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Apresentação

Este conjunto de trabalhos acadêmicos que deixa os muros da 
universidade e busca enfrentar a crítica de seus pares é resultado 

de reflexões que tentam explicar fragmentos da contemporaneida-
de do mundo. Os textos dialogam, ao mesmo tempo, com a teoria, 
as interpretações, os fatos e com o provisório de nosso tempo. Ao 
fazer isto, também procuram, na forma como seus autores dialo-
gam com estas fontes, apresentar suas visões do objeto investigado. 
Neste sentido, um primeiro passo foi dado: o da investigação e o da 
comunicação dos resultados.

Dos trabalhos aqui apresentados emergem duas observações 
importantes e que dependeram de aspectos fundamentais para se 
trabalhar com pesquisa: o domínio técnico na área de formação 
acadêmica e o conhecimento sobre os quadros teóricos para pensar, 
fazer ciência e produzir conhecimentos aplicados ao objeto investi-
gado. A construção dos conceitos teóricos e operacionais permitiu 
compreender as relações que os atores e/ou agentes produzem no 
ambiente internacional, por isto, o desafio em relação ao recorte 
dos objetos investigados exigiu esforço e capacidade de interpreta-
ção dos autores.  

O termo “internacional” cunhado por Jeremy Bentham em 
substituição ao direito das gentes, expressão que designava o di-
reito internacional, implicaria em observar que a escala do objeto, 
o internacional, era o foco do recorte temático a ser investigado. 
Contudo, a semântica do termo nação, do qual emerge a expressão 
relações internacionais (RI), não é capaz de precisar seus possíveis 
significados: há necessidade de se distinguir a esfera das relações, 
a qual depende da diversidade dos atores. Isto ocorre porque nas 
RI os Estados não são os únicos atores, há as organizações inter-
nacionais (OIs), as organizações não governamentais (ONGs), as 
empresas multinacionais e até mesmo os indivíduos. Por isto, este 
procedimento implica em opções metodológicas e teóricas comple-
xas para se capturar o objeto. 

Contemporaneamente, a complexidade se tornou maior como 
nos adverte o acadêmico John J. Mearsheimer, teórico norte-ame-
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ricano de RI ligado à Universidade de Chicago. Observa este aca-
dêmico que o objeto das RI é o mais amplo entre todas as ciências 
sociais. Isto posto, fazer ciência em Relações Internacionais, disci-
plina oriunda inicialmente das entranhas da ciência política e que 
colocava seu assento nas questões ligadas à politica internacional, 
exige a possibilidade de se pensar o mundo e suas relações sob múl-
tiplas possibilidades cognitivas e interpretativas.

Mesmo com todo debate epistemológico, apenas diferenciar as 
esferas de investigação como um problema de escala do fenômeno, 
focado no estudo da política internacional, é um primeiro passo. 
Em que pese a discussão teórica contemporânea, o Estado continua 
sendo o principal ator/agente das RI porque, fundado na noção 
de soberania, tem poder para instituir cursos de ação, atuar para 
atingir determinados objetivos e celebrar acordos e pactos com ou-
tros atores internacionais. Tal prerrogativa resulta da missão que os 
Estados se auto delegaram: representar os interesses de uma nação 
frente aos de outras. Nesta perspectiva, os conceitos de Estado, po-
der e interesses e atores internacionais necessitam ser postos em 
contextos pelo pesquisador, intérprete e analista para, a partir das 
múltiplas relações e interesses em disputa, seja possível extrair res-
postas e possíveis conclusões, mesmo que provisórias.

Diferente dos Estados que têm poder para definir seus cursos 
de ação, respeitando determinados contextos e interesses, as OIs, 
atores secundários das RI, buscam viabilizar interesses comuns pela 
permanente cooperação entre seus membros, pois sua existência 
depende da vontade dos Estados. Outros atores importantes são as 
empresas multinacionais e as transnacionais que atuam no ambien-
te internacional interferindo nas regras impostas, geralmente bus-
cando flexibilizá-las ou utilizá-las quando lhes são favoráveis, com 
o objetivo de maximizar seus lucros. Na contemporaneidade os in-
divíduos também são considerados atores internacionais, pois vêm 
ampliando sua importância em questões ligadas à nacionalidade, 
meio ambiente, cultura e direitos humanos, por exemplo. Alguns, 
quando ganham destaque internacional, são capazes de influenciar 
outros indivíduos e até mesmo governantes ou tomadores de deci-
são, tanto em âmbito nacional como no internacional.

Estes são os atores/agentes que, ao se relacionar e interagir de-
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terminarão os fenômenos importantes para as RI. Seus interesses 
apontarão temas a serem agendados, discutidos e, eventualmente 
regulados. Nesta perspectiva, cabe investigar os interesses e a ma-
neira como cada ator procede para viabilizá-los em suas múltiplas 
atuações. Assume-se que os Estados procuram obter ganhos, mes-
mo que relativos; as OIs funcionam como fóruns de debate e atuam 
incentivando a cooperação entre os Estados; as ONGs têm como 
objetivo a disseminação de projetos culturais, sociais, ambientais, 
esportivos, etc.; as empresas procuram maximizar seus lucros, en-
quanto os indivíduos atuam na difusão de ideias, ações culturais e 
no ensino.

Na interpretação dos fenômenos internacionais são necessários 
especialistas com perfil de análise, mas que concebam a metodolo-
gia que aplicarão no estudo de seu objeto de trabalho. Este procedi-
mento implica em observar três metodologias a serem aplicadas ao 
mesmo tempo: a) A metodologia enquanto forma de pensar/tratar 
o objeto de pesquisa: dedução, indução, análise, dialética e feno-
menologia entre outras possibilidades. b) A metodologia enquanto 
estratégias de investigação: levantamento e tratamento das infor-
mações empíricas e análise das interpretações teóricas com base em 
pesquisas qualitativas, quantitativas, exploratórias e conceituais. c) 
a metodologia que respeita as normas de referenciar o conjunto de 
fontes consultadas e os procedimentos para redigir a comunicação 
dos resultados de uma investigação,  observando a eficácia da rela-
ção entre emissor e o receptor da mensagem.

Artigos científicos são escritos por especialistas e/ou investiga-
dores para comunicar os demais pesquisadores da área a ler, estudar 
os resultados e aprofundar as pesquisas. Com o mesmo intuito, 
artigos científicos são usados para comunicar novas possibilidades 
de investigação em uma área específica, apontar contradições em 
premissas teóricas, sustentar argumentos científicos ou propor no-
vas metodologias para enfrentar problemas. É com este intuito que 
os trabalhos vindos a público foram produzidos.

No artigo “O Estado, o mercado e as finanças: o papel do siste-
ma financeiro nacional no desenvolvimento chinês (1978-2014)”, 
Tom Claudino dos Santos e Walter Barbieri Junior buscam de-
monstrar como o sistema financeiro foi usado na estratégia de 
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desenvolvimento da China. Baseados em revisão teórica sobre as 
funções de um sistema financeiro para a economia, eles destacam o 
papel que a geração endógena de crédito tem em promover o desen-
volvimento e, a partir deste pressuposto, fazem uma reconstituição 
histórica das reformas realizadas no sistema financeiro chinês no 
período entre 1978 a 2014. Com este foco, os autores investigaram 
a utilização do sistema financeiro pelo Estado, que direciona crédi-
tos bancários a setores específicos da economia chinesa e discutem 
brevemente sobre os possíveis riscos que podem acometer o sistema 
financeiro chinês.

Em “Ciberespaço: um estudo introdutório sobre a atuação dos 
atores das Relações Internacionais neste âmbito espacial”, Ângela 
Maria Wenclevski Kensy e Paulo Jonas Grando procuram explicitar 
como os atores das Relações Internacionais atuam no ciberespaço, 
visto como uma quinta esfera de domínio espacial, construído pela 
ação inventiva da humanidade. Os autores assumem a perspectiva 
de que o ciberespaço se tornou um “novo elemento” de poder a par-
tir das diferentes ações dos atores internacionais, pois a percepção 
que cada ator tem do ciberespaço é singular. Com esta perspectiva 
em mente, foram produzidas uma série de analogias teóricas com 
base em autores que abordam as questões de poder nas Relações 
Internacionais cuja finalidade foi relacionar a ótica deste campo do 
conhecimento com as ações e as concepções que cada ator interna-
cional apresenta ou julga ter dentro do ciberespaço. 

Laís Caroline Kuss e Paulo Rogério Melo mostram em “Os inte-
resses estratégicos de Brasil e China em Moçambique no início do 
século XXI” que, a partir da década de 1990, parte dos países do 
continente africano passa a viver o chamado “novo renascimento 
africano”. Este fenômeno insere aspectos importantes que envol-
vem a superação de conflitos, o fortalecimento de instituições e a 
retomada do crescimento econômico. É neste contexto que Brasil 
e China passaram a produzir estratégias que incluem o estreita-
mento de relações com os países africanos. Permeadas por diversos 
atrativos econômicos, políticos e geopolíticos, Moçambique ga-
nha destaque neste cenário. As estratégias de Brasil e China para a 
África, dois dos maiores países emergentes do mundo, por vezes se 
assemelham e outras vezes contrastam. Por meio do método com-
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parativo, os autores do artigo investigaram os interesses estratégicos 
de China e Brasil em Moçambique entre 2003 e 2013, observan-
do aspectos como: ações de aproximação diplomática, cooperação 
para o desenvolvimento, estreitamento de comércio e aumento de 
investimentos do Brasil e da China em Moçambique. 

No artigo, “O modelo e a crítica do Estado Neoliberal na Amé-
rica Latina”, Matheus José Mendes Scharf e Walter Barbieri Júnior, 
investigaram o neoliberalismo na América Latina. Os autores as-
sumem a perspectiva de que o neoliberalismo ganhou respaldo e 
aderência após a crise do sistema de Bretton-Woods nos anos 1970, 
pois esta fez com que diversos Estados implementassem reformas 
econômicas e políticas conforme as prescrições neoliberais, reco-
mendadas pelo “Consenso de Washington” em 1989. Neste senti-
do países como Brasil, Argentina, México e Venezuela praticaram 
tais prescrições, mas obtiveram resultados diferentes do previsto e, 
por isto, concluem que o neoliberalismo possui uma distinção en-
quanto teoria e execução, pois os que adotaram esta ideologia não 
foram bem sucedidos em questões como modernização da econo-
mia, entrada de investimentos produtivos e melhora na qualidade 
de vida da população. Os resultados mostram que uma pequena 
parcela da população foi beneficiada, enquanto a maioria sofreu 
com o aumento do endividamento, maior subordinação ao capital 
especulativo, ampliação do desemprego, do subemprego, da desi-
gualdade e da concentração da riqueza. Por fim, os autores argu-
mentam que, apesar de ser considerada uma perspectiva esgotada, 
a hegemonia desta ideologia ainda está presente nas prescrições de 
bancos e países hegemônicos para países em crise econômica, como 
ocorrido em 2008.

Clarissa Maria Gomes de Borba e Paulo Jonas Grando inserem 
uma temática pouco usual no campo das RI. Em “Varrendo o lixo 
para baixo do tapete: o uso de ‘países pobres’ como destino final 
de rejeitos sólidos do mundo desenvolvido”, os autores abordam a 
temática da preservação ambiental e do destino dos rejeitos para o 
debate. Eles ressaltam que o aumento da produção de lixo sólido, 
desde a revolução industrial, afeta a destinação e o tratamento dos 
resíduos, insere um problema de alto custo e com muitas compli-
cações. No trabalho, os autores detectam os fatores que causam o 
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aumento de produção de lixo sólido, discutem sua deposição, as 
consequências e o que se faz para evitá-las. A perspectiva adotada 
no trabalho defende que o aumento da produção de lixo sólido 
decorre do estilo de vida e de consumo nas sociedades industriais e 
isto reflete, principalmente, ações nos países ricos e desenvolvidos, 
os maiores exportadores de resíduos sólidos. Constatou-se que o 
custo de deposição e de tratamento dos resíduos nestes países ge-
rou uma “solução” encontrada por empresas que atuam na coleta, 
deposição e tratamento de lixo: descartar parte destes resíduos em 
países pobres. Isto acontece porque os custos são reduzidos nes-
tes países, há poucas restrições e fiscalização inadequada. Como 
os que recebem estes materiais não possuem condições de desti-
ná-lo da maneira correta, lixões a céu aberto podem contaminar o 
meio ambiente e prejudicar as populações. Ao finalizar o trabalho, 
os autores ressaltam que denúncias, relatórios e ações de ONGs 
mostram a ampliação do problema e, por isto, surge a tentativa 
de regulamentação internacional da questão, processo que avança 
muito lentamente.

Marina Araceli Gomez Rutes e Paulo Rogério Melo de Oliveira 
trazem um recorte muito instrutivo ao abordar “A atuação do Bra-
sil no âmbito das relações Sul-Sul, durante os governos “Lula”, na 
condição de uma “potência média”. O artigo da dupla identifica 
as ações da política externa brasileira durante os governos de Luiz 
Inácio “Lula” da Silva no âmbito das relações Sul-Sul. Partindo de 
abordagem qualitativa com base em técnicas de pesquisa bibliográ-
fica e documental, o trabalho constatou que a política externa de 
“Lula” adotou posturas de uma “potência média” na intensa atua-
ção no âmbito regional, na formação de alianças e coalizões com 
países do Sul para reivindicar um assento permanente no Conselho 
de Segurança da Organização das Nações Unidas. A partir desta 
percepção o trabalho identificou três diretrizes da política externa 
dos governos “Lula”: (1ª) a aproximação com países da América do 
Sul para aprofundar a integração regional, (2ª) o fortalecimento do 
multilateralismo e das alianças Sul-Sul para relações com os países 
em desenvolvimento e (3ª) o interesse na reforma do Conselho de 
Segurança da ONU para o Brasil conquistar um assento perma-
nente neste importante órgão daquela instituição.
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No artigo “Uma interpretação da Doutrina Bush para o Iraque e 
da Operação Iraqi Freedom à luz do conceito grociniano de “guerra 
justa”, Marina Luisa Felsky e Paulo Rogério Melo de Oliveira tra-
zem para o debate, a legitimidade da guerra e do uso da força mili-
tar ao cenário internacional. Em meio aos discursos e da Doutrina 
que leva o nome do presidente norte americano George W. Bush, 
os autores identificam justificativas para a guerra contra o Iraque, as 
quais remontam aos argumentos da concepção clássica de “guerra 
justa” de Hugo Grotius.  Ao interpretar os aspectos da Doutrina 
Bush em relação à Operação Iraqi Freedom, à luz do conceito gro-
ciniano de “guerra justa”, os autores identificam o modo como a 
tradição da “guerra justa” foi adaptada aos interesses do Estado nor-
te-americano no início do século XXI para conferir legitimidade à 
ação militar contra o Iraque de Saddam Hussein. 

Do exposto, além de sugerir novamente a leitura dos textos que 
integram esta publicação é imperioso um agradecimento especial 
àqueles que a tornaram possível. Os autores dos trabalhos que ora 
permitem sua divulgação à comunidade merecem esta láurea. Ou-
tro agradecimento especial é tributado à Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC). Sem o 
aporte de recursos que este órgão público forneceu para a realização 
do V Congresso de Relações Internacionais, não teria sido possível 
trazer a Santa Catarina pesquisadores nacionalmente reconhecidos 
para transmitir ensinamentos e debater os resultados de seus tra-
balhos científicos com a comunidade acadêmica local. Os recursos 
da FAPESC também possibilitaram a edição deste trabalho, com 
resultados das pesquisas produzidas no Curso de Relações Interna-
cionais da Univali em 2015. 

 Fornecer educação de qualidade, produzir conhecimen-
to pela pesquisa e divulgar os trabalhos científicos produzidos na 
universidade pela via da extensão são missões das instituições de 
nível superior. A Universidade do Vale do Itajaí (Univali), através 
do apoio da Direção do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas, for-
neceu os espaços físicos e a infraestrutura necessária para realização 
dos Congressos de Relações Internacionais, que já estão na quin-
ta edição e se tornaram tradição em Itajaí e Balneário Camboriú. 
Ao Diretor do CEJURPS, Professor Dr. José Carlos Machado, o 
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reconhecimento e agradecimento daqueles que fazem o curso de 
Relações Internacionais da Univali. No mesmo sentido, saudamos 
a Coordenação do Curso de Relações Internacionais da Univali, 
pela demonstração eficaz de que um bom curso de graduação não é 
feito sem que o ensino, a pesquisa e a extensão dialoguem constan-
temente para construir o campo de estudo. Por fim, um obrigado 
muito especial àqueles que construíram o Evento: os alunos que 
desenvolvem suas atividades de treinamento e de extensão no Escri-
tório de Relações Internacionais (ERI). Foram eles que contataram 
e negociaram agendas com os palestrantes, cotaram os custos para 
que os recursos aportados no evento tivessem o maior retorno pos-
sível, organizaram e estruturaram o conjunto de palestras, mesas 
redondas, seções de apresentação de trabalhos, atendendo a todos 
com eficiência, presteza e descrição. A estes graduandos um gigan-
te.

Professor Paulo Jonas Grando
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O Estado, o Mercado e as Finanças: 
o papel do sistema financeiro 
nacional no desenvolvimento 

chinês (1978-2014)
Tom Claudino dos Santos1& Walter Barbieri Jr2

Abstract

The following paper aims to answer how the national financial system 
was used as a tool in China’s development strategy between 1978 and 
2014. Initially, a brief theorical review is carried out regarding the 
functions of a financial system in an economy. The perspective of the 
role of endogenous credit  for development is highlighted. Following, a 
brief historical reconstitution of the reforms in the Chinese financial 
system is made, encompassing the period from 1978 until 2014. From 
the delineation of these general outlines, it is investigated how the state 
used the financial system as a tool of its development strategy, notably 
directing credit to specific sectors through the banking sector. It is ar-
gued that the State’s presence in the financial system ensured a stable 
economic transition that enabled the country to enjoy relative political 
stability. Finally, a brief discussion about the possible risks in the Chi-
nese financial system and how these can affect the real economy is held.

Key-words:
Chinese Financial System. Chinese Economy. Development.

1. Introdução

1  E-mail de contato: tomsantos.ri@gmail.com
2 E-mail de contato: profwalterjr@yahoo.com.br
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Nos últimos trinta anos o desenvolvimento da economia chi-
nesa foi estrondoso. O Produto Interno Bruto (PIB)3  do país 

cresceu em média 9,9% ao ano neste período, ao mesmo tempo em 
que o país se tornou a segunda maior economia do mundo e 660 
milhões de seus habitantes deixaram a condição de pobreza extre-
ma (BANCO MUNDIAL, 2013; CEVIK & CORREA-CARO, 
2015). Desde que iniciou seu processo de abertura econômica, no 
fim da década de 1970, sob a liderança de Deng Xiao Ping, o país 
desafiou aquilo que habitualmente os manuais de economia iden-
tificam como uma economia de mercado saudável, ou seja, cons-
tituída por um mercado livre da influência estatal, direitos de pro-
priedade claramente definidos, setores financeiros liberalizados e 
política monetária independente (HUANG et al., 2010, p.3). 

Neste sentido, o sistema financeiro foi um dos setores onde o 
Estado manteve maior presença e onde as reformas pró-mercado 
ocorreram de maneira mais lenta. Apesar do sistema financeiro chi-
nês não configurar dentre aqueles com maior nível de liberalização, 
este ainda assim atendeu relativamente bem às demandas postas 
pelo desenvolvimento do país nos últimos 30 anos, tendo atuado 
de forma estabilizadora na transição de uma economia planejada 
para um “socialismo de mercado” e protegido o país de crises finan-
ceiras (GRUIN, 2014). Entretanto, muitos autores utilizados na 
pesquisa, como Damas (2014), Naughton (2007), Walter e Howie 
(2012) e Sanderson e Forsythe (2013), pontuam que a intervenção 
do Estado na economia causa uma série de distorções que amea-
çam o futuro do desenvolvimento chinês por atuarem como “freio” 
à alocação eficiente de capital para atividades produtivas, dando 

3 Este termo representa a soma, em valores monetários, de todos 

os bens e serviços finais produzidos numa determinada região, durante um 
período determinado. Usamos o PIB sabendo das limitações do indicador, 
no sentido de não representar os resultados do uso dos recursos gerados. No 
entanto, ainda sim é uma boa medida comparativa para compreender a China, 
onde o crescimento elevado do PIB veio acompanhado de políticas pragmáticas 
nas áreas de infraestrutura, saúde, educação e tecnologia, tendo se mantido 
estável mesmo frente a severos abalos como a crise asiática de 9197 e a crise do 
subprime de 2008.
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continuidade à cultura de influência política nas decisões de cré-
dito e impedindo que o país avance rumo a uma economia mais 
equilibrada. 

Neste contexto, ressalta-se a pertinência do tema dada a lacuna 
de estudos que se dedicam à interpretar a função do sistema finan-
ceiro para além do aspecto econômico e pela própria dificuldade de 
analisar um sistema opaco que evolui rapidamente em termos de 
regulação e estrutura (ELLIOTT & YAN, 2013). A maioria dos es-
tudos que a pesquisa teve acesso busca identificar suas imperfeições 
e anomalias, comparando-o a mercados ocidentais, sem no entanto 
considerar o papel que o mesmo tem desempenhado enquanto im-
portante ferramenta para a estratégia de crescimento chinesa e para 
estabilidade do Partido (GRUIN, 2014). Muitos dos fenômenos 
ocorridos no sistema financeiro chinês são interpretados a partir de 
lentes ocidentais, sem atentar para as dinâmicas próprias da econo-
mia chinesa. Neste sentido, busca-se compreender como o sistema 
financeiro se relaciona com outros aspectos da economia chinesa, 
além da sua importância para a manutenção da estabilidade polí-
tica e social. 

Em vista das diferentes interpretações que emergem na litera-
tura, este trabalho se propõe a apresentar um estudo introdutório 
acerca do papel desempenhado pelo sistema financeiro nacional no 
processo de desenvolvimento econômico chinês, desde a abertura 
econômica realizada no governo de Deng Xiaoping, em 1978, até 
2014. Para tanto, faz-se necessário, antes de tudo, expor brevemen-
te as principais funções do sistema financeiro na economia. Vale 
ressaltar que esta pesquisa compreende a explicação das funções 
do sistema financeiro tanto de uma perspectiva clássica – como 
mecanismo de alocação de capital para atividades mais produtivas 
– quanto de que este desempenha um papel essencial no processo 
de crédito-investimento-renda. Na sequência, é exposta uma breve 
contextualização da dinâmica de desenvolvimento do sistema fi-
nanceiro chinês, em que serão apresentadas as principais mudanças 
ocorridas entre os anos de 1978 e 2014. Na segunda parte desta 
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sessão, argumentar-se como o Estado utilizou o sistema financei-
ro como ferramenta para o desenvolvimento econômico e, con-
sequentemente, foi capaz de salvaguardar a sua autonomia sobre 
a elaboração de políticas econômicas durante o referido período. 
Por fim, são expostas as tendências que marcam os novos rumos do 
desenvolvimento do país e como o sistema financeiro atua dentro 
do contexto de “novo normal” da economia chinesa. 

2. O papel do sistema financeiro para a dinâmica 
do desenvolvimento econômico: uma discussão te-
órica 

A análise do sistema financeiro chinês requer, primeiramente, a 
conceituação de sistema financeiro e a compreensão do papel deste 
na economia de um país. Para tanto, pretende-se elencar as prin-
cipais funções de um sistema financeiro, a sua constituição básica 
( mercado bancário e mercado de capitais) e  a correlação entre fi-
nanças e desenvolvimento, destacando a perspectiva que identifica 
a criação de crédito como instrumento essencial para o desenvolvi-
mento econômico 4. 

O sistema financeiro é composto por um conjunto de insti-
tuições  financeiras que, com a utilização dos instrumentos finan-
ceiros, operacionaliza as atividades desse sistema, transferindo os 

4 Neste sentido, é importante ressaltar que adotamos o conceito de de-
senvolvimento cunhado por Luiz Carlos Bresser Pereira (1968, p.16), segundo 
o qual “O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, políti-
ca e social, através da qual o crescimento do padrão de vida da população tende 
a tornar-se automático e autônomo. Trata-se de um processo social global, em 
que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um país sofrem continuas e 
profundas transformações.”A definição de Bresser Pereira  parece adequada por 
não ater-se a um economicismo , ao mesmo tempo em que reconhece que “[...] 
a regra geral é que o desenvolvimento tenha como aspecto dominante de seu 
processo a transformação econômica e como resultado por excelência o cres-
cimento do padrão de vida da população” (op.cit. 1968, p.16). Em suma, sua 
força deriva da capacidade de considerar o desenvolvimento não como mero 
crescimento do PIB ou da renda per capita, mas como um processo multidi-
mensional de mudanças das estruturas produtivas da sociedade que refletem em 
melhorias na qualidade de vida da população como um todo.
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recursos dos chamados agentes econômicos superavitários - aplica-
dores ou poupadores; pessoas, empresas, governo - para os agentes 
econômicos deficitários - aqueles que necessitam de recursos por 
uma razão qualquer -;  ou seja, o papel das finanças é, essencial-
mente, o da transferência de recursos para investidores capazes de 
usar os excedentes poupados com maior produtividade (WOLF, 
2007; PINHEIRO, 2012). De uma maneira mais direta, Mishkin 
(2006, p.8) define o sistema financeiro como o “cérebro da econo-
mia”; é essencialmente um mecanismo de alocação de capital para 
os “setores que mais merecem ser financiados”. 5 

Todas essas funções se desenvolvem basicamente nos dois mer-
cados que constituem o sistema financeiro tradicional: o mercado 
bancário e o mercado de capitais. O mercado bancário é aquele em 
que os bancos intermediam os depósitos e então concedem emprés-
timos. Já no mercado de capitais, as transações são realizadas dire-
tamente entre os agentes econômicos através da emissão de títulos 
de propriedade (ações) ou títulos da dívida (bonds)(CARVALHO, 
2013).

