economias de escala; o papel que o Estado pode                   
desempenhar na articulação das empresas domésticas com as               
multinacionais; e a importância das externalidades relacionadas ao               
processo de aprendizado [...] a lógica principal está em que, na falta de                         
coordenação estatal em indústrias estratégicas sujeitas a economias de                 
escala (por exemplo, diversos segmentos das indústrias             
microeletrônica, química, automobilística, dentre outros), o excesso de               
entrada de firmas (e, portanto, plantas) pode não apenas levar à                     
criação de capacidade produtiva excedente, como também fazer com                 
que a maior parte das firmas opere muito aquém das escalas técnicas                       
eficientes de produção. Nesse caso, dificilmente as firmas poderiam                 
ter condições de competir no mercado global. Embora alguns países                   
asiáticos promovam intervenções diretas do Estado (em certos casos,                 
com viés autoritário) para fomentar fusões em indústrias sujeitas a                   
enormes retornos crescentes de escala (em nível de planta ou de                     
firma), a sugestão é no sentido de que a coordenação governamental,                     
mediante instituições oficiais de crédito ou do mercado de capitais,                   
pode, em muitos casos, propiciar as condições para que esse objetivo                     
seja alcançado. Como assegura Chang, não se trata de eliminar os                     
mecanismos de livre concorrência, mas de propiciar formas de                 
“concorrência gerenciada” (managed competition) em setores em que               
é elevado o grau de imperfeição da estrutura competitiva. 

Em suma, a consolidação de um projeto nacional de desenvolvimento pautado           

até aqui não é na negação da globalização e, muito menos no desenho de um Estado                

dirigista e centralizador. As considerações partem justamente do oposto, em outros           

termos, de um Estado potencializado do setor privado nacional (MARCONI,          

MAGACHO e ROCHA, 2014). Uma vez que a falsa dicotomia conflituosa não existe             

na prática, uma vez que o Estado-nação também é fruto do desenvolvimento do             

capitalismo, os teóricos ligados ao nacionalismo econômico defendem a combinação          

entre Estado e mercado. Talvez esse seja o grande consenso. Os neoclássicos, por sua              

vez, são resistentes com as múltiplas facetas do Estado para atenuar as debilidades no              

mercado. Justamente por isso, preferem garantir que as políticas estatais fiquem em            

segundo plano. No contexto brasileiro, tal postura agrava ainda mais os problemas            
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econômicos do país, no momento em que possuímos uma profunda assimetria social e             

frágil estrutura produtiva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O sucesso do catching up pode ser visto em diversos momentos da história             

econômica mundial. Aqui, argumentamos que este sucesso se dá, devido a dois grandes             

fatores: o estabelecimento de um modelo macroeconômico que permita a ocorrência do            

catching up e as políticas industriais de médio e longo prazo, que fomente os mais               

variados setores industriais, que possam ter competitividade em nível global. EUA e            

Alemanha, apresentaram estratégias de desenvolvimento semelhante, por serem os         

primeiros países de capitalismo retardatário a alçarem a condição de Estados           

desenvolvidos. A Inglaterra, durante a hegemonia dos países ibéricos, mostrou interesse           

na diversificação da produção nacional, modificando a tendência natural do país, na            

época, de exportador de lã como uma das forças econômicas principais. 

No século XX, Brasil, China e Coreia do Sul, em especial, tentaram internalizar             

a produção industrial com um projeto nacional de desenvolvimento. Dentre os anos            

1930-1980) o Brasil teve um sucesso relativo na construção do seu parque industrial. No              

entanto, do ponto de vista do investimento em inovação, ciência e tecnologia, o Estado              

brasileiro deixou a desejar. É sabido do crescente papel da indústria sob o Produto              

Interno Bruto. Entretanto, no mesmo período, não houve avanço expressivo nos           

indicadores educacionais no país. As políticas industriais voltadas mais para a matriz            

desenvolvimentistas permearam parte dos governos do Partido dos Trabalhadores, sob o           

comando do economista Luciano Coutinho. Ainda sim, por mais que neste período a             

educação tenha garantido um papel mais importante do que nos governos anteriores, a             

indústria de transformação não logrou êxito. Os trabalhos cuja mão de obra mais             

qualificada respondem aos maiores salários cresceram relativamente pouco comparado         

aos trabalhos de baixa qualificação. O boom do ciclo de valorização das commodities,             
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contribuiu para o acumulo de receita e para a melhoria e ampliação dos programas              

sociais sem que existisse a necessidade da sofisticação produtiva. 

No caso da China e da Coreia do Sul, os dois países seguiram privilegiando o               

modelo educacional juntamente com o investimento público em ciência e tecnologia.           

Analisando o caso do Japão, o catching up japonês foi, em grande medida, graças ao               

compromisso do país com a educação. Uma vez que o governo japonês não adotou              

políticas protecionistas como parte do seu eixo central de coordenação das políticas            

industriais, o país investiu pesadamente na mão de obra qualificada, na ciência e na              

tecnologia. 

De fato, mesmo dentro das políticas oriundas da perspectiva         

desenvolvimentista/nacionalista, não existe um projeto universal de desenvolvimento        

que garanta o sucesso da indústria nacional. É preciso considerar as realidades            

nacionais, as condições políticas, econômicas e sociais para isso. A América Latina, em             

especial o Brasil, possuem enorme contribuição na literatura científica em economia do            

desenvolvimento. A Comissão para América Latina e Caribe levantou os principais           

trabalhos sobre o assunto na época, influenciando economistas e técnicos de           

planejamento econômico por todo o mundo. No caso do Brasil, as contribuições de             

Celso Furtado, Carlos Lessa, Antônio Barros de Castro mostram a riqueza da ciência             

econômica no Brasil e, mais ainda, das ciências sociais como um todo. No tocante à               

políticas de inovação temos, por exemplo, os trabalhos de David Kupfer, José Eduardo             

Cassiolato e Paulo Bastos Tigre. Dada a limitação do presente artigo, não discutimos os              

trabalhos dos autores, o que não significa a desconsideração dos mesmos.  

Em vista da nossa produção científica nacional, o Brasil é excelente para            

desenhar políticas industriais e forjar análises sobre as debilidades e soluções para o             

país. O grande, problema, neste sentido, é muito mais da execução e da vontade política.               

Infelizmente, não parece que o Brasil tenha o mesmo rigor na aplicação quanto tem na               

elaboração. A saída para tal entrave, por mais clichê que pareça, é a construção de um                
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projeto nacional de desenvolvimento que estabeleça, para além do rigor do desenho e da              

aplicabilidade, um consenso com a sociedade civil. Assim, não devemos negar a            

importância da construção de uma hegemonia, que coloque a importância de uma nação             

forte como eixo dos anseios brasileiros. O catching up, portanto, viria como uma             

consequência da instituição de um projeto nacional de desenvolvimento sustentado em           

uma macroeconomia favorável juntamente com políticas industriais que privilegiassem         

a autonomia das estruturas produtivas nacionais. Isso, é claro, com o consenso da maior              

parte da sociedade civil. Evidente que não é uma tarefa fácil, uma vez, que múltiplas               

nuances devem ser consideradas. No entanto, a exemplo dos casos internacionais, tal            

empreitada, por mais difícil e complexa que seja, ainda pode ser forjada. 
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A ATUAÇÃO DO FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL NO BRASIL A 

PARTIR DOS ANOS DE 1980 

Giovana Oliveira Santos  1

 

RESUMO 

Na década de 1980, é visto que o Brasil recorreu ao Fundo Monetário Internacional,              

devido ao tamanho de sua dívida externa. O FMI, nesse período atrelava medidas             

políticas, conhecidas como condicionalidades aos empréstimos feitos aos países. Assim,          

era necessário que o país se comprometesse em cumprir metas e políticas, que na visão               

da organização seriam necessárias para o desenvolvimento econômico. Essas políticas          

que constituíam as condicionalidades, recomendavam a adoção de reformas econômicas          

estruturais, tais como a liberalização comercial e financeira, ajustes fiscais,          

desregulamentação dos mercados, ou seja, mudanças que também eram colocadas pelo           

Consenso de Washington e por países centrais. Ao analisar essas condicionalidades e            

seus efeitos nos países, é possível observar que seu objetivo geral, seria provocar a              

mudança na forma de atuação dos Estados, assim inserindo eles dentro da lógica             

neoliberal. Portanto, a atuação do FMI, não apenas no Brasil, mas também em outros              

países periféricos, se pautou em mais do que apenas empréstimos, a organização se             

utilizou principalmente dessas condicionalidades, como forma de influenciar em         

mudanças econômicas estruturais. Conforme demonstrado os resultados parcialmente        

encontrados, o método de abordagem dessa pesquisa, é hipotético dedutivo,          

considerando que devido a estrutura interna do FMI, que inclui a votação com base no               

sistema de quotas, as definições de comissões internas e outras questões, é possível             

compreender que o posicionamento adotado pela organização a partir de 1980, foi            

influenciado e defendido pelos países centrais. Assim, sendo esse fator, o que permitiu             

1 Graduanda em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Uberlândia.  
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que a organização desde esse período, ditasse regras a partir das condicionalidades e             

atuasse de forma a desestruturar ainda mais a economia desses países periféricos. Sendo             

considerado então, que a partir da adoção dessas políticas, esses Estados eram colocados             

em condição de vulnerabilidade externa, o que desencadeava ainda mais problemas           

econômicos. Os dados utilizados são secundários, que demonstram informações das          

negociações entre o Brasil e o FMI, além de conceitos e abordagens feitos por autores,               

que apontam sobre qual a autonomia dada ao FMI nessa época e de que forma ele                

disseminou aspectos políticos importantes para a consolidação de políticas econômicas          

neoliberais nesses países periféricos. Assim o objetivo final do presente trabalho, é            

demonstrar as circunstancias que permitiram a atuação dessa organização nesses países,           

como o Brasil, e de que forma essas condicionalidades colocadas pelo FMI,            

influenciaram nas suas políticas econômicas, assim inserindo eles em uma ótica           

neoliberal, sendo esse ponto ao que parece, o objetivo final da organização. 

Palavras-chave: FMI; BRASIL 

Introdução  

Inicialmente, para concluir o objetivo inicial da pesquisa que é demonstrar os            

fatores que permitiram a atuação do FMI no Brasil a partir dos anos de 1980, será                

considerado inicialmente que a organização obteve um certo nível de autonomia para            

sua atuação nos países periféricos. Essa situação só foi possível, devido a sua estrutura              

interna constituída pelo sistema de votação de quotas, e devido as suas políticas             

internas, que claramente foram constituídas por influência de países centrais, em           

principal os Estados Unidos. 

Para essa constatação, a obra de Barnett e Finnemore, é utilizada para considerar             

por meio de perspectivas do construtivismo, que o FMI auxiliou no emprego de             

“normas” que passaram a permear o sistema a partir dos anos de 1970, com a intenção                

de reestruturar o sistema econômico internacional, após o fim das medidas definidas em             



 

Bretton Woods. Assim, considerando a ideia de que a organização, recebeu uma certa             

autonomia, para que fosse possível a sua atuação nos países periféricos.  

A partir desse ponto de vista, em seguida será apresentado, a utilização das             

condicionalidades e metas nos programas de empréstimos do fundo. Assim, autores           

como Lopreato e Bueno, demonstram a formação e modificação dessas medidas desde            

os anos de 1980, e a forma com que foram empregadas no Brasil até 2002. Além disso,                 

os autores ainda apresentam a forma com que essas negociações e as medidas tomadas              

em 1980 inseriram o país em uma situação de vulnerabilidade que no fim de 1990               

levaram o retorno do Brasil nas negociações, devido seus efeitos causados na economia.  

Compreender a forma com que essa organização se estruturou internamente para           

atuar em países periféricos como o Brasil, a partir de seus programas de empréstimos, é               

importante para refletir sobre as condições econômicas externas e internas que levaram            

ao país apresentar um estado de dependência externa e vulnerabilidade financeira, assim            

o tornando mais suscetível as crises externas.  

1. Estrutura e funcionamento do Fundo Monetário Internacional - condições que 

viabilizaram sua atuação no sistema internacional. 

O FMI foi constituído em 1944, durante a conferência de Bretton Woods que             

visava a reconstrução da ordem econômica mundial, que estava desestabilizada devido           

as guerras mundiais. Assim, a primeira missão da instituição era assegurar a estabilidade             

do sistema monetário internacional, assim analisar as taxas de câmbio e o sistema de              

pagamentos internacionais. A organização atualmente possuí 189 membros, e seu foco            

principal continua sendo apresentação de políticas como aconselhamento econômico,         

assim fornecendo empréstimos aos países, que se tornou prática comum a partir dos             

anos de 1980 devido as dívidas externas de países periféricos (FMI, 2019).  



 

Figura 1 – Estrutura de governança do FMI 

Fonte: FMI, 2019 

A estrutura do FMI, é composta essencialmente, pelos países membros que estão            

representados pelo Executive Board e pelo Board of Governors. Além dessas duas            

instancias, a organização ainda possuí o staff composto por economistas, e os diretores             

de departamentos organizados dentro da instituição. O Board of Governors, é a máxima             

instancia da organização, e é formado pelos ministros de finanças dos países-membros,            

que se reúnem algumas vezes no ano para discutir mudanças substanciais na formação             

da organização. O Executive Board, conhecido como The Board, tem como função            

executar os planos definidos pelo Board of Governors, assim, discute aspectos como            

economia dos países-membros e outros assuntos relevantes para economia mundial          

(FMI, 2019; GUIMARÃES, 2012). 



 

O The Board, é composto por de eleições em que os países membros indicam              

um diretor, e esse é escolhido conforme as votações (em que os votos possuem peso               

pelas quotas) dos países que o indicaram. Assim, o país pode individualmente indicar             

um diretor como fez EUA, Japão, China, Alemanha, França, Reino Unido e Arábia             

Saudita atualmente. Ou países que possuem menores quotas, ou desejam indicar um            

diretor que tenha maior poder de decisão dentro da organização, se unem e entram em               

consenso para indicar diretores de suas preferências (FMI, 2019). 

É importante ressaltar a importância de compreender que a maioria, se não todas             

as decisões dentro do FMI, necessariamente utilizam as quotas dos países. Assim, os             

Estados conseguem ter parte nas tomadas de decisões, apenas com a porcentagem que é              

definida. As quotas ainda definem o quanto de recurso financeiro cada país tem direito a               

recorrer de empréstimos do fundo. Nos anos de 1994 depois da crise do México, essa               

delimitação sofreu alterações, porque o FMI observou que a maioria dos empréstimos            

alcançavam os limites colocados. Entretanto, a situação voltou a ocorrer desde 2002,            

como pode ser observado com a Turquia em 2006, que havia alcançado um empréstimo              

de 15x maior que sua quota. Logo atrás Argentina na época já tinha uma dívida 5x                

maior que sua quota (BIRD; ROWLANDS, 2006, p.158, apud GUIMARÃES, 2012, p.            

158). 

Seguindo a estrutura de governança do fundo, o Managing Director, também um            

cargo de alta importância na organização. A sua escolha é definida pelo Executive             

Board. Segundo Guimarães (2012), há um claro entendimento dentro da organização           

em que é possível verificar que todos os ocupantes desse cargo são europeus. Em               2

2 Informação fornecida por Feliciano de Sá Guimarães (2012, p. 159) e pelo site oficial do FMI em 2019.                   
Os Managing Directors do FMI até atualmente foram: Camille Gutt (Bélgica), maio de 1946 a maio de                 
1951; Ivar Rooth (Suécia), agosto de 1951 a outubro de 1956; Per Jacobson (Suécia), novembro de 1956 a                  
maio de 1963; Pierre-Paul Schweitzer (França), setembro de 1963 a agosto de 1973; Johannes Witteveen               
(Países Baixos), setembro de 1973 a junho de 1978; Jacques de Larosière (França), junho de 1978 a                 
janeiro de 1987; Michel Camdessus (França), janeiro de 1987 a fevereiro de 2000; Horst Kohler               
(Alemanha), maio de 2000 a março de 2004; Rodrigo Rato (Espanha), junho de 2004 a outubro de 2007;                  
Dominique Strauss-Kahn (França), novembro de 2007 a 2011; Christine Lagarde (França), 2011-2019;            
Kritalina Georgieva (Bulgária) 2019-atualmente.  



 

destaque ao lado desse diretor, tem o cargo de First Deputy Managing, que coordena as               

negociações de financiamento das dívidas externas, e as condições colocadas para os            

países. Assim como o Managing Director, é visto que esse cargo tem fortes influências              

nas escolhas, sendo todos seus diretores até hoje ocupados por americanos . Ambos            3

cargos citados acima, não possuem o seu processo de decisão divulgado de forma clara              

pelo FMI, mas, como informado é clara a preferência pelas escolhas dos diretores             

(GUIMARÃES, 2012). 

A partir das informações acima, entende-se que o FMI possui uma estrutura em             

que países como Brasil, Argentina, e outros que passaram por longos processos de             

negociações com a organização devido graves crises de dívida externas, não possuem            

grandes possibilidades de atuação dentro da organização. A escolha dos diretores, e do             

staff com maioria formada em países centrais, não retratam a realidade de boa parte das               

economias periféricas.  

Barnett e Finnemore (2004), apresentam em sua abordagem que devido o           

controle de informações, a certa autonomia dada a organização, permitiram que ela            

agisse nesses países periféricos, e que assim tivesse um forte nível de intervenção nessas              

políticas econômicas. Além disso, os autores consideram o FMI como uma burocracia            

que teria habilidade de criar certas normas para regular algumas questões econômicas.            

Assim, a sua atuação no ambiente internacional, seria pautado na disseminação dessas            

novas formas de organização econômica. 

Ainda, de acordo com os autores, é devido seus recursos, que essas organizações             

como o FMI, podem exercer maior influência em países que não possuem um grande              

poder de decisão no sistema internacional. Assim, ela utiliza desses conhecimentos,           

como forma de formular soluções para problemas de níveis internacionais. O FMI e o              

3Informação fornecida por Feliciano de Sá Guimarães (2012, p. 161) e pelo site oficial do FMI em 2019.                  
Os First Deputy Managing do FMI até atualmente foram: Andrew N. Overby (1949-1952), H. Merle               
Cochran (1953-1962), Frank A. Southard Jr. (1962-1974), Richard D. Erb (1984-1994), Stanley Fischer             
(1994-2001), Anne O. Krueger (2001-2006), John Lipsky (2006-2011) e David Lipton (2011-atualmente). 



 

Banco Mundial, possuem essa conduta ao oferecer assistência econômica para os países,            

mas também sendo definidoras de quais seriam as boas políticas que uma economia             

nacional deveria seguir, e qual o processo esses países deveriam seguir (BARNETT;            

FINNEMORE, 2004). 

Na medida em que essas organizações criam essas regras sociais e procuram            

formas de introduzi-las no mundo, elas podem estabelecer uma política que inserem elas             

dentro das decisões internas dos países. A exemplo do FMI, a organização ao sugeriu              

que os países adotassem uma série de medidas que requeriam reestruturação econômica,            

ela passa a disseminar essa política como uma “regra” que deve ser utilizada pelos              

países com problemas de déficit nas balanças de pagamentos (BARNETT;          

FINNEMORE, 2004). 

Ainda sobre a legitimidade e o certo nível de autoridade e poder existente nessas              

organizações, é importante ressaltar que primeiramente, elas precisam ter         

reconhecimento para serem obedecidas. Para isso, elas devem apresentar uma          

imparcialidade e o cumprimento de seus objetivos iniciais. Já a autoridade, ela só é              

concedida as organizações, porque os Estados as colocam em comando sobre certos            

assuntos internacionais, assim delegando essas OIs como responsáveis, por certos          

problemas internacionais (BARNETT; FINNEMORE, 2004). 

A autoridade então funciona como um empréstimo, e que para a organização se             

utilizar dele, ela deve atuar de acordo com o que foi proposto inicialmente pelos seus               

formuladores. Ao atuar dessa forma, as OIs podem apresentar uma conduta de benefício             

aos interesses particular de um certo país, na maior parte das vezes, aquele que tem um                

maior poder no sistema. Sendo assim, essas organizações seguem políticas que não são             

idealizadas por elas próprias, e em casos de formulação de políticas que não atendem os               

Estados que as formaram, essas medidas são negadas. Além disso, a procura de sempre              

ter legitimidade e implementar políticas, provoca um comportamento disfuncional,         



 

porque essas organizações passam a atuar pela busca da legitimidade, ao invés de             

eficiência (BARNETT E FINNEMORE, 2004a; 2004b). 

A autoridade oferece múltiplos recursos para as OIs, por exemplo, utilizar dados            

e informações e definir quais são importantes ou não. Assim, essas organizações            

possuem o poder de decidir e classificar esses dados dispostos. O FMI por exemplo,              

possui informações sobre as economias mundiais, assim pode e como determina e            

analisa as balanças de pagamentos e políticas dos países. Assim, quando o Estado é              

considerado como uma economia que não segue as boas políticas econômicas definidas            

pela organização, ele pode ter dificuldades em acessar os recursos do FMI (BARNETT;             

FINNEMORE, 2004). 

A partir dessas informações, os autores então colocam que organizações          

internacionais, a exemplo do FMI conseguem autonomia e legitimidade devido controle           

de informações, possibilidade de criar certas normas e regras no sistema internacional e             

devido a concessão de autoridade dada aos Estados à essas organizações. Em sequência,             

será defendido a perspectiva de que é a partir dessas circunstancias, que a organização              

desenvolve um papel além do que apenas monitorar as taxas de câmbio e oferecer              

assistência para os países que possui déficits nas balanças de pagamentos. É devido as              

políticas de suas condicionalidades que visam reestruturação de políticas domésticas, e           

do aconselhamento técnico com o objetivo de fazer os países a adotar medidas para              

controle de gastos sociais, que o FMI conseguiu assim exercer um papel ainda mais              

próximo e intervencionista das decisões econômicas internas dos Estados periféricos          

(BARNETT; FINNEMORE, 2004). 

1.1 Etapas dos processos de negociações dos programas de empréstimos 

Ao longo das negociações de empréstimos de recursos entre a organização e os             

Estados que recorreram a ela, é necessário que esses países demonstrem um certo grau              

de comprometimento com as políticas defendidas pelo fundo, assim comprovando por           

meio de cronogramas pré-definidos, as mudanças previstas para atingir uma redução nos            



 

níveis dos gastos fiscais, adoção de medidas macroeconômicas e outras políticas vistas            

como necessárias para a organização.  

Assim, eram utilizados métodos conhecidos como as condicionalidades, cartas         

de intenção e metas estipuladas, como forma de avaliação da organização, sobre as             

mudanças políticas que o país passou a adotar. Nos anos de 1980, no caso do Brasil é                 

visto que negociações, em grande medida o foco da organização era as cartas de              

intenção e as metas estabelecidas. Assim, essas condicionalidades que de início           

atreladas no programa de stand-by da organização, são vistas no país a partir da década               

de 1990 (BUENO, 2006). 

As ações prévias, são vistas como o primeiro passo para demonstração de            

comprometimento do país com o seu acordo com o FMI. A realização ou não dessas               

ações, pode comprometer a aprovação ou não dos empréstimos. Assim, como Bueno            

aponta, o FMI analisava o comportamento do setor público como problemático e            

causador dos déficits, assim a primeira pré-condição dos empréstimos é demonstrar a            

adoção de políticas que corrigissem essa estrutura interna, como forma de afirmar sua             

responsabilidade em realizar mudanças necessárias (BUENO, 2006; LOPREATO,        

2004). 

As metas indicativas seguem a mesma proposta das ações prévias, assim visando            

o estabelecimento e o empenho em definir uma trajetória política necessária para o país              

deficitário. Em continuidade, os critérios de desempenhos são estabelecidos e os países            

são postos em na obrigação de seguir e atender as metas e as expectativas do fundo, a                 

partir das mudanças realizadas, na estrutura política econômica interna desses Estados           

(BUENO, 2006; LOPREATO, 2004). 

Ao assumir esses caminhos estabelecidos pelo FMI, esses países acabam sendo           

colocados dentro de uma lógica apresenta como ownership, que seria a incorporação            

dessas políticas impostas pelo FMI, dentro da estrutura dos países, assim           

implementando elas como se fossem suas, ou seja, é como se fosse um alto grau de                



 

adoção dessas políticas, que fazem parecer que elas são oriundas dos projetos dos             

países, e não condições impostas pelo FMI. Usufruindo desses efeitos, o fundo então se              

enquadra em incentivar a ideia de ownership, para que os ajustes dentro desses países,              

ocorram sem grandes resistências a adoção das políticas propostas (BUENO, 2006). 

Essa discussão se estende a um aspecto importante levantado por Bueno (2006)            

e demonstrado por Buira (2003, p. 5), Bird e Willet (2004, p. 5) e Dreher (2002, p. 19).                  

Esses autores, apresentam a ideia de ownership, que seria a adoção das            

condicionalidades, como se fosse política próprias dos países. Assim, na medida em que             

esses países periféricos adotam essas condições, eles beneficiam Estados coniventes          

com essas políticas, como forma de redirecionar seus interesses dentro dessas           

soberanias nacionais. Como consequência, conforme apontado por Bueno “a atitude de           

ownership internalizaria interesses divergentes e contraditórios aos do país sob plano de            

ajuste, lesando sua soberania e capacidade de autodeterminação”. (BUENO, p. 34,           

2006) 

Em concordância com essas abordagens acima, é visto então que para serem            

contemplados com os empréstimos do FMI, os países necessariamente deveriam não           

apenas prometer, mas demonstrar previamente políticas que na visão do fundo,           

pudessem retirar eles da condição que os colocaram como deficitários. Em seguida, as             

condicionalidades exerceram um maior monitoramento acerca das ações desses países, e           

serviram como “caminho” para a reestruturação econômica necessária para esses países.  

1.2 Condicionalidades 

O FMI explica a aplicação inicial das condicionalidades, como forma de receitar            

medidas certas aos países, porque segundo a organização, eles não apresentavam total            

transparência com os seus dados econômicas, assim não era possível receitar as políticas             

corretas. No caso do Brasil, conforme explicado nos tópicos abaixo, é visto que no              

início das negociações, em grande medida o foco da organização era as cartas de              

intenção e as metas estabelecidas. Assim, essas condicionalidades que de início           



 

atreladas no programa de stand-by da organização, são vistas no país a partir da década               

de 1990 (BUENO, 2006). 

O argumento utilizado pela organização, como já apontado acima, era que os            

excessos de gastos públicos eram causa do déficit. Assim o ajuste fiscal era política              

necessária a para o controle das contas públicas. Além desses cortes, a organização             

segundo Lopreato, entendia a necessidade de “exercício financeiro” e também que seria            

fundamental a restrição de uma oferta monetária, porque o “déficit em conta corrente é              

associado ao excesso de demanda sobre a renda nacional sustentado pela variação da             

oferta de crédito acima da demanda da moeda”. O objetivo essencial então era limitar a               

ação desse setor público, em relação a utilização de créditos e expansão de gastos. Ao               

definir esses parâmetros, o FMI em um ambiente nacional, executou um papel que não              

era de sua atribuição (LOPREATO, p. 127-128, 2004). 

Na década de 1980, a principal mudança da organização, é provocada pela crise             

da dívida externa nos países periféricos, em que foi preciso realizar uma nova             

abordagem das condicionalidades, em que suas políticas passaram a ser desenvolvidas a            

partir dos interesses e vontades dos grandes bancos e do governo estadunidense. Além             

disso, a avaliação do FMI sobre os problemas de dívida externa, também foi             

reformulado. A organização adotou a perspectiva de que a solução dos déficits,            

dependiam do aumento em divisa, e que assim era necessário que o fundo fosse              

responsável mais uma vez em reforçar a necessidade de reformas estruturais           

econômicas dos devedores (BUENO, 2006). 

A consideração do fundo em um “novo olhar” sobre a situação mundial e os              

problemas econômicos, pode ser resultado das mudanças da década de 1970, como            

choques do petróleo, aumento das taxas de juros americanas, e outras questões que             

reorganizaram a estrutura econômica do sistema, assim levando a inicio de políticas            

neoliberais e desencadeando consequências como a financeirização das economias, o          

que intensificou ainda mais a situação de vulnerabilidade dos países periféricos. Um            



 

exemplo disso, é o caso do México, que adotou o receituário do FMI para resolução               

para os problemas econômicos, mas seguindo essas medidas, o país foi inserido em uma              

situação pior que a anterior, devido a sua crise econômica intensificada por fuga de              

capitais e pelas medidas recentemente adotadas.  