Embora exista certa homogeneidade na literatura consultada 
sobre o papel de um sistema financeiro na economia nacional, há 
um intenso debate acerca da correlação entre sistemas financeiros 
e desenvolvimento. Neste sentido, inicia-se a análise do sistema fi-
nanceiro chinês com obras clássicas como a de Joseph Schumpeter 
e John Maynard Keynes já que ambos os economistas mencionam 
a importância de um mecanismo de crédito que viabilize inves-
timentos. Em a Teoria do Desenvolvimento Econômico, Joseph 
Schumpeter atesta que “[...] o desenvolvimento é impossível sem o 
crédito” (1982, p.74). Para o autor, a função do crédito é a de “[...] 
habilitar o empresário a retirar de seus empregos anteriores os bens 
de produção de que precisa, ativando uma demanda por eles, e com 

5 Levine (2004) segue na mesma direção ao apontar as cinco principais funções 
do sistema financeiro: I) produzir informação sobre possíveis investimentos e 
alocação de capital;  II) monitorar empresas e instituir governança corporati-
va; III) facilitar a negociação, diversificação e gestão dos riscos; IV) mobilizar 
poupanças e V) facilitar a troca de bens e serviços 
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isso forçar o sistema econômico para dentro de novos canais” (id. 
p.74). Assim, um sistema financeiro eficiente é um pré-requisito 
para o desenvolvimento econômico pois este promove a alocação 
do capital para usos mais produtivos - no caso, para que empresá-
rios possam introduzir inovações na economia.  

De maneira semelhante a Schumpeter, Keynes (1988), em A Te-
oria Geral,  enfatiza o papel do sistema financeiro na economia. Em 
uma economia empresarial o investimento não depende da pou-
pança prévia, mas da disponibilidade de financiamento (crédito 
bancário), aliado a expectativas positivas por parte dos empresários 
em relação aos investimentos. Logo, o papel dos bancos é antecipar 
o poder de compra dos investidores (finance) que, ao disponibiliza-
rem o crédito para investimento, elevam a renda e, via efeito mul-
tiplicador, aumentam a poupança agregada na quantia igual ao in-
vestimento realizado. No entanto, graças a incertezas existentes no 
mercado, é necessário que haja uma compatibilização dos fluxos de 
pagamentos de suas obrigações passivas com o fluxo de renda a ser 
recebido pelo emprego produtivo de seus ativos através do mercado 
de capitais (funding). Assim, segundo o autor, além de incentivar 
o investimento produtivo, um sistema financeiro funcional tam-
bém tem o papel fundamental de garantir a liquidez na economia  
6(CARVALHO, 2013; PAULA, 2013; MARTINI, 2014).

Apesar de diferenças pontuais 7, ambos Schumpeter e Keynes 

6 Liquidez pode ser definida quando um bem pode ser vendido ou 
oferecido como colateral com facilidade e sem perda significativa de valor. 
Segundo Keynes, a preferência pela liquidez funda-se no pressuposto de que 
não podemos supor um futuro definido e calculado, e por isso conservar saldos 
ociosos funciona como uma proteção contra risco e incerteza futuros. Desta 
forma, a taxa de juros é o prêmio pago para induzir pessoas a não manterem 
seu dinheiro parado. Segundo o autor, o sistema financeiro viabiliza a liquidez 
de três maneiras: I) através de depósitos e gestão de sistemas de pagamento, 
onde os depósitos circulam como meio de pagamento em bancos comerciais; 
II) intermediação financeira, ao transformar contratos de dívida (ilíquidos) em 
ativos líquidos, e; III) criação de mercados secundários (CARVALHO, 2009)
7 Keynes difere de Schumpeter ao reconhecer o aspecto paradoxal do 
sistema financeiro, pois, na medida em que a liquidez permite que os investi-
dores vendam seus investimentos a qualquer momento, o “valor de mercado” 
passa a ser influenciado por uma psicologia de massa – o “instinto de manada’ 
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concordam em relação à premissa de que o é essencial crédito à 
economia e impulsionar a atividade econômica. O circuito de cria-
ção de crédito endógeno  8(diagrama 1) começa quando o sistema 
bancário fornece crédito para que empresas invistam na economia. 
Com a ajuda do Banco Central, bancos comerciais são capazes de 
gerar crédito mesmo sem que o número de depósitos tenha aumen-
tado, acrescendo, assim, a riqueza monetária. Este crédito recém 
instituído leva a investimentos adicionais, que, por sua vez, criam 
demanda no mercado de bens, capacidade adicional de investimen-
to, produção, emprego e poupança (HERR, 2009).

No entanto, um processo de expansão monetária pode ter con-
sequências adversas ao desenvolvimento ao suscitar um aumento 
inflacionário e a geração de “bolhas” de ativos que, sob determina-
das condições, podem também frear o processo de expansão mone-
tária e forçar o Banco Central a tomar medidas recessivas. Devido 
a problemas como este, países em desenvolvimento começaram a 
ver no mercado de capitais internacionais a solução a falta de ca-
pital utilizado para financiar o desenvolvimento. Este processo se 
intensifica a partir dos anos 1970, aliado a uma crescente libera-
lização financeira que permite que os fluxos de capital percorram 
livremente o mundo sem encontrar a limitação regulatória outrora 
imposta pelo Estado. 9

– que impossibilita que esses investimentos sejam sempre precificados com base 
no preço real dos ativos. É importante sublinhar que Keynes rejeitava a ideia de 
que o mecanismo de preço seria capaz de exercer eficientemente a sua função 
informacional, no entanto, não negava a eficiência dos mecanismos de merca
do.
8 Segundo Schumpeter (1982, p.74) “[...] na medida em que o crédito 
não puder ser concedido a partir dos resultados de empreendimento passado 
ou, em geral, a partir das reservas de poder de compra criadas pelo desenvol-
vimento passado, só pode consistir de meios de pagamento creditícios criados 
ad hoc, que não podem ser respaldados pelo dinheiro, em sentindo estrito, 
nem por produtos já existentes”. Esse sistema é chamado de sistema de reservas 
fracionadas, onde o banco empresta a maior parte dos fundos depositados e 
mantém uma fração restante como reserva (como caixa e outros ativos de alta 
liquidez) e, simultaneamente, mantem a obrigação de resgatar todos os depósi-
tos à ordem.
9 Este processo ficou conhecido como globalização financeira. Segundo 
Carneiro (1999, p.7-8) “[…] a denominada globalização financeira pode ser 
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Neste sentido, estudos empíricos procuram mostrar uma corre-
lação positiva entre indicadores de liberalização financeira e indica-
dores quantitativos de desenvolvimento econômico (SHAW, 1973; 
BENCIVENGA, & SMITH, 1991). Levine e King (1993), por 
exemplo, examinam 77 países entre o período entre 1960-1989, 
analisando a relação entre finanças e crescimento das suas respec-
tivas economias10 . Observou-se no estudo que maiores níveis de 
desenvolvimento financeiro11  estão positivamente associados ao 
crescimento econômico, à acumulação de capital e à eficiência eco-
nômica12.  Todavia, a postura simpática em relação ao papel das fi-
nanças e à globalização financeira parece mostrar somente um lado 
da moeda. O crescente número de crises e a maneira como estas se  
espalham rapidamente num mundo interligado pelo capital, e seus 
respectivos efeitos sociais e econômicos negativos, fizeram com que 
países em desenvolvimento passassem a questionar o modelo de in-
tegração financeira defendido pelas instituições de Bretton Woods 

caracterizada como uma ordem econômica na qual são progressivamente elimi-
nadas as restrições a mobilidade de capitais. Concretamente isso se traduziu no 
aumento contínuo das transações cambiais e dos fluxos brutos de capitais 

internacionais. Esse fluxo de capitais apartam-se dos desequilíbrios em transa-
ções correntes dos vários países assumindo valores várias vezes superiores aos 
mesmos”
10 Os três indicadores de crescimento usados são, respectivamente: 1) a 
média de crescimento do PIB percapita; 2) a média de crescimento no estoque 
de capital por pessoa e; 3) crescimento da produtividade total
11 “Desenvolvimento financeiro pode ser decomposto em aprofun-
damento financeiro (financial deepening) e ampliação financeira (financial 
broadening). Aprofundamento financeiro é definido como um aumento na 
proporção de ativos financeiros em relação a renda nacional. A proporção de 
ativos financeiros em relação ao PIB é uma medida de até que ponto a poupan-
ça da população foi transformado em investimento, através da intermediação 
de instituições financeiras. Já ampliação financeira refere-se a um aumento 
na variedade de instituições e instrumentos financeiros, que ocorre com o 
desenvolvimento de mercados de capitais com uma variedade de participantes 
comprando e vendendo ações , títulos e outros instrumentos”. (NAUGHTON, 
2007,p.150)
12 Outros estudos confrontam a visão de que existe uma relação causal 
entre abertura financeira e crescimento. É verdade que em certos casos a abertu-
ra financeira leva ao crescimento, mas a literatura sobre o assunto é em grande 
parte polarizada por obter diferentes resultados em suas análises empíricas.
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e contestassem a ortodoxia teórica vigente. 

Diagrama 1 – O processo de crédito-investimento-renda
Fonte: Herr (p.10, 2009)

A China foi um dos países que não aderiu ao Consenso de Wa-
shington13  nem as condicionalidades impostas pelo Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) ou Banco Mundial.  Enquanto aqueles 
Estados que se submeteram ao receituário neoliberal perderam parte 
de sua capacidade autônoma para definir suas respectivas políticas 
monetárias, fiscais e cambiais – pois tiveram de lidar com as tensões 
e desequilíbrios provenientes do mercado financeiro internacional- 
, a China manteve sua soberania e usou o sistema financeiro como 
ferramenta para fomentar seu desenvolvimento econômico. Nesse 
sentido, adota-se a hipótese de Herr (2009) de que, graças a um 
processo de criação de crédito interno nos moldes do modelo ke-
ynesiano-schumpeteriano, a China foi capaz de garantir uma alta 
taxa de investimento (formação bruta de capital fixo – FBCF) que 

13 Consenso de Washington é um conjunto de medidas formulado em 
novembro de 1989 por economistas de instituições financeiras, que se tornou a 
política oficial do FMI em 1990, quando as receitas neoliberais passaram a ser 
recomendadas para promover o ajustamento macroeconômico dos países em 
desenvolvimento que passavam por dificuldades.
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financiou o crescimento da sua economia. Aliado a isto, o controle 
de capitais, o intenso fluxo de Investimentos Direitos Estrangei-
ros (IDE), o acúmulo de reservas internacionais e a estabilidade da 
taxa de câmbio foram aspectos chave que permitiram que à China 
manter o controle efetivo sobre o mercado financeiro nacional e, 
consequentemente, a sua estabilidade macroeconômica. Na próxi-
ma sessão, analisa-se detalhadamente como se desenvolveu o siste-
ma financeiro chinês desde o inicio das reformas econômicas, em 
1978, e quais aspectos permitiram que a China mantivesse a sua 
capacidade de definir os rumos das suas finanças de maneira autô-
noma e independente.

3. O  sistema financeiro chinês e sua transforma-
ção  pós-1978 

Esta seção elenca as principais transformações no sistema finan-
ceiro chinês, em termos estruturais, no período entre 1978 e 2014. 
Nota-se que estas têm ocorrido de maneira gradual, assim como em 
outras áreas de economia, mas com menor velocidade do que nas 
áreas do comércio e da indústria, que foram inseridas mais pron-
tamente na dinâmica da globalização. Durante o período em estu-
do, a China se tornou um dos centros dinâmicos do capitalismo 
mundial, mas manteve um sistema bancário fortemente domina-
do pelo Estado, com controles sobre o fluxo de capitais financei-
ros, exigências de reservas obrigatórias elevadas, centralização da 
administração do câmbio e influência do governo na alocação de 
crédito. Portanto, é relevante pontuar que os aspectos ressaltados 
devem ser compreendidos não como políticas isoladas, mas como 
um conjunto de fatores que se inter-relacionam com a economia 
real e contribuíram para que a China mantivesse uma taxa de cres-
cimento elevada durante as últimas décadas. 

As transformações em questão podem ser observadas a partir de 
dezembro de 197814 , quando, no Terceiro Plenário do 11º Con-

14 É importante lembrar que adotamos o período (1978-2014) pela 
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gresso do Partido Comunista Chinês (PCC), Deng Xiaoping pro-
nunciou que o dever do PCC deveria ser o de promover o desen-
volvimento econômico ao invés de se concentrar na luta de classes15 
. Deng percebera que a melhor maneira do Partido garantir poder 
e legitimidade não seria através da ideologia, mas através da maior 
e melhor oferta de bens e serviços para elevar o nível de vida da 
população. Para isto, a abertura econômica e um sistema financei-
ro eficaz eram indispensáveis. (HESS, 2014; LEONARD, 2008). 
Entretanto, segundo Medeiros (2008, p.46), é relevante pontuar 
que “[...] a construção da estratégia de abertura econômica chinesa 
jamais deixou de ser uma estratégia de manutenção do monopólio 
do poder político do PCC”, ou seja, a abertura econômica não im-
plicava uma abertura política, nem uma diminuição repentina do 
papel do Estado na economia. 

Desta maneira, semelhante a outros pilares da economia, as 
reformas do sistema financeiro seguiram um enfoque pragmático 
e flexível, como expresso por Deng Xiaoping na metáfora “tatear 
as pedras ao atravessar o rio” (FAIRBANK; GOLDMAN, 2008, 

inflexão em termos de desenvolvimento financeiro. A maioria das análises adota 
o mesmo período como referência por partirem do princípio de que somente 
nos últimos 30 anos a China conseguiu lograr sucessos em termos econômicos, 
políticos e de projeção internacional. É verdade que, principalmente após os 
anos 1980, a China vivencia um processo de crescimento econômico intenso, 
mas sua a formação como potência econômica remonta há muitos séculos. Em 
1820, por exemplo, sua participação no PIB mundial era de 32,9%, enquanto 
o PIB de toda a Europa somada representava 26,6% (MADDISON, 2007 
apud CARVALHO, 2013, p.15). Mesmo em décadas recentes, como em 1970, 
a China cresceu em média 6,8%, duas vezes superior ao crescimento dos EUA 
no mesmo período (HERRERA, 2014). Focamos no referido espaço de tempo 
não com a intenção de afirmar que a emergência chinesa ocorreu somente por 
causa das reformas econômicas, mas porque após 1978 o sistema financeiro 
chinês assume as características que foram essenciais para fomentar o processo 
de desenvolvimento econômico do país.
15 No IV Congresso Popular, em 1975, Deng e Zhou Enlai anunciam 
as Quatro Modernizações, mas somente após a morte de Mao em 1976 e com 
a derrota da “Gangue dos 4”, Deng assumiu plenamente o poder na China 
em 1978 e implementou o programa de reformas e, simultaneamente, buscou 
reconstruir o PCC da anarquia gerada pela Revolução Cultural. Este período 
pode ser considerado como de ruptura com a tradição maoísta e o início de 
uma nova era da política e da economia chinesas.
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p.374). A partir de 1978, com o início das reformas, o desenvolvi-
mento do sistema financeiro chinês pode ser dividido em três fases: 
a primeira, de 1978 a 1990, a segunda, de 1990 à 2000, e a ter-
ceira fase, de 2001 até o presente momento16  (DAMAS, 2014). A 
primeira fase de reformas financeiras foi marcada por uma intensa 
necessidade de intermediários financeiros para uma economia que 
se modernizava rapidamente como reflexo de mudanças estruturais 
que ocorriam no campo17.  

Concomitantemente, o sistema de preços foi gradualmente 
afrouxado através de um mecanismo conhecido como “dual-track 
pricing”, pelo qual determinados produtos tinham seus preços de-
finidos pelo Estado e outros pelo mercado 18 (LEONARD, 2008; 
FAIRBANK & GOLDMAN, 2008; MEDEIROS, 2008). Com 
o intuito de modernizar a economia e atender à crescente deman-
da gerada pelas mudanças supracitadas, no fim de 1979 o People’s 
Bank of China (PBOC) se separou do Ministério das Finanças e 
passou a exercer apenas funções típicas de um Banco Central19 , 

16 Esta divisão realizada por Damas (2014) é utilizada para dividir as 
fases do sistema bancário, e não do sistema financeiro como um todo. Existem 
autores, como Hess (2014), que trabalham esta divisão de 1978 a 1990, 1990 a 
2005, e de 2005 até o presente. No entanto, me parece que a divisão de Damas 
considera mais mudanças num sentido amplo, embarcando os principais acon-
tecimentos de maneira fluída, por isto adotou-se esta divisão.
17 Segundo Medeiros (2008, p.15), a primeira mudança fundamental 
estabelecida com as reformas lideradas por Deng Xiaoping e difundida nos 
anos 80 foi a dissolução das comunas, conferindo maior autonomia às vilas 
e municípios e a introdução do “sistema de contrato de responsabilidade” na 
produção camponesa, criando um regime de incentivos para o aumento da 
produtividade agrícola. Como este processo se deu simultaneamente com uma 
elevação dos preços agrícolas – estratégia deliberada do Governo - houve um 
grande ganho de renda, levando a uma expansão do emprego não agrícola em 
vilas e municípios e diversificação do padrão de consumo.
18 Segundo Mark Leonard (2008, p.38) “A abordagem de duas vias incorpora 
a combinação de pragmatismo e incrementalismo que permitiu que os refor-
mistas chineses desviassem os obstáculos em vez de confrontá-los de imediato. 
Em vez de fechar o antigo sistema de planejamento, eles primeiramente criaram 
uma realidade alternativa juntamente com ele. E quando as coisas deram certo, 
eles reformaram o antigo sistema para dar a ele as melhores características das 
novas reformas”
19 Antes do início das reformas de 1978 havia basicamente um  úni



25

enquanto outros quatro bancos estatais, também conhecido como 
Big Four, ou “campeões nacionais” das finanças, assumiram fun-
ções comerciais20. Apesar da separação do PBOC  em quatro gran-
des bancos estatais, há uma continuidade em relação ao peso do 
planejamento estatal na atividade bancária. Neste sentido, segundo 
Shih (2008, p.31): 

O nascimento dos Big Four também coincidiu com duas ten-
dências importantes. Em primeiro lugar, uma vez que o governo 
decidiu usar o setor bancário para financiar grande parte da refor-
ma econômica, os bancos passaram a dominar o mercado financei-
ro chinês. A enormidade do setor bancário chinês deu a políticos 
uma fonte quase ilimitada de dinheiro para distribuir para fins polí-
ticos. Ao mesmo tempo, os quatro grandes bancos foram obrigados 
a emprestar para a maioria dos projetos em suas respectivas áreas, 
o que significava que tinham a maior parte da carga na política de 
empréstimos ao setor estatal21. 

co banco na China, o Banco do Povo da China (People’s Bank Of China – 
PBOC), criado em 1948, que desempenhava funções de Banco Central, banco 
comercial, tesouro do governo e controlava aproximadamente 93% dos ativos 
financeiros de então.
20 Ao Banco da China (Bank of China – BOC), foi conferida a fun-
ção de especialista em transações internacionais de comércio, investimentos e 
operações cambiais; O Banco de Construção da China (China Construction 
Bank - CCB ), foi dado o mandato das operações bancárias de investimento 
fixo, especialmente manufatura; O Banco de Agricultura da China (Agriculture 
Bank of China – ABC) ficou com a responsabilidade de lidar com operações 
bancárias em áreas rurais e, por último; o Banco Industrial e Comercial da 
China (China Industrial and Commercial Bank of China – ICBC), fundado 
em 1984, foram concedidas todas as outras transações comerciais do PBOC. 
(DAMAS, 2014; ALLEN et al., 2009).
21 (tradução nossa) “The birth of the Big Four also coincided with two 
important trends. First, because the government decided to use the banking 
sector to finance much of the economic reform, banks came to dominate the 
Chinese financial market. The enormity of the Chinese banking sector gave 
politicians an almost unlimited supply of money to distribute for political 
purposes. At the same time, the Big Four banks were required to lend to most 
of the projects in their respective policy areas, which meant they bore the bulk 
of the burden in policy loans and loans to the state sector”
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Além da criação dos quatro bancos estatais, o sistema financeiro 
se caracterizou pela expansão de outros tipos de intermediários fi-
nanceiros neste período. Bancos regionais foram formados nas Zo-
nas Econômicas Especiais,22  Cooperativas de Crédito se multipli-
caram nas zonas rurais e Corporações de Investimento e de Trusts 
(Trust and Investment Companies – TICs) surgiram por todo país 
(ALLEN et al., 2009). As TICs, por sua vez, desempenharam im-
portante papel de experimentação, pois foram as primeiras insti-
tuições financeiras a serem autorizadas a captar recursos fora do 
país através da emissão de bônus. Além disso, a partir de 1987, 
os Joint Stock Commercial Banks (JSCB), bancos cuja proprie-
dade se divide entre vários acionistas privados e estatais, surgiram 
como uma alternativa ao domínio estatal do setor. Já em 1988, 
haviam 20 instituições bancárias, 745 companhias de trust e inves-
timentos, 34 empresas de seguros, 180 lojas de penhor e inúmeras 
empresas financeiras espalhadas pelo país (WALTER & HOWIE, 
2012). Não obstante o sucesso em estimular o crescimento do país, 
a rápida modernização do sistema financeiro e da economia inten-
sificou uma série de assimetrias e tensões macroeconômicas no fim 
da mesma década.

Diversas reformas pró-mercado fomentaram investimentos e o 
aquecimento da economia, culminando numa inflação de 18,5% e 
desvalorização de salários na ordem de até 40% em 1988. (YUN-
QI, 1989). Em adição, as empresas estatais começaram a sofrer se-
veras perdas e os casos de corrupção e de non-performing loans 
(NPL)23  nos balanços dos bancos se multiplicaram, intensificando, 

22 “As Zonas Econômicas Especiais localizam-se nas regiões costeiras 
próximas a mercados dinâmicos como Japão, Hong Kong e Taiwan. Abertas ao 
capital estrangeiro e voltadas à produção de bens exportáveis, recebiam benefí-
cios como incentivos fiscais, liberdade cambial, logística portuária, autonomia 
administrativa e financiamento do Estado” (ARAÚJO; ARAÚJO, 2010).
23 O conceito de Non Performing Loan (NPL) habitualmente é conside-
rado o valor total em dívida do crédito que tenha prestações de capital ou juros 
vencidos por um período igual ou superior a 90 dias. No entanto, na China, 
um dívida bancária só é considerada NPL quando o principal não é pago, 
ainda que o pagamento de juros esteja em atraso. Empréstimos na China têm 
sido divididos em quatro categorias: normal (Zhengchang), vencidos (Yuqi), 
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assim, o sentimento geral de crescimento da desigualdade e instabi-
lidade. Estes fatores contribuíram parcialmente para a escalada das 
tensões que levaram ao Massacre da Praça Tiananmen, em 1989. 
Segundo intelectuais como Wang Hui (2014), expoente da “Nova 
Esquerda”24  chinesa, o retrato dos protestos como um movimento 
estudantil clamando por direitos democráticos ocultou a demanda 
de outros grupos sociais, em especial dos trabalhadores, insatisfei-
tos com as privatizações, com a crescente desigualdade e com a 
alta inflação. A profunda instabilidade social causada pelas refor-
mas serviu de aviso para que o PCC percebesse o quão ameaçadora 
a instabilidade econômica era para a legitimidade do partido no 
poder. 

Os acontecimentos da praça celestial também causaram uma 
cisão no Partido. Entre 1989 e 1992, a sua ala conservadora, con-
trária ao processo de liberalização econômica, retoma força e Deng 
Xiaoping é forçado a reestruturar sua base de apoio político junto 
às províncias do sul - Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai e Xangai - e 
também junto ao Exército de Libertação do Povo. A manobra po-
lítica realizada por Deng permite que políticos liberais, como Jiang 
Zemin e Zhu Ronji, deem continuidade às reformas e prossigam 
com a abertura da economia chinesa. Neste momento é cunha-
do a expressão “economia de mercado socialista”, que passa a ser 
utilizada amplamente para descrever o modelo econômico chinês 
(CARVALHO, 2013).

A segunda fase do desenvolvimento do sistema financeiro tem 
início neste período, com a implementação da Bolsa de Xangai e da 

congestionado (daizhi) e ruim (daizhang), que em sua maioria são baseados 
no período para o qual os empréstimos e pagamentos de juros estão em atraso. 
No sistema chinês, as três últimas categorias são considerados non-perfoming 
loans.
24 “A nova esquerda” é um grupo de políticos e intelectuais chineses que 
questionam o modelo de desenvolvimento do país perseguido até o presente, 
com todos os custos ambientais e sociais envolvidos. Segundo eles, é necessário 
um crescimento mais balanceado e igualitário, com maior presença do Estado e 
menos custos ambientais. O conceito será trabalhado novamente nesta mesma 
sessão.
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Bolsa de Shenzhen em 1990 e 1991, respectivamente25 . A estraté-
gia chinesa foi de fortalecer o mercado de capitais, ao mesmo tem-
po em que visava introduzir melhores práticas e tornar as empresas 
mais competitivas graças a introdução de investidores internacio-
nais, sem, no entanto, privatizá-las completamente. Foram criados 
também três bancos de fomento (policy banks) com a intenção 
explicita de retirar dos Big Four o fardo de fornecer empréstimos 
voltados ao desenvolvimento de setores específicos da economia, de 
modo à forçá-los a assumir uma postura comercial. 

No entanto, o fluxo de capitais baratos continuou a fluir para 
empresas estatais até que em 1997, após o 15º Congresso do Par-
tido, realizado em setembro deste mesmo ano, decidiu-se que o 
Estado manteria somente suas indústrias-chave em esferas estraté-
gicas26  e a grande maioria das estatais seria fechada ou reestrutu-
rada através do mercado de ações (DAMAS, 2014; NAUGTON, 
2007). De um lado, essa estratégia possibilitou ao Estado manter o 
controle sobre as esferas essenciais da economia ao mesmo tempo 
em que aliviava o fardo fiscal e o risco financeiro decorrentes das dí-
vidas das empresas estatais. Do outro, os custos sociais foram exten-
sos. Até então, as empresas estatais empregavam aproximadamente 
dois terços de toda a força de trabalho urbana e desempenhavam 
um grande número de funções como fornecer educação, pensões, 
habitações, cuidados médicos e transporte (FAIRBANK, GOLD-
MAN, 2008; LEONARD, 2008). Em poucas palavras, desde o 
período de abertura, o Estado havia estimulado os bancos estatais a 
continuarem fornecendo crédito às empresas estatais, mesmo com 
a baixa rentabilidade e alto endividamento, pois as mesmas eram 
vistas como braços sociais do Estado. Deste modo, preferiu-se es-

25 As ações de ambas as bolsas foram divididas basicamente em três 
tipos: I) Ações A (A shares), emitidas pelas empresas chinesas e negociáveis 
somente entre residentes, divididas entre aquelas negociáveis livremente no 
mercado e aquelas não-negociáveis, na posse do Estado; II) Ações B (B shares), 
de empresas domésticas reservadas aos investidores estrangeiros; e III) Ações H 
(H shares), de empresas listadas na bolsa de Hong Kong (CARVALHO, 2013)
26 Setores estratégicos eram os de segurança nacional, que provinham 
serviços e bens públicos, com potencial de crescimento e de alta tecnologia.
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perar duas décadas desde o início da abertura até que as possíveis 
instabilidades que as demissões em massa poderiam causar fossem 
finalmente encaradas.

Além das instabilidades sociais, o processo de privatização e fe-
chamento das empresas trouxe à tona uma onda de empréstimos 
por elas realizados e que se transformaram em NPL no balanço 
dos bancos estatais (WALTER & HOWIE, 2012). O aumento dos 
NPL em associação ao receio de que a Crise Asiática de 199727  
fosse afetar a China fez com que o governo realizasse a Primeira 
Conferência Nacional de Trabalho Financeiro, neste mesmo ano, 
com o objetivo de reabilitar os quatro grandes bancos estatais. Para 
tal, foram adotadas duas estratégias. A primeira consistia na inje-
ção de aproximadamente RMB 270 bilhões (U$32,5 bilhões de 
dólares) através da reestruturação dos balanços. Já a segunda estra-
tégia buscou estabelecer asset managment companies (AMC), com 
o objetivo de reciclar os NPL (OKAZAKI, 2007). Segundo Damas 
(2014, p.192) 

O plano era remover os NPL dos balanços dos bancos estatais, 
agrupá-los em alguma estrutura tipo bad bank e reestruturá-los. 
Por meio de uma engenharia financeira, RMB 1,4 trilhão de NPL 
foi transferido para as quatro AMC. Inicialmente o PBoC empres-
tou recursos para elas cobrando 2,25% ao ano, e em contrapartida 
elas emitiriam bonds com prazo de dez anos com rendimento de 
2,25% ao ano. A contabilidade do balanço dos quatro bancos esta-
tais (Big four) ficou assim definida: remoção dos NPL de seus ba-
lanços e lançamento no ativo dos bonds emitidos pelas AMC. Ou 
seja, os NPL foram transferidos para as AMC em troca de bonds 
emitidos por ela.

27 A Crise Asiática de 1997 foi marcada por um processo de fuga de 
capitais e deflação de ativos financeiros em países como Tailândia, Malásia, 
Indonésia, Filipinas e Coréia do Sul. A crise foi motivada por uma súbita mu-
dança de expectativas de investidores internacionais, que, graças a mobilidade 
de capitais instituída, retiraram seus investimentos de curto prazo, evidencian-
do a fragilidade financeira sobre a qual havia sido construída a estratégia de 
desenvolvimento destes países.
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Neste sentido, a reestruturação e capitalização dos Big Four 
foram bem sucedidas. Os bancos evoluíram em termos de saúde 
financeira e o país foi protegido dos efeitos da crise financeira Asi-
ática de 1997. Desde então, os bancos chineses procuram novas 
formas de melhorar sua governança corporativa e evitar novos epi-
sódios, como aqueles do fim dos anos 90 e as suas potenciais con-
sequências socialmente desestabilizadoras. 

Um passo importante foi a entrada da China na Organização 
Mundial do Comércio (OMC), em 2001, a qual permitiu que ins-
tituições financeiras internacionais se instalassem no país, facilitan-
do, assim, a entrada e saída de capitais. (ALLEN et al., 2009). A 
terceira fase28 , caracterizada por este e outros avanços, ocasionou 
a diversificação do capital, melhores práticas gerenciais, crescen-
te competição nos diversos setores do sistema financeiro e maior 
gestão de risco em grande parte das instituições. (DAMAS, 2014). 
Após a entrada do país na OMC, por exemplo, os bancos estrangei-
ros que atuam na China puderam oferecer serviços financeiros em 
moeda estrangeira para residentes e empresas. Além disso, mudan-
ças na legislação permitiram que investidores internacionais tives-
sem até 25% da propriedade dos bancos chineses. 

28 No plano político, há uma guinada para esquerda a partir do início 
do século XXI, caracterizado pelo surgimento da chamada “Nova Esquerda”, 
movimento político e intelectual que reconhece a importância das reformas de 
mercado, mas questiona os custos sociais e ambientais que o elevado crescimen-
to econômico trouxe ao país. Segundo esta perspectiva, o país deveria desenhar 
seu próprio caminho para o desenvolvimento através da retomada do papel da 
autoridade central, de modo que a impedir que as assimetrias geradas desde o 
início das reformas se aprofundem (corrupção, superaquecimento da econo-
mia, acúmulo de NPL, baixo nível de consumo interno, poluição e crescente 
desigualdade). O movimento argumenta que o modelo econômico chinês é 
insustentável ao longo prazo, pois, sem consumo interno, o país dificilmente 
conseguirá manter as taxas de crescimento no futuro. Neste sentido, somen-
te um Estado revitalizado poderia fornecer uma rede de proteção social que 
permitisse aos chineses consumir. Desde de que o presidente Hu Jintao e o 
primeiro ministro Wen Jiabao assumiram em 2002, o equilíbrio de poder den-
tro do Partido Comunista parece estar pendendo sutilmente para esta direção. 
(LEONARD, 2008)
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Em 2003, foi instituída a China Banking Regulatory Comission 
(CBRC) 29, com o intuito de monitorar as reformas e incrementar  
a regulação sobre setor bancário. Neste mesmo ano foram injetados 
US$45 bilhões nos bancos estatais para capitalizá-los e seu capital 
foi aberto a sócios estrangeiros através das bolsas de valores (Ini-
cial Public Offerings), forçando-os a seguir regras internacionais de 
contabilidade e transparência. O China Construction Bank (CCB), 
o Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) e o Bank of 
China (BOC), por exemplo, abriram seu capital na Bolsa de Hong 
Kong, enquanto várias instituições globais realizaram aquisições e 
fusões com instituições financeiras chinesas (CINTRA, 2009). 

Os bancos também desempenharam papel importante no paco-
te de estímulo lançando como resposta à crise do subprime iniciada 
nos EUA em 2007, o qual consistiu numa injeção de U$586 bi-
lhões de dólares na economia (aproximadamente RMB 4 trilhões), 
denominado por Fareed Zakaria (2014, p.1) como “a maior res-
posta Keynesiana do mundo à crise”. Ao mesmo tempo em que a 
medida expansionista foi bem sucedida em garantir que a econo-
mia continuasse crescendo exponencialmente, ela suscitou medos 
de um novo episódio de NPLs e de um aumento considerável das 
atividades conduzidas no setor conhecido como Shadow banking30 
, onde são realizadas operações de crédito conduzidas fora do siste-
ma bancário oficial. 

Esta sessão procurou elencar as principais mudanças e reformas 
ocorridas no sistema financeiro desde o início das reformas, em 

29 É relevante notar que a CBRC opera sob o mandato do artigo 15 da 
“Law on Banking Regulation and Supervision”, o qual estabelece que a autori-
dade sobre o órgão é do Conselho de Estado. Na prática, isso implica que mes-
mo o órgão que foi instituído para estabelecer reformas no sentido de melhores 
práticas de mercado tem influência direita do Estado (GRUIN, 2014).
30 Estatísticas divergem sobre tamanho do setor de Shadow Banking, 
com estimativas variando entre RMB 5 trilhões e RMB 45 trilhões, sendo que 
geralmente uma quantia intermediaria é aceita enquanto plausível, na faixa de 
RMB 25 trilhões (43% do PIB chinês em 2013, enquanto estimativas são que 
que nos EUA tal cifra é 150% do PIB e na Holanda, de 760% do PIB). Pela 
própria natureza do shadow banking estimativas e definições dificilmente são 
precisas. (ELLIOT, KROEBER, QIAO, 2015)
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1978, as quais Walter & Howie (2012, p.22) caracterizaram como 
“abrangentes, transformacionais e consistentes”. Apesar dos abalos 
macroeconômicos do fim da década de 1980 e do acúmulo de NPL 
ao fim dos anos 1990, é importante ressaltar que o sistema financei-
ro foi bem sucedido em financiar o crescimento econômico do país 
nas últimas três décadas, o que propiciou à China o seu período de 
maior crescimento econômico e estabilidade nos últimos 170 anos. 

Em resumo, o sistema financeiro chinês persiste dominado pelo 
setor bancário de propriedade dos diversos níveis da administração 
estatal (central, provincial ou local). Apesar de assumir crescente 
importância nos últimos anos, o mercado de bonds e o mercado 
acionário forneceram fundos em 2012, respectivamente, na ordem 
de RMB 21,3 trilhões e RMB 23 trilhões, comparado a RMB 66,6 
trilhões por parte do setor bancário (ELLIOTT & YAN, 2013). 
Com a entrada na OMC e com o advento das reformas no setor, 
o sistema financeiro se tornou mais moderno, competitivo e trans-
parente, mas seu núcleo ainda está sobre a influencia do Estado. 
(CINTRA, 2009; WALTER & HOWIE, 2012). 

3.1 O sistema financeiro nacional e o seu papel en-
quanto ferramenta de desenvolvimento do Estado

Como visto na sessão anterior, o sistema financeiro chinês evo-
luiu rapidamente durante as últimas três décadas e, durante este pe-
ríodo, a China foi um dentre os poucos países em desenvolvimento 
que não foi vítima de uma crise financeira. Cabe, portanto, indagar 
quais os motivos e de que maneira a China foi capaz de manter 
uma trajetória de crescimento que, apesar de tensões macroeconô-
micas, se manteve sólida e estável. Para responder a esta pergunta, 
se assume a hipótese de Aglietta & Bai (2013, p.6) de que na China 
“[...] o mercado é uma ferramenta, não uma finalidade”. Ou seja, 
durante os últimos trinta anos as reformas do sistema financeiro 
chinês não caminharam rumo a um modelo ocidental de livre mer-
cado, mas foram se adaptando conforme mudava a estrutura eco-
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nômica, política e social do país.
Na China, as reformas obedeceram à premissa de que o mercado 

não é quem deve definir a dinâmica de desenvolvimento, mas o Es-
tado. Logo, o sistema financeiro não opera somente sob uma lógica 
de alocação eficiente de capitais, mas, principalmente, como uma 
ferramenta estratégica a ser utilizada pelo Partido Comunista para 
garantir a unidade do sistema político. Nesse contexto, o cresci-
mento econômico de trajetória sólida e estável foi concebido como 
uma pré-condição para estabilidade política no país, e é somente 
a partir desse entendimento que se pode explicar porque, durante 
todo esse período, a China conseguiu manter a economia, e, conse-
quentemente, a política sob o seu controle. Segundo Damas (2014, 
p.188):

A falta de celebridade ou profundidade no processo de reforma 
do setor bancário chinês é do próprio interesse do Estado, uma vez 
que o governo não almeja perder o controle sobre suas instituições 
financeiras, importantes instrumentos de legitimidade do próprio 
governo e da permanência do Partido Comunista Chinês no po-
der. Isso guarda grande correspondência com o receio do governo 
de perder a autonomia quanto às decisões de alocação de crédito, 
tanto em termos qualitativos ou setoriais quanto de magnitude de 
sua alocação.

Na prática, a influência do Estado se traduziu numa linha de 
política econômica que beneficiou setores específicos da economia, 
em especial das empresas estatais e do setor privado voltado para a 
exportação, através da atuação do sistema financeiro, que fornecia 
crédito e canalizava investimentos. Com a administração da taxa de 
juros e da movimentação de capitais, a manutenção da taxa de câm-
bio artificialmente baixa para incentivar as exportações e o acúmulo 
de reservas internacionais, o país logrou criar uma estratégia bem 
sucedida de desenvolvimento econômico. 

Conforme discutido na primeira sessão, o crédito desempenha 
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uma função essencial em impulsionar a atividade econômica. Na 
China, existe uma longa tradição de financiar o crescimento eco-
nômico através da geração interna de crédito, sendo que somente 
em 1998 os planos de crédito do governo central foram abolidos. A 
formação interna de crédito se deu através da alocação da poupança 
das famílias e empresas para a economia real. Alguns dos fatores 
que estimularam a alta taxa de poupança, que chegou a 50% da 
renda disponível entre 2006-2010 (GRUIN, 2014), foram o es-
trito controle sobre as taxas de depósito e empréstimo, a falta de 
uma rede de segurança social ampla e efetiva e poucas opções de 
investimento fora do setor bancário. Em 2009, por exemplo, os de-
pósitos de poupança formavam 47% dos ativos e 72% dos passivos 
dos dezessete maiores bancos comerciais da China (CARVALHO, 
2013). Esse grande volume de capital voltou para a economia real 
na forma de empréstimos, dos quais 85% se direcionavam ao setor 
produtivo, responsáveis por fomentar o  desenvolvimento do se-
tor industrial, de infraestrutura e imobiliário, dentre outros (CIN-
TRA, 2009)

Outro ponto essencial para a compreensão do sucesso chinês é 
o controle de capitais31 . Na China, o funcionamento dos fluxos 
de capitais é relativamente simples: todos os tipos de capital são 
controlados, a não ser pelos Investimentos Direitos Estrangeiros 
(IDE)32 .  Isto implica que os bancos chineses, as empresas e as fa-

31 Convém, primeiramente, uma breve distinção entre os tipos de 
fluxo de capitais, uma vez que eles têm horizontes de tempo, agentes e efei-
tos diferentes na economia. Os IDE têm um longo período de maturação e 
normalmente contribuem não somente com capital, mas com transferência de 
tecnologia e promoção de investimentos no setor produtivo, ou seja, sua natu-
reza não é especulativa. Diferentemente do IDE, os investimentos de portfólio 
e os empréstimos de curto prazo de bancos internacionais geralmente possuem 
natureza especulativa, e são atraídos a países em desenvolvimento pela oportu-
nidade de rápidos ganhos. Eles pressionam a taxa de câmbio, o preço das ações 
e a taxa de juros, até que haja uma mudança de expectativas e a consequente 
fuga destes capitais (CEPAL, 2002).
32 Evidentemente existem leis que controlam os IDE na China, no en-
tanto, estas são muito mais favoráveis a entrada de empresas do que somente de 
capitais, por exemplo. Para um exame das tendências atuais de IDE na China, 
ver Davies (2013).
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mílias não podem realizar investimentos internacionais nem pegar 
crédito fora do país sem permissão do governo, assim como investi-
dores internacionais encontram limitações em realizar investimen-
tos de curto prazo no mercado de capitais chinês (HERR, 2009).

A principal consequência do controle seletivo de capitais da 
China é que o Estado pode usar os IDE estrategicamente, o que foi 
particularmente importante para o desenvolvimento econômico: 
o país utilizou os investimentos como ferramenta para criar um 
setor exportador internacionalmente competitivo, atrair tecnologia 
e know-how, manter o superávit na balança comercial e acumular 
uma quantia expressiva de reservas internacionais, ao mesmo tem-
po em que se blindou frente aos ataques especulativos dos fluxos de 
capitais internacionais33.  

Paralelamente, houve grandes esforços por parte das autoridades 
centrais para tornar as empresas estatais mais competitivas. Como 
já discutido, as empresas eram vistas como braços do Estado e de-
sempenhavam importante papel social no país. Boa parte do crédi-
to das instituições financeiras era direcionado para estas empresas, 
sem que, no entanto, a maioria fosse paga. Com intuito de mudar 
este quadro, as reformas iniciadas em 1997 privatizaram, reestrutu-
raram ou simplesmente fecharam boa parte das empresas que apre-
sentavam pior desempenho e menor relevância em termos estraté-
gicos, instituindo, assim, uma política de “campeãs nacionais”, na 
qual empresas selecionadas foram reformadas para atender padrões 
internacionais de competitividade34.  
33 Hoje a China é o segundo país que mais recebe fluxos de IDE no 
mundo, com um fluxo de U$ 127 bilhões de dólares em 2013, atrás somen-
te dos EUA, o qual registrou uma entrada de U$166 bilhões de dólares no 
mesmo período. Em 2010, haviam 445.244 Foreign-Invested Enterprises 
(FIEs), as quais empregavam 55.2 milhões de trabalhadores (15,9% da força 
de trabalho urbana) e eram responsáveis por 47,3% das exportações chinesas, 
principalmente no setor de alta tecnologia, onde representavam 82% do total 
(MORISSON, 2014). Tais dados corroboram o argumento de que a entrada de 
IDE não se deu somente em setores de produção de baixo valor agregado, mas 
também em setores de tecnologia de ponta que permitem a China diversificar 
sua pauta exportadora e caminhe rapidamente para uma posição estratégica em 
termos de produção industrial.
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Outro aspecto importante da autonomia do Estado chinês em 
relação à dinâmica do capital internacional foi o acúmulo de reser-
vas internacionais35 . Graças ao caráter exportador do setor estatal 
e, principalmente, do setor privado na China, aliado a entrada de 
grandes quantidades de IDE e a manutenção de taxas de câmbio 
artificialmente baixas através da atuação do PBOC, o país obteve 
saldos positivos tanto na conta corrente quanto na conta capital 
durante boa parte das últimas três décadas36 . Isto permitiu que a 
China acumulasse reservas internacionais na ordem de U$4 trilhões 
de dólares. Existem divergências entre economistas em relação ao 
uso de tais reservas37 , mas, em via de regra, é aceito que as reser-
34 Atualmente as empresas estatais ocupam os topos das listas das maio-
res empresas mundiais, sendo que das 95 empresas chinesas listadas na Fortune 
500, 80% são estatais (THE ECONOMIST, 2015). A estratégia de reforma 
das empresas estatais ganhou força após a crise de 2008, quando muitas empre-
sas estatais sofreram perda nos lucros devido a retração da demanda interna-
cional. Novas reestruturações, aliadas a introdução de investidores privados, 
indicam que o setor de empresas estatais deve se tornar concomitantemente 
mais competitivo e sólido frente a crescente competição internacional.
35 Segundo definição da OECD(2005), “Reservas internacionais são 
ativos disponíveis e controlados pelas autoridades de um país para o financia-
mento de desequilíbrios de pagamento internacionais, para a regulamentação 
indireta da magnitude de tais desequilíbrios através da intervenção nos mer-
cados cambiais, para controlar a taxa de câmbio de sua moeda, e para outros 
fins.” (tradução nossa)
“Reserve assets consist of those external assets that are readily available to and 
controlled by a country’s authorities for direct financing of international pay-
ments imbalances, for indirect regulation of the magnitude of such imbalances 
through intervention in foreign exchange markets to affect their currency’s 
exchange rate, and for other purposes.” 

36 Saldos positivos na conta corrente e capital tem efeitos inflacionários 
sobre a oferta doméstica de dinheiro caso o banco central não interfira no 
sentido de esterilizar os efeitos negativos. O PBOC fez isso de duas maneiras: 
através da exigência de que bancos estatais mantivessem títulos emitidos pelo 
banco central, diminuindo assim a oferta de moeda, ao mesmo tempo em que 
ele impôs maiores níveis de reservas compulsórias.
37 Existe a ampla concepção de que boa parte dos problemas de Non 
Performing Loans da China poderiam ser resolvidos através de uma injeção de 
parte das reservas internacionais no balanço dos bancos através de mecanismos 
como as Asset Management Companies. Segundo Damas (2014), esta solução 

é inviável do ponto de vista contábil, uma vez que as reservas internacionais 
fazem parte dos ativos do PBOC e sua retirada geraria um “rombo” nas contas.
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vas podem tanto ser utilizadas enquanto ferramentas para manter 
uma taxa de câmbio estável, cumprir com as obrigações de dívi-
das internacionais e estabilizar choques na conta corrente e capital 
(DAMAS, 2014). Esta última função é especialmente importante 
dado que o país não precisa recorrer a órgãos multilaterais, como o 
FMI e o Banco Mundial, em caso de uma possível crise financeira, 
e pode assim manter sua autonomia de política econômica.

Por fim, deve-se pontuar que todos esses aspectos respaldam a 
asserção de que a China foi capaz de utilizar o sistema financeiro 
enquanto ferramenta central na sua estratégia de beneficiar setores 
específicos da sua economia, garantindo, assim, a estabilidade eco-
nômica e política almejada pelo governo. Durante o período referi-
do, devido à estreita ligação entre o Partido Comunista, as agências 
reguladoras e os dirigentes dos bancos estatais, o sistema financeiro 
chinês operou de acordo com uma lógica que não necessariamente 
obedecia a alocação de capital para setores onde o retorno sobre o 
capital investido seria maior, mas para setores que eram entendidos 
como estratégicos pelo Estado. Apesar dos sucessos de tal estratégia 
expostos até aqui, notadamente a manutenção da autonomia da 
política econômica chinesa, é também verdade que muitas assime-
trias foram atenuadas devido a alocação ineficiente de capital. Na 
próxima sessão, analisa-se em que medida estas assimetrias impõe 
riscos à economia chinesa.

4. Entre oportunidades e desafios: para onde cami-
nha o sistema financeiro chinês?

O vertiginoso crescimento econômico e a ascensão de 660 mi-
lhões de cidadãos da condição de extrema pobreza evidenciam que 
a estratégia de desenvolvimento adotada pela China nas últimas 
três décadas logrou sucessos notáveis. No entanto, o modelo de 
crescimento econômico chinês provocou uma série de desequilí-
brios internos, os quais são vistos, pela maioria dos analistas, como 
fatores que ameaçam o futuro do desenvolvimento do país. O sis-
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tema financeiro, em especial, é entendido como uma fonte de ame-
aças que pode causar um choque financeiro dentro de um curto 
espaço de tempo. Neste sentido, analisa-se  os possíveis riscos en-
frentados pelo sistema financeiro chinês, como eles se relacionam 
com a economia real e, neste contexto, tenta-se delinear quais os 
rumos futuros do mesmo.