Além disso, é a partir desses resultados causados principalmente nos país da            

América Latina, que o FMI junto com os EUA e outros atores formularam o Consenso               

de Washington, como forma de recomendar as adoções econômicas que deveriam ser            

seguidas pelos países. Assim, é visto que “o fracasso daquelas experiências de            

estabilização na região latino-americana foi interpretado pela visão neoliberal como          

sendo consequência de desequilíbrios e distorções que impediram o funcionamento da           

economia de mercado. ” Essas políticas visavam reformas, em formas de           

recomendações para estabilização macroeconômica para a redução da inflação e das           

contas governamentais, a liberalização dos fluxos financeiros e comerciais, privatização          

de estatais e considerando como a e estabilização monetária como pré-condição para            

início das mudanças estruturais (CARCANHOLO apud BAROCO; GARLIPE, p. 5,          

2006). 

Pode ser que devido a esses resultados, o fundo apossou de forma rigorosa do              

discurso amparado pelo mercado de capitais, assim receitou políticas macroeconomias e           

estruturais como condição necessária para os países devedores. Dessa forma, o           

comportamento desses Estados, poderia agradar as finanças, assim o mercado analisaria           

as políticas de redução dos gastos fiscais como possível resolução da dívida externa, e              

entenderia as políticas de elevação de taxa de juros e outras macroeconômicas, como a              

construção de um cenário confiável para investimentos de suas finanças (LOPREATO,           

2004). 

Em conclusão, o FMI afirmava necessidade de garantir que os países           

cumprissem com as cartas de intenção e com as metas estipuladas, assim é visto que em                

alguns programas o fundo se baseia desses resultados para a liberalização ou não dos              



 

recursos necessários para a dívida externa dos países. As condicionalidades seriam o            

resultado de políticas que podem ser vistas mais como uma forma ainda maior de              

atuação da organização dentro das políticas nacionais, sendo assim ferramentas de           

introdução das políticas neoliberais e tentativas de imposição de pensamentos          

alternativos para o crescimento desses países. Assim, Lopreato ainda caracteriza essas           

condicionalidades como técnicas de monitoramento, em que os Governos que          

participavam dos programas de empréstimos do fundo, ficaram limitados a seguir em            

sua maioria, apenas políticas vistas como adequadas pela organização (LOPREATO,          

2004). 

2. Origem da dívida externa brasileira.  

A dívida externa brasileira, surge devido acontecimentos externos que         

impactaram esses países periféricos. A origem desse endividamento está ligada a           

situações de 1970 como o fim da paridade ouro-dólar, as crises do petróleo e o aumento                

das taxas de juros (choque Volker). Todas essas interações que ocorreram no sistema             

internacional, podem ser analisadas como o fim das principais medidas definidas em            

Bretton Woods, que de certa forma, desenharam as principais políticas que definiram o             

sistema até 1970. 

O regime de câmbio fixo e o padrão ouro-dólar, foram medidas essenciais que             

posicionaram o dólar como a moeda central do sistema, o que contribuiu para o              

fortalecimento dos Estados Unidos, que em Bretton Woods foi o principal influenciador            

para as decisões políticas tomadas na conferência. A aplicação do Plano Marshall logo             

em seguida, que visava empréstimos para a reconstrução da Europa, também ajudou na             

maior circulação do dólar no sistema (BAER et al., 1994).  

A grande atuação do dólar no sistema como colocado por Robert Triffin, a             

qualquer momento poderia atingir seus limites, isso porque uma moeda não poderia ser             

utilizada internacionalmente como ativo de reserva de valor, e com a função de             

circulação internacional. A crise se inicia no momento em que os EUA se deparam com               



 

altas inflações internas e o aparecimento de situações que poderiam deteriorar sua            

balança de pagamentos. O padrão então que havia sido criado em Bretton Woods foi              

abandonado, junto de outras medidas como as taxas de câmbio fixas (BAER et al.,              

1994). 

Seguido desse evento, em 1973 e 1979 ocorreram dois choques de petróleo, que             

prejudicaram grande parte das economias internas dos países. Além disso, a elevação            

dos preços desse recurso energético, abriu margem para uma grande transferência de            

recursos, conhecido como petrodólares aos países periféricos, que absorveram essa          

liquidez internacional como forma de financiamento para seus projetos industriais          

internos (BAER et al., 1994). 

No Brasil, esse processo é visto com a adoção do II PND, em os investimentos   

públicos e privados foram direcionados para os identificados “pontos de          

estrangulamento” que seriam áreas que deveriam ser melhores desenvolvidas para a           

industrialização brasileira. Esses investimentos então, foram feitos apoiados na liquidez          

externa garantida pelos petrodólares. O cenário externo parecia oportuno para a           

realização desses empréstimos, entretanto a situação mudou quando ocorreu os choques           

do petróleo e o aumento das taxas de juros dos EUA (SALOMÃO, 2016). 

2.1 Negociações – Brasil e o Fundo Monetário Internacional 

O cenário interno do Brasil era composto pelo período de ditadura militar,            

acompanhado de uma dívida que crescia a cada vez mais devido as implicações             

externas. No momento em que o país recorre aos programas empréstimos do FMI, ele              

passa a adaptar suas ações conforme as metas esperadas pela organização. Em 1982, no              

período de Figueiredo, a abordagem brasileira aceita pelo fundo, foi a redução dos             

investimentos públicos, desvalorização cambial e austeridade na política monetária,         

assim compondo um grupo de medidas contracionistas na economia, que visavam           



 

aumentar as exportações, mas que ao mesmo tempo causaram queda na produção            

interna do país (SALOMÃO, 2016). 

Assim no início de 1983, o país realizou a negociação de um acordo EEF              

(Programa de Financiamento Ampliado) e se comprometeu em intensificar suas          

medidas contracionistas. As cartas enviadas durante esse primeiro período de          

negociações, garantiam a atuação do país em segurar o aumento da inflação em 70%, o               

que não foi cumprido. Delfim Neto, ministro de Figueiredo na ditadura, enviou várias             

cartas afim de estabelecer um acordo stand-by inicialmente, entretanto esse nunca foi            

implementado em sua forma plena (CERQUEIRA, 1997, p. 16, 35-36 apud ALMEIDA,            

2014; SALOMÃO, 2016).  

A segunda parcela dos recursos para pagamentos das dívidas foi bloqueada pelo            

FMI, e o Brasil se encontrava em situação inviável para o cumprimento das metas              

definidas. Furtado faz uma crítica a essa negociação, uma vez que o FMI colocava a               

contração fiscal como medida necessária para a situação brasileira, sendo que o            

problema da crise que o país se encontrava era global e estrutural, então a adoção de                

medidas de curto prazo, ou que envolviam políticas monetárias e fiscais que visavam             

reduzir a demanda, não poderiam ser efetivas para a situação (FURTADO, 1987 apud             

SALOMÃO, 2016).  

O FMI liberou a segunda parcela para o país, somente após uma reforma que              

desindexou os salários e que apresentou resultados como redução nos níveis de renda.             

Além disso, o fundo ainda definiu novas metas, que visaram principalmente a redução             

da inflação que não havia sido cumprida anteriormente. Em 1984 a situação das contas              

do balanço de pagamentos começa a melhorar, e ocorreu aumento das exportações e das              

reservas internacionais. Entretanto, o país iniciou o período de mudança no regime            

político, e os encontros com a organização passaram a ser acompanhados de            

discordâncias (SALOMÃO, 2016; ALMEIDA, 2014). 



 

Em 1985, o governo tentou pressionar os credores do Clube de Paris para o              

reescalonamento das dívidas, mas eles exigiam acordo stand-by com o FMI           

inicialmente. Essa situação se envolveu até 1987 quando é declarada a moratória. Nesse             

período, o Brasil renegociou diretamente com o Clube de Paris e o Bresser, o novo               

ministro que assumiu nessa época, desejava continuar as negociações sem          

intermediação do FMI. Entretanto, o secretário do tesouro dos EUA, James Baker, se             

recusou a formular negociações da dívida sem adoção e cumprimento do país aos             

programas do FMI (PEREIRA, 1988; 1989, apud ALMEIDA, p. 482, 2014). 

A situação então continuou em um certo impasse, até que Nóbrega assumiu o             

lugar de Bresser, e assinou mais uma carta de intenção, que visava acordos próximos              

para um stand-by. Internamente o país passava pelo processo da nova constituição,            

além de outros fatores políticos. Além disso, os anos de 1990 foram marcados por              

outras situações mundiais, como a crise do México, seguida pela crise na Ásia, além da               

moratória da Rússia e a crise no Brasil (ALMEIDA, 2014).   

Antes da entrada do Collor, se construía internacionalmente o Plano Baker, que            

visava novas formas de negociação de créditos e fornecimento de empréstimo e            

defendia a necessidade de separar os interesses dos bancos privados das políticas e             

estratégias seguidas para as dívidas externas. Depois do fracasso desse plano, em uma             

nova tentativa surge o Plano Brady que estabelecia que o FMI e o Banco Mundial               

deveriam incentivar esses países endividados a desenvolverem formas de garantia aos           

novos títulos da dívida. Além disso, esse plano ainda colocou que a redução da dívida               

dos países, só ocorreria caso eles se conformassem com as condicionalidades           

estabelecidas por ambas organizações internacionais (como o FMI e o Banco Mundial)            

(CERQUEIRA, 1997, p. 59-60; MEYER, 1992, p. 51-90, apud, ALMEIDA, p. 483,            

2014; BRESSER-PEREIRA, 1989).  

As cartas de intenção negociada no período não surtiram os efeitos esperados            

pela organização. O Brasil optou por negociar diretamente com o Clube de Paris, sem a               



 

mediação do FMI. Em 1994, a moratória foi suspensa e FHC conduzia o Plano Real e o                 

país começou a sofrer com os efeitos da crise do México. As medidas econômicas              

adotas com FHC, induziram o Brasil mais uma vez em um nível de vulnerabilidade              

externa. Aplicaram-se política para aumento das taxas de juros, e que visavam atração             

de investimentos externo. Em 1997, com a crise da Ásia, o país mais uma vez teve uma                 

alta fuga de capitais, o que prejudicou suas reservas internacionais. Esses efeitos ainda             

foram intensificados com a crise da Rússia, assim em 1998, o país mais uma vez               

negociou outro acordo com o FMI (BUENO, 2006; ALMEIDA, 2014).  

Nessa negociação de 1998, o acordo visava o programa de stand-by, além do uso              

de reservas proposto pelo FMI, como forma de ser emprestador em última instância. As              

condicionalidades estipulavam superávits primários, reservas de câmbio em um certo          

nível, e que visavam o fluxo de recursos do mercado financeiro para o país (ALMEIDA,               

2014; BUENO, 2006). 

O Brasil, justificava a adoção de medidas que visavam seguir as           

condicionalidades durante os anos de 1998-2002, por meio dos pronunciamentos de           

Pedro Malan, Ministro da Fazenda na época, que defendia que o programa econômico             

seguido era brasileiro, e que era necessário à sua adoção para a confiabilidade da              

comunidade financeira internacional, assim podendo garantir que o mercado financeiro          

reconhecesse os esforços brasileiros em se adequar as políticas de desenvolvimento e            

necessárias, apresentando então disciplina fiscal e comprometimento com essa visão          

(BUENO, 2006a; 2006b). 

Bueno aponta que ao analisar os pronunciamentos de Malan, pode ser visto o             

grau de ownership em momentos em que são enfatizadas a noção de que o programa               

econômico seria totalmente brasileiro, e que a população poderia se identificar com as             

políticas e medidas propostas por ele. Além disso, quando Malan aponta que o mercado              

financeiro reconheceria os esforços do Brasil por essas medidas, ele consequentemente           

considera que essas mudanças estruturais adotadas, são totalmente frutos de decisões           



 

internas, ou seja, ele exclui as interferências externas como o FMI, como possível             

influenciadores (BUENO, 2006). 

Ainda durante as negociações da década de 1990, pode ser considerado a             

mudança de visão adotada pelo FMI para a resolução do problema da dívida externa              

brasileira. O eixo das políticas implementadas agora, não focava apenas em redução dos             

gastos fiscais, da demanda como nas metas esperadas nos anos de 1980. O FMI propõe               

ajustes que agradam o mercado financeiro, como é visto durante os pronunciamentos de             

Malan. Assim, as medidas visavam resultados de baixa inflação, políticas fiscais           

restritivas e pró mercado (BUENO, 2006). 

Dessa forma, inicialmente como forma de apresentar o compromisso brasileiro          

diante essas condicionalidades do acordo, as ações prévias foram definidas e           

implementadas. O programa de estabilização fiscal em 1998 pode ser visto como um             

dos primeiros passos do Brasil para seguir com o acordo. A seguir, a trajetória da dívida                

externa e os esforços para sua permanência dentro dos limites estabelecidos, assim            

considerando fortemente mudança no comportamento das contas públicas, para         

promover superávits a qualquer custo (BUENO, 2006). 

3. Efeitos pós condicionalidades e políticas neoliberais no Brasil. 

A partir das obras mobilizadas acima, e da análise acerca das políticas            

implementadas pelo FMI, em que 1980 como colocado por Bueno, isolaram o país da              

esfera internacional, e que depois induziram ele dentro da lógica do mercado financeiro             

e das políticas neoliberais a partir de 1990, é possível observar que o país desde 1980                

com o início das negociações passou por várias redefinições políticas, não só devido as              

influências do fundo, mas também pelo Consenso de Washington e outras interferências            

internacionais.  

O Estado brasileiro então, foi inserido novamente, dentro da lógica capitalista           

com os desdobramentos das finanças. Assim, o FMI e essas outras articulações            



 

internacionais, atuaram influenciando na posição que os países deveriam seguir a partir            

dos anos de 1980, período de transição para os mercados globais. Essa influência como              

colocado acima, foi permitida de acordo com as condicionalidades e programas do            

fundo. Assim as transformações do Estado brasileiro e suas formas de atuação, podem             

ser vistas como apontam Bruno e Caffe (2017) conforme ele passa a viabilizar um              

espaço econômico, priorizando o interesse do capital financeiro, e negligenciar as           

políticas sociais e de desenvolvimento da sociedade 

Paulani, também analisa que o país se tornou um ambiente de valorização            

financeira, e reforça que a partir da crise da dívida externa, o Brasil foi inserido em uma                 

fase de financeirização da economia. Assim sendo esse o principal ponto que            

determinou os ganhos e perdas do país, em momentos de crise, assim como sendo o que                

defini as políticas que manter altas taxas de juros e de valorização ou desvalorização dos               

ativos (PAULANI, 2014). 

Outras medidas como privatizações, reformas e outras mudanças políticas         

econômicas que ocorreram principalmente no período de FHC, que comprou o discurso            

de inserção do Brasil nessa nova configuração mundial, envolvia essa fase de            

financeirização da economia, que acompanhava as políticas neoliberais. Os efeitos          

dessas escolhas, podem ser analisados com os resultados da evolução do PIB do país,              

que desde os anos de 1980, não houve recuperações, mantendo tendências de baixo             

crescimento, até mesmo em 2000, quando houve um maior avanço em comparação com             

os anos anteriores, mas que não superou o resultado dos anos de 1980 (PAULANI,              

2014). 

Conclusão 

Conforme a bibliografia mobiliza, é observado que foi dado ao FMI uma certa             

autonomia para que pudesse disseminar e fazer com que países como o Brasil,             



 

empregassem políticas econômicas que fossem importantes para a consolidação de um           

sistema econômico internacional pautado nas políticas neoliberais. 

Além disso, a organização é composta de uma série de fatores que a inclinam              

totalmente as posições políticas dos EUA. Essa constatação é feita ao analisar as             

escolhas do staff e diretores do fundo, que em sua maioria possuem formação             

econômica nos EUA ou nos países da Europa. Outro fato importante, é a quota dos               

EUA na organização, que mesmo sendo um sistema que passou por revisões, o país              

ainda continua com uma posição dominante nas decisões do FMI.  

No Brasil, a atuação do FMI inicialmente se pautava de cartas de intenção e              

definição de metas econômicas, assim na visão do fundo, ao se adequar as políticas              

necessárias, o país poderia sair da situação de déficit. Essas mudanças econômicas em             

sua maioria, visavam formas de reduzir os gastos públicos, sendo esse o ponto essencial              

para a organização.  

Além disso, ao analisar a situação externa, que foi uma das principais causas da              

dívida externa brasileira devido a reciclagem dos petrodólares e plano do II PND, além              

das crises financeiras nos países, tem se os Estados Unidos, como um grande articulador              

internacional após o aumento das taxas de juros e o fim da paridade ouro-dólar. Assim,               

o país foi um ator necessário para que o FMI adotasse as políticas neoliberais em seus                

programas de empréstimos, que beneficiaram esse país, a partir do momento em que             

essas medidas centralizaram ainda mais o poder do dólar no sistema internacional. 

Ainda sobre os acontecimentos externos, é visto que devido essas dívidas dos            

periféricos, os Estados Unidos em conjunto com os seus bancos, o FMI e o Banco               

Mundial, fizeram parte da construção do Consenso de Washington, Plano Brady e Plano             

Baker. Uma série de medidas que segundo seus formuladores, tinham a intenção de             

propagar políticas que seriam necessárias para serem seguidas para o crescimento           

econômico. Entretanto, o que pode ser visto é que elas beneficiaram e viabilizaram a              



 

atuação do mercado financeiro, assim inseriram cada vez mais essas economias           

periféricas em uma ótica neoliberal. 

Sendo assim, após a adoção série de políticas a partir das negociações com o              

FMI visando o corte de gastos públicos, o Brasil no final da década de 1990, recorre                

novamente a um novo acordo com o FMI, sendo esse stand-by acompanhado das             

condicionalidades. Conforme colocado principalmente por Bueno, a adoção das         

políticas recomendadas pelo FMI no país, passa a ser vista como políticas de Governo,              

através de discursos dos políticos da época. Dessa forma, esse discurso acaba sendo             

“comprado” e o país adotou medidas que prejudicaram mais ainda sua situação interna.             

Como visto a partir dos efeitos posteriores da década de 1980 e 1990, o país não cresceu                 

produtivamente como antes, além de ter sido inserido em um ambiente financeiro, que             

inseriu em uma alta vulnerabilidade externa, devido a fuga de capitais e situações de              

risco.  

Por fim, com referências as visões construtivistas que moldaram o trabalho de            

Barnett e Finnemore sobre a burocracia das organizações internacionais, e considerando           

a estrutura interna do FMI, bem como suas modificações, diretores e mudanças que             

ocorreram de forma geral desde a sua criação. A ideia final defendida aqui é que o FMI                 

foi uma ferramenta no período de 1980, utilizado principalmente pelos Estados Unidos,            

que identificou nessa organização uma oportunidade política de disseminar suas ideias           

defendidas, sendo elas pautadas por políticas neoliberais. Assim, essa influência se deu            

na medida em que o FMI atuava nos países deficitários, disseminando por meio das              

condicionalidades certas normas do sistema, colocada pelos EUA, que seriam um           

receituário para recuperação do crescimento econômico desses países e poderiam          

garantir a participação deles na economia internacional.  
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O USO DO BANCO MUNDIAL COMO INSTRUMENTO DE LEGITIMAÇÃO 

DO PODER AMERICANO NO PERÍODO PÓS-GUERRA FRIA 

 Gustavo Lucas Oliveira 

 

RESUMO 

A hegemonia americana no sistema econômico internacional nos remonta ao período do            

pós-guerra na criação das normas do sistema financeiro internacional em 1948. Depois            

do fim da guerra fria, o mundo se viu diante de um novo cenário tendo os Estados                 

Unidos como única potência hegemônica. Para a legitimação de seu poder e de seu              

status de potência única depois do fim da guerra fria, os americanos usaram e usam até                

hoje instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial como instrumentos          

legitimadores de seu poder, já que a força de um sistema unipolar depende muito, não               

apenas das capacidades materiais da potência, mas também no sistema social na qual a              

unipolaridade está inserida. A pesquisa irá analisar o papel que uma das instituições             

financeiras internacionais, o Banco Mundial exerce para o alcance dessa legitimidade do            

poder e da autoridade dos Estados Unidos nesse contexto de cenário político unipolar. 

Palavras chave: Banco Mundial; legitimação; unipolaridade. 

 

ABSTRACT 

American hegemony in the international economic system dates back to the postwar            

period in creating the norms of the international financial system in 1948. After the end               

of the Cold War, the world was faced with a new scenario with the United States as the                  

only hegemonic power. To legitimize their power and their unique power status after the              

end of the Cold War, Americans have used and used international financial institutions             

such as the World Bank to legitimize their power to this day, as the strength of a the                  

unipolar system depends very much not only on the material capacities of power but              
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also on the social system in which unipolarity is inserted. My research proposal is to               

analyze the role that one of the international financial institutions, the World Bank,             

exerts to achieve this legitimacy of the power and authority of the United States in this                

context of unipolar political scenario. 

Keywords: World Bank; Legitimacy; Unipolarity. 

 

INTRODUÇÃO 

A hegemonia americana no sistema econômico internacional nos remonta ao          

período do pós-guerra na criação das normas do sistema financeiro internacional e nas             

conferencias de Bretton Woods realizadas na década de 40. Depois do fim da guerra fria               

com o fim da União Soviética e do Comunismo como ideologia antagônica ao             

capitalismo, o mundo se viu diante de um novo cenário tendo os Estados Unidos como               

única potencia hegemônica.  

Convencidos do erro cometido ao final da Primeira Guerra, quando a           

desregulação dos mercados provocou a crise de 1929 e a grande depressão dos anos 30,               

os economistas presentes em Bretton Woods admitiram que o Estado devesse regular o             

ciclo econômico. O surgimento do socialismo e de partidos comunistas na Europa no             

final da segunda guerra teve papel importante na definição dessa estratégia. Foram            

nessas conferencias que foi criado o Banco Mundial que é uma agência especializada             

independente do Sistema das Nações Unidas e a maior fonte global de assistência para o               

desenvolvimento, proporcionando cerca de US$ 60 bilhões anuais em empréstimos e           

doações aos 187 países-membros . Segundo Campos (2005, p. 07) “A criação do Banco             1

Mundial em 1944 imprime ao desenvolvimento, condição de centralidade na agenda           

internacional”. Já Finnemore (2009) diz que o Banco Mundial busca um mundo livre da              

pobreza, sendo essa instituição legitimada por aspirações e princípios. 

1 Retirado do site <nacoesunidas.org/agencia/bancomundial>. Acessado no dia: 12 de junho de 2019 
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A origem do banco nos remonta ao ano de 1942, ainda com a Segunda              

Guerra Mundial em curso, quando segundo Antonini (2007) estabeleceu-se uma          

discussão acerca da recuperação dos Países Centrais que haviam sido devastados. Com            

o final iminente de tal Guerra, Harry D. White, antigo professor de Harvard e              

economista-chefe do Departamento do Tesouro norte americano, elabora um documento          

formal, no qual, além de propor um “fundo de estabilização” que fosse capaz de manter               

as taxas de comércio internacional em equilíbrio, também propõe a criação de um             

Banco voltado para a reconstrução da Europa e do Japão. 

Então, na conferência Conferência Monetária e Financeira das Nações          

Unidas realizadas em Bretton Woods, no estado americano de New Hampshire, ficou            

estabelecida a criação dessa Instituição, o Banco Mundial, que seria uma agência            

independente das nações unidas com o objetivo de fomentar o desenvolvimento dos            

países membros além de ajudar na reconstrução dos países devastados pela guerra. 

Após o colapso da URSS a humanidade se viu diante de um cenário novo,              

em que havia apenas uma potência hegemônica, uma única potência militar e            

econômica, os Estados Unidos. O comportamento dos americanos nas instituições          

internacionais se tornaria uma forma de legitimação de sua hegemonia. Através delas,            

ele poderia legitimar suas ações e ao mesmo tempo, defender seus interesses na busca              

por manter seu status de superpotência e sustentar seu poder e influência, impedindo             

que qualquer outro estado ameaçasse sua condição de única potência nesse cenário            

unipolar que se estabeleceu com o fim da guerra fria. Usar as instituições para nutrir               

essa condição seria fundamental para o estabelecimento e permanência dessa mesma, já            

que a expansão de poder (territorial, econômica, política e militar) dos Estados é             

justificada para manutenção de seus status-quo (GARCIA, 2010).  

Para a legitimação de seu poder e de seu status de potência única depois do               

fim da guerra fria, os americanos usaram e usam até hoje instituições financeiras             

internacionais como o FMI e o Banco Mundial como instrumentos legitimadores de seu             

poder, já que a força de um sistema unipolar depende muito, não apenas das              
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capacidades materiais da potência, mas também do sistema social na qual a            

unipolaridade está inserida (FINNEMORE, 2009).  

O presente artigo tem como objeto de estudo o uso do Banco Mundial como              

instituição legitimadora do poder americano no cenário de um mundo unipolar depois            

do colapso da União soviética e do fim da Guerra Fria. O estudo irá pesquisar se, e                 

como os Estados Unidos usou a instituição para defender seus interesses nas relações             

com os outros estados já que a organização foi fundada para fins de fomentar o               

desenvolvimento de seus países membros através de linhas de financiamento para áreas            

de cunho social como saúde, educação e infraestrutura. Se países que não compactuam             

ou não seguem os valores pregados pelos interesses da única potencia receberam menos             

recursos do que os países que cumprem e defendem os valores pregados pelos             

americanos, e se essa mesma confluência de ideias influenciam na destinação dos            

recursos da organização. Fara-se um estudo qualitativo através de literaturas referentes           

ao tema e da análise de teorias de relações internacionais para se chegar à conclusão de                

que se os Estados Unidos usam esta instituição para aumentar sua influência e legitimar              

seu poder de Unipolo.  

 

A FUNDAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM O PODER           

HEGEMONICO AMERICANO 

Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, havia-se uma necessidade de se            

haver um rearranjo do sistema financeiro internacional. E no ano de 1944, na             

Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas (também conhecida como as           

Conferências de Bretton Woods, que é como se chamava a cidade em que ocorreram as               

reuniões) foram estabelecidas as novas diretrizes do sistema financeiro internacional          

assim como a criação do Banco Mundial. Uma agência independente das Nações            

Unidas com o intuito de fomentar e promover o desenvolvimento dos seus países             

membros. 
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Conforme Hobsbawn (1995), os Estados Unidos, mesmo nas primeiras          

décadas, já constituía uma grande economia industrial além de ser considerado o grande             

pioneiro, modelo e força propulsora da produção em massa e da cultura de massa que               

conquistaram o mundo durante o século XX. Entretanto, a criação do Banco Mundial             

reforçou de forma ímpar este papel, principalmente, porque tal período marcou           

definitivamente a supremacia político-econômica americana (ANTONINI, 2007). 

Sobre o papel dos Estados Unidos com as instituições financeiras          

internacionais no momento de sua fundação, Belluzzo (2016, p. 13) afirma que, 
 

As instituições multilaterais de Bretton Woods - o Banco Mundial e o FMI – nasceram com poderes de regulação                   

inferiores aos desejados inicialmente por Keynes e Dexter White, respectivamente          

representantes da Inglaterra e dos Estados Unidos nas negociações do acordo, que se             

desenvolveram basicamente, entre 1942 e 1944. Harry Dexter White pertenceu à           

chamada ala esquerda dos New Dealers e foi por isso, depois da guerra, investigado              

duramente pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Congresso. Seu plano          

inicial previa a constituição de um verdadeiro Banco Internacional e de um Fundo de              

Estabilização. Juntos o Banco e o Fundo deteriam uma capacidade ampliada de            

provimento de liquidez ao comércio entre os países membros e seriam mais flexíveis             

na determinação das condições de ajustamento dos déficits do balanço de pagamentos.            

Isso assustou o establishiment americano. 

 

Já nessa época de fundação do Banco e das Conferências de Bretton Woods,             

os norte-americanos já tinham uma necessidade de estabelecer uma “nova direção           

política mundial”. Tendo como exemplo a não incorporação das ideias de John Maynard             

Keynes, o principal representante britânico na conferência e nas negociações. Essas           

ideias eram vistas como bem mais radicais. Keynes defendia a tese de que os              

desequilíbrios da balança comercial eram responsabilidade de todos os países, fossem           

eles credores ou devedores, além de defender a ideia de que a prosperidade das nações               

era uma questão primordial para o alcance da paz. Essa postura era extremamente             

oposta a dos norte-americanos que se mantinham com o foco de criar uma instituição              
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para promover a reconstrução dos países que haviam sido atingidos pela Segunda            

Guerra Mundial com destaque para a Europa e para o Japão.  

Nesse caso, a proposta de criação de um Banco que fosse voltado para a              

reconstrução dos “países de primeiro mundo”, que haviam sido devastados pela           

Segunda Guerra, ia ao encontro dos objetivos dos Estados Unidos de se manterem como              

potência mundial (ANTONINI, 2007). 

O banco consagrou, em seus estatutos e nas suas orientações operacionais,           

as visões norte-americanas sobre como a economia mundial devia ser organizada, como            

os recursos deviam ser alocados e como decisões de investimento deviam ser alcançadas             

(GWIN, 2010 apud PEREIRA, 2012, p. 396).  

Isso nos mostra que simultaneamente ao fato de que a instituição esteve            

orientada para a reconstrução dos países afetados pela Segunda Guerra Mundial, ela            

desempenhou um papel de legitimador do poder hegemônico dos EUA. Entretanto           

conforme Antonini (2007), a Guerra Fria demonstrou que o conflito pelo poder não             

havia desaparecido com o fim da guerra e acirrou ainda mais a disputa por áreas de                

influência entre os dois únicos países que emergiram com maior força no pós-guerra, a              

URSS (comunista) e os EUA (capitalista). Com uma tensão cada vez mais crescente             

entre os dois países, os norte-americanos se viram obrigados a acelerar o processo de              

reconstrução da Europa, tarefa que havia sido entregue ao Banco Mundial. Entretanto,            

dada a exigência de recursos que ultrapassavam a capacidade desta instituição, os            

Estados Unidos desenvolveram um outro programa de auxilio para a reconstrução da            

Europa, o Plano Marshall . Esse plano fez com que a organização repensasse seu papel              2

no cenário internacional passando a promover o crescimento dos países em           

desenvolvimento através da disponibilização de recursos e assistência técnica desses          

estados. 

2 O Plano Marshall foi um projeto maciço para a recuperação europeia após a segunda guerra, foi lançado 
em 1947 (HOBSBAWM, 1995). 
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Logo após a Segunda Guerra os norte-americanos elaboraram sua política          

externa com base em dois interesses básicos 

 
[...]promover a prosperidade interna e, ao mesmo tempo, aumentar sua margem de poder no meio internacional. Para                 

tanto, ora privilegiaram uma abordagem que tendia ao multilateralismo nas Relações           

Internacionais, como em Bretton Woods, ora uma abordagem unilateral, presente na           

elaboração do Plano Marshall, que concentrou tais interesses e surgiu como           

instrumento político, econômico e comercial, visto que, ao auxiliar na reconstrução da            

Europa Ocidental, viabilizou a manutenção da economia interna dos Estados Unidos           

aquecida e o fortalecimento dos Estados europeus como seus aliados no contexto de             

bipolaridade da Guerra Fria (SIMON, 2011, p.28). 

 

De acordo com Lichtensztejn e Baer (1987), muitos empréstimos foram          

negados aos países considerados pelo Banco de orientações esquerdistas e/ou          

nacionalistas, embora esta instituição se mostrasse disposta a emprestar para países           

inadimplentes com o objetivo já explicitado de ganhá-los para o “lado certo” da Guerra              

Fria. 

Em 1968, Robert McNamara, assume a presidência do Banco e promove           

mudanças na orientação política da instituição preocupado principalmente com a          

questão da pobreza que para ele estava atrelada à questão da segurança. Contudo,             

McNamara não era um pacifista. Ele foi secretário de defesa do governo americano e              

um dos mentores da guerra do Vietnã. A questão da gestão era para ele uma das                

principais causas do subdesenvolvimento dos estados. Ele propôs uma determinada          

lógica e racionalidade para a governança desses países. Tais propostas também foram            

transferidas para os programas direcionados ao setor educacional após o ano de 1990             

(ANTONINI, 2007) 

 
A descolonização e a Guerra Fria, indubitavelmente, estão subjacentes à nova orientação. Diante de um quadro em                 

rápida transformação — um quarto da população mundial recentemente havia se           

revoltado contra o colonialismo e obtido a independência — McNamara reafirmou,           

em 1972, o propósito de “resguardar” a estabilidade do mundo ocidental. Nesta            
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perspectiva, durante o seu mandato (1968-1981), McNamara e os demais dirigentes           

do Banco, abandonaram gradativamente o desenvolvimentismo e a política de          

substituição das importações, deslocando o binômio pobreza-segurança para o centro          

das preocupações; é neste contexto que a instituição passa a atuar verdadeiramente na             

educação: a sua ação torna-se direta e específica. O Banco volta-se para programas             

que atendam diretamente as populações possivelmente sensíveis ao “comunismo”, por          

meio de escolas técnicas, programas de saúde e controle da natalidade (LEHER, 1999,             

p. 22). 

 

De acordo com Pereira (2012), as relações da organização com os Estados            

Unidos sob a forma de apoio, injunções e críticas, foram decisivas para o crescimento e               

a configuração geral das políticas e práticas institucionais do banco. Entre 1945 e 1960,              

os EUA forneceram a maioria dos quadros da alta administração e do staff da entidade               

além de que, foi no mercado financeiro norte-americano que o banco captou a maior              

parte do capital para a sua carteira de empréstimos.  

No contexto de desenvolvimento econômico no pós-guerra e a hegemonia          

americana na época Fonseca (1998) afirma que a ideia de desenvolvimento e            

crescimento propagava-se como uma condição necessária, mas não suficiente para a           

redução da pobreza. Tal fato pôde demonstrar a necessidade de serem consideradas            

algumas dimensões sociais na assistência financeira da instituição. Porém admite-se que           

essas “tais dimensões” foram pensadas mais como estratégia política, do que como um             

caminho para a construção de uma sociedade com mais igualdade e menos pobreza.             

Além disso, neste contexto histórico, observa-se que a instituição já estava sujeita a             

interesses da política externa norte-americana. 

 

O FIM DA GUERRA FRIA E A IDEIA DE UMA TEORIA           

INSTITUCIONALISTA 

Como já citado anteriormente, no inicio da década de 1990, o mundo se viu              

diante de um novo cenário com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria.                 

8 
 



 

Qual seria agora o papel das organizações internacionais a partir daquele momento, já             

sem a disputa de duas grandes potências e suas linhas ideológicas?  

A politica de segurança nacional americana depois da segunda guerra se           

pautou em manter-se distante livre da ameaça da União Soviética. Inclui-se nessa            

politica a chamada "batalha contra o império do mal” promovida por Ronald Reagan             

nos anos 80. Fez parte dessa politica, medidas econômicas que buscaram isolar e             

enfraquecer os soviéticos. Esse enfrentamento pautou o comportamento da Economia          

Politica Internacional americana entre as décadas de 60 e 80. 

De acordo com Cohen (2007) os pioneiros dos estudos sobre o           

comportamento da economia politica Keohane e Nye introduziram na disciplina, teorias           

sobre a construção da Economia Politica Internacional moderna introduzindo noções de           

transnacionalismo o que gerou uma nova concepção na dinâmica das relações           

econômicas internacionais, isso inclui a noção de interdependência complexa.  

A Interdependência segundo Cohen (2007) é composta por três principais           

características múltiplas canais de comunicação, uma ausência de hierarquia entre as           

questões e um papel diminuído da força militar. A noção foi colocada como um desafio               

ao paradigma clássico realista da política mundial que há muito tempo dominava o             

estudo das relações internacionais nos EUA. Já Nogueira e Messari (2005, p. 87)             

afirmam que “a abordagem da interdependência complexa trouxe de volta ao centro dos             

debates o papel das organizações internacionais, um tema amplamente desacreditado          

pela disciplina depois da Segunda Guerra Mundial”. 

Keohane (2009) diz que a política e economia estão intrinsecamente           

ligadas, e as naturezas das relações econômicas nacionais e transnacionais não podem            

ser consideradas baixa política. Relações transnacionais são importantes para o mundo           

político, ligadas de várias maneiras aos estados e as políticas interestatais. A            

interdependência complexa e as instituições multilaterais são importantes e afetam os           

resultados no cenário político internacional. 
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Herz e Hoffman (2004) também citam que os estudos de Keohane e Nye              

mudaram a ótica do estudo das relações internacionais fazendo com que o papel das              

instituições internacionais adquire um lugar central, mas mantendo-se a ideia          

hegemônica de que o Estado é o principal ator do sistema internacional. Instituições             

podem fornecer informações, reduzir transações, custos, tornar os compromissos mais          

credíveis, estabelecer pontos focais de coordenação e em geral facilitam o           

funcionamento da reciprocidade (KEOHANE, 1995). 

Sobre a preferência da política externa norte-americana de que a          

unipolaridade deve ser mantida porque favorecem os interesses do país, o argumento da             

preponderância dos EUA está fundado em duas ordens de consideração. A primeira            

delas destaca a dimensão das capacidades de poder, militar e econômico. Desse ponto             

de vista, os EUA continuam sendo o único país com capacidade estratégica para projetar              

forças militares no plano global, ao contrário dos demais países reconhecidos com o             

status de superpotência ou candidatos a que apenas disporiam de capacidade de projeção             

regional. Aliás, a economia norte-americana é, ainda, a maior em termos absolutos e             

com grande potencial de inovação e liderança tecnológica. A segunda justificativa faz            

menção a um aspecto apontado como peculiar aos EUA, e que o diferenciaria de outros               

desafiantes, que é a posse de recursos de soft power, representados pela atratividade que              

seu sistema sociocultural e a ideologia americana exercem sobre os demais países            

(LIMA, 1996).  

De acordo com Keohane (1993) o fim da Guerra Fria não levaria ao declínio              

das instituições, mas à sua adaptação para acomodar novos interesses e, tendo em vista              

as interdependências e externalidades mútuas, aumentaria a demanda por instituições e           

regimes internacionais. O novo cenário aumentaria a cooperação entre os estados           

fazendo crescer o processo de globalização e a interdependência entre si fazendo-se            

contrariar a premissa realista de predominância da anarquia que fez ditar as linhas de              

raciocínio das relações internacionais durante o período de total desconfiança das           

intenções dos estados em relação aos outros priorizando os a segurança e a autodefesa,              
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já que o medo e a falta de confiança imperaram durante antes da queda do Muro de                 

Berlim. Para uma maior confiança nessas cooperações e nessas relações de           

interdependência, as instituições teriam, nesse caso, um papel fundamental. 

As instituições ajudariam nesse cenário de maior cooperação, segundo         

Keohane e Martin (1995), facilitando a cooperação e ajudando a resolver conflitos e             

assegurando aos estados que os ganhos serão divididos uniformemente. As instituições           

financeiras internacionais, como é o caso do Banco Mundial foram criadas com o intuito              

de que haja uma maior cooperação entre os países membros. Com um papel de              

regulação, elas fornecem uma maior confiança na relação entre os estados, em se             

tratando do cenário econômico, corrigindo falhas e dando uma maior segurança no            

sistema distributivo. Todo esse mecanismo garante uma maior reciprocidade nas          

relações entre os atores propiciando um ambiente de maior cooperação.  

O antigo bloco socialista se viu em um vácuo de poder e até pôde ser visto                 

um cenário de anarquia, como a fragmentação da Iugoslávia e a crise dos Balcãs, o que                

acabou desencadeando um conflito. Os americanos, através da OTAN e da ONU,            

interviram na região para garantir o reestabelecimento da paz e dos direitos humanos.             

Entretanto houve também acontecimentos benéficos para o cenário internacional, como          

a queda do muro de Berlim e a reunificação alemã, além da abertura econômica dos               

países que ficavam do outro lado da cortina de ferro.  

Um dos valores pregados pelos americanos é a democracia, a disseminação           

de valores de que a adoção dessas é adotada por eles desde depois da segunda guerra e                 

continuou depois do fim da guerra fria. As organizações internacionais possuem esse            

papel de disseminar esses valores. Segundo Pevehouse (2002) as O.I’s ajudam a            

deslegitimar regimes autoritários e diminui a “sensação” de intromissão dos          

estados-membros na política domestica dos outros estados quando esse está passando           

por uma mudança no regime. Ou seja, as instituições ajudam a promover esses valores. 

Keohane e Martin (1995) afirmam que as instituições satisfazem as          

exigências ideológicas dos estadistas. E é nesse ponto que o artigo estuda se o Banco               
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Mundial foi usado pelos Estados Unidos para defender suas ideologias, seus valores e             

seus interesses no período que sucedeu o fim da guerra fria. Keohane e Martin tentam               

construir nesse artigo citado acima, uma teoria institucionalista que se defende do            

realismo baseando-se na cooperação e na reciprocidade das relações entre os estados e             

de que as instituições ajudam nessa relação, promovendo-as. O Banco Mundial poderia            

se encaixar nessa teoria se fundamentarmos que os americanos exercem forte influência            

na sua administração desde a sua fundação. 

 

UM NOVO CENÁRIO GLOBAL 

Já em meados da década de 1980 o socialismo se encontrava em crise.             

Indicadores econômicos como produto interno bruto, balança comercia e geração de           

empregos já demonstravam que a União Soviética e seus aliados estavam com sua             

economia estagnada. Juntando-se o fato de uma invasão fracassada e muito custosa ao             

Afeganistão para mantê-lo dentro de sua esfera de influência a URSS se viu diante de               

uma necessidade de mudança devido a esses fatores além da corrupção que se instalou              

dentro do partido comunista durante o governo de Brejnev. O novo líder do partido              

Mikhail Gorbachev lançou duas reformas, a Perestroika e a Glasnost, que resultaram no             

fim da União Soviética no ano de 1991 e consequentemente com o fim da Guerra Fria                

(HOBSBAWN, 1995). Terminando também com fim da cortina de ferro e abertura            

econômica dos países do leste europeu que viviam sob a influência da grande potência              

socialista.  

De acordo com Sato (2000), o fim da Guerra Fria teve um papel importante              

na mudança da agenda internacional. A mudança não apareceu de modo tão claro na              

composição dessa agenda, mas sim no grau de importância atribuída a vários pontos e              

questões. Isto é, a maioria dos pontos e das questões dessa agenda já existia, no entanto,                

a maneira pela qual essas questões passaram a ser percebidas é que sofreu             

transformações significativas com a queda do muro de Berlin. 
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O Plano foi proposto a todos os países europeus, incluindo à União            

Soviética. A adesão por parte dos soviéticos, contudo, não se mostrou possível, pois a              

condição imposta, de cooperação econômica supranacional, não se enquadrava em seus           

objetivos. Os governos do Leste europeu, alinhados a eles, sofreram pressões para não             

aceitar a ajuda. De todos os países do Leste, apenas a Iugoslávia pode aderir ao plano                

(SIMON, 2011). 

Contudo, segundo Simon (2011), já se sabe que as instituições financeiras           

internacionais criadas nas conferências de Bretton Woods, incluindo o Banco Mundial,           

não foram suficientes para arcar com a reconstrução europeia no pós-guerra e os             

Estados Unidos tiveram que criar o Plano Marshall. Entretanto com o novo cenário de              

um mundo unipolar, a organização poderia ter um novo papel na expansão da influência              

política norte-americana sobre os países que viviam sob a tutela da URSS e por isso não                

recebiam recursos da instituição, além de aumentar seu poder sobre os países que já              

viviam sobre sua esfera de influência.  

O único estado restante que teria sido reconhecido como grande potência,           

no sentido em que se usava a palavra em 1914, eram os Estados Unidos. A Rússia fora                 

reduzida ao tamanho que tinha no século XII. O Reino Unido e a França se               

beneficiavam apenas de uma hegemonia regional, o que não era ocultado pela posse de              

armas nucleares. A Alemanha e o Japão eram sem dúvida “grandes potências”            

econômicas, mas nenhum dos dois sentira a necessidade de apoiar seus enormes            

recursos econômicos com força militar, na forma tradicional, mesmo quando tiveram           

liberdade para fazê-lo (HOBSBAWN, 1995). O mundo vivia agora sob influência de            

apenas uma única grande potência, capaz de ditar as cartas da política internacional. Só              

os americanos eram capazes de exercer seu poder social e material de maneira global.              

Era o fim da bipolaridade que marcou o período entre 1945 e 1991. Agora o cenário da                 

política internacional era um cenário unipolar.  
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PODER UNIPOLAR AMERICANO E A SUA         

RELAÇÃO COM O BANCO 

Diante desse novo cenário, a estrutura de poder global se tornou unipolar.            

De acordo com Finnemore (2009) essa unipolaridade assim como outras estruturas de            

poder, quase sempre focaram no poder material. Porém a estrutura da politica            

internacional é tão social quanto material e a distribuição material de poder nos dizem              

muito pouco sobre a identidade dos estados. Essa identidade é determinada por fatores e              

mecanismos sociais, um desses mecanismos é a legitimação. Para exercer seu poder de             

forma eficaz a potência unipolar deve legitimá-lo. Através dessa legitimação é que a             

potência difunde seu poder, sendo esse poder, um meio para acumular riquezas, impor             

ideologias ou comportamentos que são do interesse dessa potência. Uma boa forma de             

legitimação desse poder que a potência unipolar possui é a institucionalização. Confiar            

nas leis, regras e instituições para fazer esse trabalho contribui para a difusão do poder. 

As instituições possuem no seu âmbito, características legitimadoras que         

deriva de seu caráter racional, legal e impessoal. A potência unipolar encontra nessas             

regras e leis meios de exercer sua autoridade e contribuir para a difusão de seu controle                

e poder. A potência usa as organizações para ampliar sua influência e controle e faz               

essas instituições se adequarem a sua preferência e interesse (FINNEMORE, 2009). 

Na década de 90 desenvolveu-se um programa de políticas econômicas que           

ficou conhecido como consenso de Washington que procurou estabelecer uma          3

convergência ou uniformização de políticas econômicas dos países latino-americanos,         

orquestrado pelos interesses americanos, combinando austeridade fiscal e monetária,         

com desregulação dos mercados e liberalização financeira, abertura comercial e          

privatizações (FIORI, 1995).  

Esse programa foi aceito pelos países latino-americanos devido a crescente          

divida externa acumulada por eles na década de 80. Empréstimos esses,           

disponibilizados em parte pelo Banco Mundial. A instituição emprestou mais do que os             

3 Termo utilizado por John Williamson, em 1990, para resumir tal programa econômico 
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tomadores poderiam pagar. Tal situação ocasionou a partir de 1980 um grave            

endividamento destes estados. deste endividamento, os países em desenvolvimento         

começam, aos poucos, a aderirem à chamada ideologia neoliberal por meio,           

principalmente, de ajustes estruturais que desta vez eram impostos como          

condicionalidades para acordos com o Banco Mundial (ANTONINI, 2007). A adesão ao            

consenso de Washington e a estas políticas neoliberais acabou gerando efeitos           

devastadores, em especial para a população mais necessitada, evidenciando que o           

modelo de desenvolvimento econômico proposto, principalmente pelo Banco Mundial,         

é incapaz de integrar-se a um modelo de desenvolvimento social (AÇÃO           

EDUCATIVA, 1999). 

A participação decisiva das instituições financeiras internacionais criadas        

por Bretton Woods (FMI e Banco Mundial) na implementação das diretrizes do            

consenso de Washington já não suscita mais discussões acerca do tema, já que este está               

tão exposto. Em vários países, é possível presenciar a ação desenvolta dos            

representantes dessas instituições na economia. O Banco Mundial atua nos países           

periféricos resguardando os interesses da potência unipolar (nesse caso os Estados           

Unidos) através da relação governabilidade e segurança. Por trás dos programas de            

fomento, desenvolvimento e financiamento do Banco, há a defesa dos interesses           

americanos (LEHER, 1999). 

Observa-se uma institucionalização do poder americano principalmente       

politico e econômico através do Banco Mundial. A transformação do poder em            

autoridade não é a única consequência da institucionalização, o fato é que essa             

institucionalização do poder transforma a potência unipolar numa autoridade, autoridade          

essa que adquire um caráter racional e legal. Procedimentos, regras e burocracias das             

organizações fazem com que essa autoridade tenha uma natureza legitima, impessoal,           

uma vez que sugere que a mesma regra se aplica a todos, independentemente do status.               

Entretanto há muitas maneiras pelas quais as regras impessoais podem criar           

desigualdades e muitas vezes a desigualdade ocorre pelo desenho do unipolo. As            
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potências unipolares escrevem muitas das regras impessoais dos sistemas, ou seja, não é             

por acaso que as regras sistêmicas atuais exigem mercados abertos e acordos de livre              

comércio pois essas são regras que beneficiam economias fortes como os Estados            

Unidos. A questão é que os resultados desiguais criados pelas regras impessoais são             

mais legítimos na política contemporânea do que a desigualdade criada por um decreto             

particularizado ou ad hoc dos poderosos, isso se deve ao fato de essas regras serem               

redigidas e aplicadas por instituições, o que passa a impressão de que se vive um               

ambiente político mais igualitário, mais justo e que não depende do status dos atores              

(FINNEMORE, 2009). 

Neste contexto que o Banco Mundial tem avaliado os países tomadores de            

empréstimos, bem como qualificado o bom “mau” governo, tanto para a execução de             

suas próprias atividades de empréstimos e assistência, quanto para a recomendação aos            

investimentos privados internacionais (ANTONINI, 2007, p. 16). 

Segundo Leher (1999), o jeito de como o Banco direciona suas novas            

diretrizes ajuda a compreender como esta instituição consegue a capacidade de definir            

as direções das politicas dos países satélites a potência unipolar. O pós-guerra fria             

assinala o momento de maior mudança da história, e ali, começava uma nova era de               

abertura de mercados e globalização sustentada pelo Banco Mundial através do           

consenso de Washington.  

Observa-se que, conforme Antonini (2007), a questão da governabilidade         

tornou-se imprescindível para compreender os investimentos em programas e projetos          

educacionais a instituição. Posto que a construção de um ambiente social estável passa             

por programas voltados aos mais necessitados, com vistas a persuadi-los e convence-los            

de que uma economia baseada no livre mercado e inserida na globalização é             

fundamental para que aquela nação alcance o desenvolvimento humano e social. 

Esse direcionamento das políticas para países que são alinhados com os           

interesses americanos é demonstrado em Leher (1999, p. 27) “Se o país submetido às              

orientações do Banco deve abdicar da construção de um projeto de nação independente,             
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um sistema de ensino superior dotado de autonomia relativa frente ao Estado e às              

instituições privadas soa mesmo anacrônico”. Finnemore (2009) também concorda de          

que os EUA usam as instituições financeiras internacionais para exercer seu poder e sua              

autoridade, e torna-la mais legitima já que é mais legitimo dizer que somente países que               

estabilizaram suas economias podem tomar emprestado dinheiro do FMI ou conseguir           

financiamentos do Banco Mundial para seu desenvolvimento. É muito melhor dizer isso            

do que dizer que apenas países que possuem os “mesmos gostos” dos americanos             

podem pegar dinheiro emprestado do FMI ou do banco. As instituições adotam um             

caráter expansionista ao defender os interesses da potência nesse cenário unipolar. Essa            

dinâmica expansionista é bem menos estudada e, além disso, essas organizações são            

legitimadas por amplas aspirações e princípios que na maioria das vezes não passa de              

um disfarce para esconder seu real objetivo. 

O Banco dedicou, principalmente na década de 1990, cada vez maior           

atenção à construção de instituições adequadas à era do mercado aberto de modo a ter               

recursos para manejar as contradições no sistema financeiro internacional. O exemplo é            

o apoio da organização aos programas educacionais. A instituição procurou apoiar           

programas de caráter mais instrumental com conteúdos que simpatizassem com a           

ideologia americana, pautada pelos estrategistas políticos e enraizando na população dos           

países em desenvolvimento, a ideologia de globalização, o Banco Mundial se tornou um             

ministério da educação dos países periféricos (LEHER, 1999). 

O Banco participa da estrutura social da legitimação do poder do unipolo. A             

instituição faz mais do que simplesmente difundir o poder da potência unipolar. As             

potências frequentemente sentem as restrições das estruturas de legitimação que elas           

mesmas ajudaram a criar. É aí que vem a hipocrisia. Atores incomodados pelas regras              

sociais muitas vezes recorrem à hipocrisia. Eles proclamam a adesão a regras ou valores              

enquanto as violam em busca de outros objetivos (FINNEMORE, 2009). Isso prejudica            

tanto a sua autoridade quanto a legitimação de seu poder já que dá a sensação de dois                 

pesos e duas medidas. 
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Nos anos 1990, década marcada no início pelo fim da Guerra Fria, as             

recomendações do Banco se voltam para uma politica de combate a pobreza. Em cima              

desse tema a instituição encarrega-se de instruir e recomendar aos países em            

desenvolvimento, estratégias para o elevado custo social decorrente das políticas de           

ajuste. Em vez de propor soluções estruturais como o combate a esses custos sociais que               

são consequência de ajustes neoliberais, o Banco se limita apenas ao “combate a             

pobreza” (UGÁ, 2004).  

Finnemore (2009) afirma que, as instituições além de exercer essa          

legitimação do poder da potência unipolar criam atores não estatais que não apenas             

fazem essas regras, mas que também se tornam mais influentes. Os atores independentes             

que adquiriram um certo grau de autonomia em relação aos criadores dessas            

instituições. Às vezes organizações exercem esse poder de maneira puramente          

reguladora, mas muitas vezes elas fazem muito mais. Para cumprir seus mandatos, essas             

organizações internacionais devem exercer um poder que seja ao mesmo tempo           

generativo e transformativo da política mundial através da construção de novas metas,            

como a redução da pobreza, a boa governança e os direitos humanos. Compreender a              

política no cenário unipolar pós-guerra fria requer alguma compreensão da influência e            

da lógica interna das instituições nas quais o poder foi investido e seu potencial              

transformador, é muitas vezes imprevisto, no sistema e na política internacional, o            

Banco Mundial está inserido nessa lógica. 

 

CONCLUSÃO 

Para a legitimação de seu poder e de seu status de potência única depois do               

fim da guerra fria, os americanos usaram e usam o Banco Mundial como instrumento              

legitimador de seu poder, já que a força de um sistema unipolar depende muito, não               

apenas das capacidades materiais da potência, mas também do sistema social na qual a              

unipolaridade está inserida. O banco defende os interesses americanos desde antes do            

estabelecimento da unipolaridade no cenário da política internacional, quando o mundo           
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ainda vivia a bipolaridade da Guerra Fria, quando a instituição foi usada pra propagar a               

ideologia capitalista, defender os interesses americanos a fim de evitar a propagação do             

comunismo nos países que viviam sob sua esfera de influência. 

Entretanto, com o fim da Guerra Fria, os norte-americanos eram os únicos            

que detinham uma forte influência politica em todo globo, obtendo um status de             

superpotência naquele momento. Essa unipolaridade que se estabeleceu na política          

internacional fez com que os americanos pensassem em como exercer esse poder de             

forma legitima e passar a impressão de que todas as suas ações no cenário eram               

pautadas por valores morais e pela legalidade dando a entender que os estados a partir               

de agora seriam tratados de forma correta e igualitária. 

Uma forma que os Estados Unidos acharam de legitimar seu poder foi            

através das instituições, uma “institucionalização do poder”. Como observado no início           

desse artigo o poder não emana apenas da capacidade material da potência. Toda essa              

autoridade demanda um poder que não vem da capacidade militar, mas sim de uma              

estrutura social com a difusão de sua ideologia e influência. Os norte-americanos            

buscaram exercer esse poder social através das instituições, incluindo o Banco Mundial,            

para dar mais legitimidade as suas ações enquanto potência. 

O Banco Mundial faz parte da estrutura social da legitimação do poder dos             

Estados Unidos, que é nesse caso a potência unipolar. Porém não há sinais de hipocrisia               

por parte dos Estados Unidos nessa instituição. Há sim o uso da instituição pelos              

norte-americanos para defender seus interesses políticos e econômicos desde a data da            

sua fundação, passando por toda bipolaridade da Guerra Fria até depois da queda do              

muro de Berlim. A difusão do poder através do banco acontece quando a instituição              

escolhe os estados que receberão seus programas de fomento ao desenvolvimento social            

e econômico e as usa como critério de escolha para países que seguem o modelo de                

política econômica neoliberal proposta pelos americanos. A potência hegemônica         

exerce seu poder de forma social ao atrelar a disponibilização de dinheiro para o              
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desenvolvimento dos países a praticas de governanças estabelecidas para defender seus           

interesses. 

É claro que não é correto que os Estados Unidos utilizem uma instituição             

que tem como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico dos países            

subdesenvolvidos para defender seus interesses políticos e econômicos. Mas também          

não podemos cair na ideia de que isso só leva malefícios para as nações que recebem os                 

aportes do Banco. Os americanos defendem uma ideia de cooperação, abertura de            

mercados e globalização. E querendo ou não, com isso se chega aos conceitos de              

interdependência complexa da teoria neoliberal. Tanto a interdependência complexa         

quanto a teoria neoliberal defendem que quando mais cooperação entre as nações mais             

fácil se chegará à paz principalmente com o uso de instituições. Portanto apesar da              

defesa dos interesses americanos, as iniciativas do Banco Mundial ajudam as nações a             

chegarem à paz e a estabilidade através dos seus programas de desenvolvimento. 