Há a aceitação cada vez mais ampla, tanto em círculos aca-
dêmicos quanto políticos e midiáticos, de que a continuidade e 
a implementação de novas reformas são necessárias para que seja 
instituído um modelo de desenvolvimento mais equilibrado. Em 
termos econômicos, a reforma no sistema financeiro é vista como 
prioridade, dada a sua importância na estratégia de crescimento 
chinesa. Hersh (2014) faz uma analogia que representa os desafios 
impostos a classe política atual. Segundo o autor, governar a China 
é como pilotar um jato comercial enquanto os engenheiros ainda 
estão fazendo reparos essenciais no motor. Neste caso, o motor é o 
sistema financeiro, e muito está em risco caso ele não se adapte aos 
desafios que se apresentam atualmente. De acordo com o relatório 
sobre a estabilidade financeira de 2014, de autoria do People’s Bank 
of China (2014, p.32) 

[...] devemos permanecer conscientes de que o desenvolvimento 
econômico da China ainda não está em um caminho equilibrado, 
coordenado e sustentável. A dependência do investimento e do en-
dividamento tornou-se mais forte, e os fatores de crescimento en-
dógeno devem ser reforçados. O problema de excesso de capacida-
de em alguns setores é grave, complicando a alocação racional dos 
fatores de produção. A estrutura do financiamento social ainda não 
é ideal, com a quantidade de financiamento indireto ainda compre-
endendo uma parte considerável de todos os agregados financeiros. 
Riscos potenciais na economia real e do setor financeiro merecem 
atenção, e a tarefa de fazer ajustes estruturais e transformar a padrão 
de crescimento continua a ser árdua. 38

38  (tradução nossa) “[...]we should remain aware that China’s econo-
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Os desafios de curto prazo enfrentados pelo sistema financeiro 
são basicamente decorrentes do estímulo de crédito lançado como 
resposta à crise financeira de 2008 e sua interconexão com a eco-
nomia real. Existe receio de que o pacote de estímulos de RMB 4 
trilhões possa dar origem a um novo acúmulo de NPLs nos bancos 
devido ao rápido aumento nos níveis de endividamento interno 
do país. A injeção de crédito na economia fez com que boa parte 
dos novos investimentos se concentrasse no setor imobiliário, que 
sofreu uma expansão vertiginosa desde a crise, ou em setores in-
dustriais que já se caracterizavam pelo excesso de oferta e/ou que 
sofriam devido a queda na demanda internacional, como os setores 
de cimento, o de alumínio, o de construção naval e o de energia 
solar, aumentando assim o risco de inadimplência. 

Consequentemente, muitos analistas versam sobre a possibili-
dade de uma bolha imobiliária ter sido formada em determinadas 
cidades no país, dado que os preços dos imóveis cresceram substan-
cialmente mais do que a renda nas cidades.  Os investimentos em 
propriedades, iniciados já na década de 1990, foram acentuados a 
partir de 2008 e chegaram a representar 23% de todo o investimen-
to em ativos fixos em 2013, ou seja, uma taxa duas vezes maior do 
que o crescimento do PIB do mesmo ano. Estima-se que na China, 
devido ao excesso de oferta, uma casa em cada cinco esteja vazia 
(YODING, 2015). O risco, nesse sentido, não se limita somente 
ao setor imobiliário. Segundo o FMI (2014, p.8)

Os bancos e os shadow banks são expostos ao setor imobili-
ário diretamente através de crédito fornecido para construtoras 
mic development is not yet on a balanced, coordinated and sustainable path. 
Dependence on investment and borrowing has become stronger, and endoge-
nous growth drivers are to be enhanced. The issue of excess capacity in some 
industries is severe, complicating the rational allocation of production factors. 
The social financing structure is still not optimal, with the amount of indirect 
financing comprising a larger share in all-system financing aggregates. Potential 
risks in the real economy and financial sector merit attention, and the task of 
making structural adjustments and transforming the growth pattern remains 
arduous”
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e de hipotecas fornecidas as famílias, e indiretamente através da 
utilização de imóveis como garantia para outros empréstimos. Os 
gastos do governo local também estão ligados ao setor imobiliário, 
diretamente através das receitas provenientes das vendas de terras 
e, indiretamente, através das receitas fiscais geradas pelas atividades 
relacionadas ao setor imobiliário Dadas essas interconexões, um 
grande choque para qualquer parte iria ter consequências em todo 
o mercado[...]39 

 Apesar de impor sérios desafios a economia, ao analisar-
se a estrutura do setor imobiliário, pode-se identificar elementos 
que indicam que uma súbita queda nos preços não é provável no 
curto prazo. Segundo Huang e Bosler (2014), a alta nos preços não 
ocorreu somente por atitudes especulativas, mas também foi moti-
vado por uma demanda real, já que aproximadamente 21 milhões 
de pessoas migram para áreas urbanas todo ano. Não obstante, o 
padrão de elevação dos preços chineses não se encaixa com o típico 
padrão de bolhas como aquelas ocorridas no Japão, nos anos 1990, 
ou nos EUA, em 2008. Os preços das propriedades na China, ape-
sar de apresentarem tendência a se elevarem, tiveram episódios de 
queda de até 10% nos últimos anos, sem que isso tivesse gerado 
um colapso no mercado. Outro fator importante a ser levado em 
conta é que, na maioria das compras de imóveis, pelo menos 30% 
do valor deve ser pago de entrada, e o uso de hipotecas é ainda in-
cipiente. Apesar do excesso de investimentos no setor, é necessário 
lembrar que os fatores de risco são diferentes daqueles que normal-
mente levam a um súbito pânico no mercado.

Neste contexto, o excesso de investimento no setor imobiliário 

39 (tradução nossa) “Banks and shadow banks are exposed to real estate 
directly through credit to developers and household mortgages, and indirectly 
through the use of real estate as collateral for other loans. Local government 
spending is also linked to the real estate sector, directly through land sales 
revenue and indirectly through the tax revenue generated by real estate related 
activity. Given these interconnections, a major shock to any part of the web 
would reverberate  throughout the whole, creating a negative feedback loop 
that could considerably amplify the original shock.”
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se enquadra na tendência vivenciada pelo setor corporativo, que 
apresentava uma dívida igual a 125% do PIB em 2014 – cenário 
no qual as empresas estatais são as que se encontram na posição de 
maior stress financeiro40  (DOBBS et. al, 2015). Apesar de a maio-
ria das estatais terem mostrado bons rendimentos e índices de re-
torno operacional sobre os ativos (ROA) altos no período anterior 
à crise, muitas encontraram dificuldades devido à baixa demanda 
internacional após 2008 e assumiram grandes quantias de crédito 
junto aos bancos estatais. Desde o referido ano até 2012, por exem-
plo, a proporção entre endividamento/lucro das empresas estatais 
aumentou em 33%. É provável que nos próximos anos muitas de-
las não consigam honrar o pagamento dos juros ou mesmo que 
venham a falir, o que novamente aumentaria o número de NPL dos 
bancos (HUANG & BOSLER, 2014).

A propensão ao alto endividamento também incidiu no âmbito 
dos governos locais41 . Com a expansão do crédito, houve um boom 
de investimentos em infraestrutura e no setor imobiliário por parte 
dos mesmos que, em 2014, acumulavam aproximadamente U$1,7 
trilhões de dólares em dívidas (DOBBS et. Al, 2015). Se somarmos 
a dívida dos governos locais com a do governo central, ainda ob-
tém-se uma dívida pública de 55% do PIB, sendo que o governo 
central detém somente 27% da mesma, porcentagem considerada 
adequada aos padrões internacionais. No entanto, a situação dos 
governos locais é delicada pela sua exposição a setores de risco e evi-

40 De acordo com os dados mais recentes sobre a dívida chinesa, o total 
da mesma equivalia a 282% do PIB chinês em 2014. Desta porcentagem, 38% 
da dívida é das famílias, 125% do setor corporativo, 65% é de instituições 
financeiras e 55% do governo. A título de comparação, a dívida estadunidense 
em 2014 equivalia a 264% do PIB, da qual 77% era das famílias, 67% do setor 
corporativo, 36% de instituições financeiras e 89% do governo.  (DOBBS et 
al., 2015).
41 Este endividamento excessivo se dá devido a um problema fiscal que 
acompanha o país desde a década de 1990. Em 1994, os governos locais foram 
proibidos de se endividar diretamente e por isso tiveram de criar empresas 
financeiras denominadas de Local Government Financial Vehicles (LGFVs). 
As LGFVs recebem injeções de dinheiro ou propriedades dos governos locais, e 
foram usadas como colaterais para levantar fundos junto ao sistema financeiro, 
principalmente para contrair empréstimos de curto prazo.
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dencia a necessidade de reformas fiscais que libertem os governos 
locais da necessidade de levantar fundos junto ao sistema financeiro 
(HUANG & BOSLER, 2014).

O endividamento do setor imobiliário, das empresas estatais e 
dos governos locais está intrinsicamente ligado ao setor de shadow 
banking42 , onde houve a expansão de empréstimos na ordem de 
36% ao ano após o estímulo econômico de 2008 (DOBBS et. Al, 
2015). De um lado, o setor oferece benefícios às 97% das 42 mi-
lhões de pequenas e médias empresas privadas na China que não 
conseguem acesso a linhas de crédito no setor tradicional e também 
a pessoas físicas que buscam maior retorno sobre seu capital do que 
aquele oferecido nos bancos convencionais. Do outro lado, o setor 
é uma fonte de riscos por dois motivos: I) a avaliação de risco para 
a concessão de empréstimos não é criteriosa, originando emprésti-
mos de baixa qualidade II) muitos dos produtos financeiros nego-
ciados nos shadow banks – aceites bancários, wealth management 
products, produtos de trust, etc– estão conectados às atividades dos 
bancos tradicionais, o que sugere uma possibilidade de contágio 
elevada (HUANG & BOSLER, 2014). Com o intuito de amenizar 
os riscos, as autoridades têm tomado medidas preventivas e aumen-
tado a regulação sobre o setor, principalmente no sentido de exercer 
maior controle sobre os empréstimos e garantir a transparência. 
(ELLIOTT & KROEBER & QIAO, 2015).

Outro setor que refletiu a tendência ao crescimento descontro-
lado foi o mercado acionário. Em julho de 2015, após altas nos 
índices das bolsas de Shanghai e Shenzen que superavam 150% ao 
ano, houve um repentino “movimento de manada” que provocou 
uma queda de 31% nos índices no referido mês. Apesar da cobertu-
ra apocalíptica da mídia, a desvalorização acentuada das bolsas não 
teve efeitos profundos na dinâmica econômica do país. Na China, 
80% dos investidores da bolsa são pessoas físicas, enquanto a maior 
parte do setor produtivo depende da intermediação financeira de 

42 Para um maior aprofundamento sobre o setor de shadow banking na 
China, ler Elliott & Kroeber & Qiao (2015).
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bancos e outros instrumentos financeiros de longo prazo. Logo, 
apesar de a queda no valor das ações ter sido prejudicial aos inves-
tidores individuais, não houve contágio para outros setores nem 
congelamento do financiamento das atividades produtivas do país 
(ECONOMIST, 2015).

Estes elementos apresentam, no seu conjunto, desafios aos for-
muladores de política econômica chinesa. No curto prazo, a ocor-
rência de um choque financeiro causado pela queda dos preços dos 
imóveis, pela continua queda nos mercados de ações, pela inadim-
plência do setor industrial ou dos governos locais poderia trazer 
consequências para diversos setores dada a estreita relação de de-
pendência entre eles. No entanto, poucos fatores indicam que esta 
será a direção tomada pela economia chinesa. Diferentemente de 
outros países que sofreram crises financeiras nos últimos anos, o 
governo ainda mantém o controle sobre o fluxo de capitais, além 
de possuir reservas substanciais, o controle sobre as finanças e bons 
indicadores macroeconômicos. Não obstante, a dívida, ainda que 
alta, é predominantemente interna, e os bancos comerciais não de-
pendem de recursos internacionais, como nos países afetados pela 
crise asiática de 1997. Embora improvável, caso realmente haja 
uma crise financeira e um novo aumento dos NLPs, o governo uti-
lizará suas reservas para limpar os ativos dos bancos e restituir a 
confiança no sistema, como fez em 1999 com os bancos estatais. 
Apesar de desfrutar de uma posição em que consiga administrar 
essas vulnerabilidades no curto prazo, é importante que o sistema 
financeiro se adapte e, ao mesmo tempo, seja uma das ferramentas 
que permita o rebalanceamento da economia para que possíveis 
ajustes não se tornem cada vez mais onerosos (FMI, 2014).

Neste sentido, segundo Elliott & Kroeber & Qiao (2015), o 
maior risco ao sistema financeiro não é uma crise repentina, como 
a vista no mercado de ações recentemente, mas a esclerose de suas 
bases. O ponto central é que se uma quantia cada vez maior de 
empréstimos seguir direcionada a projetos não produtivos, o cres-
cimento do país continuará a desacelerar e os riscos se acumularão. 
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O grande desafio enfrentado pelo país é o de conseguir superar a 
vicissitudes do seu sistema financeiro e alocar recursos para fins 
produtivos, garantindo, assim, que a taxa de investimento continue 
alta e o ganho de produtividade, constante. Políticas de liberaliza-
ção financeira, apesar de necessárias, por si só não serão capazes de 
ajustar as profundas assimetrias criadas. É necessário que o Estado 
guie este processo e consiga evitar que novas fontes de instabilidade 
se instaurem no sistema financeiro.

O desafio do Estado será encontrar um balanço entre o apro-
fundamento das políticas de liberalização financeira, como o afrou-
xamento do controle sobre a taxa de câmbio e de taxa de juros, 
relaxamento do sistema de reservas obrigatórias, abertura da con-
ta capital, e estabilidade econômica, política e social. Não faltam 
exemplos de países com trajetórias de desenvolvimento promissoras 
que acabaram atingidos por crises financeiras graças, em grande 
medida, a processos de liberalização precipitados, e a China sabe 
plenamente dos riscos envolvidos em tal processo. Logo, pode-se 
argumentar que as reformas no sentido de maior comercialização 
do setor financeiro continuarão pragmáticas e experimentais.

Um ponto importante que emerge em meio ao debate sobre re-
formas é que frequentemente aspectos como a velocidade e a inten-
sidade das mesmas parece ser guiado mais por preceitos ideológicos 
do que por fatos. A necessidade de rebalanciamento e reformas é 
real, mas isto não implica que o país deva abdicar do seu projeto de 
desenvolvimento e implantar recomendações que frequentemente 
não condizem com a realidade chinesa43.  A China ainda é um país 
onde muito há de ser feito antes que ela avance ao status de país 
de renda per capita alta, logo, as reformas têm de ser interpretadas 
como um processo de décadas, não somente como uma necessida-

43 A experiência histórica de países como os EUA e outros do leste asiá-
tico – Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan-  evidenciam que é normal um país de 
renda média apresentar desequilíbrios nesse estágio do desenvolvimento e que 
isso não impede a transição para o status de alta renda per capita. É importante 
lembrar que o PIB per capita da China ainda é de U$6,807 dólares, uma fração 

dos U$53,042 dos EUA(BANCO MUNDIAL, 2015).
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de imediata e urgente.
Outra questão acerca das reformas, e talvez uma das mais im-

portantes, é a internacionalização do renminbi. Frequentemente 
julga-se que um país com PIB internacionalmente representativo 
pode internacionalizar a sua moeda. No entanto, para além do ta-
manho de seu PIB, ainda é preciso que essa moeda se apoie tanto 
num sistema legal transparente quanto em um sistema financeiro 
nacional aberto, sólido e que garanta a plena convertibilidade. Na 
década de 1990, em meio a onda de internacionalização da eco-
nomia chinesa, as autoridades já ensaiavam tornar a moeda ple-
namente conversível, mas graças a crise asiática os planos foram 
freados. Novamente, em 2006, tais esforços foram retomados, e a 
tendência atual é que o sistema financeiro nacional se adapte cada 
vez mais as demandas internacionais da crescente internacionali-
zação do renminbi  (HUANG & WANG & FAN, 2014)44 . No 
entanto, tal processo trás consigo uma série de riscos, notadamente 
um fluxo maior de capital especulativo e hot money, o que deixa o 
país mais vulnerável a choques e fugas repentinas de capital. Ape-
sar de significativos avanços na internacionalização do renminbi, 
a plena convertibilidade envolve um processo de liberalização do 
sistema financeiro nacional que deve ocorrer gradualmente e se 
consolidar no decorrer das próximas décadas.

A estratégia de maior projeção econômica internacional se evi-
dencia também no compromisso chinês em iniciativas como o 
Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido informalmente como 
o “Banco dos BRICS”), o Banco Asiático de Investimento em In-
fraestrutura (BAII)45  e o Fundo da Rota da Seda (FRS). Dito isso, 

44 Para maior aprofundamento na questão da internacionalização do 
renminbi, ler Huang, Wang e Fan (2014).

45 O Asian Infrastructure Investment Bank existe para financiar as neces-
sidades de infraestrutura na região da Ásia-Pacífico e é diferente do mais recente 

projeto de desenvolvimento bancário da China, o Novo Banco de Desen-
volvimento (Banco dos BRICS). Formado pela China junto ao Brasil, Rússia, 
Índia e África do Sul, o banco é uma instituição de crédito, que utilizará como 
moeda base o dólar, que irá investir principalmente nesses cinco mercados, mas 
também em outros países de interesse para os seus membros.
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não seria o renminbi que se adaptaria às dinâmicas internacionais, 
mas o contrário. As instituições apoiadas por Pequim propõem um 
novo modelo de ajuda ao desenvolvimento internacional, focado 
principalmente em projetos de infraestrutura para países em desen-
volvimento, sem que sejam impostas condições similares as do FMI 
e Banco Mundial. Este aspecto encontra amplo respaldo eu países 
periféricos que, durante décadas, foram constrangidos pelas duras 
imposições neoliberais do “Consenso de Washington”. 

Duas tendências importantes podem ser traçadas neste contex-
to. Primeiramente, a emergência de tais iniciativas internacionais 
evidenciam que os investimentos internacionais da China não pro-
curam mais somente garantir acesso a recursos e matérias primas, 
mas se caracterizam por uma expansão de suas indústrias, prin-
cipalmente na área de infraestrutura, transporte e energia, setores 
nos quais a China é internacionalmente competitiva. Em segundo 
lugar, torna-se paulatinamente mais claro que o país procura apro-
fundar os laços econômicos e políticos com seus vizinhos asiáticos, 
afetados por tensões e desencontros diplomáticos na última década. 
O Banco de Investimento em Infraestrutura Asiático, neste contex-
to, é uma ferramenta para consolidar os vastos interesses chineses 
na região e desafiar a atuação do Banco de Asiático de Desenvolvi-
mento (BAD), que atua sob influência japonesa e norte-americana. 
Ambas as tendências se enquadram num cenário em que a China 
atua de maneira mais proativa, através das suas finanças, para remo-
delar a ordem internacional conforme seus interesses.

Por fim, como as evidências indicam, a China manterá as re-
formas no sentido da internacionalização de sua moeda, da maior 
participação do capital privado na economia e da comercialização 
no sistema financeiro, de modo que o sistema financeiro seja capaz 
de se adaptar as novas dinâmicas que surgem conforme o papel da 
economia chinesa no mundo se torna cada vez maior. Os riscos 
acumulados internamente até o presente, apesar de sérios, não são 
uma ameaça significativa a estabilidade macroeconômica chinesa. 
A posição de solidez macroeconômica e o caráter gradual das refor-
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mas implementadas indicam que a transição para o “novo normal” 
da economia chinesa deve ser bem sucedido. É fundamental que o 
sistema financeiro consiga alocar recursos para estimular este pro-
cesso e que as instituições de regulação e supervisão garantam a 
estabilidade do processo de abertura, evitando choques e a criação 
de bolhas financeiras que possam ameaçar a estabilidade política e 
social do país.

5. Considerações finais 

O presente trabalho buscou compreender qual o papel desem-
penhado pelo sistema financeiro nacional durante o período entre  
1978 e 2014. Sob a ótica do Estado, o mesmo teve um papel fun-
damental enquanto uma ferramenta utilizada para canalizar pou-
pança e proporcionar taxas de investimentos que permitiram ao 
país realizar a transição bem sucedida de uma economia socialista 
para uma onde as forças de mercado desempenham papel de maior 
relevância. Independentemente do rótulo utilizado para definir a 
economia chinesa, é notável como as forças do Estado interagiram 
com aquelas de mercado para beneficiar um modelo de desenvolvi-
mento específico que logrou transformar o país na segunda maior 
economia do mundo. 

As mudanças ocorridas desde 1978 delegaram um papel de 
maior importância às forças de mercado, mas sem o desaparecimen-
to do Estado na esfera financeira. A despeito do aprofundamento 
do mercado de capitais na última década, o sistema financeiro ain-
da é majoritariamente dominado por bancos, principalmente de 
propriedade estatal. Durante o período, o Estado mostrou flexibi-
lidade em episódios como o do acúmulo de non-perfoming loans, 
em que conseguiu recapitalizar os principais bancos sem gerar in-
flação ou constranger o processo de crescimento econômico. Neste 
sentido, um dos atributos positivos do sistema financeiro chinês é 
que desde a abertura, não houve choques significativos ou crises 
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financeiras que abalassem a trajetória do desenvolvimento.
A evolução da economia chinesa, e particularmente do siste-

ma financeiro, provou que modelos universais nem sempre têm de 
ser adotados. O sistema financeiro chinês, marcado pela predomi-
nância dos bancos e pela intensa intervenção estatal no direciona-
mento do crédito, foi sujeito a muitas críticas por parte de analis-
tas ocidentais. A abordagem chinesa durante os anos de reforma, 
caracterizada pelo gradualismo, foi criticada por não se adequar 
às “terapias de choque” sugeridas pelo mainstream econômico da 
época – nomeadamente, o neoliberalismo. Hoje, mesmo diante do 
sucesso econômico do país, segue, no plano internacional, a mes-
ma retórica de liberalização urgente. É indispensável que o sistema 
financeiro de modernize e se reestruture para atender as demandas 
de uma economia que deve se adaptar nos próximos anos, mas é 
necessário que a pressão por mudanças não acelere o processo de 
tal forma que as finanças venham a se tornar seio de instabilidade. 

  Em vista disso, cabe retomar o conceito de desenvolvimen-
to de Luiz Carlos Bresser-Pereira (1968, p.16, grifo nosso), no qual 
“o desenvolvimento é um processo de transformação econômica, 
política e social, através da qual o crescimento do padrão de vida 
da população tende a tornar-se automático e autônomo”. Um dos 
fatores mais importantes para que a China tenha conseguido tirar 
660 milhões de seus cidadãos da condição de extrema pobreza foi a 
manutenção de uma política econômica voltada para manutenção 
da estabilidade política e social. Garantir que o processo de de-
senvolvimento econômico se torne automático e autônomo, como 
na definição de Bresser-Pereira, será o grande desafio da China no 
futuro que poderá traçar um novo nexo entre as finanças em desen-
volvimento.

Vivemos acostumados a ver uma determinada “ordem mundial” 
como uma realidade objetiva, portanto, inevitável, à qual todos os 
seus componentes devem se adaptar, que acaba-se subjugando o 
grande poder transformador do enorme laboratório de experiências 
que é a China. Assim como o país conseguiu mesclar duas coisas 
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aparentemente antagônicas, como o socialismo e o capitalismo, 
talvez novas interpretações acerca do papel do sistema financeiro 
para o desenvolvimento estejam pouco a pouco sendo delineadas. 
Paulatinamente, países periféricos podem identificar no caso chinês 
um modelo a ser seguido nas fases iniciais de desenvolvimento eco-
nômico, principalmente no que tange a manutenção de um sistema 
financeiro que não tem de estar obrigatoriamente em linha com os 
preceitos de manuais de economia, mas que atenda às demandas 
particulares do desenvolvimento nacional. 
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Ciberespaço: um estudo introdutório 
sobre a atuação dos atores das 
Relações Internacionais neste 

âmbito espacial 

Ângela Maria Wenclevski Kensy 1 & Paulo Jonas Grando2 

Abstract

This article explains how the International Relations’ actors operate in 
cyberspace, seen as a fifth space domain, built by the inventive action 
of mankind. Cyberspace has become a “new element” of power from the 
different actions of the international actors, since the perception that 
every actor has of cyberspace is singular. Theoretical analogies based on 
authors who deal with the term power in IR have been made to relate 
the prospect of this knowledge of the field with the actions and ideas of 
each international actor within cyberspace. 

Keywords: 
cyberspace, power, international actors, State-non-state and individual 
actors

Introdução 

A dominação do espaço sempre foi uma atividade social pratica-
da pelos indivíduos e pelas estruturas de poder que os mesmos 

erigiram para esta finalidade. Na história da humanidade, as grandes 
mudanças de paradigmas e até mesmo de modos de vida inserem 
atividades de domínio espacial, as quais, também tendem a estar 
relacionadas à avanços tecnológicos. Com a criação do computador 
1 E-mail do contato: angelamwkensy@outlook.com
2 E-mail do contato: grando@univali.br
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e posteriormente da Internet, o espaço cibernético foi concebido 
e tornou-se um ambiente relevante para que as relações entre os 
atores internacionais ocorram. Com isto, no âmbito das Relações 
Internacionais (RI), a atuação dos atores internacionais no espaço 
cibernético provoca impactos que afeta as relações concretas entre 
os povos e os Estados. Por isso, um estudo sobre esta temática ajuda 
a visualizar as atividades dos atores internacionais no século XXI.

O problema da pesquisa envolveu as seguintes observações e 
premissas: a) O ciberespaço se tornou um “novo elemento” de po-
der no âmbito das RI. b) Este elemento de poder é o que os atores 
internacionais fazem dele. c) A percepção que cada ator internacio-
nal tem do ciberespaço é singular. Decorrente dessas observações, o 
questionamento de pesquisa indaga como os atores internacionais, 
de acordo com a definição de Thales Castro (2012), atuam no ci-
berespaço.

Os objetivos da pesquisa implicaram em: a) definir ciberespaço 
na perspectiva de seu surgimento e da operacionalização deste con-
ceito como um “novo elemento de poder” que pode ser apropria-
do e utilizado pelos atores internacionais; b) identificar a atuação 
que cada ator internacional tem do ciberespaço e; c) explicitar as 
principais concepções que os atores internacionais mantêm com 
o ciberespaço ao explorar, produzir e distribuir a informação para 
criar vantagens e influenciar acontecimentos em outros ambientes 
ou cenários de poder. 