Essa influência que os Estados Unidos exercem no banco são em parte            

prejudiciais tanto à politica internacional quanto ao funcionamento da instituição, apesar           

de sua natureza. Pois ao mesmo tempo em que você tem essa autoridade americana              

exercendo todo seu poder de influência para ter na instituição um meio de legitimação              

do seu poder, a própria natureza da instituição de promover o desenvolvimento            

socioeconômico e combater a pobreza comprova que ela ajuda no alcance de um mundo              

mais igualitário e pacífico. Entretanto, a instituição cumpriria melhor seu papel se os             

estadunidenses não a usassem para a defesa de seus interesses políticos e econômicos. 
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DA PERSPECTIVA DO SISTEMA-MUNDO DE WALLERSTEIN AO 
PENSAMENTO DECOLONIAL DE QUIJANO: UM CAMINHO SOBRE O LUGAR 

DA PERIFERIA 

Igor Palma Barbosa  1

 

RESUMO 

O universo teórico mainstream das Relações Internacionais tem colocado os Estados como            

atores unitários entendidos em termos de suas capacidades para realização de seus próprios             

interesses. Diante dessa prerrogativa, as distinções entre atores cêntricos e periféricos dentro            

do sistema internacional encontrou ambiente quase inóspito de teorização para os teóricos            

estruturalistas. Em contrapartida, a perspectiva marxista do Immanuel Wallerstein analisa as           

disparidades entre centro e periferia como constituintes do que ficou conhecido como Sistema             

Mundo Moderno. A construção de um sistema histórico capitalista, para ele, foi fruto de um               

processo de mercantilização pautado pela busca da expansão e acúmulo do capital. Diante             

disso, coube a periferia, dentro de uma nova divisão do trabalho, o papel de financiar o                

crescimento capitalista com a exploração de seus recursos naturais e mão de obra barata. O               

desenvolvimento do centro, por sua vez, foi acompanhado da formação de uma racionalidade             

universalizante que vendia a idéia de modernidade e progresso com a emulação das             

experiências européias, invisibilizando o lugar e participação da periferia nesse processo. A            

perspectiva decolonialista do Aníbal Quijano alça luz a esse efeito paradigmático           

eurocentrista. Com uma leitura pós positivista, seu trabalho alerta para a necessidade de se              

construir uma racionalidade alternativa capaz de incluir e dar voz às experiências periféricas             

da América Latina. Com o objetivo de pensar o lugar da periferia e as condições para a                 

reprodução do seu atraso, este trabalho se propõe a evidenciar a ponte existente entre o               

pensamento dos dois autores como tentativa de elucidar a importância de questões como as              

desigualdades sociais e o atraso tecnológico para entender as desvantagens estruturais entre            

1 Mestrando do Programa de Pós Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais da UFPB 
(PPGCPRI/UFPB). 
Email: igorpalmab12@gmail.com. 
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centro e periferia. Dessa forma, a partir de uma breve revisão bibliográfica realizada pelo              

autor, conclui-se que a crítica a racionalidade eurocêntrica e a divisão do trabalho que marcou               

o nascimento de um sistema capitalista desigual representam os pontos de convergência de             

grande relevância entre as obras do Wallerstein e Quijano para o entendimento das condições              

de atraso da periferia. A pesquisa realizada foi do tipo qualitativa e se intenta a contribuir com                 

o debate teórico das Relações Internacionais para além do que é visto tradicionalmente pelos              

grandes debates paradigmáticos da área. 

Palavras-Chave: Periferia; Capitalismo; Colonialismo.  

 

1. Introdução 

O entendimento sobre o lugar da periferia tem encontrado pouco espaço no universo             

teórico mainstream das Relações Internacionais. A influência do realismo estrutural do           

Kenneth Waltz e sua visão dos Estados entendidos como atores unitários em função de suas               

capacidades têm enfraquecido o potencial de percepção da heterogeneidade das interações           

constituídas pelos diversos atores do sistema internacional. Diante disso, os trabalhos de            

Immanuel Wallerstein e Aníbal Quijano representam alternativas interessantes para suprir          

esse gap. 

A conformação das relações entre o centro e periferia de acordo com a teoria do               

Sistema-Mundo envolve o processo de conformação do sistema histórico capitalista e o seu             

impacto no processo de acumulação do capital. O processo de divisão do trabalho que se               

inicia em meados do século XV a partir do processo de mercantilização e expansão geográfica               

do capital marca o início dos delineamentos para se entender o lugar da periferia.  

A exploração dos recursos naturais das áreas recém colonizadas serviu de sustento            

para o processo de “modernização” do sistema capitalista do centro. O uso de uma mão de                

obra extremamente barata e às vezes até gratuita garantiu o alcance da maior produtividade              
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junto à redução dos custos de produção. Dessa forma o lugar da periferia ganhava seus               

contornos com a reprodução de um processo de desvalorização de suas atividades produtivas.  

O efeito da etnicidade para a divisão do trabalho representa um dos pontos de              

convergência entre as teorizações do Immanuel Wallerstein e do Aníbal Quijano. A            

reprodução de um racismo estrutural dentro das sociedades periféricas é um dos elementos             

que vai nutrir o desenvolvimento de uma racionalidade universalizante que guiará todo o             

processo sistêmico de acumulação do capital a partir das experiências eurocentristas.  

A crítica a essa racionalidade consiste no segundo elemento de similaridade entre os             

autores explorados nesse artigo. A necessidade de se construir o que Quijano chamou de              

“racionalidade alternativa” para permitir o processo de construção de uma autonomia para a             

América Latina é de extrema necessidade para superar o modelo imposto pela sistema             

histórico capitalista. Os movimentos antissistêmicos, no olhar do Wallerstein, devem buscar           

atacar esses mesmos elementos basilares para a construção de um novo sistema histórico.  

Com o objetivo de evidenciar o diálogo existente entre as perspectivas do Sistema             

Mundo e o pensamento decolonial de Aníbal Quijano acerca do lugar da periferia, o presente               

artigo foi dividido em quatro grandes tópicos. O primeiro versará sobre as deficiências do              

Realismo Estrutural para entender a diferenciação das unidades. O segundo se preocupará            

com a explicação do que se consistiu como Sistema Mundo Moderno bem como as principais               

relações entre centro e periferia nos termos de Wallerstein. O terceiro tópico explorará os              

impactos que a racionalidade capitalista trouxe para a promoção do atraso na periferia. Por              

fim, no último tópico será explorada a produção do Aníbal Quijano estabelecendo os pontos              

de encontro com Wallerstein no que diz respeito às condições de desenvolvimento da periferia              

a luz de seu olhar sobre a América Latina. 

2. A problemática análise sobre as unidades do Realismo Estrutural 

O universo teórico tradicional das Relações Internacionais tem apresentado pouco          

espaço para o entendimento das particularidades da periferia e o papel desempenhado por ela              
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dentro do sistema internacional. O influente papel do realismo estrutural apresentado por            

Kenneth Waltz no final dos anos 70 sedimentou o terreno para um domínio intelectual voltado               

a uma perspectiva sistêmica que se preocupasse muito mais em analisar as estruturas em              

detrimento das unidades. O rebuscamento teórico prometido por ele, ao buscar se aproximar             

das ciências naturais, colocou a anarquia como principal estrutura capaz de fornecer um tipo              

de constrangimento que guiasse a ação das diversas unidades em busca de garantir sua              

sobrevivência e a realização de seus interesses (WALTZ, 2002). Tal ponto de partida foi              

replicado por outras correntes teóricas, a exemplo dos neoinstitucionalistas que, embora de            

maneira diferente, absorveram os efeitos da anarquia, como também foi alvo de intensas             

críticas.  

O papel “homogêneo” conferido às unidades por Waltz é problematizado por Jack            

Donnelly (2019) ao denunciar a invisibilização da diversidade de atores presentes, bem como             

suas importantes funcionalidades na própria construção do sistema de Estados. Ao enfatizar a             

separação entre estruturas e unidades para o entendimento do efeito constrangedor que as             

primeiras exercem sob as segundas, a força sistêmica de sua análise se dilui e sua teorização                

acaba caindo no terreno das explicações analíticas, uma vez que o processo de interação das               

unidades reconhecidas como parte constituinte das estruturas se perde. Uma ampla gama de             

atores não pode reagir de forma igual aos efeitos da anarquia, uma vez que neles estão                

agregados uma diversidade de interesses sistêmicos. O entendimento dos Estados em função            

de suas capacidades, por sua vez, é o que corrobora a visão waltziana e permite a                

simplificação da ação das unidades.  

Ao serem analisadas as experiências da história mundial, os preceitos analíticos           

defendidos por Waltz encontram problemas de verificação para a totalidade dos casos. Em             

primeiro lugar, o sistema tem apresentado muito mais uma característica heterogênea do que             

homogênea. Diferentes formas de organizações sociais se misturaram no mesmo período           

temporal e responderam por diferentes efeitos provocados por suas interações. Em segundo            

lugar, o entendimento das estruturas a partir de uma visão “funcionalista” tem agregado uma              
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espécie de “cegueira setorial”, ou seja, a replicação da explicação waltziana do que acontece              

no cenário da política internacional não é capaz de explicar as outras dimensões dos              

fenômenos históricos. Em terceiro lugar, a anarquia como principal elemento estrutural para            

explicar a interação das unidades não dá conta de explicar a totalidade histórica. A formação               

de impérios e hegemonias, por exemplo, são recorrentes e contradizem o papel homogêneo de              

unidades independentes sendo constrangidas pela anarquia, tendo a hierarquia também          

desempenhado um papel estrutural importante (BUZAN e LITTLE, 2009; WATSON, 2004).  

Uma alternativa teórica interessante para melhor entender o funcionamento do sistema           

internacional sob uma perspectiva histórica e sanar algumas das limitações relacionadas ao            

entendimento das unidades dentro universo teórico mainstream das Relações Internacionais          

tem sido as análises sobre a formação do sistema-mundo segundo Immanuel Wallerstein.            

Embora ainda carregado por uma epistemologia eurocentrista, seu trabalho responde aos           

dilemas da constituição de Estados desiguais alocados em 3 grandes categorias: os países             

cêntricos, a semiperiferia e a periferia. A formação e interação dessas diferentes unidades é o               

que vai explicar a construção de arranjos de exploração capitalista da periferia, e portanto, o               

caráter desigual de ação das unidades do sistema internacional (BUZAN e LITTLE, 2009;             

HOBSON, 2014). O aprofundamento sobre tais questões serão tópicos das próximas seções. 

3. Formação do Sistema Mundo Moderno e as relações entre Centro e Periferia 

O processo de formação de um sistema social histórico capitalista é colocado por             

Wallerstein (2001) como principal questão para entender como as relações entre diversos            

atores do âmbito político e econômico se dão. O artifício do uso do capital com o fim de                  

promover sua desenfreada expansão ganha impulso em meados do século XV como resultado             

de um acelerado processo de mercantilização iniciado nesse período. A conquista, ampliação            

e controle dos mercados garantiram aos europeus importantes vantagens no processo de            

acumulação de riquezas. Concomitante a isso, a gradativa formação dos Estados nacionais            

soberanos se viu financiada pelo fruto da expansão geográfica do capital que agiu na garantia               

de uma maior exploração da mão de obra na periferia e extração de seus recursos naturais.                

5 



 
 

Diante disso, a construção de um Sistema Mundo Moderno é entendida nos moldes dessa              

investigação que coloca em evidência a existência de uma espécie de divisão internacional do              

trabalho entre os atores da “economia-mundo”. 

Antes de adentrar no entendimento das questões elencadas acima é preciso ter em             

perspectiva que Wallerstein acredita abarcar em sua análise todas as totalidades sistêmicas da             

realidade social e não apenas uma segmentação específica de um acontecimento. Dessa            

forma, tudo que é posto em análise parte de uma conexão ou até subordinação à totalidade                

sistêmica. Ao longo da história teria havido duas modalidades dessas totalidades, os            

minissistemas e os sistemas-mundo. Os primeiros consistem em pequenos agrupamentos          

tribais organizados por uma divisão do trabalho baseada na reciprocidade e de baixa             

complexidade. Por apresentarem uma racionalidade pouco expansionista, esses minissistemas         

decaíram ou foram superados pelos sistemas-mundo em suas duas variações, impérios-mundo           

e as economias-mundo capitalistas. Os impérios-mundo funcionavam a partir de mecanismos           

redistributivos tributários e centralizadores, uma vez que, expandido os territórios do império,            

maiores custos teriam que ser arcados para manter a integração da nova região. Diante disso,               

o surgimento da economia-mundo capitalista nasce como uma alternativa menos dispendiosa,           

mais flexível e com uma divisão do trabalho mais complexa. A transição do feudalismo para o                

capitalismo em meados do século XVI é tido para ele como o momento de construção de uma                 

economia-mundo (ACCO, 2018).  

Diante do exposto, é a partir da “economia- mundo” que o Sistema Mundial Moderno              

passa a funcionar, tendo as análises sobre as relações entre centro, periferia e semi-periferia              

como aporte para entender o funcionamento de um capitalismo global. Fruto da expansão             

geográfica do capital e de uma divisão do trabalho mais complexa, mas que não se calcou na                 

construção de uma unidade política, os frutos do desenvolvimento tecnológico e do progresso             

passaram a ser distribuídos de forma desigual entre as diversas nações do globo. O sistema de                

Estados Nacionais formalmente soberanos funciona também como mecanismo para garantir          

uma maior acumulação de capital. Logo, duas grandes premissas orientam esse sistema: na             
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economia, é marcado pelo livre fluxo dos fatores de produção, o que garante uma maior               

expropriação individual, racial, sexista e de classe dentro de um contexto de desigualdade             

entre centro e periferia; e, na política, defende-se a premissa de uma soberania isonômica              

entre os Estados, que serve para encobrir as disparidades de poder existentes entre eles              

(OSORIO, 2015). 

A nebulosa separação entre o campo político e econômico acaba por sedimentar os             

meios para se manter expandindo o acúmulo de capital. Diante desse contexto, a primazia do               

campo econômico e da luta de classes em comparação aos conflitos do âmbito político, para               

Wallerstein (1987), fortalece o argumento de que o princípio norteador do sistema            

internacional é a hierarquia, em contraposição com os teóricos tradicionais das Relações            

Internacionais que defendem a ideia da anarquia. O sistema histórico capitalista como unidade             

de análise garante uma espécie de organização que dimensiona o grau de relevância das              

intervenções seletivas dos Estados de acordo com sua importância dentro do sistema de             

divisão do trabalho bem como os impactos visados para a ampliação das margens de lucro. As                

diferenciações feitas nesse sentido se tornam mais claras quando se observa os papeis que              

nações periféricas, cêntricas e semiperiféricas apresentam no contexto internacional.  

A organização das relações em termos das principais atividades produtivas coloca para            

as nações do Sistema Mundo Moderno o paradoxo entre a superação do subdesenvolvimento             

e a manutenção de um processo de acumulação de riquezas em torno de um mesmo               

fenômeno. Os diferentes impactos que o progresso tecnológico traz para os Estados            

participantes é resultado de um processo histórico de exploração da periferia atrelada a uma              

divisão do trabalho injusta para atender as demandas do centro. Dessa forma, a classificação              

entre centro, periferia e semiperiferia se baseia nas assimetrias referentes à concentração da             

maior inovação, produtos mais valorizados, maior margem de lucro e investimento, maior            

demanda por consumo e menor impacto da competição nos países cêntricos, tendo como             

conseqüência para a periferia o efeito contrário, ou seja, menor concentração de inovação,             

produtos menos valorizados, menor margem de lucro, menores custos de produção, menores            
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preços, maior oferta e menor demanda. Os países de semiperiferia, no entanto, encontram-se             

como um meio termo entre essas duas extremidades, apresentando tanto elementos de um             

como de outro. Participam, geralmente, de um processo de industrialização atrasado, mas em             

vias de desenvolvimento, sendo o salto tecnológico a principal variável para se superar essa              

condição (GILPIN, 2002; WALLERSTEIN, 1995). 

A divisão internacional do trabalho, que relega à periferia a produção de            

matérias-primas e ao centro a concentração de indústrias, é resultado dos interesses das             

classes capitalistas européias. A expansão geográfica do capital para o “novo mundo” garantiu             

que a exploração dos recursos naturais encontrados na região servisse de financiamento para a              

expansão capitalista controlada pelos mercados do centro. A remuneração desigual das           

atividades produtivas apresentadas nas regiões do globo servia para atender o objetivo de             

gerar mais riqueza à medida que os custos são diminuídos e a produtividade é aumentada. O                

que justificou esse processo foi o processo desigual de proletarização das forças produtivas, o              

que repercutiu tanto no nível dos salários quanto no próprio direito de receber um. Questões               

ligadas ao gênero e a raça dos trabalhadores passaram a influenciar no valor a ser pago por                 

seus serviços, relegando a escravidão e serviços domiciliares a uma grande parcela das forças              

produtivas. A perpetuação dessa lógica era de extrema importância para as classes dirigentes,             

conforme o próprio Wallerstein (2001) enfatiza:  

Os empregadores eram tão pouco entusiastas da proletarização que, além de promoverem a divisão de trabalho                
por gênero/idade, também estimularam, nos padrões de emprego e através da sua            
influência na política, a identificação de grupos étnicos definidos, buscando          
vinculá-los a papéis específicos na distribuição da força de trabalho, com níveis            
diferenciados de remuneração real. A etnicidade criou uma moldura cultural que           
consolidou os padrões estruturais das unidades semiproletárias. O fato de que o            
advento dessa etnicidade também tenha contribuído para dividir as classes          
trabalhadoras foi um bónus político para os empregadores, mas não foi, creio, o             
primeiro motor do processo. (p.27). 

 
A concentração de capital nas áreas centrais criou tanto a base fiscal quanto a motivação politica para a formação                   

de aparatos estatais relativamente fortes, dotados da capacidade, entre outras, de           
assegurar que os aparatos estatais das áreas periféricas permanecessem ou se           
tornassem mais fracos. Por isso, os aparatos centrais puderam pressionar os periféricos            
a aceitar (e mesmo promover) em suas jurisdições uma maior especialização em            
tarefas inferiores da cadeia mercantil, utilizando força de trabalho com menor           
remuneração e criando (reforçando) as estruturas domiciliares que permitiam a          
sobrevida dessa força de trabalho. Assim, o capitalismo histórico criou diferentes           
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níveis de salário, os quais se tornaram dramaticamente divergentes nas diferentes           
regiões do sistema-mundo. (p.30). 

 
 

O caráter universalista apresentado por essa economia-mundo, no entanto, tem servido           

para tornar nebulosa a visão acerca das condições de superação do atraso. A disseminação de               

um ideal de modernização baseado na experiência européia tem trazido para a periferia a              

condição primordial para o atraso, uma vez que as bases de sustentação desse processo foram               

em grande escala a exploração das nações menos abastadas. A produção de Wallerstein sobre              

essas questões será objeto de estudo do próximo tópico.  

 

4. A Racionalidade Capitalista: modernização gerando atraso 

O conjunto da obra do Wallerstein tem apresentado, junto a seu apreço por uma visão               

mais apurada do impacto do capitalismo para a construção das estruturas sociais e econômicas              

mundiais, uma tentativa de contestação da compartimentação do conhecimento científico no           

que cerne questões ligadas à oposição entre mercado e estado e economia e política com as                

suas análises a partir de campos separados. Essa forma de produzir ciência é, segundo ele,               

resultado de uma ideologia liberal popularizada no século XIX, e permitiu a construção de              

lógicas que eram aparentemente autônomas para avaliar essas variáveis. No entanto, esse            

insulamento analítico pouco contribui para a avaliação dos cenários da política, economia e             

sociedade como um todo. O sistema histórico colocado como unidade de análise consiste em              

um conjunto de interações sistêmicas que abarcam todos esses campos, logo, os fenômenos             

que se desenrolam são resultantes de processos históricos sucessivos que devem ser            

entendidos em suas especificidades. É tendo isso em vista que é construída sua crítica a ênfase                

do progresso como sinônimo de modernização defendida pelos liberais, que segundo ele,            

esvazia a visão sobre diversos outros fatores que se relacionam com o desenvolvimento             

tecnológico (WALLERSTEIN, 2000).  

Diante disso, o impacto de uma racionalidade construída com a experiência do            

capitalismo histórico tem permitido um processo de reprodução do atraso em algumas            

localidades e um constante crescimento econômico em outras regiões. A lógica por trás disso              

9 



 
 

se encontra na epistemologia universalista de que a emulação das experiências européias tanto             

para a ciência quanto para as práticas econômicas seria o caminho para pavimentar a              

“evolução cultural” de todo o globo. O racismo e o crescimento desigual são, portanto, facetas               

do mesmo dogma incutido com o capitalismo histórico que garante a construção e legitimação              

de uma estrutura social hierarquizada. Logo, os meios para se reverter a condição de atraso               

devem atacar diretamente as bases desse modelo universal reproduzido (WALLERSTEIN,          

2001).  

O efeito cultural deixado pela construção de uma racionalidade voltada a garantir os             

meios de acumulação do capital sedimentou a marginalização de uma grande parcela da classe              

trabalhadora mundial. A busca por suprir a lógica de garantir maior produtividade ao mesmo              

tempo em que se reduzem custos foi facilitada na periferia do sistema devido a uma expansão                

geográfica desigual do progresso tecnológico bem como junto a um processo de alienação da              

força produtiva a partir da aliança das elites desses Estados com os do centro. A divisão do                 

trabalho foi o mecanismo utilizado como alavancador desse processo. Com a incidência do             

colonialismo, a exploração da força de trabalho sem custos salariais foi expandida e permitiu              

o enriquecimento dos países cêntricos europeus. Ao mesmo tempo, atividades primárias           

ligadas à agricultura e extrativismo marcaram o papel dessas novas localidades dentro do             

sistema econômico internacional em construção (WALLERSTEIN, 1990). 

Ao sedimentar a construção de uma periferia, os mecanismos para se reproduzir o             

atraso também se fortalecem com o sistema social de divisão do trabalho implantados nessa              

região. A exploração da mão de obra negra e indígena através de sua desumanização, ao               

mesmo tempo que garantiu o trabalho assalariado a população branca, garantiu as bases de um               

sistema social instável que onerou o Estado com problemas estruturais que impediram o             

escoamento do progresso tecnológico em toda sua estrutura. Concomitante a isso, as riquezas             

extraídas dessas regiões permitiram a modernização do centro que concentrou em seu            

território os fluxos mercantis que, segundo Wallerstein (2001), não se distribuíam de forma             

aleatória:  
Mas as direções geográficas das cadeias mercantis não se estabeleceram de forma aleatória. Se as traçássemos                

todas em um mapa, perceberíamos que assumiram uma forma centrípeta. Seus pontos            
de origem foram· múltiplos, mas seus pontos de destino tenderam a convergir para             
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poucas áreas. Vale dizer, elas tenderam a se deslocar das periferias da            
economia-mundo capitalista para seus centros ou núcleos. É difícil contestar isso           
como observação empírica. A verdadeira questão é saber por que foi assim. Falar de              
cadeias mercantis significa falar de uma divisão social estendida do trabalho, a qual,             
ao longo do desenvolvimento do capitalismo histórico, tornou-se cada vez mais           
funcional e mais ampliada geograficamente, e ao mesmo tempo cada vez mais            
hierárquica. Essa hierarquização do espaço na estrutura dos processos produtivos          
levou a uma crescente polarização entre as áreas centrais e periféricas da            
economia-mundo, não só em termos de critérios distributivos (níveis de renda real,            
qualidade de vida), mas também, de modo ainda mais importante, nos Zoei da             
acumulação de capital. (p.28). 

 

Esse processo de recrudescimento das desigualdades entre centro e periferia permitiu           

também o fortalecimento estatal do centro em contraposição com a sedimentação da            

dependência da periferia, irradiando assim os efeitos de uma racionalidade “universal” que            

permitiu a concentração de poder aos Estados Nação do centro dentro da hierarquia             

internacional. O fenômeno das trocas desiguais escondia em seu processo os efeitos de um              

sistema intervencionista profundamente interligado entre os campos da política e economia,           

tendo como principal plano de fundo a busca por maximizar o acúmulo de capital. Wallerstein               

(2001) entende esse processo da seguinte forma: 
Dissemos que esse processo tem sido oculto. Com isso queremos dizer que, aparentemente, os preços reais                

sempre foram negociados em um mercado mundial, com base em forças econômicas            
impessoais. O aparato de forças, enorme, mas dissimulado, esporadicamente usado de           
maneira aberta em guerras e na colonização, não teve que ser evocado em cada              
transação separada para garantir que a troca· fosse desigual. A força só foi adonada              
quando determinado nível de troca desigual foi questionado de modo significativo.           
Ultrapassado o conflito político agudo, as classes empreendedoras do mundo podiam           
voltar a fingir que a economia se movia, exclusivamente, por considerações de oferta e              
procura. Não precisavam desvendar como a econornia-mundo tinha chegado a uma           
configuração particular de oferta e procura, nem reconhecer que relações de força            
sustentavam em cada momento os diferenciais "costumeiros" nos niveis de salário e            
na real qualidade de vida da força de trabalho em escala mundial. (p.31). 

 
Embora se apresente de forma cíclica e seja amparado por uma epistemologia            

eurocêntrica universalista para defender seus preceitos, o sistema histórico capitalista tem           

demonstrado sinais de exaustão e possível fim. Wallerstein acredita que a partir do século XX               

o capitalismo entrou em uma crise estrutural sem precedentes que dará palco a um novo               

sistema histórico no século XXI. Entre as razões apontadas para isso estão: o alcance de um                

“limite abstrato” máximo para a expansão geográfica do capitalismo; a exaustão progressiva            
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do processo de mercantilização de tudo; o “encerramento” de um processo de urbanização             

mundial, diminuindo áreas para garantia de certas matérias primas ao mesmo tempo que a              

precarização do trabalho urbano “substitui” esse tipo de mais valia que as atividades primárias              

garantiam; tendências de fortes desequilíbrios populacionais entre os países do Norte e do Sul,              

onerando mais seus Estados por políticas de bem estar social; exaustão ambiental e a              

crescente incapacidade dos Estados em arcar com os custos desse processo; crescimento            

agudo das disparidades sociais e conseqüentes fluxos migratórios para os países cêntricos;            

enfraquecimento da capacidade dos Estados em prover a segurança interna dentro de seus             

territórios; uma crescente instabilidade financeira internacional; e, as contestações dos          

processos de democratização liberal com a incidência de movimentos antissistêmicos (ACCO,           

2018). 

Ao contrário do que defendem os marxistas mais ortodoxos, para Wallerstein (1990),            

esse processo não dará origem necessariamente a um modelo socialista de organização            

sistêmica. O novo modelo que derivará desse processo ainda é incerto e dependerá de como se                

darão os resultados da ação dos movimentos de contestação. Mais importante, os movimentos             

antissistêmicos devem prezar antes de tudo pelo questionamento dos princípios          

universalizantes que proporcionaram a incidência do processo de acumulação capitalista.          

Tendo avaliado problemas como o racismo e sexismo ligados a mesma lógica da             

epistemologia eurocêntrica da modernização, o sectarismo dos movimentos sociais que          

surgem na segunda metade do século XX não consistiria na estratégia mais válida para              

superar o capitalismo. A incidência de lutas que não questionam os princípios da             

universalização continuará a reproduzir os interesses das classes dominantes. Dessa forma, a            

superação desse sistema deverá partir das condições para se construir uma nova racionalidade             

que guiará o novo sistema histórico a ser desenvolvido. 

O importante papel da crítica a uma racionalidade universalizadora que garante os            

processos de acumulação de capital é elemento central para entender o local da periferia no               

trabalho de Wallerstein. Partindo desse mesmo ponto de crítica, o sociólogo peruano Aníbal             

Quijano denuncia a dependência histórico estrutural presente na América Latina como           
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resultante desse processo de construção de uma racionalidade ligada a modernização nos            

moldes eurocêntricos de acumulação do capital. As convergências encontradas na obra desses            

dois autores para entender as condições de atraso da periferia será tema do tópico a seguir. 

 

5.  Decolonialismo de Quijano e o olhar para a América Latina 

A construção das idéias de modernidade, capitalismo e América Latina encontram           

terreno inicial nas experiências européias do século XVI a partir da formação de uma              

racionalidade instrumental como resultado das contribuições iluministas. Concomitante a isso,          

o processo de colonização dos territórios latino-americanos serviu de motor financiador para a             

projeção do velho continente como sociedade desenvolvida e avançada. Diante disso, a            

cultura européia passou a ser tratada como o fim evolutivo universal para o resto do mundo. O                 

próprio direcionamento da racionalidade voltada ao poder do capital é fruto desse processo,             

ficando a cargo dos colonizadores europeus o controle das atividades econômicas           

desenroladas entre colônia e metrópole. Essas vantagens estruturais foram responsáveis pela           

construção de um paradigma eurocentrista que, além de interferir na forma com que as              

relações entre os Estados se deram, repecurtiu nos processos de construção das identidades do              

centro e da periferia (PINTO e MIGNOLO, 2015; QUIJANO, 2005; TIAPA-BLANCO,           

2019). 