Em relação à metodologia, primeiramente a definição sobre ci-
berespaço foi exposta através da perspectiva de Daniel Kuehl (2009) 
e de Joseph Nye (2010). A discussão sobre a concepção de poder foi 
iniciada com Aníbal Quijano (2007), Hans Morgenthau (2003), 
passando por Michel Foucault (1998) e Thales Castro (2012). Para 
explicar a origem, a infra-estrutura e as características do espaço ci-
bernético Manuel Castells (2001), Everton Lucero (2011) e Daniel 
Kuehl (2009) são as fontes principais do trabalho. Thales Castro 
(2012) ainda contribui com sua classificação dos atores interna-
cionais, cuja perspectiva de atuação se baseou nas reflexões de Ja-
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mes Der Derian (2009), Evegny Morozov (2011), Luke Harding 
(2014), Glenn Greenwald (2014) e Julian Assange (2013).

A estrutura redacional do trabalho apresenta na primeira seção 
o ciberespaço como um “novo elemento de poder” nas RI e nesta, 
uma concepção de ciberespaço é apontada bem como os elementos 
de poder demonstram que este é um ambiente e uma condição para 
o exercício do poder. Na seção redes e poder é trabalhada a ori-
gem, a infra-estrutura e as principais características do ciberespaço 
e na terceira parte é exposta a atuação de cada ator internacional 
na rede, subdividida em atores estatais, não estatais e individuais. 

1. O ciberespaço como um “novo elemento de po-
der” nas Relações Internacionais

Nas RI, muitas vezes, o estudo da estrutura de poder vigente 
dentro de um âmbito espacial é importante para se compreender, 
explicar e prever possíveis comportamentos que os atores interna-
cionais tendem a produzir. Entretanto, poder é um termo muito 
debatido, mas, ao mesmo tempo é um conceito complexo para 
admitir uma definição precisa e sintética sobre suas múltiplas di-
mensões. Ao ser concebido como uma ferramenta para que o poder 
possa ser exercido, o espaço cibernético tornou-se um “novo ele-
mento de poder”. Deste modo, será apresentado uma definição de 
ciberespaço e, em seguida é feita uma reflexão mais sistematizada 
sobre o conceito de poder nas RI. 

Como o fenômeno estudado começou a ter mais relevância so-
cial, política e econômica, isto fez com que alguns autores passas-
sem a estudar o tema com mais intensidade. Dentre eles, Daniel T. 
Kuehl (2009) destaca que na criação do ciberespaço, o desenvolvi-
mento de novas tecnologias para conhecer e dominar o espaço ter-
restre, o marítimo, o aéreo e o sideral só foi possível pelos avanços 
tecnológicos em cada época específica. Ao se referir ao ciberespaço, 
o autor citado o define como um “[...] domínio global dentro do 
ambiente da informação [...] moldado pelo uso da eletrônica e do 
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espectro eletromagnético para criar, armazenar, modificar e explo-
rar informação através das redes interdependentes e interconecta-
das utilizando tecnologias de informação e comunicação ”3.

Além da construção de uma definição semântica, Daniel T. 
Kuehl (op. cit.) apontou quatro aspectos para caracterizar o ciberes-
paço e os recortou para produzir uma definição mais ampla. Estes 
aspectos incorporam a noção de que as redes estão localizadas no 
espaço físico e no virtual. Por isto, elas dependem de uma infra-es-
trutura física e técnica para poder funcionar e, também, da utili-
zação de tecnologias eletrônicas para se “entrar” nesse ambiente. 
Nesta perspectiva o autor destaca que o ciberespaço: a) atua como 
um espaço operacional criado para facilitar o uso e a exploração da 
informação e, sua dinâmica de interação e de intercomunicação 
humana é um fator que estrutura a economia global do século XXI; 
b) é um espaço concebido e construído pelos seres humanos4 ; c) 
é utilizado para “criar, armazenar, modificar e explorar a informa-
ção” que gera mudanças comportamentais na sociedade, pois foi 
concebida de acordo com o interesse dos atores envolvidos e; d) 
no ciberespaço as redes são interdependentes e interconectadas o 
que torna esta infra-estrutura relevante para a segurança nacional 
e às RI, dado que as tecnologias de informação e de comunicação 
são importantes para conectar os atores envolvidos que podem ser 
Estados-Nações, suas instituições, comunidades organizadas e até 
mesmo indivíduos que podem ou não ser vinculados ao Estado5  

3 Tradução livre. “cyberespace is a global domain within the informa-
tion environment whose distinctive and unique character is framed by the 
use of electronics and the electromagnetic spectrum to create, store, modify, 
exchange, and exploit information via interdependent and interconnected 
networks using information-communication Technologies.” (KUEHL In: 
KRAMER, 2009).
4 Outras tecnologias que ajudam a dominar as outras esferas espaciais 
como veículos, navios, aeronaves e satélites os quais também utilizam tecnolo-
gias eletrônicas de comunicação não podem ser consideradas parte do ciberes-
paço por serem empregadas apenas na esfera física e criarem um fenômeno por 
si só, enquanto o ciberespaço se configura como um espectro eletromagnético 
(op. cit. 2009).
5 Deve-se destacar a vinculação do autor com a visão estato-cêntrica por 
trabalhar para um órgão Estatal dos EUA.
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(KUEHL, 2009). 
Do exposto, cabe ressaltar a inter-relação entre os aspectos res-

saltados por Kuehl (2009) a operacionalização e utilização do ci-
berespaço cria uma forma específica de relação social. Enquanto 
a interdependência da/na rede é consequência do próprio siste-
ma. Neste sentido, o ciberespaço faz parte do cotidiano social e a 
dependência humana desta tecnologia se tornou fundamental na 
contemporaneidade. Diante destes aspectos, o ciberespaço pode ser 
visto como uma relação de poder a ser apropriada6  socialmente. 

Outra percepção de ciberespaço é a de Joseph Nye (2010), de-
finida como o espaço geográfico onde há muitas camadas de ati-
vidades que atuam através de um regime híbrido, composto de 
propriedades virtuais e físicas7 . Estas propriedades virtuais podem 
também ser chamadas de informacionais no momento em que elas 
têm características de redes econômicas de crescente retorno e prá-
ticas políticas de difícil controle jurisdicional. 

A definição de ciberespaço de Nye (2010), se comparada com a 
Kuehl (2009) é bastante rudimentar. Todavia, no capítulo cinco de 
The future of power, (Diffusion and cyberpower) Nye tenta provar 
com argumentos científicos e factuais que o poder não está mais 
somente no domínio do Estado, mas difuso entre todos os atores 
internacionais que utilizam a rede. Neste trabalho, Nye relaciona 
as noções de ciberespaço com a de poder e adota o termo cyber-
power8  para que o contexto introduzido pelo ambiente cibernético 

6 Este debate é feito na seção 2.
7 As propriedades físicas são tratadas na próxima seção.
8 Cyberpower em Nye (2010) é um conjunto de recursos baseados na 
utilização da informação eletrônica e de computadores. Esses recursos incluem 
a criação, controle e a comunicação que pode ser feita através da infraestrutura 
técnica e física, das redes ou conexões, do desenvolvimento de softwares e até 
mesmo à partir das habilidades humanas. Nye também define o significado de 
cyberpower com base na ótica behaviorista como a habilidade de atores obte-
rem resultados escolhidos através do uso de recursos de informação interconec-
tados do domínio cibernético. Logo, de acordo com o autor, os atores envolvi-
dos podem almejar resultados dentro do próprio ciberespaço ou fora através do 
uso dos instrumentos cibernéticos.
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também faça sentido na sua teoria de soft power 9  e hard power10 
.  O problema de sua teoria é que o Estado não deixa de ser o ator 
protagonista por principalmente deter ou controlar (como proprie-
tário ou pela edição de normas legais) a infra-estrutura física do 
ciberespaço. De certa forma, a sua teoria passa a impressão de que 
Estados democráticos estão em constante defesa de interesses para 
o bem comum e que atores não estatais que atuam no ciberespaço 
e que fogem da jurisdição Estatal são ameaças ao Estado e à sua 
segurança11 . 

Outra formulação teórica, sobre a dimensão do ciberespaço re-
lacionada à questão do poder e a atuação dos atores internacionais 
no século XXI, vem da perspectiva de Aníbal Quijano (2007) so-
bre a globalização. Para este autor, este fenômeno é sinônimo da 
contínua e crescente integração econômica, política e cultural do 
mundo, que só pôde nascer e se ampliar devido à revolução cien-
tífico-tecnológica que desenvolveu sistemas de comunicação mais 
eficazes e transportes de qualidade. 

Em outras palavras, através do desenvolvimento tecnológico, 
fenômenos e processos passaram a afetar o mundo de uma forma 
imediata e simultânea. Com isto, também a interação social criaria 
uma relação subjetiva diferente com o espaço e o tempo devido 
as percepções criadas na “realidade virtual”, “sociedade virtual” e 
na “nova economia”. Para o autor citado, a “realidade virtual” ca-
racteriza-se na produção de conhecimento enquanto a “sociedade 
virtual” é a relação social que ocorre entre os usuários dentro da 
“realidade virtual”. Quijano avança em sua explicação e diz que 
muitas das ações humanas de hoje, ocorrem de forma impesso-
al, pois um “vasto e sistêmico maquinismo impessoal” foi criado 
na esfera virtual que é operacionalizada independente das decisões 

9 Soft power: termo cunhado para explicar todo tipo de poder que influencia 
indiretamente o comportamento ou os interesses da sociedade. Ele pode ocor-
rer por meios culturais ou ideológicos (NYE, 2004). 
10 Hard power: termo utilizado para explicar todo o tipo de poder exercido 
por meio da coerção ou ameaças (op. cit.). 
11 Temática é aprofundada na seção três deste trabalho.
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humanas. Logo, pode-se inferir que o ciberespaço para Quijano 
significa essa “realidade virtual” ligada à globalização, que passou a 
ser interpretada como as tecnologias desse “maquinismo impesso-
al” que pode ser usado para explicar a interação humana ou a falta 
dela em uma sociedade onde as redes e as tecnologias se tornaram 
“indispensáveis”.

A definição de ciberespaço vai além da questão operacional. Este 
trabalho assume que o ciberespaço é um ambiente interdependente 
e interconectado, em que as relações sociais são afetadas pelas in-
formações criadas, armazenadas e distribuídas, como também pela 
subjetividade humana com este âmbito em relação ao espaço e o 
tempo. Também é considerado ciberespaço, toda a infraestrutura 
que o compõem.

Além dessas definições sobre ciberespaço, outro termo que me-
rece ser destacado e inserido neste debate é a noção de poder. O 
poder, antes de tudo, só é possível quando é exercido e este exercí-
cio só acontece em virtude da assimetria de poder entre os atores 
capazes de manifestá-lo e de exercê-lo (FIORI, 2007). Para Aron 
(2002), poder12  significa uma relação entre homens, que resulta 
na “capacidade de fazer, produzir, ou destruir.” Devido à variedade 
de condutas e meios que os atores usam para atingir seus objetivos, 
Aron defende que o poder não pode ser medido, mas que é a ca-
pacidade de fazer e influir na conduta de outros indivíduos. Para o 
autor, nas RI, poder significa a capacidade de uma unidade política 
impor sua vontade a outras. Para isto ocorrer, internamente há uma 
luta entre grupos ou indivíduos que estão em constante rivalidade 
para assumir o poder do Estado e falar pela nação. 

Para Aron, os homens de poder ou homens de potência, são 
aqueles que conduzem as RI, influenciam “a conduta de seus seme-
lhantes e a própria existência da coletividade” (op. cit.). Com base 
nesta analogia que o ciberespaço pode ser pensado como um ele-

12 Aron (2002) discorre sobre a diferença entre poder que para ele é 
designado ao Estado, indivíduos e grupo internos, e poder enquanto potência 
atribuído às unidades políticas.
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mento de poder, ou seja, como um dos meios de ação utilizado por 
parte desses atores para influenciar a conduta dos demais Estados, 
diferentes organizações e dos grupos humanos. 

Num sentido complementar às reflexões de Aron (2002), ao 
operacionalizar o exercício de poder, Quijano (2007) destaca cinco 
âmbitos da dinâmica social em que o poder é exercido: sexo, tra-
balho, subjetividade, autoridade coletiva e natureza. A luta assimé-
trica pelo controle destes fatores faz com que os atores estejam em 
constante interação e disputa, fator que explica as relações de poder 
nas sociedades humanas. Neste processo, três elementos são neces-
sários e estão co-presentes: a dominação, a exploração e o conflito, 
cujo surgimento depende do momento histórico, do seu caráter 
particular e de seu movimento. Cada um destes fatores produz os 
seus recursos e os seus produtos, os quais variam em ritmo, manei-
ras e medidas diferentes. Mas, mesmo assim, estas fazem parte do 
complexo estrutural das relações de poder.

Poder é um termo que várias escolas de RI tentam entender de 
maneira restrita e ampla. A mensuração do poder restrito acontece 
por meio de estruturas de autoridade que podem ser verticais ou 
horizontais. Para Thales Castro (2012), autoridade é uma mani-
festação indireta do poder, ou seja, é uma forma legitima de poder 
aceita pelos atores envolvidos, que através do seu exercício provoca 
um poder potencial. Dentro da percepção de autoridade vertical 
nota-se uma concepção hierarquizada, cujo objetivo é exercer o uso 
e a manipulação do interesse e da força para gerar poder. Por outro 
lado, a autoridade horizontal serve para estruturar ações de cunho 
coordenativo com a autoridade vertical, ou seja, a noção do exer-
cício de poder ocorre por parte dos Estados durante o processo 
administrativo de suas funções13 .  A noção ampla de poder ocorre 
quando há uma interação humana em qualquer cenário e contexto. 
Para Castro (2012), a busca pelo poder por parte dos atores consi-

13 Para Jackson e Sorensen (2007) a atuação estatal se justifica, pois 
espera-se que o Estado exerça seu poder sobre cinco âmbitos básicos de uma 
existência humana: viabilizar ordem, segurança, justiça, liberdade e bem estar.
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derados “não tradicionais”14  implica um conjunto de forças aplica-
das que buscam maximizar os seus ganhos nas ações empreendidas.  

Em seu livro, Thales Castro (2012) sintetiza as principais noções 
de poder no campo das RI: o mais comum é a noção de poder 
restrito exercido por uma autoridade, enquanto a noção de poder 
amplo é pouco debatida. Todavia, uma das definições de poder 
utilizada pelo autor é “[...] a capacidade de um ator no palco in-
ternacional utilizar recursos e ativos tangíveis e intangíveis, de tal 
forma a influenciar os resultados de eventos internacionais para a 
sua própria satisfação”15  (JONES; ROSEN, 1982 apud CASTRO, 
2012). Esta definição é diferenciada das demais por citar um ator 
internacional e não necessariamente uma autoridade estatal com 
enfoque no âmbito do exercício do poder, o palco internacional.

O ciberespaço pode ser considerado um desses palcos interna-
cionais por ser um âmbito de constante influência e atrito de inte-
resses por parte dos atores em cena. A utilização de recursos e ativos 
tangíveis e intangíveis também merecem ser destacados, pois mui-
tos deles estão dentro do ciberespaço e são usados para o exercício 
de poder por parte dos atores internacionais. Esta elucidação indica 
que as constantes relações de poder não ocorrem somente por parte 
de atores tradicionais das RI, mas também por parte de qualquer 
ator que possa influenciar o âmbito internacional de acordo com o 
seu interesse.

Neste debate, outro autor clássico é Hans Morgenthau (2003). 
Para este teórico, o ator internacional que protagoniza o campo é 
o Estado-Nação e todos seus interesses são definidos em termos 
de poder. No âmbito da política internacional, a luta pelo poder 
é constante, sendo vista como objetivo a ser alcançado, não como 
um meio, mas um fim em si mesmo16 . Por isto, o poder é definido 

14 As aspas são do texto original do autor (CASTRO, 2012).
15 Tradução livre de: “The ability of an actor on the internacional stage 
to use tangible and intangible resources and assets in such a way as to influence 
the outcomes of international events to its own satisfaction.” (JONES; RO-
SEN, 1982 apud CASTRO, 2012).
16 A relação de poder pode ser notada em todos os tempos históricos, até mes-
mo antes da criação do Estado-Nação moderno (MORGUENTHAU, 2003).
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como as mútuas relações de controle estabelecidas entre os titulares 
da autoridade pública e entre as pessoas em geral, o que implica 
pensar que o seu exercício depende do somatório de atributos para 
que o ator “mais poderoso” imponha sua vontade em cada relação.

Ainda, na contribuição de Hans Morgenthau (2003) a noção de 
poder nacional implica os elementos que fazem parte do poder na-
cional ou da autoridade estabelecida. São eles: 1) a posição geográ-
fica das nações, que inclui os acidentes geográficos que protegem 
as fronteiras dos países; 2) os recursos naturais para alimentação 
e produção de matérias-primas; 3) a capacidade industrial para o 
desenvolvimento; 4) a capacidade militar, tanto do desenvolvimen-
to tecnológico, como das lideranças que elaboram novas táticas e 
estratégias; 5) a quantidade e a qualidade das forças armadas para 
proteger uma nação de acordo com seus interesses nacionais; 6) 
o tamanho da população para apoiar a nação e manter a planta 
industrial e militar ativa; 7) a índole nacional que se destaca como 
sendo o padrão cultural de uma dada nação; 8) a moral nacional 
vista como a opinião pública relacionada à decisões do Estado na 
política internacional; 9) a diplomacia que une todos os elementos 
do poder nacional para buscar os interesses dos Estados no âmbito 
internacional e; 10) a qualidade do governo para equilibrar todos 
os recursos materiais e humanos disponíveis para implementar as 
políticas “mais eficazes”. Por fim, em Morgenthau as relações inter-
nacionais são sempre estato-cêntricas, por mais que haja a emer-
gência de novos atores internacionais, cujas ações extrapolam o 
alcance dos governos.

Outra noção de poder que vincula esta noção às esferas sociais 
emerge da contribuição de Michel Foucault (1998). Este autor 
defende que as relações de poder atravessam todo corpo social. E 
mais, o poder só existe na medida em que é exercido. Isto quer dizer 
que o poder não é um objeto, mas uma relação e até mesmo uma 
ação para defender a reprodução das relações de força. Entretanto, 
o exercício do poder não acontece somente de forma violenta, tam-
bém ocorre de maneira atrativa, pois o poder “produz coisas, induz 
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ao prazer, forma saber [e] produz discursos.”17  (op. cit.). 
Em Foucault (1998) o poder é parte essencial de uma maquina-

ria complexa em que todos o possuem: tanto os que exercem como 
os que são submetidos ao exercício do poder. Nesta “máquina”, 
estruturada de forma piramidal, todos os elementos da hierarquia 
estão em “uma relação de apoio e de condicionamento recíprocos”, 
e são heterogêneos por manter a sua especificidade. Por isso, não se 
pode associar relações de poder somente ao Estado ou ao seu apa-
relho, pois o poder é mais denso e está difuso em todos os âmbitos 
em que há uma convivência social (op. cit.). 

Ainda, com base em Foucault (1998) é possível ressaltar a cons-
tante relação entre dominadores e dominados18 , pois se assume 
que há homens que dominam outros homens e neste processo se 
cria uma diferença de valores. No mesmo sentido, há classes que 
dominam outras classes para criar a ideia de liberdade; e homens 
que conquistam certas coisas que necessitam para viver. As pala-
vras-chave para essa interpretação são: valores, liberdade e lógica. 
É através delas que as regras e direitos são criados, não para ter um 
significado essencial, mas para impor uma direção aos dominados, 
enquanto os privilégios dos dominadores prevalecem. Nesse senti-
do, a violência também é exercida, uma vez que as regras são criadas 
para manter a dominação. Então, quem se apoderar das regras e 
ocupar o lugar dos dominadores, quem se disfarçar para perver-
tê-las e utilizá-las contra os dominadores ao mudar “as regras do 
jogo” vai exercer o poder em dado momento. Mas, como assinala 
Foucault (op. cit.), o exercício do poder está em constante transi-
ção, pois nas relações entre dominador e dominado resistências são 
produzidas19  e isto acontece no espaço cibernético, onde há uma 

17 Pode-se fazer uma analogia com a teoria de soft power de Joseph Nye 
(2002), a maneira que o autor explica o exercício de poder através de duas for-
mas sendo: a primeira uma forma mais atrativa, denominada soft e; a segunda 
uma concepção mais agressiva, chamada de hard power (NYE, 2004).
18 Michel Foucault utiliza essa interpretação à partir de uma leitura de 
“Nietzsche. Na genealogia e a história” (nome do cap. II da obra citada) (FOU-
CAULT, 1998).
19 Por isso que Michel Foucault (1998) valoriza a genealogia e a história, 
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constante relação entre dominadores e dominados, ainda mais por 
este domínio ter sido criado pelos homens20 . 

Há dificuldade em caracterizar quem exerce o poder no cibe-
respaço pela complexidade em identificar os atores envolvidos, ou 
seja, definir quem é o dominado e o dominador. A analogia com a 
noção de poder de Michel Foucault e o ciberespaço é de que neste 
espaço o corpo social interage. Por isto, o poder deve ser exercido 
para que o maquinismo seja funcional. O interessante do ciberes-
paço é que este espaço pode ser utilizado como um instrumen-
to contra o exercício tradicional de poder, pois segundo Foucault 
(1998), este também ocorre quando se luta contra o poder vigente 
para mudar a relação entre dominados e dominadores.

Embora cada um dos autores trabalhados apresente diferentes 
elementos para definir poder, é possível notar algumas semelhan-
ças: a) o poder existe através do seu exercício, ou seja, via relações 
sociais; b) a existência de uma hierarquia, assimetria ou até mesmo 
de uma pirâmide caracteriza a estrutura ou a relação entre quem 
exerce o poder e os que são dominados e; c) apesar de um ator sem-
pre predominar as relações de poder, é importante observar que o 
exercício do poder está em constante mudança, devido a situações 
de atrito, dominação e conflitos. 

Logo, dado que esta seção tratou o ciberespaço como um “novo 
elemento” de poder nas RI. Sua definição mostra que neste espaço 
de relações sociais, o exercício do poder é uma constante utilizada 
para definir a constituição do próprio ciberespaço, e age na apro-
priação dos resultados e na determinação dos usos ou finalidades 
deste âmbito espacial. Desta forma, o ciberespaço pode ser visto 
como uma ferramenta do exercício de poder dos que regem este 
espaço, cujo surgimento, infra-estrutura e fenomenologia são abor-
dadas a seguir.  

pois é através delas que se pode notar o exercício do poder em todas as esferas 
das relações humanas.
20 A associação do espaço cibernético como uma criação humana ocorre 
através da analogia apontada por Kuehl em sua definição de ciberespaço 
(KUEHL In: KRAMER, 2009).
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2. Redes e poder: origem, 
infraestrutura e características do ciberespaço

A primeira seção definiu o ciberespaço para que fosse possível 
compreendê-lo como um novo nível espacial e um meio pelo qual 
ocorre o exercício do poder. Entretanto, para demonstrar a atuação 
e concepção que cada ator internacional possui do ciberespaço, é 
necessário descrever sua origem, infraestrutura e suas “característi-
cas ciberculturais”21 , assunto central desta seção.

As redes de computadores, que resultaria na criação da Internet 
e do ciberespaço, tiveram início na década de 1950. Esta invenção 
foi estimulada pela rivalidade tecnológica entre o bloco capitalista 
e comunista: em 1957, a URSS lançou o Sputnik e um ano mais 
tarde os EUA criaram a Agência de Projetos Avançados de Pesquisa 
(ARPA) (CASTELLS, 2001). O objetivo da ARPA era criar uma 
rede que conectasse conhecimentos entre seus membros em diver-
sas universidades dos EUA para que a troca de informações gerasse 
maior desenvolvimento tecnológico (LUCERO, 2011). 

No contexto da Guerra Fria, a década de 1960 foi marcada pelo 
viés militar, comercial e pelo avanço nas tecnologias de informação. 
A ARPANET, primeira rede de comunicações via computadores 
com um design descentralizado e flexível para que pudesse resistir 
a um ataque nuclear, foi criada em 1969 (JORDAN, 1999). Mas, 
com a diminuição de financiamentos do governo norte-americano, 
muitos cientistas migraram do setor militar para o comercial, mais 
precisamente para a Xerox22 , que se destacou por ter sido a primei-
ra companhia comercial a desenvolver o computador pessoal (PC). 

21 Características ciberculturais são as características culturais que emer-
giram com a criação da rede. Elas são importantes, pois os princípios criados 
pelos usuários moldaram a criação e a forma como o ciberespaço é visto pelos 
diferentes atores internacionais.
22 Essa migração também ocorreu por causa da forte desaprovação da 
opinião pública em relação a Guerra do Vietnã, uma característica dos movi-
mentos contra-culturais (BELL, 2001).



67

Na época, a IBM já era líder no setor de computadores e softwares 
comerciais, mas com a emergência de uma nova companhia, come-
çou a popularização do PC e da rede (BELL, 2001) que, contudo, 
ainda levou algumas décadas para se tornar um produto de massa. 