O sistema de divisão internacional do trabalho representa, tanto para Quijano (2007)            

quanto para Wallerstein (1979), um elemento de vital importância para definir a configuração             

das estruturas nacionais já formadas e em formação. Esse processo encontrou outro elemento             

facilitador para além das inovações técnicas dos sistemas produtivo capitalistas. O controle            

dos colonizadores europeus sobre a divisão do trabalho dentro das colônias garantiu ao             

sistema capitalista o fácil sustento a partir da mão de obra sem custos salariais. O conceito de                 

Quijano da “divisão racial do trabalho” se configurou para explicar a implantação de diversas              

formas de trabalho colonial tendo o elemento étnico como parâmetro. Dessa forma, estaria             

relegado aos negros o trabalho escravo, aos índios uma espécie de servidão similar ao modelo               

feudal e aos brancos/descendentes dos colonizadores o trabalho assalariado. Essa classificação           
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passou a ser reforçada posteriormente com os processos de miscigenação dentro da sociedade             

colonial. Diante disso, as condições da mão de obra barata presente nas sociedades pós              

coloniais da América Latina estariam dadas, marcadas pela forte influência do extrativismo e             

da agricultura como principais atividades econômicas.  

Esse processo de conformação da Europa como centro geocultural do mundo trouxe            

como uma de suas principais conseqüências, segundo Quijano (2014) a implantação de uma             

dependência histórica e estrutural. Enquanto que para Wallerstein (2004) a dependência da            

periferia estava ligada ao domínio do centro sob os padrões de produção e consumo, Quijano               

vai mais além e coloca como a principal problemática da América Latina a formação de um                

padrão histórico híbrido, ligado as relações traçadas entre europeus e aborígenes, que            

dificultou o processo de construção de uma identidade autônoma em relação à metrópole. A              

estruturação das relações de poder construídas dessa forma configurou o que Quijano chamou             

de “colonialidade do poder” que se perpetuou na organização das sociedades mesmo após os              

processos de descolonização. Essa reprodução estrutural encontrou terreno no processo de           

formação das elites nacionais a partir de pactos feitos com os colonos. A maioria branca               

dentro dessa classe é justificada por isso, uma vez que foram eles que detiveram o acesso ao                 

trabalho assalariado. 

O raciocínio dos estruturalistas da Comissão Econômica para a América Latina e o             

Caribe (CEPAL), por exemplo, sobre a necessidade de superar uma mão de obra pré              

capitalista para garantir a maior assimilação do progresso tecnológico e permitir uma maior             

acumulação do capital no processo produtivo faz-se inviável dentro da estrutura pós colonial             

da América Latina. A “vocação agrária” implantada com o processo de colonização manteve             

sua relevância com o papel das elites agrárias formada no seio de muitos desses países.               

Também o processo de construção social garantiu pouca mobilidade e a reprodução de graves              

desigualdades que onerou os Estados com grandes problemas para solucionar. Logo, as            

fragilidades que essas nações herdaram permitem a fácil mobilidade do capital estrangeiro e             

das nações desenvolvidas desenvolverem uma espécie de imperialismo como continuidade          
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dos laços coloniais. O projeto neoliberal e o estrangulamento fiscal que ele traz para as               

economias da região nos anos 90 é um exemplo disso (QUIJANO, 2014b). 

Em virtude disso, a ação norte-americana em meados do século XX diante do pós              

Segunda Guerra pode ser entendida como uma tentativa de reivindicação do processo de             

colonialidade do poder. A exportação da ortodoxia da Teoria da Modernização, através de um              

discurso de neutralidade, universalização e modernidade, efetivou-se com a estratégia de           

mandar especialistas para as nações periféricas visando treinar os representantes das           

principais instituições para adotar tal modelo. Também a entrada de grandes empresas nas             

economias da periferia reforçou a influência do capital estrangeiro e minou com a             

concorrência desleal e com o pacto com as elites as capacidades produtivas das pequenas              

indústrias nacionais ascendentes. Diante disso, as conturbações políticas da guerra fria, que            

gerou vários golpes de estado no continente, bem como a exaustão dos processos de              

industrialização por substituição das importações agiram para consolidar o projeto da potência            

cêntrica norte-americano na região e impedir o processo de construção de sua autonomia             

(WANDERLEY, 2015). 

Pensar desenvolvimento na América Latina deve, portanto, passar por um processo de            

construção da autonomia da região. O ponto de convergência presente entre Quijano e             

Wallerstein se configura aqui em relação aos meios para se conseguir superar os meios de               

dependência resultantes de uma paradigma eurocêntrico ligado a racionalidade instrumental          

que pensa avanço em termos de progresso tecnológico gerando acumulação de capital. O             

olhar decolonial de Quijano sobre essa questão, no entanto, assume a necessidade de se              

realizar a “descolonização do poder” a partir de um processo de revisionismo que vai desde a                

própria produção do conhecimento até a estruturação do poder dentro da sociedade. As             

particularidades latino-americanas devem ser colocadas em evidência e o desenvolvimentismo          

para a região deve ser pensado junto a esse processo constante de (re)formulação das              

identidades, estabelecendo assim, os meios para se construir uma “racionalidade alternativa”.           

A visão precisa estar atenta para as desigualdades sociais herdadas da colonização, bem como              
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as opressões de gênero, classe e raça que marcaram o processo de construção das sociedades               

da região (FONSECA, 2018; RUBBO, 2018). 

As experiências revolucionárias que se seguem dentro desse contexto da América           

Latina no século XX só seriam eficazes caso lidassem com as particularidades regionais e              

quebrassem com a lógica eurocêntrica do pensamento marxista de avaliar a conformação dos             

ordenamentos sociais a partir de uma visão etapista ligada aos modos de produção. As              

discussões sobre uma possível transição para um sistema socialista na América Latina só seria              

possível, segundo Quijano (2014), caso funcionasse nos termos em que  
Socialismo não pode ser outra coisa que uma radical devolução do controle sobre trabalho/recursos/produtos,              

sobre sexo/recursos/produtos, sobre a autoridade/instituições/violência e      
sobre a intersubjetividade/conhecimento/comunicação à vida cotidiana e às        
gentes. (p.153) 

  

6. Conclusões 

A definição sobre o lugar da periferia para o universo teórico mainstream das             

Relações Internacionais tem encontrado escasso espaço para aprofundamento em função do           

entendimento dos atores em função apenas de suas capacidades de garantir sua sobrevivência             

e realização de seus interesses. A pluralidade de configurações e relações existentes para além              

desse dogma se inviabiliza com a premissa da homogeneidade das unidades e o efeito              

constrangedor da estrutura como grande ponto analítico. Diante disso, alternativas          

interessantes escolhidas para entender as relações desiguais presentes no sistema foram a            

teoria do sistema-mundo do Immanuel Wallerstein e o pensamento decolonial de Aníbal            

Quijano.  

O lugar da periferia no Sistema Mundo Moderno tem estado diretamente relacionado            

com os desdobramentos do sistema histórico capitalista em seu processo de acumulação do             

capital. As condições de desvantagens trazidas desde o início do processo de mercantilização             

em meados do século XV se consolidaram com a sua posição dentro do sistema de divisão do                 

trabalho. O sustento da “modernização” capitalista foi tirado da exploração colonial dos            

recursos naturais do novo mundo. Esse processo se deu a partir da exploração dos baixíssimos               

custos de mão de obra implantados na região.  
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A segregação racial dentro da divisão internacional do trabalho consiste em um dos             

pontos de convergência das obras de Immanuel Wallerstein e Aníbal Quijano. O efeito da              

etnicidade serviu de ferramenta para garantir mais valia e sedimentar importantes condições            

de desigualdade social que promoveram a instabilidade dos Estados periféricos no longo            

prazo. O trabalho gratuito na América Latina sustentou o enriquecimento do centro e             

promoveu o racismo e sexismo como condições essenciais para o sustento de uma             

racionalidade instrumental universalizante.  

A crítica a essa racionalidade universalizante voltada para o acúmulo do capital            

consiste em outro ponto similar entre os autores trabalhado nesse artigo. A necessidade de              

construção de uma “racionalidade alternativa” nos termos de Quijano reflete a necessidade de             

se superar o paradigma eurocêntrico que sustenta o desenvolvimento capitalista do centro e             

invisibiliza o lugar da periferia nesse processo. É nesse sentido que devem agir os              

movimentos antissistêmicos, segundo a teoria de Wallerstein. A superação do sistema           

histórico capitalista deve se dá na medida em que um novo sistema é formulado. 
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O BRASIL E A AMÉRICA LATINA: REFLEXÕES SOBRE IDENTIDADE E 

INSTITUCIONALIZAÇÃO  1

Julia Gomes  2

 

RESUMO  
 
O recente momento histórico pelo qual perpassou o Brasil, com a vigência de uma suposta               

“crise de imigração” deflagrada pela entrada de venezuelanos no país, é apenas um dos              

exemplos que, muito embora não seja objeto desta pesquisa, nos oferece a oportunidade de              

analisar um fenômeno ainda mais complexo: a crise de identidade dos (as) brasileiros (as).              

Este será o tema central que norteará os esforços do presente estudo. Ainda que nos dias                

atuais seja amplamente aceito e utilizado no cotidiano das pessoas, o conceito de América              

Latina não representa o mesmo ponto pacífico quando tratado pela literatura. Para diversos             

autores, a construção do termo, e consequentemente da ideia vinculada a ele, é um processo               

complexo que merece ser investigado. Nesse sentido, o objetivo geral da pesquisa é, em um               

primeiro momento, fazer a genealogia do termo América Latina, buscando suas origens,            

desdobramentos ao longo do transcurso histórico e sua cristalização no meio social.            

Posteriormente, objetiva-se investigar o processo de institucionalização pelo qual o termo           

passou com a criação da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe),               

primeira instituição pensada para a região em uma conjuntura na qual a reconstrução dos              

países europeus afetados pela Segunda Guerra Mundial se sobrepunha às necessidades de            

promoção do desenvolvimento latino-americano. A hipótese é a de que a partir da adesão ao               

termo pelo senso comum, a CEPAL se apropria da expressão em um momento em que               

cumpria, dentre outras coisas, a função de escola de pensamento. Este seria o marco da               

institucionalização do conceito e da ideia de América Latina. Para o presente estudo, a              

1 Pesquisa oriunda de Iniciação Científica orientada pelo Prof. Dr. Niemeyer Almeida Filho, docente do Instituto                
de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia; e-mail: nafilho@ufu.br. 
 
2 Discente do Curso de Graduação em Relações Internacionais do Instituto de Economia e Relações               
Internacionais da Universidade Federal de Uberlândia. 
 



 

metodologia se baseará em: pesquisa bibliográfica, análise de dados provenientes de           

pesquisas de opinião aplicadas no Brasil, discussão dos resultados e conclusão. Como            

resultados preliminares, observamos que o desenvolvimento do termo América Latina, tal           

como ele ocorreu, foi um processo com fortes traços exógenos conforme se buscava legitimar              

a intervenção francesa no subcontinente. Somado a isso, tem-se a vinculação histórica,            

colonial e cultural que associa a noção de América Latina à noção de América Espanhola,               

considerando ainda que uma vez independente, o Brasil se enxergava mais próximo da             

Europa, do que de seus vizinhos. Esse é um dos elementos que nos ajuda a entender o porquê,                  

em alguma medida, os (as) brasileiros (as) não se sentem pertencentes à região e ao conjunto                

de valores, hábitos e tradições que ela engloba.  

Palavras-chave: CEPAL; identidade latino-americana; institucionalização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

É sabido que o continente americano é uma região que foi submetida ao regime              

escravista europeu durante séculos e que o processo de colonização da América do Norte se               

deu sob perspectivas de exploração do trabalho e dinâmica da produção diferentes daquelas             

colocadas em prática na América do Sul. Tal diferenciação é amplamente conhecida pelo             

binômio “colônia de povoamento” e “colônia de exploração” (ROSCHER apud NOVAIS,           

1969). Nesse sentido, analisando desde os ideais bolivarianos para o pan-americanismo até os             

projetos para cooperação Sul-Sul, inúmeros foram e vem sendo os esforços para integração             

regional entre os países latino-americanos no âmbito político, social, cultural e econômico.  

Na visão de Guimarães (2013), a criação da Associação Latino Americana de Livre             

comércio (ALAC), posteriormente sucedida pela Associação Latino Americana de Integração          

(Aladi), bem como a Comunidade Andina (CAN), o Mercado Comum Centro Americano            

(MCCA) e o Mercosul são alguns exemplos desses esforços para integração regional. Desse             

modo, o que se observa é um empenho regional para que os Estados latino-americanos              

consigam, coletivamente, se não superar as condições de subdesenvolvimento, pelo menos           

minimizá-las.  

Frente a isso, algo que contrasta com as políticas de Estado do Brasil para se integrar                

com os demais países da região se refere à percepção dos próprios brasileiros enquanto              

latino-americanos. Recentemente, no ano de 2018, o fluxo de imigrantes venezuelanos           

cruzando as fronteiras brasileiras com o intuito de sair da crise política, econômica e social               



 

generalizada na Venezuela trouxe à tona uma série de notícias preocupantes a respeito do              

tratamento dado aos venezuelanos. “Eles nos expulsaram como cachorro, diz imigrante           

venezuelana em Roraima” (FOLHA DE SÃO PAULO, 2018, s/p) é a manchete de uma delas.               

Infelizmente, a esse exemplo de distanciamento para com nossos vizinhos latinos, e nesse             

caso específico de xenofobia também, soma-se uma lista de tantos outros que podem ser              

verificados em nosso cotidiano.  

Tendo isso em vista, torna-se preocupante a constatação de que um povo, situado             

geograficamente e relacionado historicamente à região, não se sinta verdadeiramente          

vinculado à mesma. Nesse sentido, a relevância da presente pesquisa se justifica ao se              

priorizar e aprofundar as discussões acerca da participação do Brasil (e de sua população) na               

América-Latina. Somado a esse aspecto, tem-se a constituição da CEPAL como importante            

elemento para a conformação de um vetor geopolítico para a região latina e, posteriormente, a               

caribenha. Isso se vincula, sobretudo nos anos iniciais, à atuação cepalina de caráter             

intelectual voltada ao estudo técnico e ao direcionamento de recomendações aos governos.            

Desse modo, a Comissão ganha relevância não somente por representar institucionalmente os            

países, mas também por ter a capacidade de canalizar as demandas econômicas e viabilizar a               

solução das mesmas. (ALMEIDA FILHO, 2019).  

Levando isso em consideração, os esforços do presente estudo irão contribuir para o             

campo de pesquisa das Ciências Sociais aplicadas de modo geral e para as Relações              

Internacionais especificamente, ao dar prioridade a um objeto de estudo ainda pouco            

aprofundado, permitindo, assim, especificar e enriquecer o debate a respeito de uma área             

sobre a qual ainda tem muito que ser conhecido. Dito isto, e na tentativa de investigar o                 

processo que justifica a não identificação dos brasileiros enquanto latino-americanos, bem           

como a centralidade da CEPAL na institucionalização das demandas regionais, este artigo está             

dividido em três seções, além desta introdução.  

A primeira seção discorre sobre as origens e diversidade do termo América Latina,             

bem como seu processo de consolidação no imaginário das pessoas. Na segunda seção             

buscamos discutir a respeito da perspectiva geopolítica e institucionalização compreendidas          

no trabalho da CEPAL. Na terceira seção tentamos trazer ao debate alguns dados provenientes              



 

de pesquisa de opinião que permitem analisar o aspecto da identidade latino-americana pela             

própria auto declaração do povo brasileiro. E por fim, apresentamos algumas considerações            

finais.  

 

1 Genealogia do Termo América Latina 

O conceito de América Latina apresenta diversidade e repercussão política no âmbito            

das relações internacionais, fazendo-se necessário esclarecer suas diferentes interpretações e          

impactos na sociedade. Há elementos importantes de um processo que é anterior e que se               

desdobra em outras questões centrais, como o debate sobre a identidade dos brasileiros             

enquanto latino-americanos e a institucionalização do conceito através da CEPAL (Comissão           

Econômica para a América Latina e o Caribe). Assim, Farret e Pinto destacam que “(...) Não                

saber como se chamar é algo maior do que não saber como se é; é não saber quem se é”                    

(ARDAO apud FARRET e PINTO, 2011, p.39).  

Somado a isso, há na bibliografia a interpretação de que América Latina é um conceito               

vago, impreciso e problemático e que coloca em questionamento a própria existência de uma              

América Latina. Isso porque nem o critério geográfico, nem o cultural parecem dar conta de               

proporcionar uma definição mais precisa, já que pelo aspecto da geografia a Guiana Francesa,              

Belize e Suriname deveriam estar inclusas por se localizarem ao sul do rio Bravo, bem como                

Quebec não faz parte do grupo latino-americano, ainda que conserve traços culturais que             

justificariam a sua inclusão (ROUQUIÉ, 1991). 

Nesse sentido, é possível identificar na literatura alguns entendimentos que mais se            

destacam no que concerne este tema. Segundo Leslie Bethell (2009), o termo América Latina              

foi empregado inicialmente com a finalidade de justificar a intervenção francesa de Napoleão             

III no México pelo argumento de que havia um vínculo cultural e linguístico entre ambas as                

sociedades e que, portanto, a França seria a líder natural da América Latina. Havia ainda,               

entre alguns autores de meados do século XIX, o argumento de que a consciência              

hispano-americana ou latino-americana seria distinta da norte-americana. Inclusive, os         



 

Estados Unidos era visto como uma nação inimiga que subjugava a região latina com o               

emprego do Destino Manifesto (BETHELL, 2009). 

Dito isto, e considerando que Bethell (2009) utiliza os termos América Latina e             

América Hispânica de forma bastante intercambiável, levando ao entendimento de que eles            

seriam sinônimos, fica contraditório o seu argumento seguinte de que o aspecto latino era              

visto de forma negativa. Segundo o autor, havia um entendimento compartilhado entre os             

países da região de que a latinidade estava vinculada a um conjunto de valores e princípios                

deletérios, como o antiliberalismo, o conservadorismo, o antirrepublicanismo e o catolicismo.           

Nesse sentido, fica questionável a ideia de que existia uma consciência latina comum entre os               

países.  

Ainda que considere a imprecisão do conceito e a consequente dificuldade em            

identificar os países que fazem parte da América Latina, outra contribuição para este debate              

tem o diferencial de apresentar um aspecto até então pouco explorado, que diz respeito à               

participação dos povos originários no processo de nomeação do subcontinente. Não somente            

as populações autóctones, mas também os negros não tiveram agência ou protagonismo na             

formação da identidade latino-americana. Desse modo, muito antes da visão econômica e            

produtiva, a América Latina já era colocada em uma posição de periferia e inferiorização no               

que tange a sua denominação (FARRET e PINTO, 2011).  

No que tange à consolidação da ideia de América Latina, Farret e Pinto (2011)               

buscam investigar o processo de construção do termo América, de modo a dividi-lo em três               

etapas. Na primeira nota-se a inexistência tanto da noção quanto do nome relativo à porção               

geográfica. A fase seguinte é marcada pela identificação de uma região específica, porém sem              

um nome que a defina. E, por fim, na terceira etapa a região recebe um nome definitivo. Este                  

método aplicado no caso em questão indica que o termo atribuído primeiramente foi o de               

“Índias”, evidenciando o desconhecimento dos colonizadores europeus de que se tratava de            

um até então não conhecido. Ao perceber que se tratava de uma área específica, emprega-se a                

expressão “Novo Mundo”. Somente em 1507 cria-se o nome América como homenagem a             

Américo Vespúcio, o que compreende um período de quinze anos para a consolidação.  



 

Todavia, a identificação com o termo americano só existiu no século XIX, com os              

processos de independência das antigas colônias. Isso porque neste momento a similaridade            

com os espanhóis, defendida pela elite colonial espanhola, não podia mais se sustentar com os               

movimentos de resistência em busca de autonomia territorial, de modo que americano virou             

uma forma se diferenciação do inimigo. Ao se alcançar a independência, os líderes políticos              

passaram a utilizar Hispanoamérica, que servia para reforçar a ideia de um povo livre e               

soberano, unido em um mesmo vínculo cultural. Somente em 1850 a expressão América             

Latina é empregada e passa a ser difundida entre os países (FARRET e PINTO, 2011).  

Ainda sobre os movimentos de consolidação, Feres Jr. (apud BOVO, 2009) propõe            

uma outra abordagem que se vincula à maneira pela qual o conceito de América Latina foi                

utilizado pelos Estados Unidos, tanto em termos acadêmicos quanto cotidianos. Nesse           

processo, tem-se que o nome foi e continua sendo mobilizado para expressar antagonismo à              

América do Norte. Desse modo, o interesse do autor é investigar os efeitos ético-morais da               

linguagem empregada pelos norte-americanos ao se referir aos latinos, que assume em grande             

parte um teor pejorativo.  

Isso se vincula ao entendimento de que a latinidade se aproximava de características             

como o tradicionalismo das instituições, a desordem, o machismo, o catolicismo e a             

mestiçagem étnica. Sobre este último, Feres Jr. Afirma que é possível notar em diversas obras               

literárias dos Estados Unidos uma depreciação racial que subjuga a produção epistêmica            

latino-americana, como um objeto a ser apropriado ou evitado (BOVO, 2009).  

Ainda sobre esses aspectos, a fragilidade econômica, política e institucional dos países            

latino-americanos serviu como justificativa para os movimentos de apoio às intervenções           

militares, que estariam ocorrendo em prol da modernidade e da estabilidade econômica            

(BOVO, 2009). 

Outra interpretação possível sobre o que seria América Latina está relacionada à lógica             

do desenvolvimento. Nesses termos, os países latino-americanos seriam aqueles inseridos na           

dinâmica centro-periferia como fornecedores de matéria-prima e dependentes das importações          

de bens manufaturados do centro global. Nessa lógica, a tendência de aumento dos preços              

relativos dos manufaturados e a redução dos preços relativos dos bens agrícolas suscitava a              



 

necessidade de exportar volumes cada vez maiores de commodities na tentativa de superar             

essa deterioração dos termos de troca. E isso teria origem na relação colonial com a               

metrópole, por meio da qual se engendrou um processo de concentração de riquezas que              

serviu como fomento ao capitalismo (FURTADO apud LINS e MARIN, 2014). 

Nesse sentido, a industrialização fazia-se necessária como uma fase em um processo            

mais amplo de inserção dos países da América Latina no comércio internacional. Para tanto,              

seria essencial a reconstrução das estruturas econômicas para fins de difundir a absorção do              

progresso técnico aos diversos setores produtivos, incluindo o agrícola. Isso permitiria a            

dinamização da oferta do setor e promoveria uma distribuição da riqueza de forma mais              

igualitária (LINS e MARIN, 2014). 

Dito isto, o papel do Estado se apresenta como peça chave para a promoção do               

desenvolvimento, fazendo-se, portanto imprescindível uma nova arquitetura estatal que         

possibilite o cumprimento da garantia do bem-estar geral e a gestão de estratégias de              

desenvolvimento dos países da região. Este é um entendimento defendido por aquela que viria              

a se tornar uma das instituições multilaterais de mais relevância para a América Latina- a               

CEPAL (CEPAL, 2010a). 

2 Institucionalização e Perspectiva Geopolítica da América Latina 

No contexto pós Segunda Guerra Mundial o envio de auxílio econômico para o             

desenvolvimento latino-americano não era prioridade dos Estados Unidos (então potência em           

ascensão), mas sim a expansão dos fluxos comerciais via eliminação de barreiras econômicas             

na região. Diante dessa tentativa de liberalização, o Brasil buscou defender, através do             

incentivo à criação da CEPAL, certo grau de protecionismo aos países em desenvolvimento,             

sobretudo pela garantia de um tratamento especial aos produtos exportados (GONÇALVES,           

2011).  

Nesse sentido, desde o momento de constituição da CEPAL, o Estado brasileiro            

acreditava que este seria um importante foro de discussões acerca das demandas de ordem              

econômica pelas quais os países da região passavam, tais como a industrialização e o              

planejamento econômico no geral e o reequipamento industrial em específico ao caso            



 

brasileiro. Levando isso em consideração, parece razoável dizer que mais do que            

institucionalização, a fundação da CEPAL compreende um aspecto geopolítico, uma vez que            

para além de ser uma instituição que representa os países latino-americanos e caribenhos, a              

Comissão tem a capacidade de reunir as necessidades econômicas dos mesmos e leva-las para              

discussão entre aqueles que possuem recursos para ajudar.  

Essa observação ganha respaldo nas decisões contidas no documento de resolução           3

que constituiu a Comissão em fevereiro de 1948. Nele consta que  

“(...) as atividades devem ser direcionadas para o estudo de soluções dos problemas latino-americanos oriundos               
do mau funcionamento da ordem econômica mundial, com a visão voltada à            
cooperação dos países da América Latina em comum esforço para atingir           
estabilidade econômica e recuperação no mundo todo” (NAÇÕES UNIDAS, 1948,          
s/p, tradução nossa). 

Somado a isso, tem-se que a representação na instituição não se dá de maneira exclusiva pelos                

países latino-americanos. Isso porque a resolução prevê que demais Estados da ONU            

(Organização das Nações Unidas) possam vir a compor a Comissão como Estado Membro.             

Nesses termos, Alemanha, Canadá, Espanha, França, Japão, Noruega, Países Baixos,          

Portugal, Reino Unido, República da Coreia e Turquia fazem parte da CEPAL (CEPAL,             

2019b). 

Em 1984, contudo, a CEPAL, que até então era denominada Comissão Econômica            

para a América Latina, passa a incluir em seu nome a região caribenha, ficando, portanto, tal                

como conhecemos hoje: Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe. Este é um               

aspecto interessante, pois a área do Caribe já estava contemplada dentro das possibilidades de              

participação que a resolução constitutiva de 1948 previa, junto a qual se somavam os              

membros da ONU na América do Norte, Central e Sul, assim como França, Países Baixos e                

Reino Unido. Isso nos leva a questionar o motivo pelo qual houve a escolha de considerar o                 

Caribe de forma destacada. Talvez exista relação com alguns traços similares entre os países,              

como o contexto histórico de desenvolvimento, a especialização produtiva e a transição ao             

capitalismo (NAÇÕES UNIDAS, 1948; ALMEIDA FILHO, 2019).  

3 Ver resolução E/712/Rev.1. Disponível em 
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/RES/106(VI). Acesso em 8 nov 2019.  



 

No que diz respeito à atuação da CEPAL, no decorrer dos anos se observa uma perda                

relativa da sua capacidade de influência sobre as políticas econômicas adotadas pelos            

governos da região. Isso é destacado por Bielschowsky (apud BRAGA, 2002) pela            

preponderância da tecnocracia estatal, que passou a interferir em assuntos de cunho            

macroeconômicos, pelo surgimento de centros acadêmicos notadamente reconhecidos pelo         

trabalho realizado na produção de estudos sobre a região e pelo advento de ditaduras, cujo               

projeto político era incompatível com as proposições de caráter estruturante sugeridas pela            

Comissão. Ainda assim, mesmo com a diminuição da relevância no que se refere às              

orientações encaminhadas para os formuladores de políticas, a CEPAL ainda preserva seu            

traço geopolítico mais amplo.  

3 Auto identificação dos Brasileiros 

Os resultados (ver Figura 1 abaixo) de uma pesquisa de opinião realizada pelo Instituto              

de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (USP) e pelo Centro Brasileiro de              

Análise e Planejamento (CEBRAP) revelam que apenas 6,7% do público brasileiro           

interessado e informado (PII) sobre assuntos internacionais e 2,8% do público desinteressado            

e desinformado (PDD) se sentem latino-americanos (IRI-USP, 2010/2011-2014/2016). 

Para além disso, as pessoas entrevistadas antes se consideram cidadãos do mundo            

(18,3% para PII e 11,8% para PDD) para somente em seguida se reconhecerem como              

latino-americanas. Tal pesquisa ainda sugere a não efetividade das políticas dos governos em             

prol da integração e inserção regional do Brasil, de modo que se verifica a ausência de uma                 

identidade regional, seja latino-americana, sul-americana ou do Mercosul (IRI-USP,         

2010/2011-2014/2016). 

. 

Figura 1 



 

 

Fonte: Relatório (IRI-USP, 2010/2011-2014/2016) 

Esses dados comprovam, em termos quantificáveis, a sensação de não pertencimento           

de grande parte dos brasileiros a uma porção geográfico-cultural chamada América Latina.            

Um elemento que pode ajudar a compreender esse distanciamento dos brasileiros para com a              

identidade latina é a não participação do Brasil na construção ideológica da América Latina.              

Soma-se a isso o pouco contato e a falta de aprofundamento que a Academia brasileira dedica                

a tal temática. Para Farret e Pinto (2011), isso se deve à inexistência de uma tradição de                 

pesquisas sobre as Américas.  

Outro aspecto capaz de facilitar o entendimento quanto a esse fenômeno diz respeito à              

heterogeneidade da região, seja em termos linguísticos, étnicos, políticos, culturais ou           

econômicos. Desse modo, podemos observar que os traços semelhantes compartilhados em           

maior ou menor grau entre os países latino-americanos geralmente são de teor deletério, como              

o passado colonial, a condição de periferia, a experiência ditatorial, dentre outros. Diante             

disso, talvez seja interessante repensar essa concepção a fim de viabilizar uma narrativa mais              

positiva que contemple os Estados latinos por seus aspectos diferentes.  



 

4 Considerações Finais 

Em face do exposto, podemos considerar que o processo de surgimento e consolidação             

do termo América Latina é consideravelmente novo, tendo se iniciado em 1492 e se encerrado               

em meados do século XIX. Esse estudo nos permite entender, portanto, as forças políticas e               

ideológicas que estavam em disputa, bem como a superação de um nome em detrimento dos               

demais no decorrer dos anos. Nesse sentido, parece-me acertado o entendimento de que cada              

vez a América Latina precisou se renomear para se diferenciar de algo que ela não era em sua                  

essência ou que diziam que ela deveria ser.  

Na lógica do argumento que concebe os aspectos negativos vivenciados pelos países            

latino-americanos como traços de similaridade entre eles, parece-me que uma alternativa a            

isso seria pensarmos nas diferenças entre essas sociedades de modo a uni-las. Um caminho              

possível para isso seria o estudo voltado à diversidade cultural dos povos nativos.  

No que se refere à discussão acerca da CEPAL, é possível depreender que para além               

de uma escola de pensamento e de um centro de pesquisas, a instituição atua, sobretudo, como                

um vetor geopolítico capaz de canalizar as demandas dos países para os quais foi criada.               

Nesse sentido, a representatividade através da composição enquanto Estado membro é           

somente um dos aspectos que ganha relevância maior ao se analisar a instituição enquanto um               

foro multilateral de discussões para resolução de problemas de cunho social e econômico.  
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RESUMO 

O artigo visa apresentar como elementos da teoria construtivista, com enfoque em Wendt,             

oferecem subsídios para analisar o processo de esvaziamento da União de Nações            

Sul-Americanas (UNASUL). A instituição, criada em 2008, assiste à um processo crescente            

de desmantelamento com a denúncia de atores protagonistas da instituição. O intuito é             

demonstrar como os elementos discursivos dos partidos em ascensão no subcontinente não só             

justificam, mas também encorajam a retirada dos países da UNASUL – a mesma foi criada               

durante o que se foi chamado de Onda Rosa sul-americana, marcada pela ascensão de partidos               

de esquerda. Portanto, o tema do trabalho configura em, justamente, o esvaziamento da             

UNASUL. O objetivo do mesmo é compreender como fatores correntes propiciaram uma            

articulação política que resultou no declínio de uma instituição já consolidada regionalmente.            

Dentre os objetivos específicos, para além de uma breve apresentação do panorama teórico             

que será utilizado, se buscará demonstrar como deu-se a derrocada da esquerda sul-americana             

e como ela está sendo crescentemente substituída por partidos da chamada “nova direita”. O              

trabalho não se utilizará de um método específico para construção do artigo, adotando de              

análise de discursos à revisão bibliográficas para a obtenção das conclusões. Dentre as             

conclusões parciais as quais podemos apontar está a busca dos novos partidos no poder se               

afastarem de tudo construído pelos seus antecessores opostos ideologicamente e, também,           

articular elementos discursivos capazes de dar plataforma para impulsionar a nova direita            

politicamente. O afastamento da UNASUL por parte de alguns países também está            

relacionado à outro ponto nodal de toda essa discussão: os Estados Unidos. Em 2015, no auge                

da campanha eleitoral que veio a eleger Donald Trump o ex-Secretário Geral da UNASUL              

declarou que: “É claro (que estamos refletindo). Não apenas refletindo, mas aterrorizados,            

1 Discente da graduação de Relações Internacionais na Universidade Federal de Uberlândia. 



 
aterrorizados”, disse Samper, que comparou o magnata a Godzilla, o monstro que há mais de               

meio século espalha o pavor nas telas de cinema.”. Os novos governos eleitos na América do                

Sul são em sua maioria administrações que buscam fortalecer os laços com os Estados              

Unidos, ou seja, torna-se importante se desvincular de uma instituição na qual ex lideranças se               

mostraram abertamente contra o governo de Trump. As conclusões parciais aqui indicadas            

serão profundamente trabalhadas ao longo do texto buscando sempre correlacionar os           

elementos à teoria base do artigo.  

Palavras-Chave: UNASUL; Construtivismo; Nova Direita.  

1. Introdução 

O presente artigo tem como intuito traçar um paralelo entre o contexto de ascensão da               

União dos Estados Sul-Americanos (UNASUL) com a conjuntura atual no qual a estrutura é              

esvaziada. Para isso, a lente teórica escolhida foi o construtivismo. Será feito uma breve              

contextualização teórica, com enfoque em Wendt, na seção seguinte será explanado o            

contexto da criação da UNASUL, a terceira seção partirá para uma análise mais             

contemporânea, levantando os elementos que levaram a tal condição de esvaziamento. A            

seção final, destinada à análise da situação estabelecerá uma ponte entre a teoria construtivista              

e os fatores levantados na seção três, será lançado mão da análise discursiva das lideranças               

contemporâneas como maneira de embasar os argumentos aqui levantados. Por fim, será feito             

um apanhado geral do trabalho na conclusão. 

A teoria construtivista nas relações internacionais vêm como resposta às duas teorias            

mainstream: o realismo e o liberalismo. Seu enfoque está na construção de identidades e              

interesses e, principalmente, na percepção de que a interação social é um processo constante e               

é tal interação que constitui aos objetos e atores seus significados. A partir do momento em                

que se entende as relações como resultados de interações sociais o sistema internacional passa              

a ser suscetível à mudanças de padrões de comportamento. As identidades e interesses são              

concebidas por meio de entendimentos intersubjetivos, ou seja não se entende a realidade             

como algo natural e dado (WENDT, 1994). 



 
O realismo percebe o ambiente internacional como anárquico, em função disso os            

Estados são induzidos a ter comportamentos de auto-ajuda, já que seria de suma preocupação              

equilibrar a balança de poder. O resultado de tal postura seria um ambiente marcado pela               

competição e pelo advento de dilemas de segurança. Wendt, em contraponto, não acredita que              

a condição da anarquia determina que os Estados tenham padrões de comportamento            

competitivos. Ele aponta que por meio de flexões no plano discursivo e das ideias o sistema                

internacional poderia se tornar, de fato, cooperativo, pois a “anarquia é o que os Estados               

fazem dela” (WENDT, 1994). 

Dado o breve panorama teórico que será explorado de maneira mais ampla na próxima              

seção, agora, é necessário tratar do objeto empírico do estudo: a União de Nações              

Sul-Americanas (UNASUL). A mesma teve seu tratado constitutivo assinado em 2008, no            

Brasil, e, sua origem também remonta à este país: a UNASUL começa a ser desenhada               

durante as periódicas Reuniões de Chefes de Estado Sul-Americanos propostas,          

originalmente, pelo então presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. Com um escopo           

ambicioso a instituição se propõe a tratar de temas variados transitando no campo social, da               

segurança e no econômico.  

Apesar de seu embrião em FHC, foi durante o que se convencionou a chamar de Onda                

Rosa, período marcado pela ascensão de governos de esquerda na América Latina, que a              

UNASUL será mais concretamente desenhada e entrará em vigor. Por ser um projeto político              

muitas vezes relacionado à presença dos partidos políticos de esquerda e centro esquerda no              

poder a instituição, com a guinada para direita que a região sul-americana sofreu nos últimos               

anos, parece ter perdido o fôlego. A UNASUL tem então sua estrutura esvaziada: nações              

centrais para seu funcionamento optam pela renúncia do seu Tratado e a organização sofre              

graves críticas retóricas. Os novos governos no poder na América do Sul associam,             

frequentemente, a União à um projeto político ideológico ineficiente. Os argumentos           

pontuados aqui serão explorados nas seções futuras, por fim, uma análise à luz teórica será               

feita.  

 



 
2. A Teoria Construtivista 

A escolha da teoria construtivista foi feita pelo entendimento que mais do que fatores              

materiais as respostas sobre o desmantelamento da UNASUL encontram-se também no plano            

das ideias e discursivo. Conforme Adler (1999) a teoria construtivista tem como objetivo             

“fornecer explicações teóricas e empíricas de instituições sociais e da mudança social com o              

auxílio do efeito combinado de agentes e estruturas sociais.” (ADLER, 1999, p. 210). Esta              

seção tem como objetivo demonstrar, de maneira bastante geral e breve, alguns dos             

pressupostos teóricos construtivistas que podem guiar nossa análise na seção destinada ao            

estudo do caso em si.  

De acordo com a teoria construtivista o mundo material seria formado a partir da ação               

e da interação humana, isso só teria significação a partir de interpretações normativas e              

subjetivas do mundo material. Ou seja, as identidades e interesses dos atores do sistema              

internacional são socialmente construídas por meio de entendimentos e significações coletivas           

dadas aos fenômenos (ADLER, 1999).  

A teoria construtivista propõe-se a ser um caminho que, para Adler (1999), poderia ser              

apontado como mediano. Ela busca combinar e estabelecer uma ponte, ainda que de maneira              

despretensiosa, entre as ciências sociais tidas como positivistas/materialistas e aquelas          

apontadas como interpretativistas/idealistas reflexivas. No campo das relações internacionais         

poderíamos colocar em campos opostos de um lado a teoria realista, de outro a teoria               

pós-estruturalista e o construtivismo em um ponto ao centro. Ou seja, embora reconheçam que              

há um mundo real, os autores dessa linha negam que ele seja completamente determinado por               

uma realidade física e apontam que ele é alterado por meio de interações sociais (ADLER,               

1999). 

O construtivismo argumenta que o mundo é formado a partir de significados            

intersubjetivos que possuem atributos estruturais e são responsáveis por moldar a realidade            

social. A ideia de que o sistema internacional seria formado a partir de significados              

intersubjetivos não exclui o fato de que as unidades possuem percepções individuais, não             

obstante a contar do momento que essas partes começam a interagir a realidade intersubjetiva              



 
será formada graças à comunicação social. O mundo é intersubjetivo, pois ele é constituído              

pela maneira com que as unidades se entendem (ADLER, 1999).  

Há uma ênfase, por parte dos construtivistas, ao processo de interação entre os agentes              

e estruturas, tal interação teria como plano de fundo normas que uma vez em contato com as                 

estruturas e agentes geram diferentes interesses. Ou seja, tanto fatores de natureza endógena             

como exógena contribuiriam na construção das identidades e interesses. Alguns conceitos são            

importantes para termos em mente na nossa análise final, o primeiro deles, o de “Sociedade               

Internacional de Estados”, neste há uma concepção de interesses coletivos baseados em uma             

normatividade comum endógena ao grupo. A ideia de “identidade coletiva” remete à            

construção de um concerto que teria como base direitos e interesses grupais (STUART, 2002). 

Uma vez que as unidades entram em interação, a partir de canais de comunicação              

estabelecidos, suas identidades e interesses são co-constituídos. As relações no sistema           

internacional não são determinadas pela estrutura sistêmica, mas deve-se levar em conta            

identidades e interesses como variáveis dessas relações. Tomando como base Wendt (apud            

STUART, 2002) o construtivismo teria como premissas para entender o sistema internacional:            

(1) que os Estados são, de fato, a unidade central para análise nas teorias de relações                

internacionais; (2) as estruturas que regem a ordem internacional são subjetivas e materiais, e              

(3) as identidades e interesses formam-se por tais estruturas sociais e não, necessariamente,             

por um sistema que as concebe assim por natureza (STUART, 2002). 

É possível, para estabelecer uma ponte empírica no debate, trabalhar com o exemplo             

do caso europeu. A “identidade europeia” foi perpassada por tendências à conflito e             

tendências à cooperação. A relação dos países através de mecanismos de cooperação permitiu             

o surgimento de lealdades para com a esfera supranacional da instituição, a mesma foi              

constituída tendo como base a articulação de interesses comuns  (STUART, 2002). 

O interesse dos construtivistas, ao girar em torno da delimitação de identidades e             

interesses, argumentam que os Estados ao invés de formados por estruturas exógenas seria             

construído por meio de relações contingenciais históricas. Os interesses dos países estão            



 
diretamente relacionados às suas identidades, ou seja, é impossível separar esses dois            

fenômenos. 

Como um Estado satisfaz seus interesses constituintes depende de como ele se            
define em relação ao outro, o que é uma função das identidades sociais tanto à nível                
doméstico quanto à nível sistêmico de análise. Identidades sociais são um conjunto            
de significados que um ator atribui à si mesmo levando em consideração a             
perspectiva do outro, isto é, como um objeto social (WENDT, 1994, p.385,            
TRADUÇÃO NOSSA).  2

As relações entre as unidades podem ter um caráter cooperativo ou conflitivo isso vai              

dependender diretamente de como as partes interagem quando tem algum contato, ora elas             

podem apresentar caráter mais estável, ora podem ser vistas como ameaças, o ponto é que               

essa estabilidade (ou não) é resultado das práticas e não de condições pré concebidas pela               

estrutura sistêmica. O autor aponta que interesses próprios e interesses coletivos são            

consequência da maneira com que os Estados identificam uns aos outros, o ponto é: a               

natureza da identificação determina como os limites das relações estão dados (WENDT,            

1994).  

O construtivismo para além de apontar como a realidade é articulada aponta para sua              

possibilidade dela ser alterada. Wendt (1994) aponta que a construção de identidades coletivas             

é capaz de fornecer bases importantes para que mais Estados passem a agir com base em                

princípios coletivos e de maneira recíproca. Os teóricos dessa linha de pensamento reforçam             

que os Estados podem agir de maneira egoísta e auto-interessada, não obstante essa realidade              

não é pré estabelecida socialmente e nem faz parte da natureza das unidades, essa realidade é                

construída (WENDT, 1994).  

Dentro dos Estados podem se desenvolver laços e noções próprias relacionadas à            

cultura, língua, e, muitas vezes pode-se observar o cultivo de sentimentos nacionalistas como             

maneira de preservar esses valores próprios, esses fatores podem até levar os Estados a terem               

uma postura de auto-ajuda em relação ao sistema internacional, no entanto essa postura não              

2 Fragmento original: How a state satisfies its corporate interests depends on how it defines the self in relation to                    
the other, which is a function of social identities at both domestic and systemic levels of analysis. Social                  
identities are sets of meanings that an actor attributes to itself while taking the perspective of others, that is, as a                     
social object. 
 



 
foi dada de maneira exógena, mas é resultado de construções sociais e processos históricos.              

Wendt não exclui o fato que a anarquia pode ser uma condição internacional geradora de               

comportamentos de competição e auto-interessados, o ponto é que o sistema também pode ser              

de segurança coletiva e cooperativo. A anarquia por si só explica então pouco sobre como o                

sistema é, o que, de fato explica as suas relações são as identidades e interesses das unidades,                 

que uma vez que interagem geram diferentes padrões de comportamento. “Anarquia é o que              

os Estados fazem dela.” (WENDT, 1994, p. 388). 

As estruturas regionais e globais formam contextos de interação nos quais as relações             

podem ser facilitadas ou prejudicadas, essas estruturas afetam a identidade das unidades que a              

constituem. Wendt (1994) aponta que “estruturas sistêmicas intersubjetivas consistem de          

entendimentos, expectativas e conhecimento social compartilhados e embebidos em         

instituições internacionais (...)” (WENDT, 1994, p. 389). Sejam relações cooperativas ou           

conflitivas, são as estruturas intersubjetivas que determinarão o que é a anarquia, é a              

intersubjetividade que dá significado à estruturas materiais. As estruturas não são estáticas, ou             

seja, elas estão sempre sendo alteradas pela prática e isso afeta constantemente a formação de               

uma identidade coletiva.  

A partir do momento em que consideramos que as estruturas são moldáveis e que a               

anarquia é o que fazemos dela chegamos a conclusão que o sistema internacional não é de                

maneira pré-determinada competitivo. Se assumimos que as identidades e interesses são           

moldados ao longo de interações, uma cooperação inicial pode acabar culminando na            

evolução do sistema como um todo. O mundo é constituído por significações coletivas, as              

quais são manipuladas por práticas retóricas. Não existe nada impossível em relação ao             

sistema internacional, sendo assim a formação de uma identidade coletiva que caminhasse            

para cooperação é passível de acontecer (WENDT, 1994). Após esse breve panorama teórico             

com enfoque na perspectiva de Wendt a seção seguinte tratará do nosso objeto empírico: a               

UNASUL, adiante haverá a aplicação dos conceitos aqui levantados para entender a formação             

e desmantelamento da instituição. 

 



 
3. A Criação da UNASUL 

A UNASUL foi criada com o propósito de ser uma instituição para cooperação             

regional no âmbito sul-americano em um contexto de ascensão de mecanismos regionais de             

articulação. A mesma, desde seu nascimento, foi criada com o fim de atuar em diversas áreas,                

indo desde o âmbito econômico ao político e social. Isso porque havia uma expectativa de se                

alinhar posicionamentos políticos entre os países da região para criar um bloco regional cada              

vez mais forte e articulado (MEUNIER; MEDEIROS, 2013).  

Os presidentes e as presidentas da América do Sul, desde o começo dos anos 2000,               

reuniam-se periodicamente para tratar de questões que não estavam no escopo de nenhuma             

outra instituição regional. Fernando Henrique Cardoso, então presidente do Brasil, foi o            

precursor desse movimento, o intuito era levantar propostas acerca de uma vivência            

cooperativa na região e tratar de questões que tocavam todos ali presentes, como problemas              

transnacionais, tal como o narcotráfico. Além disso, importantes pontos foram identificados,           

como a necessidade de uma maior integração física no que tangia à variáveis energéticas e               

questões de infraestrutura, uma maior padronização nesse sentido levaria a ganhos           

significativos para todos ali (DREGER, 2009, MEUNIER; MEDEIROS, 2013). 

Em Guayaquil, na Segunda Cúpula de Presidentes Sul-Americanos, no ano de 2002, as             

lideranças propuseram-se a debater um tema negligenciado em instâncias multilaterais de           

cooperação regional: a segurança. Debateu-se sobre a América do Sul ser uma zona de paz no                

planeta, isso porque, quando comparada à outras regiões a América do Sul parecia insulada de               

conflitos de grande magnitude inter-estatais. Além disso, o histórico regional parecia indicar            

para a eficácia do estabelecimento de políticas de articulação em detrimento de            

comportamentos que incentivam desconfiança. Em 2004, em Cusco, a instituição que virá a             

ser a UNASUL foi desenhada, a fim de se estabelecer um regimento que tivesse um escopo                

amplo de discussões sobre temas regionais. A reunião teve como líder, Hugo Chávez, além da               

Venezuela, foi endossada pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru,           

Equador, Colômbia, Guiana e Suriname (DREGER, 2009; BARNABÉ, 2011; MEUNIER;          

MEDEIROS, 2013). 



 
Normalmente, os blocos surgem a partir de coordenações econômicas e avançam para            

os aspectos políticos. A UNASUL rompe com essa tradição em acordos sub-continentais            

propondo já na sua constituição debates ligados à energia, segurança e cidadania. Em grande              

medida, sua criação se justapõe aos processos de integração já existentes na região levantando              

críticas e desconfianças sobre o bloco o qual muitos questionaram se haveria de fato              

efetividade no mesmo ou se suas propostas ficariam apenas no plano discursivo (BARALDI;             

VENTURA, 2008; BARNABÉ, 2011; MEUNIER; MEDEIROS, 2013). 

. Após esse breve panorama institucional é necessário tratar agora do objeto do artigo             

em si, ou seja, do contexto em que se deu a fundação do bloco. A criação da UNASUL está                   

embutida em um período no qual parte da literatura convencionou em chamar de “onda rosa”               

latino-americana, o termo foi utilizado para nomear o período que se inicia em 1998, com a                

eleição de Hugo Chávez na Venezuela, e é marcado pela ascensão de governos de esquerda e                

centro-esquerda em toda a América do Sul (com exceção da Colômbia) e em vários países da                

América Central. Apesar de a ênfase dos governos alterarem, variando de medidas mais à              

esquerda até mais centrais, o ponto em comum de todos os governos foi a busca pela redução                 

da pobreza e miséria (e, em alguma medida, ao menos retoricamente, da desigualdade social)              

por meio da implementação de políticas sociais voltadas para tais grupos. Foi bastante comum              

o aumento do investimento em infraestrutura e em políticas para incrementar os serviços             

públicos (SILVA, 2018).  

A ascensão da esquerda de forma mais ou menos homogênea na região parece             

expressar um descontentamento com as políticas neoliberais que vinham sendo empregadas           

em diversos países nos anos 1990s. Diferente do imaginado, houve um agravamento do             

quadro social da região após a implementação das mesmas. No começo dos anos 1990 a               

maior parte dos países sul-americanos enfrentavam crises e fuga de capitais, muitos países             

viveram quadros graves de hiperinflação acompanhados por uma estagnação econômica que           

deteriorou ainda mais os indicadores sociais. Os Estados Unidos propuseram um pacote para             

região apontando que tais medidas melhorariam o quadro econômico dos países, o chamado             

“Consenso de Washington” foi marcado por propostas que visavam a estabilização por meio             



 
de medidas de austeridade e liberalizantes, além de apontarem para necessidade de uma             

redução da participação estatal na economia (ARANTES, 2016).  

As medidas propostas pela potência americana, após implementadas não refletiram no           

resultado esperado: houve um agravamento das condições sociais (como aumento do           

desemprego), baixo crescimento econômico e aumento da vulnerabilidade externa. Com o fim            

da Guerra Fria e a redefinição da agenda de política externa norte-americana é possível ver a                

América Latina sendo enquadrada em um plano estadunidense de combater o narcotráfico            

originário daqui e que afeta diretamente sua população, disseminar seu modelo político            

(democracia) e também seu modelo econômico (livre-mercado). As pretensões da potência           

norte-americana também estão estritamente ligadas à interesses comerciais, já que vive-se um            

contexto de aprofundamento de interdependência econômica na Europa, em detrimento da           

dependência à exportações/importações em relação aos Estados Unidos antes vivida, isso           

reflete-se na necessidade da América do Sul como um forte parceiro comercial (ARANTES,             

2016). 

A virada para o século XXI e a eleição de uma série de governos de               

esquerda/centro-esquerda inaugurada por Hugo Chávez na Venezuela, em 1998, são uma           

resposta às falhas advindas das medidas neo-liberalizantes propostas no Consenso de           

Washington: houve uma piora nos índice de crescimento e indicadores sociais. A “onda rosa”              

deve ser considerada como um movimento plural e heterogêneo, em função das            

especificidades nacionais que o mesmo possuiu. Esses governos e as medidas por eles             

implementadas acabaram por refletir uma nova forma de ser na região, tendo a maior parte               

das políticas externas dos países sul-americanos um enfoque maior à integração regional            

(ARANTES, 2016). 

A UNASUL configura um marco central, a iniciativa que após proposta por Chávez,              

passou a ser liderada por Lula, uniu em apenas uma instituição dimensões políticas, sociais,              

de defesa e segurança. Os novos processos de articulação regional acabaram por afastar, de              

maneira deliberada, os Estados Unidos e Canadá, com vista à garantir medidas específicas             

para a realidade sul-americana (ARANTES, 2016). A criação da UNASUL é feita em um              



 
contexto de reestruturação sistêmica, as mudanças ocorridas durantes os anos 1990s irão            

favorecer a coordenação política e econômica sul-americanas. O projeto sul-americano, no           

entanto, é resistente às formas de reestruturação da hegemonia norte-americana na região, o             

que molda a forma com que os países passam a se articular. Considera-se então que a                

UNASUL surge como resposta à globalização e ao advento do regionalismo no plano             

internacional. Ou seja, na conjuntura da criação do bloco o anseio pela autonomia não está               

apenas no plano discursivo, mas também nas próprias motivações políticas que deram origem             

à UNASUL (DREGER, 2009).  

 

4. O Cenário Político Atual  

O ciclo dos partidos da esquerda como predominantes no continente sul-americano           

entrou em esgotamento, para muitos, desde a eleição de Maurício Macri, na Argentina. A              

reversão da predominância da esquerda/centro-esquerda é marcada por crises econômicas e           

políticas e o que parece, para diversos grupos, ser o esgotamento das limitadas políticas que               

visavam uma melhor distribuição de renda. O que parece haver de maneira mais ou menos               

homogênea é a uma ascensão de partidos com tendências liberais e conservadoras, os mesmos              

parecem atrelar elementos ligados ao individualismo com um discurso religioso, e,           

principalmente, crescem partidos e retóricas ligadas à uma gestão “técnica” dos países, uma             

gestão alternativa à propostas de direita e esquerda, que se colocam como “sem ideologia”              

(SILVA, 2018). 

É importante destacar que o fenômeno da ascensão da direita não se resume à América               

do Sul. Os Estados Unidos e a própria Europa lidam com um fortalecimento de partidos e                

candidatas(s) ligadas(os) à esses princípios. De acordo com Bornschier (2008), a nova direita             

vêm como uma roupagem diferente. O discurso neoconservador vêm acompanhado da defesa            

da democracia, que já é tida como um princípio universal, não obstante os novos              

partidos/candidatos parecem reunir grupos que possuem ressentimentos em relação aos          

partidos/candidatos já estabelecidos. Há uma percepção por parte da sociedade de que            

nenhum partido/candidato já no poder é suficientemente bom e deve haver uma renovação no              



 
perfil das unidades políticas. A maior parte desses novos partidos/novas(os) candidatas(os)           

parecem combinar discursos que enfatizam segurança e livre-mercado. 

Visentini (2015) aponta que o principal elemento explicativo para o processo que a             

América Latina vêm vivendo é de ordem econômica, ele então retoma a crise do capital de                

2008. A Europa e os Estados Unidos tiveram suas economias profundamente abaladas com a              

crise do final da última década, quando duas das economias mais centrais do globo tiveram               

suas estruturas estremecidas as consequências reverberaram em muitas outras regiões. Houve           

uma redução da demanda e dos preços de produtos, especialmente, aqueles do setor primário,              

setor do qual a América do Sul está profundamente conectada. 

Para se recuperar da crise, tanto a Europa quanto os Estados Unidos lançaram mão de               

medidas austeras e uma redução do preço do petróleo, além de uma articulação midiática para               

dar sustentação à tais políticas, isso refletiu na redução de investimentos internacionais e             

adoção de medidas mais protecionistas para resguardar as economias centrais. A América do             

Sul, naquele contexto de auge da esquerda/centro-esquerda tinha o aparelho estatal como            

condutor de suas políticas, não obstante suas economias ainda estavam intimamente ligadas à             

interdependência econômica gerada pela globalização, outro ponto essencial de se destacar é            

que apesar dos partidos se posicionarem à esquerda no espectro ideológico não houve um              

rompimento com a estrutura capitalista, apesar de ter sido observado uma melhora de             

indicadores sociais houve a manutenção do capital como regente das relações           

sócio-econômicas (VISENTINI, 2015).  

Outra questão que deve ser mencionada está relacionado às opções de enriquecimento            

que os partidos de esquerda fizeram, em muitos países observou-se um processo de             

reprimarização econômica. O agronegócio ganhou força em função dos altos preços de            

commodities no mercado internacional. Ou seja, quando as consequências da retração           

econômica começam a ser sentidas na América Latina, muito culpam os projetos de poder que               

dominavam a maior parte dos países naquele período (VISENTINI, 2015). 

A onda rosa só foi possibilitada em função de um cenário internacional que à              

favorecia. A América do Sul vivia um período de melhora de termos de troca e, em função                 



 
disso, expandiram seus lucros decorrentes do aumento de preço das exportações de            

commodities. Esses ganhos foram, com a esquerda no poder, sabiamente investidos em            

programas de ação social e na construção de medidas progressistas de poder. Com a              

deterioração dessas condições conjunturais vão se sucedendo episódios indicadores para o           

enfraquecimento dos partidos da esquerda, por exemplo, o “impeachment” de Fernando Lugo            3

no Paraguai em 2012. O Brasil, o maior país sul-americano, também enfrentou um processo              

de “impeachment” a partir do final de 2015. A Argentina elegeu após mais de uma década de                 

kirchnerismo um presidente de centro direita, em 2015. Alguns autores descrevem esse            

processo antagônico ao começo do século XXI como a “onda azul” (BRATILIERE, 2018). 

Existe outro elemento que parece ser mais ou menos comum na conjuntura dos países              

que enfrentam essa onda azul. Floresceram na América do Sul manifestação exigindo maior             

transparência e fim da corrupção apontando para um esgotamento da gerência dos partidos             

que vinham ocupando o poder. Novamente, o fim da década dourada das matérias primas é               

um dos planos de fundo para tal movimento (LAFUENTE, 2016). 