A internacionalização da rede ocorreu ainda na década de 1970. 
No inicio, somente havia uma conexão entre quatro pontos dentro 
dos EUA, mas em 1977, havia cerca de 111 pontos conectados 
entre a Grã-Bretanha, Noruega, os Estados Unidos e alguns paí-
ses da Europa (DODGE & KITCHIN, 2001 apud BELL, 2001). 
Dentre essas redes destacava-se a PRNET e a SATNET, ambas de 
universidades norte-americanas que 1973 desenvolveriam a tecno-
logia Transmission Control Protocol (TCP), subdividida em duas 
em 1978: a TCP e a Inter-network Protocol (IP), ambas utilizadas 
até hoje 23 (CASTELLS, 2001). 

Os primeiros desenvolvimentos da rede tiveram apoio de ins-
tituições governamentais, universidades e centros de pesquisa que 
incentivaram a distribuição gratuita de conhecimento e softwares, 
além do uso cooperativo de recursos. De uma rede descentralizada 
e poder de computação distribuído e interdependente (op. cit.), a 
década de 1980 gerou a padronização do TCP/IP com o modelo 
Open System Interconnection (OSI), desenvolvido pela Organiza-
ção Internacional de Padronização em conjunto com diversos go-
vernos. Além de uniformizar a rede, a intenção era também tirar 
das mãos do setor privado os diferentes protocolos que poderiam 
criar diferentes redes (LUCERO, 2009). 

A década de 1990 foi marcada por uma série de fatores que 
moldaram o ciberespaço atual. O primeiro foi a privatização da tec-
nologia das redes de computador que pertenciam ao setor público 
e que passaram para o âmbito privado. Com isto, se populariza a 
comercialização do PC (CASTELLS, 2001). O segundo foi a cria-

23 Os Protocolos na Internet são a linguagem e o meio utilizado para os 
usuários se comunicarem e exercerem atividades quando estão na rede. Todos 
os computadores, para se comunicarem entre si, são dependentes de uma série 
de protocolos que permitem as atividades eletrônicas entre as máquinas e a 
rede.
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ção da World Wide Web (WWW), projeto de hipertexto global 
começado em 1989 por Tim Berners-Lee quando trabalhava como 
físico para o CERN 24. A WWW não foi privatizada nem paten-
teada que possibilitou a criação do Consórcio World Wide Web25  
(SITE W3C, 2015).

O sistema de computação do CERN tinha três problemas que 
Tim Berners-Lee quis resolver: a perda de informação por causa da 
rotatividade dos funcionários, a introdução de novos funcionários 
e a recuperação de informações armazenadas. Então, a WWW ser-
viu como um sistema para vários usuários procurarem e acharem 
informações perdidas na rede (BELL, 2001). Com a WWW tam-
bém foi criado, paralelamente, um sistema de múltiplas utilidades: 
o primeiro implicou no desenvolvimento dos protocolos HTML, 
HTTP e o URL26  criados para tornar o acesso via WWW simples 
e compatível com diferentes plataformas (BIZER; HEATH; et al. 
2008). Em segundo lugar foram desenvolvidos os servidores da rede 
que são os computadores que fornecem as informações das páginas 
da web. O terceiro sistema WWW está relacionado aos browsers27 
. Por último foram criadas as ferramentas de busca28  para provi-
denciar acesso aos dados das páginas da web (BELL, 2001). Todos 
esses mecanismos se popularizaram com a Internet e são utilizados 

24 CERN é a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.
25 O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacio-
nal no qual organizações filiadas, uma equipe em tempo integral e o público 
trabalham juntos para desenvolver padrões para a rede. Liderado pelo inventor 
da web Tim Berners-Lee e o CEO Jeffrey Jaffe, o W3C tem como missão con-
duzir a WWW para que atinja todo seu potencial, desenvolvendo protocolos e 
diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo (SITE W3C, 2015).
26 O HTML (Hypertext Makeup Language) é um conjunto de marcas 
de codificação interpretadas pelos browsers para obter informações.  Por outro 
lado, o HTTP (Hypertext Transfer Protocol), é utilizado pelos browsers para 
transferir a informação. Por fim, o URL (Uniform Resource Locator) é o ende-
reço utilizado pelos browsers para achar a informação (SITE W3C).
27 Os browsers são conhecidos como a Internet Explorer, Safári, Google 
Chrome, entre outros. Estes são os navegadores ou a interface visível entre os 
usuários conectados à rede (SITE W3C).
28 Ferramentas de busca são programas que pesquisam informações no 
interior do ciberespaço, como o Google, o Bing, Yahoo! e etc.
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até os dias atuais. 
Atrelada à cibercultura, o desenvolvimento da interface gráfica 

do ciberespaço tem relação com a tecnologia de realidade virtual 
(RV). Com a elaboração do protocolo virtual reality markup lan-
guage (VRML) foi possível integrar a RV com a WWW, a qual 
é considerada a interface gráfica da Internet, pois através dela foi 
possível reconhecer textos, vídeos, sons, hipertextos e figuras, os 
quais simplificaram a utilização do computador e da Internet para 
os usuários que não possuem conhecimento técnico (BELL, 2001). 

A invenção do programa The Onion Router (Tor), em 1995, 
pelo Laboratório de Pesquisa Naval dos EUA com 2,000 compu-
tadores servidores voluntários globais abriu a possibilidade de na-
vegação no ciberespaço em anonimato. Através do Tor, programa 
de camadas, dominado por hackers, crackers, atores internacionais, 
conhecido também como a Deepweb ou Darkweb, é possível aces-
sar qualquer tipo de mensagem e informação sem ser rastreado e 
de forma anônima. Com isto, se uma mensagem com criptografia 
é mandada pelo programa Tor, ela não é descodificada e chega com 
segurança ao seu destino final, sem ninguém saber o assunto ou 
quem mandou (LEIGH & HARDING, 2011). 

Com a evolução da informática, atrelada à criação das tecno-
logias da Internet, a cultura cibernética ou cibercultura, surgiu e 
moldou a percepção do ciberespaço desses atores originários. Au-
tores como David Bell (2001) e Lucia Santaella (2003) defendem 
que a cibercultura é sinônimo de ciberespaço por ela ter moldado a 
estrutura social e propiciar os princípios, valores e as características 
de funcionamento “da rede”. No mesmo sentido, ao defender a 
existência de um tecnopoder que considera os valores sociais que 
movem a tecnologia da rede, Tim Jordan (1999) diz que a tecnolo-
gia é produto da sociedade. 

Para Manuel Castells (2001, p. 39-61) quatro grupos culturais 
fazem parte da cibercultura: a meritocracia tecnológica, a hacker, 
as comunidades virtuais e a empresarial. Cada uma dispõe dos seus 
próprios valores, regras, hierarquias e características que se mesclam 
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no ciberespaço. 
Comunidades virtuais são pessoas que criaram fóruns, mensa-

gens, e-mails, salas de bate-papo e jogos para se expressar de acordo 
com seus próprios interesses e moldaram a forma social, os proces-
sos e o uso da Internet, ao emergir junto com os movimentos con-
tra-culturais da década de 1960. Seus primeiros membros foram 
pessoas que seguiam esta mentalidade de “estilo de vida diferente” e 
a importância dessas comunidades virtuais possibilitou que a liber-
dade de expressão fosse vista de uma forma universal. Entretanto, 
não há uma cultura comunal da Internet, pois como há vários inte-
resses, há uma gama de comunidades virtuais que não representam 
um sistema coerente de valores e regras sociais comuns. Entretanto, 
há duas características culturais similares: o valor da comunicação 
gratuita e horizontal e a capacidade de qualquer pessoa achar o seu 
caminho na rede ou até mesmo de criá-lo (CASTELLS, 2001). 

Por outro lado, as comunidades virtuais são descritas como um 
valor para Pierre Lévy (2000). O autor vai mais além ao caracterizar 
o ciberespaço pela “prática de comunicação interativa, recíproca, 
comunitária e intercomunitária, [...] heterogêne[a] e intotalizável 
no qual cada ser humano pode participar e contribuir” (op. cit.). 
Apesar de ser uma definição sobre o ciberespaço, pode-se notar que 
esta foi concebida a partir das práticas sociais que culminaram na 
geração da cibercultura. 

A cultura da meritocracia tecnológica tem base na comunidade 
acadêmica que estava na gênese da criação da Internet. Para Pierre 
Lévy (2000) o ciberespaço foi criado por um movimento social que 
tinha como grupo líder “a juventude metropolitana escolarizada”. 
O seu valor supremo é o descobrimento tecnológico de padrões 
de programação que possam contribuir para a construção de um 
sistema global de comunicação eletrônica via comunicação aberta 
de softwares e o compartilhamento do conhecimento tecnológico. 
A delegação e coordenação de tarefas são atribuídas a líderes com 
excelência acadêmica e boa reputação, os quais tendem a estar no 
topo da hierarquia desta cultura (CASTELLS, 2001). Este grupo 
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cultural se relaciona com o setor público no desenvolvimento da 
Internet e neste processo depende da excelência acadêmica das uni-
versidades. Esta cultura social abriu o caminho para que outros mo-
vimentos culturais emergissem, moldassem e fizessem sua própria 
interpretação do ciberespaço. 

A cultura hacker é a mais extensa e criou várias sub-culturas 
que estão baseadas na cooperação, reciprocidade e na informalida-
de para desenvolver a tecnologia digital. Seu valor primordial é a 
liberdade criativa para inovar, criar, se apropriar do conhecimento 
disponível e redistribuí-lo através de qualquer meio. Entretanto, 
há a sub-cultura hacker atrelada a princípios políticos contra-cul-
turais, tais como os movimentos cyberpunks, os crackers entre ou-
tros29 . O que os mantém unificados é a crença generalizada no po-
der das redes de computação e a determinação em manter o poder 
tecnológico como algo comum (CASTELLS, 2001). Contudo, o 
problema da cibercultura hacker é a má fama atrelada ao próprio 
nome cujas causas estariam nos movimentos sub-culturais e em 
ações deletérias, praticadas, por agentes que as mídias tratam como 
hackers, mas que a comunidade ou cultura trata como ladrões ou 
criminosos comuns. 

Por fim, a cultura empresarial da Internet se expandiu a partir da 
década de 1990 com a privatização e a comercialização do compu-
tador e das redes. As empresas de tecnologia foram a força motora 
para a expansão da Internet ao criaram a “economia da Internet”. A 
ação dessas empresas lhes permite ganhar dinheiro ao transformar 
ideias tecnológicas em novos produtos a serem comercializados e 
novas formas para viabilizar suas relações comerciais. Neste proces-
so, não se necessita mais de um recurso externo para fazer dinheiro, 

29 Cyberpunks é um gênero criado na ficção científica, mas que ganhou 
um significado político ao adotar os princípios hackers, mas também a crença 
no acesso ilimitado e total pelos computadores, a desconfiança das autoridades, 
a luta contra o poder tradicional, a vontade de causar barulho no “sistema”, 
surfar no ciberespaço e fazer as ações você mesmo. Por outro lado, crackers são 
grupos de hackers que através do conhecimento técnico praticam crimes contra 
usuários comuns (LEMOS, 2008). Existem vários outros grupos da sub-cultura 
hacker que não foram mencionados, mas que são ativos dentro do ciberespaço.
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mas sim de uma ideia inovadora que possa mudar a maneira das 
pessoas lidarem com o mundo (CASTELLS, 2001). Com isso, a 
cultura empresarial no/do ciberespaço passou gerenciar este am-
biente com a finalidade de produzir lucros. 

O ciberespaço é o resultado da cibercultura, pois sem ela, esse 
espaço não existiria. Entretanto, a cibercultura está vinculada ao 
que ocorre no mundo virtual como também aos movimentos cul-
turais e as relações sociais que emergiram nas outras esferas espa-
ciais30 . As utilizações de ambos meios espaciais influenciam na 
formação cultural e nos movimentos culturais. Exemplos disso são 
os movimentos sub-culturais dos hackers. Entretanto, as caracte-
rísticas fundadoras da cibercultura ainda perpetuam, embora haja 
uma constante mudança por parte dos seus usuários e as relações 
são cada vez mais heterogêneas. A história do desenvolvimento da 
infraestrutura cibernética, não pode ser desvinculada da percepção 
e da evolução cultural que acarretou o surgimento destes atores no 
campo da cibercultura.

Definido a origem e as características cibernéticas cabe destacar 
a infraestrutura da rede que molda o atual ciberespaço. Esta é com-
posta por três âmbitos ou camadas interdependentes, importantes, 
afetados e moldados um pelo outro. A primeira camada é composta 
pela estrutura física, ou seja, os satélites, os cabos de fibra óptica, os 
telefones, os computadores, tablets, celulares e todos os meios de 
comunicação que permitem a conexão em rede. Essa é a fundação 
para a entrada e a utilização do ciberespaço. A segunda camada é 
formada por uma base técnica, composta pelos técnicos de infor-
mática que concebem e estruturam as ações de programação por 
trás das páginas utilizadas no espaço cibernético31. A terceira cama-
da é a informacional cuja base é constituída pelas páginas que todos 

30 Seus primeiros usuários, na sua maioria, eram homens brancos e a 
linguagem dominante no ciberespaço ainda é o inglês. Este aspecto é explicado 
pelo papel dos EUA como líderes na criação e desenvolvimento da rede (BELL, 
2001).
31 Foi com base nos atores que compõem esta camada que a cibercultura 
começou.
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os atores acessam: são as páginas WWW onde o conteúdo postado 
na rede está armazenado (LUCERO, 2011). 

Entretanto, é possível falar em uma quarta camada, a social, ou 
aquela que é dependente do elemento humano. Através do acesso à 
informação, os usuários da rede se utilizam da conectividade atre-
lada ao conteúdo para afetar a sua subjetividade (KUEHL, 2009). 
Assim, essas múltiplas facetas ajudam a mostrar a complexidade da 
atividade dentro do ciberespaço e, por mais que haja um avanço 
tecnológico que faz com que mais máquinas assumam o trabalho 
antes operado manualmente, cada uma dessas camadas é liderada 
por um ator internacional ou um agente dentro de uma estrutu-
ra. Por isto, a importância de entender essa divisão do ciberespaço 
auxilia na compreensão do exercício de poder por parte dos atores 
internacionais, assunto que é tratado no tópico a seguir. 

 
3. Atores no ciberespaço: a concepção da rede pe-
los atores internacionais 

Após a abordagem acerca do poder, origem da rede, caracterís-
ticas ciberculturais e infraestrutura, esta seção trata das atividades 
dos diversos atores internacionais. Para isto, uma definição de ator 
internacional é sugerida com base no conceito de Thales Castro 
(2012) e uma abordagem sobre as tecnologias de informação será 
apresentada para ilustrar a atuação de cada categoria de ator inter-
nacional no ciberespaço.

Atores internacionais para Thales Castro (2012) são definidos 
como:

[...] os entes que exercem, influenciam ou moldam, direta ou 
indiretamente, o cenário internacional por meio da interação de 
inputs e outputs. [Atores internacionais] exprimem o exercício de 
titularidade, de representatividade e de capacidade de influência, 
de mando e de alteração dos atos e fatos internacionais. 

O autor citado destaca ainda que estes podem assumir a tipolo-
gia de atores estatais, não estatais e individuais e que dentro destas 
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tipologias ainda há outros subtipos. Na esfera estatal, há atores su-
praestatais como os organismos internacionais com personalidade 
jurídica; atores infraestatais32  que atuam dentro dos Estados Na-
cionais e que têm um exercício limitado ou exercem algum poder 
no cenário internacional, como na paradiplomacia; e por fim, ato-
res antiestatais ou paraestatais que são grupos revolucionários que 
buscam atingir seus interesses por meio da violência. 

Como atores não estatais emergem as corporações transnacio-
nais, chamados de atores do segundo setor. No terceiro setor estão 
as organizações não governamentais e movimentos sociais interna-
cionais. Por fim, em âmbito individual há os atores individuais in-
ternacionais que têm capacidade de influência por meio da sua atu-
ação individual e que não estão vinculados às atividades estatais33. 

O autor pós-moderno James Der Derian (2009) ajuda a pensar 
sobre o uso do ciberespaço pelos diferentes atores internacionais 
no campo das RI. De acordo com a sua percepção, as Tecnologias 
de Informação (TI) são elementos-chave para entender a utilização 
do ciberespaço. Nesta perspectiva, as TI podem ser definidas como 
uma interação de poder, conhecimento e técnica, para que assim, 
arquivos sejam criados, o conhecimento seja codificado, a informa-
ção seja transmitida e os efeitos sejam produzidos sem que haja um 
deslocamento no espaço físico pelos atores internacionais. Através 
dos avanços tecnológicos e da redução dos custos, as TI se tor-
naram mais amplamente disponíveis e acessíveis e, por isso, estão 
produzindo novas redes de poder nas RI, pois as redes se tornaram 
fundamentais para a circulação do poder. 

Der Derian (2009) também ressalta a existência de uma “ma-
triz heteropolar global”34, pela qual diferentes atores são capazes de 
produzir profundos efeitos globais via a interconectividade. Esses 

32 Os atores infraestatais não são tratados neste trabalho pelos seus inte-
resses serem relacionados ao interesse Estatal.
33 Presidentes são considerados atores estatais por atuarem em nome do 
Estado, então, não podem ser considerados atores individuais por não agirem 
em nome de seus interesses subjetivos (CASTRO, 2012).
34 As aspas são da acadêmica, pois o termo utilizado por Der Derian 
(2009) é global heteropolar matrix.
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atores internacionais têm diferentes identidades, interesses e forças, 
mas podem penetrar as fronteiras políticas, econômicas, religiosas 
e culturais através do uso da rede e, dessa forma, não estão vincula-
dos às regras dos governos soberanos e da utilização do espaço terri-
torial. Com isto, o autor permite conceber um fenômeno, no qual 
os atores internacionais têm respaldo para atuarem dentro da rede, 
mas ao fazer isto, também produzem ações no mundo concreto. 

3.1 Os atores Estatais no ciberespaço

A lógica do Estado moderno ainda está baseada nos princípios 
Westfalianos que consistem na soberania, ou seja, no “controle” da 
questão territorial e da população, em um governo aceito e reco-
nhecido internacionalmente. O sistema de Estados pós Westfália 
manteve o Estado como protagonista e este agiu para que essas re-
gras e princípios continuassem intactos. Contudo, o sistema permi-
tiu o surgimento de três categorias derivadas do ator estatal: atores 
surpraestatais, infraestatais e antiestatais ou paraestatais, os quais 
têm uma atuação pertinente dentro do ciberespaço, o interpretam 
e o utilizam de acordo com seus perfis e interesses próprios. 

Atores supraestatais são entidades internacionais que surgiram 
para coordenar certas relações entre os Estados. São exemplos a 
ONU, União Européia, Mercosul e outras, órgãos que os Estados-
membros criaram e que dotaram de personalidade jurídica inter-
nacional. Os atores infraestatais são considerados unidades subna-
cionais que podem ter capacidade político-jurídica de negociação 
e articulação internacional como no caso da paradiplomacia. Por 
outro lado, os atores anti/paraestatais são vistos como grupos re-
volucionários, guerrilheiros e fundamentalistas que desafiam a au-
toridade Estatal estabelecida e a sua soberania (CASTRO, 2012). 

A infraestrutura informacional e física35 do ciberespaço concede 
ao Estado a capacidade de controlar, espionar, censurar e difundir 

35 A infraestrutura física é controlada pelo Estado e a mandado do mes-
mo passa pelo setor privado.
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informações dentro da rede que podem trazer efeitos tanto dentro 
como fora dela. Com o aparato de censura desenvolvido para a 
rede informacional, Estados e governos são capazes de abertamente 
bloquear atividades políticas dentro do ciberespaço, mas ao mesmo 
tempo podem permitir qualquer tipo de atividade dentro da rede. 
A censura ocorre através da filtragem de palavras-chave, desta for-
ma, é possível bloquear sites baseados em palavras do URL e no 
texto de suas páginas (MOROZOV, 2011). Logo, assuntos sensí-
veis para países e conteúdos que governos não querem que sejam 
vistos por seus cidadãos são bloqueados36.

 A infraestrutura física, composta por cabos de fibra óptica, 
roteadores, datacenters37 e servidores raízes, que estão localizados 
em território Estatal, mostra como o controle da rede é feita pelos 
países desenvolvidos, com domínio dos EUA. Há treze principais 
servidores raízes espalhados pelo mundo: dez estão em solo estadu-
nidense, dois na Europa e um no Japão. Cada servidor raiz é de-
signado com uma letra (de A até M) e são administrados por doze 
organizações diferentes que incluem: empresas, instituições públi-
cas, acadêmicas e governamentais. Por questões de segurança, esses 
servidores raízes são descentralizados e instalados em oitenta loca-
ções diferentes, em trinta e quatro países (KARRENBERG, 2005) 
que estão subordinados à Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), organização de gerenciamento que está sob controle da 
ICANN38, órgão criado pelo Departamento de Comércio dos EUA 

36 Há diversas formas para burlar este sistema de censura, mas o usuário 
precisa ter um conhecimento técnico para fazer isto.
37 Datacenters são usados por companhias do segundo setor, enquanto 
servidores raízes estão sob a responsabilidade de órgãos estatais que controlam 
o sistema de DNS. Entretanto, os datacenters não estão imunes da vigilância 
estatal por estarem localizados em seus respectivos territórios.
38 A ICANN significa Corporação para a Designação de Nomes e Nú-
meros da Internet (ICANN), entidade privada estadunidense responsável por 
coordenar o Sistema de Nomes de Domínio (DNS) e determinar os domínios 
genéricos utilizados em todo o mundo que determinam o final de todos os 
websites .com, .br, .org e etc. O DNS funciona como um caderno de endereços 
de todos os domínios existentes. Domínios são os endereços utilizados na rede 
para entrar em um certo website (ex: www.univali.br). Cada computador na 
rede tem um único endereço, que são um conjunto de números chamados 
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(LUCERO, 2012). 
Pelo exposto, a distribuição do gerenciamento dos servidores 

raízes é privilegio das instituições norte-americanas e suas decisões 
são tomadas sem a consulta de outros governos e setores interessa-
dos (LUCERO, 2012). O trafego da rede não passa por esses ser-
vidores, mas como eles funcionam como um grande armazém de 
endereços eletrônicos, eles são importantes para descodificar todos 
os endereços que se encontram dentro do ciberespaço. Outro fator 
relevante é que duas dessas organizações responsáveis por esta fun-
ção são do setor militar norte-americano, o que demonstra o papel 
dos EUA no controle da infraestrutura física da rede. 

Os datacenters também são relevantes para os Estados, pois a 
informação armazenada neles39 pode ser de livre acesso pelos go-
vernos. O caso da Agência de Segurança Nacional (NSA) dos EUA 
é um dos maiores escândalos de invasão da privacidade pessoal e 
de vigilância por parte de um Estado. Este programa de invasão a 
servidores de empresas privadas chama-se PRISM40 e é usado para 
NSA coletar diretamente dos servidores de empresas norte-ameri-
canas, dados dos usuários em todos os formatos possíveis. A NSA 
também têm um sistema de coleta chamado Upstream para coletar 
informações em cabos de fibra óptica e outras infra-estruturas de 

de endereços de IP. Os websites também têm esses endereços de IP, mas como 
é mais fácil os usuários lembrarem dos nomes, ou seja, domínios, ao invés de 
uma sequência de números. O DNS traduz o nome do domínio para os ende-
reços de IP para conectar o usuário no website escolhido. Este processo demora 
cerca de segundos e depende da rapidez da conexão da Internet do usuário. 
O DNS também é o sistema que garante os e-mails serem mandados de um 
usuário a outro (SITE ICANN, 2007).
39 Datacenters são os servidores localizados em certos Estados, que 
contém informações de seus cidadãos e de suas empresas, mas também as de 
qualquer usuário que utilizam seus websites.
40 O PRISM é somente um dos programas elaborados pela NSA para 
espionar os usuários da Internet. Também existem softwares tais como: Bou-
ndless Informant, que coleta dados de e-mails e chamadas do mundo inteiro; 
Project Bullrun para burlar a criptografia das transações na Internet; Egotistical 
Giraffe destinado ao rastreamento de quem usa o Tor; Projeto Muscular que 
invade as redes pessoais do Google e do Yahoo!; Olympia que é o programa 
canadense para espionar o Ministério de Minas e Energia brasileiro (GRE-
ENWALD, 2014).
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fluxo de dados (GREENWALD, 2014). 
De acordo com o autor citado (2014), o governo norte-ameri-

cano não age sozinho. Em conjunto com outros países anglo-saxões 
(Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia) eles compõem 
o grupo dos Cinco Olhos: parceria que desenvolveu uma série de 
programas para coletar dados de espionagem para fins de segurança 
nacional, diplomacia e economia. Há também outra lista de países 
que colaboram de forma limitada com a NSA, entre eles estão vá-
rios países europeus, alguns do Oriente Médio, a Coréia do Sul e o 
Japão. Além de países, algumas OIs estão no grupo de cooperação 
com a NSA, como a OTAN ou são alvos de espionagem, como a 
ONU e a União Europeia.   

A Internet41 é o lugar de vigilância da maioria das atividades 
cotidianas, por excelência. De acordo com Morozov (2011), este 
espaço é um lugar onde a coleta de informações torna-se mais fácil 
e eficaz. Países com empresas líderes neste setor espionam usuários, 
tanto nacionais como estrangeiros e também órgãos dos governos, 
mesmo que estes estejam fisicamente em seus países ou mesmo 
quando estes utilizam servidores localizados em outras nações. 

Não obstante, a abordagem orwelliana do ciberespaço não é a 
interpretação usada por todos os Estados. A Rússia, por exemplo, 
utiliza o entretenimento para controlar a sua população dentro da 
rede. O governo russo desenvolveu websites de entretenimento que 
produzem materiais apolíticos para distrair a população e evitar 
questionamentos sobre certas decisões políticas tomadas pelo Es-
tado. Entretanto, quase não há censura na Rússia e a população é 
livre para reclamar na rede sobre a corrupção local e, com isto, mui-
tas das pessoas acusadas são afastadas de seus cargos, pois o governo 
entende isso como uma forma de propaganda de que realmente 

41 O termo Internet com a letra maiúscula foi definido na Conferência 
de Plenipotenciários da União Internacional de Telecomunicações (UIT) em 
2006 na Antália, Turquia. A delegação norte-americana se opôs ao termo ser 
referido com letra minúscula para não haver equivoco por parte da UIT em 
controlar a Internet. Outra denominação é a interpretação da palavra com letra 
maiúscula ser utilizada como substantivo próprio e se refere a Internet como a 
rede das redes, sendo única e global (LUCERO, 2011).
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atua contra a corrupção (MOROZOV, 2011). 
O ciberespaço, para os Estados, se tornou um palco para ex-

pandir poder sobre os cidadãos e sobre outros governos, tanto para 
fins comerciais como estratégicos e também se militarizou quando 
softwares (caso do vírus Stuxnet42) foram criados e usados para ata-
car a infraestrutura física de inimigos. Um exemplo de Estado e 
governo que coloca a segurança cibernética como um dos elemen-
tos chaves para o desenvolvimento de sua agenda nacional, vem da 
China que desenvolve hardwares e softwares para monitorar ati-
vidades cibernéticas que até são vendidos a outros Estados. Outra 
questão relevante envolve o trafego de informações pela rede, que 
passa quase em sua totalidade pelos EUA e Europa, aspecto que 
facilita a captação de dados sobre os usuários (ASSANGE, 2013).

Com os exemplos citados, pode-se notar que os principais go-
vernos utilizam a rede para exercer poder. Entretanto, as Organi-
zações Internacionais (OIs) também tiveram um papel importante 
para distribuir este poder na esfera internacional ao potencializar 
e dar visibilidade ao seu próprio trabalho. Esta ação ocorreu via 
websites onde as OIs, disponibilizam informações gerais sobre sua 
atuação, documentos para pesquisa, publicações e comunicados à 
imprensa (BALDI, 2000). O uso da internet no trabalho das OIs: 
permitiu maior visibilidade à sua atuação com uma expressiva re-
dução de custos, além de aumentar a rapidez na gestão e em ações 
de conscientização de crises humanitárias. 

A União Internacional de Telecomunicações (UIT) em parceria 
com as Nações Unidas (ONU) realizou a Cúpula Mundial sobre 
a Sociedade da Informação (CMSI) em Genebra em 2003 e em 
Tunis em 2005. A CMSI declarou que a Internet deveria ser gerida 
de forma multilateral, transparente e democrática pelos governos, 
setor privado, sociedade civil, organizações internacionais e organi-
zações intergovernamentais (CMSI, 2003, § 48 e CMSI, 2005, § 
29). Para a CMSI, os papéis dos atores em um regime de governan-

42 O Stuxnet foi um vírus elaborado para atacar o sistema físico das 
centrifugas de enriquecimento de urânio no Irã em 2010 (JORGE, 2012).
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ça da Internet são: a) o poder público tem direitos e responsabilida-
des soberanas em políticas públicas internacionais para a Internet; 
b)  setor privado responde pela gestão técnica e econômica para o 
avanço da rede; c) a atuação da sociedade civil na Internet implica 
em contrabalancear os interesses privados em um contexto de inte-
resses múltiplos e difusos; d) as organizações intergovernamentais 
devem promover políticas públicas para a Internet enquanto; e) as 
organizações internacionais são responsáveis por desenvolver pa-
drões técnicos e políticas para o setor (LUCERO, 2011).

Na cúpula criada pela ONU/UIT, os protagonistas dos docu-
mentos elaborados pós Genebra (2003) e Tunis (2005) foram os 
Estados e Organizações Internacionais, enquanto as empresas e os 
movimentos sociais internacionais atuaram como grupos de pres-
são. Mas, observa-se que a CMSI passa uma impressão utópica 
sobre a gestão da Internet ao assumir a existência de cooperação 
entre todos atores envolvidos, sem levar em consideração possíveis 
conflitos de interesses entre eles. Por isso, os acordos internacionais 
da CMSI mostram a discrepância de poder e dos interesses entre os 
diferentes atores interessados no tema. Ocorre que no ciberespaço 
há atores que desafiam a soberania e a autoridade Estatal e supraes-
tatal, pois esta dimensão pode ser vista como um ambiente “dester-
ritorializante” em que leis criadas pelos Estados podem ser burladas 
e contornadas e até mesmo desafiadas (LÉVY, 2000). 

Na categoria desafiadora ao poderio estatal se encontram os 
atores denominados por Thales Castro (2012) de anti ou paraes-
tatais, cuja atividade não consiste apenas na luta armada, mas na 
utilização da rede para atingir seus interesses de uma forma mais 
eficaz. Entre estes movimentos, estão grupos nacionalistas, funda-
mentalistas, separatistas, racistas, anarquistas, marxistas... os quais 
constroem websites para disseminar suas causas. Normalmente, 
suas páginas apresentam a história da organização, pontos de vis-
ta políticos e sociais, informações sobre líderes, críticas a inimigos 
e notícias das atividades. O público-alvo é de simpatizantes que 
podem adquirir produtos para financiar a organização; a opinião 
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pública internacional que não está diretamente envolvida, mas que 
pode se sensibilizar com a causa e; o público inimigo que pode 
mudar seu posicionamento se simpatizar com a causa desses atores 
(WEIMANN, 2004).

Gabriel Weimann (2004) identificou oito maneiras pelas quais 
os atores antiestatais agem na Internet: 1) Campanhas psicológicas: 
uso da propaganda para intimidar inimigos via ameaça de medidas 
brutais; 2) Publicidade: manipulação de imagens para, ao mesmo 
tempo, projetar uma imagem pessoal positiva que desconstrua os 
inimigos e justifique a violência para atingir seus objetivos; 3) Co-
leta de dados: pesquisa de informações online sobre os alvos de 
uma ação física e/ou cibernética; 4) Arrecadação de fundos: sensi-
bilização dos simpatizantes de uma causa a doar dinheiro via sites; 
5) Recrutamento de indivíduos: feito em fóruns e chats inscritos 
em websites; 6) Networking: integra em rede os atores antiestatais 
que compartilham os mesmos valores para se auto ajudarem; 7) 
Compartilhamento de informações: difusão de manuais elaborados 
para atacar inimigos e; 8) Planejamento e a coordenação de ações: 
uso de todos itens mencionados para trocar informações e fim de 
planejar ataques físicos contra os inimigos. 

A Al Qaeda entendeu o potencial do ciberespaço como ferramen-
ta para agir contra os seus inimigos e para auto-promoção ao agir 
de forma pioneira no mundo online. Este ator antiestatal utilizou o 
ciberespaço para difundir seus ideais e planejar os ataques de 11 de 
setembro de 2001. Composta por quatro comitês operacionais, Al 
Qaeda usa a mídia e publicidade para divulgar sua causa. Para isto 
construiu uma rede de websites, e-mails e fóruns eletrônicos que 
possibilitaram a comunicação, o planejamento, o treinamento e a 
coordenação de ataques. Isto foi apurado nos computadores apre-
endidos depois de 11 de setembro, os quais continham as informa-
ções disponibilizadas na rede, tais como fotos dos alvos atingidos, 
informações sobre treinamentos e softwares para simular possíveis 
catástrofes em outros alvos selecionados. Por mais que os Estados 
tenham lutado contra a organização, o ciberespaço possibilitou que 
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suas atividades continuassem ativas43.  A Al Qaeda continuou a 
publicar diversos artigos em revistas eletrônicas para propagar suas 
visões (HOFFMAN, 2006). Este ator antiestatal liderou o uso do 
ciberespaço para outras organizações o usarem como ferramenta a 
serviço de sua causa. O exemplo é o atual Estado Islâmico que usa 
a rede para todos os fins mencionados anteriormente. 

Dado que o ciberespaço atua como um elemento de poder, tan-
to os atores estatais como àqueles que os desafiam usam a rede para 
projetar seus interesses. As atividades destes atores podem ser vistas 
como interdependentes ou como ações que se expandem e se diver-
sificam conforme cada finalidade. Por exemplo, a política externa 
dos EUA pós 11 de setembro mudou em relação ao ciberespaço, 
pois foi identificado o uso pelos membros da Al Qaeda e por isto, 
o aparato de censura, vigilância e segurança na rede aumentaram e 
passou a ser visto como um ambiente passível de projetar conflitos 
de interesses44. 

 
3.2 Os Atores Não Estatais no ciberespaço

Atores não estatais são aqueles que não possuem vinculação di-
reta com a soberania Estatal, mas respondem e colaboram para a 
ordem jurídica e institucional ao mesmo tempo que buscam atingir 
seus objetivos específicos. Neste grupo se encontram corporações 
transnacionais, denominadas como o segundo setor e as organi-
zações não governamentais (ONGs), conhecidas como o terceiro 
setor. No CMSI, os interesses do segundo setor dos países desen-
volvidos é representado pelo Coordinating Committee of Business 
Interlocutors (CCBI). Outro ator não estatal é a sociedade civil 
organizada cujos interesses específicos incluem ONGs, movimen-

43 O seu website principal (chamado alneda.com) ficou no ar até 2002, e 
só foi apagado por estar armazenado em servidores norte-americanos (HOF-
FMAN, 2006).
44 Ainda mais por ser utilizada a desculpa da NSA de que as suas ativida-
des de vigilância, espionagem e censura são para beneficiar a segurança nacional 
ao lutar e prender possíveis grupos e indivíduos que possam ameaçar o Estado.
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tos sindicais, e diversos atores que expressam diferentes pontos de 
vista e posições sobre a regulação da e na Internet e neste processo 
produzem impactos na agenda política internacional (CASTRO, 
2012; SITE CENTRO EDELSTEIN, 2015). 

O segundo setor é muito ativo no ciberespaço, pois este espaço 
é visto como uma nova fronteira para os investimentos empresariais 
em busca de lucratividade. Muitas empresas foram criadas e dire-
cionadas para trabalhar com a nova economia da Internet. Além do 
uso da rede direcionada para o marketing, o segundo setor a utiliza 
para pesquisa sobre clientes, concorrentes, possíveis parcerias, ten-
dências, planejamentos estratégicos e etc. Existem vários websites 
que também são empresas e prestam serviços umas pras outras, tais 
como Hoovers45, BRC Global Standards46, Factiva47,  LexisNexis48, 
o site de outras companhias, grupos da indústria, redes sociais49 e 
websites de empregos (JACKSON, 2011). Muitas dessas empresas 
interpretam o ciberespaço para além do ganho econômico e inse-
rem ambições de ganhar dinheiro e de influenciar no palco interna-
cional. Uma empresa para ilustrar isso é o Google. 

O Google é uma das companhias que mais contribui para o 
avanço tecnológico da Internet. Além de ser o maior website mun-
dial de buscas, a empresa investiu em vários projetos de softwares 
para conectar pessoas de forma mais eficaz e para ter maior domínio 
no ciberespaço50. Inicialmente, fundado como uma companhia em 
1998, não dava lucros. Mas, sua importância emergiu no cotidiano 

45 Hoovers: empresa que trabalha com dados corporativos através de sua 
plataforma online (SITE HOOVERS, 2015). 
46 BRC Global Standards é um programa de qualidade e certificação 
utilizado mundialmente para a proteção do consumidor (SITE BRC, 2015).
47 Factiva: website para pesquisar notícias e informações precisas para 
negócios (SITE FACTIVA, 2015).
48 LexisNexis é um provedor de soluções legais, gerenciamento de risco, 
corporativo, governamental, aplicação de lei, contabilidade e mercados acadê-
micos (SITE LEXISNEXIS, 2015).
49 As redes sociais são websites em que pessoas podem convidar outras 
pessoas para fazerem parte da formação de grupos de interesse que interagem 
através de relacionamentos comuns. Existem as redes sociais como as empresas: 
Facebook, Twitter, Youtube e etc (TOMAÉL et al, 2005).
50 Isso ocorre através dos celulares que possuem a plataforma Android.
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dos usuários da Internet, ao reunir e distribuir de forma gratuita, 
eficiente51 e instantânea, informações sobre qualquer assunto. O 
começo de sua monetização ocorreu em 2001, com a entrada do 
CEO Eric Schmidt, que em parceria com os co-fundadores Sergey 
Brin e Larry Page, implementaram o sistema do Google Ads, ou 
Anúncios do Google52 (VISE, 2006). Grande parte da filosofia da 
empresa reflete o posicionamento dos co-fundadores, que foram 
influenciados pela cibercultura acadêmica norte-americana, ou 
seja, a meritocracia tecnológica. 

Com o passar dos anos o Google se expandiu. Além de buscas 
na web, a sua plataforma passou a sustentar a busca de imagens e 
vídeos53; a digitalização de bibliotecas acadêmicas com livros clás-
sicos; um catálogo de notícias dos principais sites jornalísticos; 
um catálogo de shopping para comparar preços entre produtos; o 
mapeamento do globo terrestre e imagens de rua de vários países 
do mundo com o programa Google Maps; o desenvolvimento do 
browser Google Chrome, Gmail entre outros; o desenvolvimento 
de aplicativos para o sistema Android54; a inauguração do Goo-
gle Ideas que é um think/do tank55; o desenvolvimento do Google 
Glass e muitos outros projetos tecnológicos. Com esta ilustração da 
atividade da empresa, pode-se notar que o Google vai muito além 
de um site de buscas com fins comerciais, mas também atua como 

51 O Google se diferencia dos demais navegadores da rede pela inven-
ção do PageRank que posiciona a importância dos websites na sua página pela 
quantidade e qualidade de links que são apontados para ela, ou seja, quanto 
mais páginas mencionarem a sua, mais hierarquicamente posicionado ficará 
(VISE, 2006).
52 Google Ads: maneira pela qual as empresas colocam anúncios no topo 
da página ou do lado direito, de acordo com a palavra-chave que o usuário 
pesquisa e que transformou o Google no maior provedor de anúncios (op. cit.).
53 Com a aquisição do YouTube em 2006 (LIPTON, 2014).
54 O Android foi adquirido pelo Google em 2005 (LIPTON, 2014).
55 Normalmente se utiliza o termo think/tank, que significa instituições 
que elaboram ações e estratégicas relacionadas à política internacional que são 
dependentes ou atreladas à uma ideologia. Por outro lado, think/do tanks são 
instituições independentes que elaboram estratégias geopolíticas e a colocam 
em prática sem estarem atreladas a um partido ou ideologia, caso do Google 
Ideas (AVINS, 2015).
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uma empresa com interesses comerciais e até geopolíticos (VISE, 
2006; ASSANGE, 2014).

O Google é uma empresa que adquiriu poder e o exerce tanto 
dentro do ciberespaço, como fora dele. Isto pode ser demonstrado 
ao enfatizar alguns dos programas citados acima e através da iden-
tificação de quem financiou os seus projetos. Em 2004, o Google 
Maps foi financiado pelo Pentágono e por outros órgãos públicos 
norte-americanos. No mesmo ano, o Google anunciou a criação 
de um aplicativo de e-mail, o Gmail, que ao contrário de qualquer 
outra companhia, colocaria propaganda no aplicativo, relaciona-
do a palavras que os e-mails continham e armazenaria os e-mails 
em seus servidores por tempo indeterminado. Este foi o primeiro 
escândalo envolvendo o Google em questões ligadas a privacidade 
dos usuários e que provocou debate político sobre o assunto. No 
final, a posição do Google foi de irrelevância, pois outras compa-
nhias também rastreavam e-mails de seus usuários na procura de 
pornografia, vírus, spams e outros (VISE, 2006).

Em 2008, o Google lançou o satélite GeoEye-1, utilizado pelo 
Google Maps e que compartilha fotos com o setor militar norte
-americano. Em 2010, a empresa sofreu ataques cibernéticos por 
parte do governo chinês e para contorná-los foi auxiliada pela NSA. 
No mesmo ano, o programa Enduring Security Framework (ESF) 
foi criado com o objetivo de compartilhar informações entre as 
companhias de tecnologia do Vale do Silício e a NSA (ASSANGE, 
2014). Em 2011 foi desenvolvido o Google Ideas56 com a finalida-
de de explorar “como a tecnologia pode permitir que povos con-
frontem ameaças face ao conflito, à instabilidade e à repressão [...]”, 
através do desenvolvimento de iniciativas tecnológicas elaboradas 
por usuários, especialistas e engenheiros (SITE GOOGLE IDEAS, 
2015). 

56 Jared Cohen é o responsável pelo Google Ideas e trabalhou como 
Conselheiro superior para as secretárias de Estado norte-americanas Condole-
ezza Rice e Hillary Clinton. Nesta função desenvolveu a teoria de diplomacia 
pública 2.0, e se especializou em impactos sobre os Estados das tecnologias de 
informação no século XXI (ASSANGE, 2014).
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A forma incomum do Google operar trouxe atenção do ciberes-
paço para a empresa. O Google não justifica a sua forma de ope-
rar57, mas demonstra excelência na entrega de novos mecanismos e 
programas, ou seja, a empresa foca nos resultados, no seu marketing 
e não nos meios para atingir o que propõe. Por isso, pela falta de 
transparência, muito de suas operações são controversas. O Google 
assumiu um papel ativo nas questões internacionais com o Google 
Ideas, por adotar o termo “responsabilidade corporativa” que signi-
fica intervenções corporativas em assuntos de política internacional 
que normalmente condizem com atividades relacionadas somente 
à Estados (ASSANGE, 2014). O Google não só monopolizou o 
aparato de buscas da Internet, mas a cada ano aumenta o seu poder 
com a venda de seu sistema Android, que também é utilizado para 
a coleta de dados por parte da NSA, como também o seu envol-
vimento em intervenções em outros países que eles denominam 
como “filantrópicas”. 

As Organizações Não Governamentais (ONGs) e os Movimen-
tos Sociais que fazem parte do terceiro setor são atores não Estatais. 
As ONGs são definidas como entidades com ação múltipla na es-
fera global com princípios sociais, éticos e humanistas e que atuam 
com base em uma abordagem prática. Entretanto, os movimentos 
sociais são formados pelas forças heterogêneas sociais que se encon-
tram na Sociedade Civil (CASTRO, 2012). 

A interpretação do ciberespaço por parte do terceiro setor varia 
de acordo com seus interesses e objetivos. Todavia, a rede, para estes 
atores, serve para: a) buscar informações e dados sobre suas causas; 
b) facilitar a comunicação e colaboração para difundir seus inte-
resses e colocá-los em prática; c) divulgar informações para atrair 
visibilidade; d) realizar trabalhos coletivos pela cooperação virtual 
com pessoas de diversos lugares e; e) aperfeiçoar sua administração 
ao adotar novas formas de gestão (PERIOTTO & THEODORO, 
2003). O ciberespaço é visto como uma ferramenta para mobi-

57 Mesmo quando abriu seu capital em Bolsa, até hoje os segredos da 
empresa são mantidos dentro da empresa (VISE, 2006).
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lização, participação e ativismo político nos temas polêmicos das 
relações internacionais.

O Wikileaks é uma organização de mídia sem fins lucrativos 
fundada em 2007 pela Sunshine Press e enfrenta outros atores in-
ternacionais ao publicar notícias polêmicas com base em documen-
tos verídicos que comprovam o que é divulgado. Estes documentos 
são vazados de forma anônima por whistleblowers, ou seja, pessoas 
que têm algum contato direto com a fonte que os elaborou (AS-
SANGE, 2013). Os princípios do Wikileaks são: manter o anoni-
mato da origem dos documentos, a defesa da liberdade de expres-
são e de opinião e a transparência. Além de publicar matérias sobre 
vários temas, esta Organização têm parcerias com diversas empresas 
jornalísticas que publicam matérias baseadas nos documentos que 
constam na sua página. Contudo, os temas que mais ganham res-
paldo nos meios jornalísticos tradicionais, são os que envolvem po-
lêmicas relacionadas às guerras, diplomacia, espionagem, corrup-
ção e transparência corporativa (SITE WIKILEAKS, 2015). 

O Wikileaks dentro e fora do ciberespaço enfrenta as maiores 
potências e empresas mundiais. Com o objetivo de continuar o seu 
trabalho jornalístico neste formato, a Organização ainda se man-
têm intacta por diversos mecanismos técnicos adotados desde a sua 
fundação. Os provedores de serviços de Internet utilizados são em-
presas que defendem os mesmos princípios da Organização e que 
também sofrem pressões políticas. Outro mecanismo são websites 
“espelhos” que são réplicas do site original58.  A transferência de 
informações ocorre de diversas maneiras, uma delas é a flood ne-
twork59, ou, rede de inundação que distribui a informação recebida 
para outros hosts que estão conectados com a rede da organização, 

58 Existem cerca de 1.400 mantidos por voluntários que não são relacio-
nados diretamente com o organismo (ASSANGE, 2014).
59 O sistema de flooding é um algoritmo que envia pacotes de infor-
mação para todos os nós, ou computadores ligados a rede. Desta forma,  os 
nós funcionam como receptores quanto transmissores, pois quando um nó 
recebe, manda para todos os outros que também estão conectados a sua rede. 
Com isto, a informação que nele é mandado fica a prova de falhas (ASSANGE, 
2014).
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como também pelos hashes60 que possibilita que todos os servido-
res que são receptores se transformem em transmissores. Então, se 
alguém apreender algum servidor, a informação nele armazenada 
não é perdida, porque está espalhada. Toda a comunicação é feita 
através da utilização da criptografia, para proteger o seu trabalho, 
os dos delatores e a informação em geral (ASSANGE, 2014). O 
programa Tor também é utilizado para captar informações de go-
vernos, pois muitos se comunicam através dele, sem utilizar crip-
tografia, e assim, a informação fica visível a todos (HARDING & 
LEIGH, 2011). 

A divulgação de informações dos bastidores da política inter-
nacional, fez com que o Wikileaks ganhasse fama como ator inter-
nacional, tanto no ciberespaço como fora dele. O ano de 2010 foi 
marcado pela divulgação de documentos diplomáticos secretos do 
mundo inteiro, quando a organização colocou em prática a ope-
ração Cablegate, pela qual cerca de 251.287 documentos diplo-
máticos oriundos de 274 embaixadas norte-americanas, além de 
vários outros sobre os demais países e as relações internacionais, 
foram revelados. Este evento provocou debates na opinião públi-
ca, estremeceu relações diplomáticas entre países e produziu uma 
série de retaliações contra a Organização (ASSANGE, 2013). As 
suas atividades continuam ativas, mas com menos respaldo dadas as 
reações pelo fato da organização afrontar outros atores internacio-
nais importantes. Mesmo assim, cinco anos se passaram e o website 
ainda continua intacto, apesar da censura61 em países que tentam 
bloqueá-lo. Isto mostra a expertise técnica da organização, o com-

60 Hash é um link magnético composto por uma série de números, que 
representam todo um significado de letras. Os hashes compõem uma tabela 
que tem uma chave e um valor usado num banco de dados. Desta forma, o 
hash permite distribuir os arquivos porque tem um endereço e uma chave, que 
distribui informações de um arquivo entre vários computadores que comparti-
lham uma parte desse arquivo (ASSANGE, 2014).
61 A China bloqueia o Wikileaks através da censura baseada qualquer 
palavra-chave com o nome Wikileaks ou alguma palavra similar. A organização 
encontrou um endereço de IP que vinha de um servidor da China e como res-
posta, manda diferentes endereços de IP que não era do Wikileaks (ASSANGE, 
2014).
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prometimento com a causa e a importância do ciberespaço, pois 
nem a pressão das grandes potências e empresas financeiras conse-
guiram tirar o site do ar. 

Por outro lado, além dos atores que fazem parte do terceiro setor, 
a sociedade civil internacional também se mobiliza no ciberespaço. 
Com o seu uso intenso, este ator assumiu maior proeminência nas 
questões internacionais e significa um conjunto de forças sociais 
heterogêneas que representam a multiplicidade e a diversidade de 
segmentos sociais em uma sociedade composta por vários níveis de 
interesses e valores. A troca de informações neste espaço facilitou as 
práticas cotidianas, por isto, pode-se tratar a sociedade civil como 
um ator internacional em busca do interesse difuso de seus mem-
bros (WARREN, 2006). 