O olhar regional para os processos de multilateralização era parte central dos projetos             

políticos da esquerda no poder. Nesse sentido, era possível observar uma crescente busca por              

autonomia em relação à potências tradicionais, a UNASUL nasceu do anseio de se pensar              

soluções e políticas locais voltadas para a realidade e as especificadas regionais. A ascensão              

da direita/centro-direita ao poder na América do Sul vai alterar esse processo, buscando             

retomar como parceiros prioritários potências centrais, nesse caso, em especial, Estados           

Unidos e Europa Ocidental. Além disso, é importante destacar uma articulação de países             

sul-americanos com outras nações que possuem retóricas ideológicas semelhantes. Por          

exemplo, o Chanceler brasileiro do governo de Jair Bolsonaro, Ernesto Araújo, optou como             

destinos de visita em sua primeira tour europeia, países como Polônia e Hungria que possuem               

reconhecidamente governos de extrema direita. O intuito da tour europeia era o fortalecimento             

de relações comerciais, não obstante Polônia e Hungria tem relações bilaterais com o Brasil              

3 De acordo com Silva (2018) tal impeachment e o de Dilma Rousseff consistem em uma forma de neogolpismo.                   
Nela, não há participação direta dos militares, mas ela é induzida por meio de interpretações distorcidas da                 
Constituição e instituições democráticas.  



 
bastante limitadas, já países como Alemanha e França que possuem um volume de trocar              

muito mais expressivos foram deixados de fora da tour.  

Para tratar do esvaziamento da UNASUL temos um fator que deve ser destacado: a              

Venezuela. Países da região, principalmente após terem seus governos assumidos por partidos            

de direita neoconservadora passaram, crescentemente, a se posicionar da maneira contrária à            

Maduro, e, cada vez mais, buscaram por medidas que cerceassem o regime. Isso porque,              

países componentes da organização, em 2017, acreditavam que o regime de Maduro na             

Venezuela havia ultrapassado o Estado de direito, e, consequentemente a UNASUL deveria            

agir de maneira antagônica ao governo.  

Outro ponto de cisão que passou a ser crescente entre algumas nações do bloco foi a                

percepção quanto ao governo estadunidense. Enquanto alguns países buscavam         

crescentemente alinhar-se às expectativas do presidente dos Estados Unidos empossado em           

2017, Donald Trump, outros países possuíam percepções de mundo que iam de encontro aos              

posicionamentos do então recém-eleito presidente. Nesse sentido, vale mencionar, de um lado            

Evo Morales, presidente da Bolívia e Nicolás Maduro, fazendo um discurso antagônico ao             

norte-americano e, de outro, o Brasil do presidente Michel Temer e a Argentina de Maurício               

Macri buscando cada vez mais expandir suas relações com a potência americana. 

As divergências entre os países que compunham a UNASUL acabaram por refletir            

diretamente no corpo organizacional: desde 2017 a instituição não possui Secretária-Geral (ou            

Secretário-Geral). A Venezuela, naquele ano, optou por vetar o candidato argentino indicado            

à secretário-geral, não obstante não houve indicações alternativas à este nome. A justificativa             

venezuelana era de que o candidato não preenchia os pré-requisitos ao cargo. Isso representou              

uma ausência de ocupante na secretaria geral, cargo central para o bom funcionamento da              

organização. Em função desse entrave, os blocos intraorganização intensificaram seus laços e            

passaram a se posicionar de maneira ainda mais antagônica um em relação ao outro. De um                

lado, Bolívia, Venezuela e outros aliados, de outro, Argentina, Brasil, Colômbia e outros. Em              

abril de 2018 veio a decisão que acabou por refletir todos esses impasses que a instituição                

vivia: Argentina, Brasil, Colômbia, Chile, Paraguai e Peru anunciam a suspensão de suas             



 
atividades dentro da UNASUL por acreditarem que (1) era inviável que a organização             

permanecesse sem uma liderança clara e (2) acreditaram que a resposta organizacional à crise              

venezuelana havia sido insuficiente.  

Em seguida, a UNASUL recebe mais golpes diretos ao seu funcionamento. Com a             

eleição de Iván Duque, na Colômbia, uma promessa de campanha é cumprida: poucos dias              

após sua posse, em agosto de 2018, ele anunciou sua retirada da organização, e também               

convidou outros países a fazerem o mesmo, visto que, na percepção deles, a UNASUL é               

conivente com a crise humanitária que a Venezuela vive. O segundo a anunciar a sua saída foi                 

o Peru. Outros países seguiram os mesmos passos: Brasil, Argentina, Paraguai e Chile. Em              

uma iniciativa encabeçada pelo Chile é então criada a PROSUL. O objetivo deste novo bloco               

seria a integração da região sem as, de acordo com a retórica dos novos governos, amarras                

ideológicas que a UNASUL tinha. Além disso, eles apontam que a nova organização será              

mais flexível e com regras mais claras que dariam uma maior precisão nas ações institucionais               

(G1, 2019).  

Em março de 2019, o presidente do Equador, Lenin Moreno, país sede da organização              

anunciou que sairia da UNASUL, de acordo com ele a mesma havia se tornado uma               

plataforma política, responsável por destruir os sonhos de integração que entrou em uma reta              

final sem retorno, e, por estas razões a UNASUL não teria meios de trabalhar em prol da                 

integração sul-americana. Outro ponto de cisão bastante simbólico foi o pedido, feito por             

Moreno, da retirada de uma estátua alocada em seu território de Néstor Kirchner,             

ex-presidente da Argentina, alegando que o mesmo não representaria a ética e os valores              

equatorianos (G1, 2019). Na próxima seção esses elementos conjunturais serão pensados a            

partir da perspectiva teórica construtivista.  

 

5. Análise 

Esta seção se utilizará de fragmentos de discurso e documentos oficiais das novas             

lideranças latino-americanas para buscar uma compreensão, com base na teoria construtivista,           

dos elementos retóricos que propiciaram o enfraquecimento da UNASUL. Começando por           



 
Iván Duque, que poucos dias depois após sua posse na Colômbia, anunciou sua retirada da               

organização, em agosto de 2018, ele sempre clamou por um posicionamento mais incisivo da              

UNASUL no caso da Venezuela. Ele criticou profundamente a instituição por não denunciar             

as ações do governo de Nicolás Maduro, e, principalmente, alegou que o bloco não exerceu o                

seu papel de garantidor de democracia e princípios de liberdade.  

Segundo Duque, o bloco foi criado para "fraturar o sistema interamericano" e            
"serviu aos propósitos de uma ditadura". Por isso, o presidente da Colômbia disse             
considerar a instituição como "maior cúmplice" da Venezuela. (...) Seguiremos          
trabalhando no marco do multilateralismo regional e faremos isso apoiando a Carta            
Democrática Interamericana, assinada pela Colômbia, que defende a liberdade, o          
equilíbrio de poderes e, além disso, é fiadora de uma sociedade participativa e             
plural", afirmou Duque. (...) Em junho, Duque pediu que os países da região             
deixassem a Unasul, porque segundo ele a organização havia se tornado "cúmplice            
da ditadura da Venezuela". Ele deu a declaração depois de uma reunião em             
Washington com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA),          
Luis Almagro. "Manifestei a Almagro meu desejo de seguir fortalecendo o sistema            
interamericano e que, nesse sentido, os países da América do Sul tem que avançar              
muito. Primeiro, convidando-os à retirada (da Unasul). A Unasul foi uma           
organização que realmente se transformou em uma cúmplice da ditadura          
venezuelana", disse Duque. "Parte do fortalecimento do sistema interamericano é          
respaldar a Carta Democrática (da OEA) como instrumento regional para a           
promoção e o fortalecimento da democracia", completou o então presidente eleito           
(G1, 2019). 

O governo brasileiro, neste ano de 2019, optou pela denúncia do Tratado Constitutivo             

da UNASUL. Concomitante à isso, o Brasil junto à Argentina, Colômbia, Chile, Equador,             

Guiana, Paraguai e Peru decidiram pela criação de um novo bloco de cooperação.   

Baseados em rica história comum, de luta compartilhada pela independência de           
nossos povos, estamos decididos a unir nossas forças e vontades para resolver os             
problemas do presente e enfrentar os desafios de futuro que nos dizem respeito a              
todos (...) Reconhecemos as contribuições de processos anteriores de integração          
sul-americana, assim como a necessidade de preservar o seu acervo, no marco de             
novo espaço de integração mais eficiente, pragmático e de estrutura simples, que            
permita consolidar seus êxitos e promover a evolução sem duplicação de esforços,            
em direção a uma região mais integrada (ITAMARATY, 2019).  

No documento temos um reconhecimento de um elo histórico e das contribuições            

anteriores, não obstante nos discursos das lideranças parece se ignorar as estruturas            

institucionais pré-existentes que buscavam a integração regional, já que logo no preâmbulo se             

coloca a necessidade de um processo de articulação mais eficiente e pragmático. Este             

preâmbulo, apesar de não mencionar diretamente faz uma clara referência à estrutura da             



 
UNASUL, já à apontando como obsoleta na perspectiva das novas lideranças. Nas cláusulas             

operativas do documento eles retomam e enfatizam o ponto da democracia e isto é central               

para entender o processo de esvaziamento da UNASUL.  

Que os requisitos essenciais para participar deste espaço serão a plena vigência da             
democracia e das respectivas ordens constitucionais, o respeito ao princípio de           
separação dos poderes do estado, e a promoção, proteção, respeito e garantia dos             
direitos humanos e das liberdades fundamentais, assim como a soberania e a            
integridade territorial dos estados, em respeito ao direito internacional         
(ITAMARATY, 2019). 

De acordo com os governantes desses países o ponto que levou à ruína da UNASUL               

foi o não posicionamento mais incisivo no que tangia a questão da Venezuela. De acordo com                

esses governo, Maduro viola a cláusula democrática que havia dentro da UNASUL e, desta              

forma, cria-se uma instituição completamente nova que exclui de cara a possibilidade de             

adesão da Venezuela enquanto governada por Maduro. Nas palavras do presidente argentino,            

Mauricio Macri, a saída do país seria justificada pelo “alto conteúdo ideológico” presente na              

instituição. “Esta decisão foi tomada em vista da crise que atinge este organismo, manifestada              

na acefalia da secretaria-geral por mais de dois anos, assim como pela desordem             

administrativa que prevaleceu na organização nos últimos tempos” (O GLOBO, 2019).  

O afastamento da UNASUL por parte de alguns países também está relacionado à             

outro ponto nodal de toda essa discussão: os Estados Unidos. Em 2015, no auge da campanha                

eleitoral que veio a eleger Donald Trump o ex-Secretário Geral da UNASUL declarou que: “É               

claro (que estamos refletindo). Não apenas refletindo, mas aterrorizados, aterrorizados”, disse           

Samper, que comparou o magnata a Godzilla, o monstro que há mais de meio século espalha                

o pavor nas telas de cinema.” (G1). Os novos governos eleitos na América do Sul, em especial                 

dos países já mencionados que optaram por aderir à PROSUL em sua maioria são governos               

que buscam fortalecer os laços com os Estados Unidos, ou seja, torna-se importante se              

desvincular de uma instituição na qual ex lideranças se mostraram abertamente contra o             

governo de Trump.  

A teoria construtivista postula que as relações são formadas por meio de interações             

que só passam a ter significado a partir de interpretações normativas, logo as identidades e               



 
interesses são socialmente construídos. Podemos aplicar isso ao caso do esvaziamento da            

UNASUL. A instituição, anos atrás, quando quem era o porta-voz político das entidades             

nacionais que a compunham era colocada como uma instituição benéfica, capaz de            

incrementar e aprimorar a integração regional, bem como contribuir para políticas públicas            

nacionais. Quando as lideranças e o discurso mudam, percebemos que essa nova retórica             

acerca da instituição dá uma significação social diferente para mesma. Agora, ela é apontada              

como sendo uma organização que não respeita valores universais, que é uma ferramenta de              

governos de esquerda e que foi construída a partir de uma visão específica de governo, e não                 

pensando por uma ótica de política estatal. O elemento material então é a instituição, não               

obstante o significado e o papel da mesma mudou de acordo com as novas interações sociais                

que se articularam para dar à mesma uma nova definição.  

Tanto o discurso que deu origem à UNASUL em 2008, quanto o atual discurso que dá                

força a PROSUL se utilizam de uma normativa muito relacionado ao que Wendt (1994)              

chama de “sociedade internacional de Estados”, ou seja, as lideranças tomam para si uma              

retórica de que são eles que representam os reais interesses coletivos, a real identidade              

regional. Os mesmos argumentos se articulam pelos diferentes espectros ideológicos, cada um            

deles tentando beneficiar a própria narrativa e posição. As instituições, apesar de estruturais             

materiais dentro do sistema internacional são constituídas por meio de relações contingenciais            

históricas e conjunturais. Apesar de a UNASUL ora ser uma instituição benéfica, com a              

alteração das relações contingenciais e significações intersubjetivas dada à ela esse status foi             

alterado.  

As identificações são então um continuum no qual os atores tendem a se colocar entre               

dois extremos: o lado bom, solidário, que representa a verdadeira identidade e do outro lado o                

ruim, o outro. É isso que foi feito com a UNASUL. Quando a instituição representava os                

interesses das lideranças que estavam no poder ela era representativa e progressista, quando             

quem está no poder muda e a retórica dos mesmos muda conjuntamente, a instituição passa a                

ser falha, ineficiente e não representativa.  

 



 
6. Conclusão 

Os partidos que dominaram a América do Sul na primeira década do século XXI, no               

geral, não tinham como intuito a substituição das relações capitalistas, no entanto tinham uma              

importante pretensão: a adaptação desse sistema às necessidades regionais buscando condutas           

relacionadas ao avanço da questão social. Além disso, a onda rosa foi consequência da              

falência do legado do neoliberalismo na América do Sul. Muitos programas implementados            

pelos governos da onda rosa tornaram-se modelos na luta contra a pobreza, tal como, o Bolsa                

Família e o Fome Zero no Brasil, o que para Silva (2018) representou um avanço nos                

princípios da democracia. Coexistindo à esse modelo de liderança, sempre esteve uma forte             

oposição que ainda ligava-se aos tradicionais postulados liberais e conservadores.  

De acordo com Junqueira (2019) a América do Sul parece viver alguns ciclos de              

regionalismo, os mesmos são marcados por aproximação entre os presidentes e           

consequentemente o estabelecimento de algum acordo regional. Pode-se observar três grandes           

fases do regionalismo na região desde, mais ou menos, metade do século XX: (1) o               

regionalismo ‘fechado’ da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e Caribe),            

com viés desenvolvimentista, a fase seguinte caracterizada pelo (2) regionalismo aberto na            

década de 1990 em especial representado pelos interesses neoliberais e voltado à questão             

comercial e a fase seguinte (3) o regionalismo pós-liberal/pós-hegemônico iniciado no           

começo dos anos 2000 que retornava aos pressupostos de uma maior integração política e              

com uma maior intervenção estatal. A UNASUL parece ser um reflexo dessa terceira fase. O               

que parece, nesse momento, com a criação da PROSUL é que há um retorno para os                

pressupostos neoliberais, podendo então consistir em uma nova fase do regionalismo na            

América do Sul. 

Analisando os ciclos políticos da região parece haver uma ausência de continuidade            

institucional para a América do Sul. Existem diversos blocos de integração multilateral na             

região , mas suas importâncias variam de acordo com o governo que está no poder. A               4

alternância de projetos políticos e ideológicos nos governos dos países leva à mudança de              

4 Tais como: Comunidade Andina, Aliança do Pacífico, Comunidade de Estados Latino-Americanos e             
Caribenhos e etc.  



 
percepção acerca das instituições já existentes. É o caso da UNASUL. No caso específico do               

governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro apontou que a mesma seria “uma ferramenta             

do avanço totalitário no continente”. A PROSUL então surge como alternativa à isso.  

A teoria construtivista fornece subsídios para compreender o esvaziamento da União           

das Nações Sul-Americanas. A partir do momento que se compreende que para além dos              

fatores materiais o que define as instituições é a forma com que o seu significado               

intersubjetivo é articulado compreendemos que o processo de esvaziamento da UNASUL está            

diretamente relacionado à construção discursiva na qual foi dado uma significação de que a              

instituição era falha, inflexível e não representativa. A instituição alternativa, PROSUL, nasce            

com o intuito de sanar as falhas institucionais que os novos governos vêem na UNASUL. O                

significado da UNASUL muda então a partir do momento em que a significação dada à               

instituição é mudada. Os elementos materiais conjunturais como a crise venezuelana, o            

alinhamento aos Estados Unidos, são articulados para dar sustentação para essa retórica. E,             

desta maneira, justifica-se então a criação de uma organização de integração alternativa.  
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RESUMO 

Surgido entre as décadas de 80 e 90, o conceito de “Estados falidos” se difundiu na literatura                 

de Relações Internacionais, principalmente, após o fim da Guerra Fria. Aos poucos, tal             

conceito foi sendo substituído pelo termo “Estados Frágeis”, sendo importante a atuação de             

instituições como o Banco Mundial e a OCDE, para “suavizar” e legitimar tal discurso. No               

entanto, havendo a necessidade de uma visão mais “positiva”, uma forma mais produtiva de              

combater os problemas pelos quais esse grupo de Estados enfrentava, disseminou-se a noção             

de “good governance”. Com o objetivo de responsabilizar os próprios Estados por sua             

condição, delegando-os a tarefa de seguir determinadas condutas que seriam a base para se              

alcançar um maior desenvolvimento, tornando-os o que chamei de “Estados Capazes”, os            

defensores da good governance passaram a utilizar-se dos chamados “indicadores de           

governança”. Estes indicadores têm como intuito estabelecer comparações e medições com o            

objetivo de delimitar os caminhos e opções para que se alcance um determinado padrão              

político, econômico e social nitidamente ocidental e, majoritariamente, neoliberal. É nesse           

sentido que o presente artigo se insere. Procuro demonstrar que a tendência à quantificação e               

o estabelecimento de classificações é de suma importância para a transposição dos princípios             

neoliberais para determinados Estados. Portanto, por trás do argumento de objetividade, é            

preciso compreender quais racionalidades políticas estão incrustadas na criação desses          

indicadores. Baseado na relação poder/saber preconizada por Michel Foucault, proponho          

analisar como o discurso e a noção de Estados falidos foi progressivamente modificado com o               

1 Doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Relações Internacionais San Tiago Dantas (UNESP,              
UNICAMP, PUC-SP); Bolsista CAPES. 
2  Orientador: Professor Dr. Eduardo Barros Mariutti. 



 

intuito de tornar a difusão de políticas neoliberais menos disciplinadoras e cada vez mais              

produtivas. Ou seja, um modo de fazer dos Estados Nacionais sujeitos responsáveis por sua              

própria conduta e mudanças em prol do desenvolvimento e, ao mesmo tempo, retirando a              

responsabilidade histórica dos países desenvolvidos por tal situação de subdesenvolvimento. 

Palavras-chave: Estados Falidos; Racionalidade neoliberal; indicadores de governança; 

 

Introdução  

Analisando o surgimento das diferentes representações nas ciências sociais do que           

referiu como “Estados pós-coloniais” – falidos, fracos, frágeis, colapsados – , Bilgin e Norton              

(2002) demonstraram como isso causou uma divisão na disciplina de Relações Internacionais            

(RI), e principalmente, a falta de comunicação entre a Economia Política Internacional e os              

Estudos de Segurança. Consequentemente, isso não somente ocasionou uma limitação do           

nosso entedimento acerca destes Estados, como resultou em uma concentração das           

interpretações no comportamento polítco e suas consequências para a segurança da ordem            

econômica internacional liberal. Portanto, negligenciando a conjuntura socioeconômica        

envolvida no contexto destes Estados (Bilgin; Norton, 2002).  

Ao longo dos anos 90, importantes agências voltadas para a promoção do            

desenvolvimento adotaram a noção de “Estado Falido” como forma de descrever questões            

relacionadas a uma ampla agenda de programas de desenvolvimento. Estes programas tiveram            

como intuito reformular a assistência ao desenvolvimento como um meio de promover a             

estabilidade política e a paz, atendendo assim ao interesse da segurança nacional em combater              

a fragilidade do Estado. Estados "eficazes e legítimos" tornaram-se um objetivo da            

programação do desenvolvimento, que buscava abordar uma ampla variedade de arranjos           

sociais, econômicos e políticos dentro de "estados frágeis", a fim de atingir "as causas da               

fragilidade e vulnerabilidade" (Bhuta, 2012). 

Como já salientaram Bilgin e Norton (2002), essas ‘representações’ não se referem            

nem ao mesmo conjunto de características, nem tampouco podem ser usadas de forma             



 

intercambiável. O que elas tem em comum são de possbilitarem que certas políticas             

atendessem aos interesses econômicos, políticos e de segurança daqueles que as utilizaram            

(Bilgin; Norton, 2002). Assim, comungo com os autores a ideia de que por trás das mudanças                

nessas representações, existem racionalidades que engendram formas de determinar e moldar           

as condutas destes Estados segundo um ethos determinado. Porém, diferente dos autores que             

abordam tais mudanças no processo de estabelecimento das ciências sociais, abordarei-as em            

termos da mudança no discurso das principais instituições “promotoras do desenvolvimento”           

desde os anos 80. Para tanto, será fundamental apreender e analisar a crescente utilização dos               

indicadores de governança por parte dessas instituições.  

Sendo assim, presente artigo vai abordar a questão dos chamados “Estados Falidos” e             

os ‘deslizamentos’ (Senellart, 2008) que tal conceito sofreu durantes os últimos anos.            

Fundamental para essa mudança, foi o perceptível crescimento do número de indicadores de             

governança. A difusão de métodos de medir e quantificar a qualidade da governança nos              

Estados Nacionais tornou-se condição fundamental para que as agências de auxílio e fomento             

pudessem direcionar seus recursos. Para tanto, foi crucial estabelecer uma relação direta entre             

o discurso da governança e desenvolvimento. Em seu Working Paper, Governance Matters            

(1999), o Banco Mundial (BM) traçou uma forte relação causal entre o que se chamou de                

“good governance” e o desenvolvimento da sociedade internacional. Segundo o relatório,           

melhorias na governança têm um retorno substancial em termos de resultados no            

desenvolvimento. Através de métodos quantitativos e bases de dados cruzadas, seria possível            

estabelecer critérios neutros e objetivos para se avaliar questões subjetivas.  

Em consonância com o que Miller e Rose (1998) chamaram de “governo à distância”,              

parto do pressuposto de que os indicadores funcionam como tecnologias de governança. Ou             

seja, eles permitem e auxiliam que determinados atores influenciem, direta ou indiretamente,            

sobre a conduta de atores que estão dispersos em várias partes do mundo, moldando e               

adaptando-os a certas formas de governança (Davis; Kingsbury; Merry, 2012). Portanto, o            

crescimento da produção e utilização de indicadores na governança global nos útimos 30             

anos, tem o potencial de alterar as formas e o exercício do poder em certas esferas de poder                  



 

(Davis; Kingsbury; Merry, 2012). Portanto, compreender e reconhecer os indicadores como           

tecnologia de governança global implica, necessariamente, reconhecer o papel dos atores que            

os produzem e disseminam como atores importantes nas relações de poder a nível             

internacional. 

Organizações responsáveis pelo desenvolvimento a nível internacional, como o Banco          

Mundial, as Nações Unidas (ONU), a OCDE e diversas agências e investidores privados             

globais, estão entre os principais interessados e produtores de indicadores para fins de             

monitoramento da govenança a nível global. Em nome da neutralidade e objetividade, os que              

advogam a favor da superioridade dos indicadores apontam que através deles é possível             

estabelecer uma simplificação de um universo complexo de variáveis, assim como, utilizá-los            

como forma de avaliação e desempenho. No entanto, apesar de parecer “despolitizado”, ou             

não seguindo nenhuma “ideologia” clara, nos próprios indicadores estão embutidos uma           

determinada racionalidade política. Como apontaram Davis; Kingbury; Merry (2012), para          

que se utilize um indicador como forma de avaliação de desempenho, algo comparativo, é              

preciso imbutir um padrão de conduta e de desempenho ao qual se pode utilizar de base para                 

tal. Sendo assim, a definição das “melhores práticas”, ou do que se pode chamar de “boa                

governança”, já carregaria consigo uma visão política, econômica e social pré estabelecida. 

Sendo assim, o presente artigo tem por objetivo analisar como as principais            

instituições promotoras e financiadoras do desenvolvimento a nível internacional, se          

empoderaram do discurso de “estados falidos”, através dos indicadores de governança,           

utilizando-os na disseminação da racionalidade neoliberal. Na primeira seção, faço uma breve            

exposição do surgimento e das mudanças ocorridas na noção de “Estados Falidos” .... 

Estados Falidos e a fragilidade estatal 

Nesta seção pretendo abordar um pouco da literatura sobre a fragilidade do Estado e a               

noção de “Estados Falidos”. Contudo, a literatura acerca do tema, além de vastamente             

documentada é bastante direcionada aos Estudos de Segurança, como bem resumem Gomes            

(2008; 2012) e Monteiro (2006). Como o foco deste trabalho é compreender a conjuntura              



 

socioeconômica envolvida no contexto destes Estados, e o impacto das mudanças no conceito             

de “Estados Falidos” para se imprimir e disseminar uma certa racionalidade política,            

econômica social, tentarei me ater a apenas algumas contribuições da literatura que podem             

ajudar na compreensão do nosso objetivo. Sendo assim, não pretendo fazer uma revisão             

sistemática da literatura acerca do tema. Porém, tentarei transpor a barreira entre os Estudos              

de Segurança predominantes na literatura dos Estados Falidos e a Economia Política            

Internacional (Bilgin; Norton; 2002), na tentativa de demonstrar que as mudanças no conceito             

estão intimamente relacionadas com a noção de “boa governança” e a contínua disseminação             

do ethos neoliberal.  

Dito isso, a expressão “Estados Falidos” aparece pela primeira vez com o artigo de              

Helman e Ratner (1993). Tal denominação referia-se à situação de países que enfretassem             

problemas relacionados a conflitos civis, problemas econômicos, colapso governamental,         

entre outros; que não consguissem se sustentar como entidades políticas autônomas (Gomes,            

2012). A grande questão apontada pelos autores seria que, em tal situação, problemas internos              

poderiam impactar negativamente o sistema internacional. Portanto, reinvindica-se a         

necessidade da criação de mecanismos institucionais que pudessem fazer frente a este            

problema. Segundo Gomes (2012), uma parte substancial dos estudos em Relações           

Internacionais sobre os Estados Falidos procurou, de algum modo, definir, sistematizar e            

mensurar o fracasso estatal. Grande parte dessas análises destacam que os conflitos internos             

seriam oriundos da inabilidade de certos países para implantar as instituições consideradas            

mais adequadas ao desenvolvimento econômico e político. 

Gomes (2012) sistematizou o debate relacionado ao colapso estatal em basicamente           

três termos: primeiro, que o fracasso estatal derivaria principalmente da incapacidade das            

lideranças internas para implantar instituições governamentais liberais em seu interior,          

consideradas as mais adequadas para o desenvolvimento das nações; em segundo lugar, a             

ausência dessas instituições culminaria no surgimento de problemas internos que          

extrapolariam as fronteiras nacionais e atingiriam outros países; e por último, a superação e              

reversão do fracasso seriam alcançadas por meio de reformas em direção a um governo liberal               



 

democrático ou, no limite, por meio da reconstrução desses países, ambos os processos             

guiados por atores externos. 

De modo geral, a excessiva generalização por parte da literatura tradicional dificultaria            

uma possível distinção entre Estados Falidos e Estados fracos, além de não levar em              

consideração as especificidades históricas, culturais, políticas e sociais de cada país (Patrick,            

2007). O autor ainda aponta algumas críticas normativas ao conceito, duas delas importantes             

para nossa discussão. A primeira, sobre a impossibilidade, por parte de alguns Estados, de              

alcançar a efetividade e o sucesso no provimento de bens suficientes, algo ressaltado pela              

literatura como deveres essenciais dos Estados para com as sociedades; e a segunda, diz              

respeito à minimização ou marginalização da contribuição dos Estados “bem sucedidos” para            

a situação dos Estados frágeis, sendo assim, ressaltando que são os problemas internos a causa               

das ameaças transnacionais (Gomes, 2012).  

Pureza et al (2007) ressaltam que um pressuposto básico comungado pela literatura            

tradicional é que a fragilidade dos Estados está relacionada com problemas de governança             

interna. Também argumentam que a noção de Estado Falido denota um conceito negativo,             

descritivo e prescritivo: negativo, pois refere-se a algo que não está explícito, no caso, o               

Estado democrático liberal ocidental, ao afirmar que alguns países fracassaram em atingir este             

determinado patamar; descritivo pois aponta as situações de diferentes países como casos            

permanentes de crises e caos; e, por fim, prescrevem que tipo de características e capacidades               

os Estados devem ter (Gomes, 2012).  

Outra questão fundamental para este trabalho é a crítica feita por Bilgin e Morton              

(2007) de que a excessiva preocupação da literatura tradicional com as supostas causas do              

fracasso estatal, impediria uma análise pormenorizada sobre as condições estruturais que           

levariam os países ao fracasso, e qual o impacto da globalização e da expansão do capitalismo                

nesses países (Gomes, 2012; Moreno, 2015). Além disso, a própria categorização de países             

enquanto fracos ou falidos teria consequências problemáticas, entre elas, a negligência em            

relação aos impactos dos programas de ajuda e estruturação econômica capitaneados por            

organizações como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Mundial, que muitas            



 

vezes criam, ou então exacerbam, os sintomas do fracasso (Gomes, 2012; Hill, 2005).             

Portanto, traçar uma distinção que discrimina 'estados falidos' dos demais da esfera            

internacional, consiste em culpabilizar pelo fracasso, exclusivamente, os fatores domésticos          

(Hill, 2009; Moreno, 2015) 

Nesse ponto, as perspectivas pós-modernas/pós-estruturalistas e pós-colonialistas,       

foram fundamentais para desvelar premissas que a princípio parecem autovidentes; e apontam            

o uso político do conceito por autoridades governamentais e as consequências problemáticas            

dessa utilização (Gomes, 2012). Pensadores pós-estruturais entendem os discursos         

supostamente neutros dos “estados falidos” como exercícios de poder, ou seja, atuam como             

práticas produtivas de construção de identidades (Doty, 1996; Moreno, 2015). Ao rotular os             

estados de 'falidos', é possível nomear o que eles não são e não o que são, impedindo, assim, a                   

possibilidade de tomar os estados como objetos de estudo em si. Segundo Moreno (2015) isso               

ressalta alguns aspectos importantes: o 'Estado bem sucedido' não seria o estado ocidental de              

fato, mas uma norma discursiva do Estado; e o próprio 'Estado falido' é constantemente              

reproduzido para dar integridade ao 'Estado normal'. Portanto, tal teria consequências políticas            

criando as condições de possibilidade para intervenções em nome da correção da situação de              

falha, e motivadas pela promessa de levar os Estados a estágios mais avançados de              

desenvolvimento. 

Porém, uma questão importante é que nem todos os Estados são caracterizados pelo             

mesmo grau de falha, sendo inviável e improdutivo colocá-los em uma só categoria (Gros,              

2003). Para Gros (2003) seria importante colocá-los ao longo de um contínuo de             

desenvolvimento formado por aqueles que são capazes de fornecer serviços públicos até            

àqueles que não atendem a nenhum critério para um estado de sucesso. Sendo assim, existiria               

uma diferença substancial entre um estado "falido" e um "frágil", havendo diferenças no             

processo de reconstrução e mudanças. No caso dos “falidos” exigiria-se muito mais recursos             

financeiros e compromisso político e militar externo do que no segundo. Além disso,             

enquanto 'estados falidos' exigem reconstrução institucional completa, 'estados frágeis'         

exigem apenas que sejam fortalecidos (Moreno, 2015). 



 

Por fim, apesar da introdução do termo fragilidade estatal se mostrar como uma             

tentativa de ser mais sensível, capturando mais aspectos que ajudariam no processo de             

descrição desses Estados em relação ao termo “falidos”, ele ainda sustenta uma certa             

hierarquia no sistema internacional (Bilgin e Morton, 2004; Moreno, 2015). Assim, fornece            

um modelo normativo que determina o que é o sucesso de um estado, quem é o bem sucedido,                  

e quem é o fracassado. Isso fornece a base para se possa medir, comparar, julgar, e determinar                 

o que esses estados devem fazer para alcançar o desenvolvimento (Moreno, 2015). Porém,             

diferente do que os autores argumentam, questiono aqui em que medida esse deslizamento do              

conceito de “Estados falidos” para o de “Estados capazes”, mais do que tentar alcançar as               

diferenças entre esses países, não foi mais uma estratégia para aliviar e remodelar os métodos               

de atuação sobre eles. Nesse ponto, me refiro ao papel das principais agências fomentadoras              

do desenvolvimento, como o Banco Mundial e o FMI, além de outras instituições financeiras              

internacionais (IFI’s) e Organizações Internacionais (OI). Todos eles passaram a utilizar-se do            

conceito de Estados Frágeis como subterfúgio para implementar um novo direcionamento em            

relação a esses países, pautados menos na atuação direta, e mais no incentivo de que esses                

próprios países saiam do quadro de subdesenvolvimento através da chamada “good           

governance”. Será sobre a mudança no discurso dessas instituições que abordarei na próxima             

seção. 

Mudanças no discurso dos ‘promotores do desenvolvimento’: a governança e          

crescimento dos indicadores 

Desde a década de 1990, a governança assumiu um papel central e controverso no              

pensamento e na prática do desenvolvimento. Porém, sua importância nesse discurso não            

implicou uma concordância sobre seu significado. Fora do contexto de desenvolvimento, a            

governança geralmente se refere à ascensão de mercados e redes como parte da formulação e               

coordenação de políticas do setor público. Já na teoria do desenvolvimento, a governança tem              

seu foco nas instituições públicas - organizações hierárquicas e burocráticas, redes e regras             

formais e informais - como elas funcionam e, principalmente, sua relação com os mercados e               

o crescimento econômico (Pomerantz, xxxx). 



 

Desde o final da década de 1970, liderada pelo Banco Mundial, o pensamento             

dominante sobre o desenvolvimento tomou um rumo distinto para se concentrar nas reformas             

neoliberais de estímulo ao mercado (e antiestatais) que logo foram reunidas sob a             

guarda-chuva do 'ajuste estrutural'. Abertura de economias domésticas às importações,          

liberação de preços de controles, estabilização macroeconômica, privatização de empresas          

estatais, redução de tarifas comerciais e liberalização financeira e do mercado de trabalho,             

todos destacados nas prescrições de políticas do Banco. Já nos anos 80 e início dos 90, os                 

ajustes estruturais sofreram ataques generalizados. O fracasso em alcançar o crescimento           

prometido, aumentando a desigualdade dentro e entre os países e discordando de doadores             

influentes, colocou defensores das políticas do Consenso de Washington na defensiva.  

Esta situação abriu espaço para ressurgimento do pensamento econômico neoclássico          

e a premissa do papel eficiente dos mercados para o desenvolvimento. Segundo Williamson             

(2000), diferente das doutrinas fundamentalistas de mercado, a atuação do governo era            

necessária para fornecer um ambiente favorável aos mercados, com o suprimento de            

determinados bens públicos e correção de falhas e imperfeições do mercado. No contexto da              

política de desenvolvimento, o modelo de governança neoliberal afastou-se cada vez mais de             

uma preocupação exclusiva com o livre mercado e políticas econômicas antiestáticas (Krever,            

2013).  

Apesar de sua importância, a ascensão da governança no cenário internacional não            

foram apenas o resultado de um ajuste estrutural e do desenrolar de eventos políticos. Houve               

uma convergência única de experiência e teoria, à medida que os economistas do             

desenvolvimento foram influenciados pela Nova Economia Institucional (NIE). Segundo os          

teóricos dessa vertente, as instituições, formais e informais, seriam o determinante subjacente            

do desempenho das economias a longo prazo. Instituições são criadas para reduzir a incerteza              

em um mundo de conhecimento imperfeito e "percepções subjetivas", sendo assim,           

influenciam as expectativas e o comportamento, fornecendo (ou retendo) informações e           

diminuindo (ou aumentando) o risco (North, 1990).  



 

Até esse momento, o termo 'governança' raramente era empregado no contexto de            

desenvolvimento antes do final dos anos 80. Com o tempo, foi estabelecendo-se cada vez              

mais uma correlação entre níveis mais altos de renda e melhor governança e instituições mais               

fortes (Aron, 2000; Acemoglu et al., 2001). A questão-chave era se as instituições e a boa                

governança impulsionavam o desenvolvimento econômico, ou se o próprio desenvolvimento          

econômico levou a melhores instituições e governança. Houve também, debate acerca da            

relação da democracia como pré-requisito para o desenvolvimento. Para alguns, o conceito de             

desenvolvimento tornou-se inextricavelmente entrelaçado com ideais democráticos       

(Pomerantz, xxxx). 

Já em meados da década de 90, a governança era um tópico central para as principais                

agências de “promoção de desenvolvimento” e de ajuda. Assentadas na questão dos ajustes             

estruturais e empréstimos com base em políticas detrminadas, elas atrelaram a questão da             

governança às condicionalidades (privatização, transparência e reforma institucional). Entre         

as principais instituições promotoras do desenvolvimento, e uma das principais          

disseminadoras da governança, o Banco Mundial, em seu estatuto, era proibido de levar em              

conta o tipo de regime político e atuar em questões políticas. Portanto, limitando suas ações               

no campo da governança à responsabilidade, transparência, estado de direito e eficiência e             

eficácia do governo (Banco Mundial, 1992). Os doadores bilaterais não enfrentaram restrições            

semelhantes e começaram a condicionar parte de seu apoio financeiro a uma série de              

preocupações de governança relacionadas à realização de 'eleições livres e justas'. A extensão             

da participação da sociedade civil, a liberdade de expressão e a imprensa e o respeito pelos                

direitos humanos também se tornaram parte do diálogo bilateral sobre ajuda. 

Sendo asssim, tanto a idéia de boa governança quanto a de construção de Estados              

passaram, principalmente no final da década de 1990, a influenciar fortemente a atuação de              

diversas instituições internacionais, principalmente da ONU e do BM, que levaram a cabo             

projetos nos dois sentidos (Gruffydd-Jones, 2013); em alguma medida, gerou também           

mudanças na atuação do próprio FMI (Monteiro, 2006). A noção de “boa governança” passou              

então a se referir às formas de tornar mais transparente, participativo, responsável e eficiente              



 

“os processos de tomada de decisão e os processos pelos quais as decisões são              

implementadas”, a fim, inclusive, de atrair investimentos. Para Gruffydd-Jones (2013, p. 49),            

“os conceitos de "boa governança"e "falha do Estado" foram incorporados ao senso comum             

mais amplo de nossos tempos 

Embora pareça haver algum acordo sobre os princípios básicos do conceito de            

governança, diferentes autores elucidam, cada qual a seu modo, distintos aspectos sobre como             

definir a “boa governança” (Van Roosbroek, 2007). Alguns autores focam na questão da boa              

governança como qualidade de governo (Knack et al., 2003; Rothstein e Teorell, 2005; Van              

Roosbroek, 2007) e 'qualidade da governança' (Knack & Kugler, 2002; Knack, 2001; Arndt &              

Oman, 2006); alguns relacionam o bom governo com um bom desenvolvimento econômico            

(La Porta et al, 1999); outros incluem na definição uma variedade de questões como              

educação, saúde, uma moeda estável (Stowe, 1992). Por outro lado, os Indicadores de             

Governança do Banco Mundial, principalmente o World Governance Index (WGI), fornecem           

várias definições de 'eficácia do governo', entre as quais a qualidade do serviço público e a                

qualidade da formulação e implementação de políticas. Sendo assim, a literatura sobre boa             

governança é cercada por problemas conceituais, principalmente sobre o que constitui 'boa'            

governança. 

Um problema adicional na definição de boa governança é volatilidade do conceito, ou             

seja sua capacidade de mudança o significado, incorporando alguns aspectos e relegando            

outros. Enquanto no início dos anos 1990, o conceito incluía o exercício da autoridade e               

controle em uma sociedade, em meados da década, foram incluídas noções de transparência,             

responsabilidade e participação. Já nos anos 2000, o conceito foi estendido novamente às             

parcerias com a sociedade civil e o setor privado. Além disso, a noção de previsibilidade foi                

incluída (Van Roosbroek, 2007). Para Punyaratabandhu (xxxx), a boa governança também foi            

descrita como a luta pelo Estado de Direito, transparência, capacidade de resposta,            

participação, equidade, eficácia e eficiência, responsabilidade e visão estratégica no exercício           

da autoridade política, econômica e administrativa. A falta de especificidade no significado do             

termo “governança” se torna aparente quando sua evolução é examinada.  



 

Atualmente, pelo menos três características principais podem ser identificadas como as           

principais propriedades definidoras do conceito de boa governança. Primeiro, ela se baseia em             

relações de apoio e cooperação entre o governo, a sociedade civil e o setor privado. Segundo,                

é definida como a soma, ou uma combinação, dos seguintes elementos: participação,            

transparência na tomada de decisões, responsabilidade, Estado de direito e previsibilidade. Às            

vezes, práticas democráticas, liberdades civis e acesso à informação são adicionados à lista. A              

assistência dos doadores para fortalecer a governança nos países em desenvolvimento           

concentrou-se no fortalecimento e capacitação com o objetivo de aprimorar esses elementos.            

Terceiro, a boa governança é subjetiva em conceito. Os valores que sustentam a governança              

são os valores postulados pelas instituições doadoras internacionais. Por exemplo,          

observou-se que “se os padrões conceituais dos doadores de boa governança fossem mais             

elaborados e insistidos, quase certamente implicaria uma insistência em que os padrões de             

conduta derivados do Ocidente fossem adotados em contextos político-culturais não          

ocidentais”. Além disso, os estudiosos levantaram o problema das contradições inerentes entre            

os elementos e observaram que não apenas os esforços para promover a boa governança              

costumam ter o efeito oposto, mas “o que em um aspecto (por exemplo, crescimento              

econômico) é boa governança, é claramente má governança em outros aspectos, como            

condições de trabalho, conteúdo democrático do governo e liberdades civis”.  

Os indicadores de governança e a disseminação da racionalidade neoliberal 

Moldando o conceito de "boa governança", o Banco Mundial atuou promovendo os            

valores e a sociedade liberal, assim como, suas implicações para o bem-estar (Diarra; Plane,              

2014). Para tanto, a quantificação e a expansão dos indicadores de governança se mostraram              

um elemento decisivo de poder, principalmente, para os promotores do desenvolvimento. No            

caso dos “doadores de recursos”, os indicadores influenciam suas concepções de boa            

governança relativamente às suas condições de assistência financeira aos países em           

desenvolvimento. Desse modo, o argumento de neutralidade dos indicadores como uma           

representação pura da realidade emírica não se sustenta. As premissas presentes na sua             

construção e implantação são centrais para a difusão contínua de uma determinada            



 

racionalidade que molda a forma como o senso comum entende esse desenvolvimento, nesse             

caso, um ethos neoliberal. Ou seja, os indicadores de governança carregam valores e             

funcionam como padrões que exercem influência significativa na difusão e incorporação de            

uma visão neoliberal da governança, naturalizando e reificando instituições tais instituições           

(Krever, 2013).  

Desde o ínicio dos anos 90, a expansão das técnicas econométricas e de quantificação              

tomou conta das questões sociais. Tal fetichismo pela quantificação também se sobressaiu no             

campo da política, administração e economia internacionais. Nesse mesmo período, houve o            

desenvolvimento de diversos indicadores de governança internacional (direitos humanos,         

liberdade política e econômica, etc.), o que permitiu o desenvolvimento de novos modos de              

governar (Porter, 1995). A capacidade de monitorar o comportamento do Estado tornou-se            

uma ferramenta crítica da governança internacional. Esse monitoramento sistemático permitiu          

a criação de indicadores numéricos que poderiam ser usados para classificar, comparar e             

essencialmente censurar estados (Kelley e Simmons, 2015). 

Na literatura acerca dos indicadores, é bastante consolidada a visão de que a crescente              

preocupação com a governança e o desenvolvimento impulsionaram a expansão e a demanda             

pelos métodos quantitativos (Arndt; Oman, XXXX; Kaufmann; Kraay, XXXX).         

Organizações internacionais, IFI’s, e agências promotoras do desenvolvimento        

interesseram-se cada vez mais na possibilidade de vincular sua ajuda (recursos financeiros)            

aos indicadores de desempenho de possíveis países beneficiários para fins de tomada de             

decisão. Sendo assim, incluir essas “condicionalidades” aos índices de governança tinham um            

claro objetivo de tornar essa relação “governança/desenvolvimento”, algo tautológico         

(Kaufmann; Kraay, xxxx). Ao estabelecer métodos de comparação e mensuração, o objetivo            

era basicamente comparar as qualidades de governança entre eles e, ao impor padrões,             

determinar quem deveria ser punido ou recompensado. Embora as bases de dados usadas             

nessas classificações sejam objetivas, as próprias classificações são altamente subjetivas,          

tanto na escolha dos fatos quanto na interpretação do que esses fatos significam. Sendo assim,               

dependeria das bases conceituais e teóricas pelas quais o analista parte. 



 

Segundo Arndt e Oman (xxxx), as OI’s produzem e utilizam indicadores de            

governança por basicamente quatro motivos: incentivar os países em desenvolvimento a           

melhorar sua governança; aumentar a transparência e objetividade de suas decisões de            

alocação de ajuda; realizar pesquisas quantitativas de governança (por ex. tentativas de            

relacionar desenvolvimento e governança); e por razões institucionais, dando visibilidade          

internacionalmente às instituições, ou pelo comportamento de “manada”, ao qual, adotando           

uma nova política, é provável que outros atores sigam independentemente de sua eficiência.             

Portanto, é fundamental investigar as diversas razões por trás desse desenvolvimento e suas             

implicações para as práticas de governança. Uma questão importante é investigar “a            

capacidade dos números de promover identidades sociais, relações e verdades através das            

fronteiras nacionais, construir áreas temáticas e possibilitar vários modos de vigilância,           

comunicação e ação à distância na economia política global” (Hansen; Muhlen-Schulte,           

2012). Eles argumentam que o uso de números na governança global precisa ser             

compreendido como um mecanismo de inclusão e exclusão de hierarquias e relações sociais             

complexas, bem como em relação a processos de politização e despolitização que            

transcendem os espaços nacionais. Dada sua confiabilidade, e pretensa “neutralidade”, é           

preciso reconhecer sua capacidade de moldar o modo pelos quais governa-se dentro e fora das               

fronteiras nacionais .  3

Neste trabalho, interpreto a governança em termos de "governo à distância" (Miller;            

Rose, 1990; Rose, 1999), ou seja, como modo de criar pessoas, locais, entidades e instituições               

capazes de operar uma autonomia regulada para além do Estado. Aqui, a questão é analisar o                

poder político para além da redução à esfera estatal. Ou seja, demonstrando os múltiplos              

mecanismos regulatórios indiretos que governam a conduta com objetivos políticos por meio            

de ações à distância e que, por sua vez, dependem da expertise e de determinados discursos                

(ex. quantificação e os indicadores). Estas “tecnologias de governo” agem por meio de redes              

que chegam ao sujeito de governo através de instituições como a assistência social, direito,              

economia, etc. Nelas, os especialistas assumem lugares específicos para calcular e           

3 Sobre a história social e cultural dos números (Espeland; Sauder, 2007; Desrosieres, 1998; Hacking 1990;                
Porter 1995; Rose ,1999). 



 

implementar suas tecnologias visando o social, e o sujeito passa a ser visto como cidadão de                

direitos (Rodrigues, 2013).  

Por ‘tecnologias de governo’ compreendo as “estratégias, técnicas e procedimentos          

através dos quais diferentes forças buscam tornar os programas operacionais e por meio dos              

quais uma multidão de conexões é estabelecida entre as aspirações das autoridades e as              

atividades de indivíduos e grupos” (Miller; Rose, 1990). É através de tais tecnologias que as               

racionalidades políticas, e os programas de governo que os articulam, são operacionalizados.            

A idéia de que indicadores e outras formas quantitativas de representação de fenômenos             

sociais podem servir às tecnologias de governança tem implicações distintas para a topologia             

da governança global (Davis; Kingsbury; Merry, 2012). Assim, eles permitem que           

determinados atores exerçam influência sobre a conduta de um grande número de atores             

geograficamente dispersos. 

Uma vez inseridos nos múltiplos circuitos da esfera pública, os indicadores parecem            

estar separados de interesses e disputas políticas como significantes neutros que residem            

acima das questões políticas e ideológicas (Miller, 2001). Mas, pelo contrário, eles possuem             

uma capacidade poderosa e sua utilização costuma ter um fim determinado, algo proposital             

(Kelley; Simmons, XXXX). Influenciar as políticas internas de um determinado Estado           

através da utilização dos indicadores de governança pode ter diversos fatores, entre eles: o              

crescente custo da coerção militar (política e financeiramente); e o processo de            

interdependência econômica, que dificultou o uso pressões, como sanções e boicotes, para            

influenciar outros estados (Kim, 2012). Por outro lado, exercer influência através do            

conhecimento e da informação está cada vez menos custoso, seja pela facilidade e             

disponibilidade dos dados, ou pela rapidez e simplicidade em sua distribuição. Desse modo, é              

razoável atribuir uma parcela da responsabilidade pela ascensão dos indicadores como           

ferramenta de influência a nível internacional, à convergência de proibições normativas contra            

a força aberta e a facilidade de coletar, analisar e disseminar informações globalmente             

(Kelley; Simmons, XXXX). 



 

Portanto, os indicadores de governança e desempenho podem afetar as políticas           

estatais de dois modos basicamente. Primeiro, eles podem influenciar os policymakers por            

meio das políticas domésticas através de rankings pelos quais, dependendo da classificação,            

podem ajudar a atrair ou reter apoio político interno ou fazer com que outros atores politicos                

pressionem por mudanças. Segundo, os indicadores podem impactar as políticas ativando           

pressões transnacionais influenciando as expectativas do mercado. Seus criadores, contendo          

informações relevantes pelas quais os agentes econômicos rspondem, podem influenciar os           

formuladores de políticas no estado-alvo. Desse modo, os índices de desempenho são uma             

parte performativa da ação social e desempenham um papel distinto na constituição de             

espaços de governança global, operando como tecnologias de distância, comunicação e           

vigilância e preparando o terreno para padrões e roteiros de ação (Hansen, xxxx). Segundo o               

autor, podem passar despercebidos à vida pública, mas também, ficam sujeitos à politização.             

Ou seja, fenômenos tradicionalmente considerados incomensuráveis, através dos indicadores         

e da quantificação, no ambito da pesquisa e formulação de políticas, simplificam a questão,              

tornando-a pública e possível agir de acordo com ela.  

É neste ponto que as noções de fracasso e fragilidade estatal são importantes. Como              

apresentei na primeira seção, o conceito de “Estado Falido” foi tomando conotações cada vez              

mais amplas e variáveis. Apesar de uma parte da literatura apresentar os termos “falido” e               

“frágil”, como praticamente intercambiáveis em um determinado momento, outros apontam          

essa mudança dentro de um contínuo que estabelece formas diferentes de atuação sobre estes              

Estados. Distinto dessas visões, compreendo essa mudança no conceito como uma estratégia            

de atuação por parte das agências promotoras do desenvolvimento. O termo “Estado Falido”,             

em sua acepção mais geral, imbuía em si, a necessidade de uma intervenção, direta ou               

indireta, por parte dos países desenvolvidos, para que se pudesse conduzir reformas            

necessárias para a retomada do desenvolvimento. 

Já o deslizamento conceitural de "fracasso" para a "fragilidade", mais que uma            

mudança ‘inofensiva” de linguagem, significou uma forma diferente de compreender e atuar            

sobre estes Estados. A fragilidade implicou uma marginalização da intervenção direta nos            



 

problemas internos dos Estados. Além disso, a forma de interpretar os problemas do             

desenvolvimento nestes países também mudou. A ‘fragilidade” era algo que podia ser            

superado na medida em que determinadas condutas fossem seguidas. Desse modo, instituições            

como o Banco Mundial, FMI, e as agências doadoras de recursos, passaram a determinar              

condutas e políticas a serem seguidas pelos “Estados Frágeis” como condições para o             

provimento de recursos. A intenção era, ao mesmo tempo, demonstrar que tais estados eram              

livres para optar pela ajuda das instituições internacionais, mas ao mesmo tempo, impunha-se             

formas de condutas para que isso ocorresse, uma forma mais normatizada de atuação.  

Porém, a falta de resultados positivos advindos da adoção destes pacotes de medidas e              

condicionalidades impostas por tais instituições, suscitou-se a necessidadade de uma          

abordagem diferente. Com o desenvolvimento dos indicadores e das técnicas de           

quantificação, passou a ser possível comparar e compilar os dados dos diferentes países de              

modo mais rápido e objetivo. A questão relevante era fazer dos indicadores de governança um               

incentivo, ou uma forma pressão, para que os Estados em condições de subdesenvolvimento,             

eles próprios buscassem a mudança internamente. Sendo assim, o foco foi responsabilizar os             

Estados por sua condição atual e, através dos indicadores, compelir os diversos atores internos              

a pressionar por mudanças em busca do desenvolvimento. Ao classificar os países,            

colocando-os em extremos de “bem sucedidos” a “mal sucedidos” em diversos segmentos da             

governança considerados “fundamentais” para o desenvolvimento, esperava-se que os         

próprios grupos de pressão internos (políticos, sociedade civil, sindicatos, etc.)          

impulsionassem as mudanças necessárias. Essa responsabilização dos próprios Estados por          

suas condições de subdesenvolvimento, e a delegação aos próprios atores internos das            

mudanças na governança, originou o que chamei aqui de “Estados Capazes”.  

Por fim, o que me parece evidente é que os indicadores, munidos pelo discurso da boa                

governança, foram cruciais para que se pudesse mudar a forma de atuação dos diversos atores               

internacionais sobre os países em condições de subdesenvolvimento. Tais condições, apesar           

de circunscrita a determinados países, poderiam afetar negativamente o sistema internacional,           

consequentemente, causando desequilibrios nos países desenvolvidos. Partindo desta        



 

percepção, e retirando de si mesmos a responsabilidade por tais condições de            

subdesenvolvimento, os países desenvolvidos passaram a culpabilizar, exclusivamente, as         

condições internas de governança pelo subdesenvolvimento. Para tanto, a contribuição dos           

indicadores de governança funcionou não apenas para estabelecer uma correlação causal entre            

o desenvolvimento e a boa governança, como também, para criar uma forma de ‘competição’,              

por parte dos Estados, na busca do sucesso já alcançado pelos países desenvolvidos.  

Conclusão 

Como mencionei no ínicio, a literatura que versa sobre os Estados Falidos nas             

Relações Internacionais é predominantemente voltada para os Estudos de Segurança. Porém,           

os aspectos socioeconômicos e a inserção da governança na órbita da “falência” e da              

fragilidade do Estado, fizeram deste objeto algo relevante para os pesquisadores da Economia             

Política Internacional. Portanto, o pano de fundo deste trabalho foi uma tentativa de transpor              

a barreira entre as duas áreas. Para tanto, me propus a trazer um tema, ou um conceito, já                  

bastante trabalhado pelos Estudos de Segurança, para compreendermos um fenômeno que           

transcende ambas áreas de pesquisa e permeia o debate contemporâneo das RI’s: a             

disseminação do ethos neoliberal. De modo geral, a relação que tentei traçar entre os              

deslizamentos da noção de Estados Falidos, a ascensão do discurso da “boa governança” e o               

papel dos indicadores, teve como objetivo demonstrar como o discurso neoliberal vai além             

das premissa sedimentadas pelo Consenso de Washington.  

Especificamente, neste trabalho direcionei minha análise para o papel dos indicadores           

de governança no processo de “responsabilização” dos Estados subdesenvolvidos por sua           

condição. Para conectar o discurso da fragilidade estatal à boa governança, foi imprescindível             

a utilização dos indicadores e da quantificação em estabelecer uma causalidade entre o             

desenvolvimento e a governança. A autoridade atribuída aos números, já vastamente abordada            

pela sociologia da quantificação, possibilitou que organizações e instituições financeiras          

internacionais, além das agências promotoras de desenvolvimento e de auxílio a nivel            

internacional, estabelecessem critérios e condutas de governança para que os países pudessem            

alcançar o desenvolvimento. Além disso, e talvez ainda mais importante, foi a criação de uma               



 

“competição” entre os Estados classificando-os, em diversos segmentos da governança, em           

um contínuo entre “falidos” e/ou “frágeis”, e os bem sucedidos. Isso possibilitou que os atores               

internos pudessem pressionar e exigir melhorias em diversas condutas com vistas a melhorar             

o desenvolvimento econômico, político e social de seus Estados. Logo, marginalizou-se as            

condições históricas, econômicas e sociais destes Estados, e também, a parcela de            

responsabilidade dos Estados desenvolvidos, na contribuição para o subdesenvolvimento. Por          

outro lado, sedimentou-se a noção de que tal condição poderia ser superada apenas por              

mudanças e reformas internas, e que a capacidade para isso estaria nos próprios governos e               

nos atores internos. 
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