Com a rápida difusão da rede, três formas de engajamento on-
line por parte da sociedade civil emergiram. A primeira implica na 
aderência de parte dos usuários com uma determinada causa, mas 
seu comprometimento não os leva a defender explicita e objetiva-
mente a causa via manifestações nas redes. O segundo elemento é a 
mobilização que provoca um compromisso médio com uma ques-
tão e quando isto acontece as pessoas passam a repercutir eventos, 
análises e opiniões na sua rede de contatos. Por fim, o ativismo é 
o nível mais elevado de envolvimento no ciberespaço, e neste caso 
os usuários planejam formas e estratégias de engajamento para dis-
seminar suas causas no meio físico (SILVA, 2013 apud VIEIRA, 
2013).

Outro exemplo que pode ser citado são os movimentos e asso-
ciações internacionais que foram formados para coordenar o pro-
gresso da Internet e padronizá-lo. Um deles é a Internet Enginee-
ring Task Force (IETF), criada em 1986 com o apoio de diversas 
agências de inteligência dos EUA para institucionalizar e dar apoio 
financeiro62 à padronização técnica da rede (CERF, 2015). A pa-

62 Desde 1992 com a criação da Internet Society (ISOC), a IETF se tor-
nou uma organização independente do governo estadunidense. A ISOC é uma 
associação internacional e neutra sem fins lucrativos, cujo objetivo é promover 
a liderança no desenvolvimento de padrões da Internet. (SITE ISOC BRASIL, 
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dronização dos protocolos para o funcionamento da Internet tais 
como o Regional Internet Registries (RIR) depende de cinco en-
tidades geograficamente localizadas, responsáveis pela alocação de 
endereços IP (LUCERO, 2012). Todos estes atores fazem pressões 
sobre a tomada de decisões na Organização Internacional de Padro-
nização e na CMSI.

A Primavera Árabe63, com foco no Egito, pode ser um exemplo 
do engajamento online por usuários da rede. As manifestação e rei-
vindicações que ocorreram no começo de 2011 tiveram um apoio 
do ciberespaço por meio de revelações e mobilizações nas redes so-
ciais. No que diz respeito as descobertas, os usuários tinham acesso 
à informações de abuso de poder por parte de seu governante, seja 
na questão de corrupção, sobre falta de transparência e abuso de 
autoridade, entre outros. Com as revelações do Wikileaks, em par-
ceria com meios de comunicação tradicionais, os egípcios tiveram 
provas concretas sobre a ação do seu governo, e isto contribuiu para 
as revoltas (ASSANGE, 2013). A área informacional do ciberes-
paço, ou seja, os sites de redes sociais serviram como plataforma e 
ferramenta de comprometimento online que possibilitou que usu-
ários a utilizassem para aderirem, se mobilizarem e se ativarem em 
prol de suas causas. O Twitter, website em inglês, foi utilizado pe-
los estrangeiros saberem o que acontecia no Egito e Facebook, em 
árabe, foi usado para coordenar e anunciar os protestos64 (VIERA, 

2015). A ISOC também é composta pelo Engineering Steering Group (IESG) 
que determina a agenda do IETF e o Internet Architecture Board (IAB) que é 
um conselho para supervisionar a arquitetura de protocolos e procedimentos 
usados na rede (LUCERO, 2012).
63 A Primavera Árabe foi um termo elaborado por jornalistas ocidentais 
para descrever os diversos protestos e manifestações que ocorreram durante o 
mesmo período, nos países do Oriente Médio e da África, cujas realidades e 
problemas sócio-econômicos e políticos são distintas, mas que utilizaram as 
redes para se engajarem (VIEIRA, 2013).
64 Manifestações no Egito, vinham ocorrendo há cerca de dez anos 
por ativistas contrários ao governo. Como se tratava de um grupo menor, a 
autoridade pública reprimia e abafava os casos. Entretanto, a partir de 2005 as 
pessoas, por meio de blogs, passaram a utilizar o ciberespaço para difundir as 
suas causas, mas muitos eram presos pelas autoridades (TUFEKCI & WIL-
SON, 2012).
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2013). 
Os protestos no Egito começaram no dia 25 de janeiro de 2011 

e duraram cerca de 18 dias até a renuncia do então presidente, Osni 
Mubarak no dia 11 de fevereiro. Os manifestantes na sua maioria 
se reuniram no Tahrir Square, praça principal do Cairo, capital do 
Egito, para se oporem ao governo. A organização deste ato ocorreu 
por meio de uma página de eventos do Facebook chamada “We 
are all Khaled Said”. Entretanto, o ciberespaço foi uma ferramenta 
para as manifestações, mas não foi o único meio. Telefones celu-
lares e a mídia tradicional também tiveram um papel primordial 
para disseminar o que ocorria no Egito. A emissora de televisão, 
Al Jazeera, em parceria com manifestantes, que produziam vídeos, 
entrevistas e fotos sobre os protestos, disseminava o que ocorria no 
Cairo para o mundo inteiro, mas vale ressaltar que essa informação 
chegava à emissora por meio da utilização da Internet. A situação 
para o governo de Mubarak piorou quando bloqueou a Internet 
entre os dias 25 de janeiro até 02 de fevereiro. Na sua maioria65, 
pessoas sem o acesso à Internet, que antes não protestaram, pas-
saram a se interessar o que causou a intensificação dos protestos 
(VIEIRA, 2013). 

De acordo com dados coletados diretamente dos manifestantes 
no Egito, de Tufekci e Wilson (2012), durante os 18 dias de protes-
tos: 82% das pessoas usaram os seus telefones para se comunicarem 
sobre os protestos; cerca de 52% delas tinham páginas no Facebook 
e cerca de 51% utilizaram as suas páginas para se comunicarem e 
saberem sobre o protesto e; apenas 13% utilizaram o Twitter para 
divulgar a manifestação. Entretanto, dois terços dos dissidentes 
nunca tinham participado de nenhum tipo de protesto. Cerca de 
48.2% produziram e disseminaram vídeos e imagens capturados 
dos atos públicos. Entretanto, cerca de 72% geraram imagens e 
vídeos em seus celulares sobre os mesmos e espalharam pelo Face-

65 Um grupo pequeno de pessoas com conhecimento técnico contornou 
o bloqueio da rede e continuou a disseminar informações sobre os protestos 
(VIEIRA, 2013).
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book, 5% transmitiram via Twittter e somente 2% divulgaram por 
meio de seus e-mails. 

Com este exemplo citado, pode-se notar a utilização do ciberes-
paço para a organização, coordenação da sociedade civil em termos 
dos protestos egípcios. O exercício de poder por parte dos mani-
festantes, em parceria a outros meios de comunicação mostraram 
como o acesso à informação ajudou na articulação para a mudança 
de um governo. Não foi somente por meio do engajamento onli-
ne, mas através do ativismo coordenado e comunicado dentro do 
ciberespaço, que possibilitou o exercício de poder por parte da so-
ciedade civil egípcia. 

 
3.3 Atores Individuais no ciberespaço

Os atores individuais são aqueles entes que provocam impacto 
na política internacional por meio de sua atuação e história pessoal 
(CASTRO, 2012). No ciberespaço, há atores individuais que pro-
vocaram um impacto nas RI por meio de seus atos pessoais. Entre 
eles, pode-se mencionar Julian Assange e Edward Snowden, atores 
que, com suas histórias pessoais proporcionaram o exercício de po-
der dentro do ciberespaço. 

Julian Assange é um jornalista, hacker e o fundador do Wikile-
aks, que faz parte de uma geração impactada pela cibercultura, por 
ser um dos mais antigos hackers australianos. A sua infância foi 
marcada por crescer com uma mãe hippie que fugia de um de seus 
padrastos durante alguns anos. Desta forma, este ator não cresceu 
no mesmo lugar e nem com muitos amigos. A partir dos 16 anos, 
ele se auto-educou a programar e começou a fazer parte do grupo 
de hackers de Melbourne, na Austrália (LEIGH & HARDING, 
2011).

No ciberespaço, Assange adotou o nome de Mendax. Em 1989, 
seu grupo invadiu o sistema da NASA para parar o lançamento de 
um foguete conduzido por energia nuclear (DREYFUSS & AS-
SANGE, 2011). Após isto, também invadiram o sistema de uma 
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companhia canadense que fabricava equipamentos de telecomu-
nicações, entraram no sistema do complexo militar-industrial dos 
EUA, na sede do sétimo comando da força aérea norte-americana 
no Pentágono, no Instituto de Pesquisa de Stanford e no Centro 
de superfície naval de guerra na Virginia, a MILNET, entre outros. 
Ele até desenvolveu um programa para descobrir senhas, chamado 
Sycophant. Em 1996, este ator foi culpado por 24 crimes de ha-
cking, não foi preso, mas teve que pagar 2.100 dólares australianos 
de multa. Também ajudou a desenvolver programas gratuitos de 
softwares que resultaram no Movimento Open Source66 e no siste-
ma de criptografia chamado Rubberhose para defensores de direi-
tos humanos poderem se expressar livremente na rede e não sofre-
rem opressão de regimes fechados (LEIGH & HARDING, 2011). 

Por muitos anos, o Wikileaks teve dificuldades em se manter. 
Assange, no começo da organização era quem entrava em contato 
com os whistleblowers e por muitos anos teve dificuldade em pro-
mover o seu trabalho. Tudo mudou em novembro de 2010 quando 
houve o maior vazamento da história sobre a maior potência da 
política mundial. Este ator tornou-se o inimigo número um dos 
EUA, após vazar informações diplomáticas sobre o país, como tam-
bém se transformou em um ícone poderoso, descrito pelo colunista 
da Slate’s Media, Jack Shafer (apud LEIGH & HARDING, 2011) 
como uma pessoa que:

[...] atormenta os jornalistas que trabalham com ele por se recu-
sar a obedecer qualquer papel que se espera dele. Ele age como uma 
fonte de vazamento quando lhe convém, se disfarça como editor ou 
sindicalista de jornal quando é vantajoso. Ele age como um agen-
te de relações públicas, por manipular as organizações de notícias 
para maximizar a publicidade (para seus “clientes”), ou, quando 
precisa ele ameaça jogar bombas de informação como um agente 
provocador. [...] Ele é um negociador imprevisível que está sempre 

66 O Movimento Open Source foi criado na década de 1980 para 
manter o acesso à informação e aos sistemas de softwares abertos (CASTELLS, 
2001, p. 13).
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mudando os termos do acordo67.
Ainda, sua forma pragmática de negociar sobre as matérias pu-

blicadas, com quem colaborar, como também discussões e debates 
acerca da privacidade, criptografia entre outros, o tornou uma figu-
ra pública muito debatida e enigmática que vai contra os interesses 
dos atores internacionais mais poderosos. Em 2011, a revista Time 
o incluiu na lista das pessoas mais influentes do mundo68 (SITE 
TIME, 2011).  

Outro individuo relacionado ao vazamento de informações con-
fidenciais no ciberespaço é Edward Snowden. Ao contrário de As-
sange, Snowden, de origem estadunidense, trabalhava para órgãos 
públicos norte-americanos. Ele não terminou o ensino médio, mas 
como tinha alto conhecimento em tecnologias de informação con-
seguiu emprego na CIA em 2005, após ter se alistado no exército 
norte-americano e, ao quebrar uma perna não pode continuar nas 
forças armadas. Entre 2007-2009 este ator trabalhou em Genebra, 
onde atuava com espionagem e começou a perceber que “quanto 
mais altas as instâncias de poder, menos supervisão e prestação de 
contas existem” (GREENWALD, 2014). Nesta época, pensava em 
se tornar delator, mas esperava que com o governo de Obama, os 
abusos por parte da segurança nacional seriam corrigidos, o que 
não aconteceu. 

67 Tradução livre de “Assange bedevils the journalists who work with 
him because he refuses to conform to any of the roles they expect him to play. 
He acts like a leaking source when it suits him. He masquerades as publisher 
or newspaper syndicate when that’s advantageous. Like a PR agent, he ma-
nipulates news organisations to maximise publicity for his ‘clients’, or, when 
moved to, he threatens to throw info-bombs like an agent provocateur. He’s a 
wily shape-shifter who won’t sit still, an unpredictable negotiator who is forever 
changing the terms of the deal.”
68 No período dos escândalos diplomáticos, Assange foi acusado de ter 
assediado e estuprado duas mulheres na Suécia. Ele, de fato, teve relações com 
ambas, mas alegou não ter feito nada contra elas e o caso ainda é investigado. 
Com medo da prisão na Suécia, voltou ao Reino Unido. Porém, em maio de 
2012 a Corte Suprema do Reino Unido pediu a sua extradição para a Suécia, 
para responder pelas acusações, onde temia ser extraditado para os EUA. Ele 
pediu asilo político ao Equador e vive em sua embaixada em Londres até os 
dias atuais (HARDING, 2014).
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Em 2010, Snowden passou a trabalhar para Agência Nacional 
de Segurança dos EUA (NSA) como terceirizado da Dell Corpo-
ration, onde recebeu treinamento para se tornar um agente ciber-
nético de alto nível, ao dominar métodos para proteger dados ele-
trônicos contra a intrusão de outras agências de segurança, invadir 
sistemas civis e militares de qualquer país para obter informações 
secretas sem deixar vestígios.  Lá, viu que o sistema de vigilância 
norte-americano se tornou muito invasivo e que passou a trabalhar 
para o lado ofensivo da espionagem eletrônica. A partir de 2012, 
ele começou a coletar dados da NSA. Em 2013, se candidatou a um 
cargo para a Booz Allen Hamilton, empresa de segurança também 
prestadora de serviços a entidade, para conseguir uma outra gama 
de documentos que planejava revelar69 (GREENWALD, 2014). 

Em maio de 2013, este ator fez as malas, pediu licença médica 
e partiu para Hong Kong com quatro computadores. Lá, se en-
controu com os jornalistas do The Guardian, Glenn Greenwald e 
Ewen MacAskill e a documentarista Laura Poitras e fez as primeiras 
revelações sobre as atividades de espionagem global da NSA, com 
base nos documentos adquiridos em seu trabalho. Por isto, ele de-
terminou aos jornalistas que separassem as informações por regiões 
e contatassem as mídias tradicionais de cada país envolvido para 
provocar um debate global sobre invasão de privacidade e espiona-
gem70 (HARDING, 2014). 

Em primeira instância, suas revelações provocaram o segundo 
maior escândalo envolvendo os EUA e o primeiro acerca a sua 
Agência Nacional de Segurança. Com isto, as relações diplomáticas 
entre vários países aliados aos EUA se estremeceram, por governan-
tes descobrirem que eram vigiados pelo órgão, tais como a presi-

69 A sua decisão de se tornar delator ocorreu quando trabalhava para a 
NSA e não para CIA, pois os segredos da NSA eram somente sobre um sistema 
criado, enquanto os segredos da CIA, tratavam de pessoas que poderiam ser 
prejudicadas (GREENWALD, 2014).
70 Ao contrário de Assange, Snowden quis tomar mais cuidado com 
as revelações dos documentos e preferiu não divulgar assuntos que de fato 
poderiam prejudicar pessoas e o sistema de segurança norte-americano (HAR-
DING, 2014).
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dente brasileira Dilma Rousseff que até cancelou viagem e negocia-
ções com o país (op. cit.).

Edward Snowden fugiu de Hong Kong para a Rússia, onde con-
seguiu asilo político. Muitos oficiais norte-americanos o criticam 
por levar informações sobre a segurança norte-americana aos rus-
sos, mas, de acordo com o mesmo, o sistema de criptografia dos 
documentos que ainda não foram revelados é tão avançado que os 
russos não conseguiriam acessá-los (GREENWALD, 2014). Este 
ator exerce poder ao conseguir acesso a informações restritas e as 
revelar. Com isto, os norte-americanos ainda sofrem consequên-
cias do estremecimento de suas relações com os demais países, e o 
mundo se obrigou a refletir sobre privacidade pessoal e vigilância 
governamental de uma forma diferente, ou seja, mais alerta. 

Esta subseção tentou mostrar como indivíduos com um conhe-
cimento avantajado sobre o ciberespaço puderam exercer poder na 
agenda internacional. Embora o exercício do poder no ciberespaço 
seja similar, pode-se notar algumas diferenças. Por um lado, existe 
um jornalista pragmático com um conhecimento técnico avançado 
que até hoje administra uma organização que faz revelações polê-
micas. Por outro lado, há Snowden que se afastou um pouco da 
mídia tradicional, mas que ainda contribui para o debate da opi-
nião pública internacional acerca espionagem cibernética e invasão 
a privacidade. 

Ressalta-se nesta terceira seção a interpretação e a atuação dos 
diversos atores das RI. O ciberespaço para eles é utilizado e visto 
como uma ferramenta para ampliar os seus interesses. Através deste 
âmbito espacial, atores tradicionais e não tradicionais impactam as 
RI e exercem poder que provocam comoções no cenário interna-
cional. 

 
Considerações finais 

Inicialmente, resgata-se o debate sobre as três concepções de po-
der utilizadas no trabalho: a perspectiva realista, interdependentista 
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e pós-moderna. A perspectiva realista tende a ser usada para olhar 
o ciberespaço a partir da lógica e dos interesses estatais. Nesta, o 
ciberespaço é um território que deve ser regulado, controlado e ad-
ministrado de forma objetiva por essa esfera de poder, pois esta 
dimensão espacial pode ser usada para projetar o poder, mas tam-
bém pode confrontar o poder dos Estados. Já, a lógica da noção 
de poder interdependetista extraída de Nye, permite compreender 
a multiplicidade de atores que agem nas relações internacionais e, 
por consequência, no ciberespaço são capazes de projetar poder e 
agir conforme seus interesses, o que implica em observar a hierar-
quia das questões que são colocadas neste âmbito. Por fim, ao usar 
a noção pós-moderna de poder e aplicá-la a dimensão do ciberes-
paço, é necessário entender que todos agentes que interagem na 
rede detêm poder, uns mais, outros menos. Isto significa que todos 
eles, embora haja um diferencial de poder, são capazes de projetar 
poder, desde os Estados, as corporações, a sociedade civil e também 
o individuo. 

A capacidade do poder norte-americana de impor sua vontade 
aos demais atores, como citado por Raymond Aron (2002) está 
ilustrada em todo ambiente do ciberespaço, desde que o mesmo foi 
estruturado pelas autoridades norte-americanas. No quesito do po-
der como autoridade, apontado por Thales Castro (2012), a forma 
legítima do exercício do poder é vertical ao manipular interesses 
e utilizar a força para gerar poder. Isto é exemplificado na criação 
de normas e na militarização do ciberespaço, que também é um 
dos elementos de poder nacional apontado por Hans Morgenthau 
(2003). Pode-se notar que a lógica Estatal para o ciberespaço, ainda 
está ligada aos dez elementos de poder nacional de Morgenthau 
(2003), pois a infra-estrutura cibernética, o avanço técnico por 
parte de órgãos públicos, o investimento na segurança cibernética 
foram todos exemplificados. Por outro lado, a questão da subjeti-
vidade apontada por Quijano (2007), como a moral nacional e a 
opinião pública apontada por Morgenthau (2003) é demonstrada 
quando as autoridades utilizam o ciberespaço para promoverem 
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programações apolíticas. 
Outra forma de hierarquização do poder implica na tentativa 

de institucionalização do ciberespaço por parte da CMSI (2003; 
2005), que definiu o papel de cada ator internacional, e apontou 
a assimetria de exercício de poder para a gestão da Internet, como 
apontado por Fiori (2007). Em relação ao poder exercido pelos 
atores antiestatais, pode-se notar um conflito com a autoridade 
coletiva, assinalado por Quijano (2007). A teoria de Nye (2010) 
permite assinalar que atores não estatais, neste caso, antiestatais, 
podem atuar realmente como uma ameaça aos Estados, como ilus-
trado com o exemplo da atuação da Al Qaeda. 

Os atores internacionais do segundo setor fazem parte da “nova 
economia” como apontado por Quijano (2007). Com o monopó-
lio de ferramenta de buscas do Google e os demais serviços ofereci-
dos pela empresa, pode-se notar que há um direcionamento ao seu 
uso, como destacado por Foucault (1998). Por exemplo, os seus 
usuários não têm a opção de apagar da web os seus registros, pelos 
mesmos estarem armazenados por tempo indeterminado nos servi-
dores da empresa. O Google também explora e usa conteúdo feito 
por outros, ao disponibilizar, através do seu mecanismo de Page-
Rank em sua páginas de buscas, informações criadas por terceiros. 

Por outro lado, a organização sem fins lucrativos Wikileaks, seu 
fundador Julian Assange e o ator individual Edward Snowden tam-
bém exercem poder ao lutar contra a forma tradicional do exer-
cício do mesmo, como ressalta Foucault (1998). Desta forma, o 
poder tradicional também é ameaçado por afetar a moral nacional 
e a opinião pública como destacado nos elementos de poder de 
Morgenthau (2003). Desta forma, pode-se afirmar que o Wikile-
aks, Assange e Snowden, dentro da percepção de poder de Quijano 
(2007) estão em constante conflito com a autoridade coletiva. No 
caso do Wikileaks, isto ocorre através do conhecimento técnico na 
apropriação da natureza cibernética e na construção de um sistema 
que não pode ser bloqueado por outros atores.

Em relação ao poder exercido dentro do ciberespaço pelo con-
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flito com a autoridade coletiva, pode-se apontar que as redes pro-
duzem o enfraquecimento da noção de poder nacional quando as 
mesmas não conseguem controlar e dominar a esfera técnica do 
ciberespaço. Nos eventos ligados à “Primavera Árabe”, mesmo com 
o bloqueio da Internet, os dissidentes ainda conseguiram trocar in-
formações e o poder, no caso egípcio, foi exercido com o uso das 
redes e unificou uma parte da população para depor o governo. 

Com a evolução do ciberespaço houve o surgimento da ciber-
cultura, cuja relevância está em como os atores internacionais con-
cebem o ciberespaço, que em muitos casos, foram influenciados 
por esta tecnologia. Os co-fundadores do Google em primeira ins-
tância desenvolveram o algoritmo PageRank dentro de uma sala 
universitária e eram influenciados pela meritocracia tecnológica 
norte-americana. Em um segundo momento, eles passaram para a 
cultura empresarial ao expandir a empresa. Por outro lado, a cultu-
ra hacker foi de grande influência para a criação do Wikileaks como 
também do seu fundador Julian Assange, pois como demonstrado 
anteriormente, graças à expertise hacker de Assange e de Edward 
Snowden, a infraestrutura do Wikileaks e das técnicas de criptogra-
fia de ambos fazem com que suas ações afetem os órgãos públicos 
e o princípio de transparência na rede e na sociedade seja debatido 
com mais ênfase. 

As comunidades virtuais se ampliaram com a criação das redes 
sociais que possibilitaram um maior debate acerca de assuntos di-
ferentes. Exemplos de ator internacionais que se beneficiaram com 
as comunidades virtuais foram os manifestantes egípcios da “Pri-
mavera Árabe” ao utilizar o Facebook, Twitter entre outros sites. 
Como também a organização antiestatal Al Qaeda que utilizava 
fóruns de comunidades para trocar ideias acerca de assuntos perti-
nentes a organização. 

O trabalho concluiu que existe certa similaridade na atuação de 
todos os atores internacionais exemplificados ao demonstrar que a 
sua atuação no ciberespaço vai além das questões ligadas à infor-
mação, pois está ligada também ao conhecimento técnico da rede. 
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Para exercer poder no ciberespaço, estes atores que nem sempre têm 
total domínio da infraestrutura física, a podem controlar para o seu 
benefício com o conhecimento técnico apropriado. Nos exemplos 
citados, a expertise técnica merece ser destacada. 

O trabalho buscou explicitar e demonstrar como o ciberespa-
ço, reconhecido com a quinta esfera de domínio espacial, é um 
dos palcos para o exercício de poder pelos mais diversos atores in-
ternacionais. Do que foi exposto ao longo das discussões, pode-se 
concluir que as palavras-chaves para entender a atuação dos atores 
internacionais mencionados neste trabalho é informação, tecnolo-
gia e poder. Para isto, o ciberespaço propiciou um ambiente que 
possibilita a manipulação, criação e distribuição da informação. 
Cada ator, através do seu conhecimento e percepção de mundo cria 
informações e técnicas para interagir no ciberespaço de acordo com 
seus próprios interesses.  Mesmo nos casos de assimetria e exercício 
de poder não mencionados neste trabalho, tais como o comparti-
lhamento de informações patenteadas pelo site Pirate Bay versus 
as indústrias de propriedade intelectual e o desenvolvimento da 
moeda virtual bitcoin contra os bancos privados e bancos centrais 
estatais é possível concluir que os atores internacionais moldam e 
influenciam a subjetividade de outras pessoas através da utilização 
da informação que é veiculada no/pelo ciberespaço. 

Embora haja uma utopia de que o ciberespaço é um ambiente 
sem controle e de livre acesso, o presente trabalho buscou apontar 
que a rede criada demonstra ser um espaço de atrito de interesses 
entre os diversos atores mencionados, os quais a vêem como uma 
das ferramentas para exercer poder. Com o maior avanço tecnológi-
co, muitos se perguntam se a sociedade caminha rumo a um mun-
do mais controlado e vigiado como descrito por George Orwell 
(2009) ou um mundo em que mais pessoas perdem a sua liberdade 
e individualidade para a sociedade sem ligar para isso como aponta-
do por Aldous Huxley (2010)? Percebe-se que, com a criação do ci-
berespaço e o seu avanço, há uma mistura dos dois, em que Estados 
e empresas tentam cada vez mais vigiar o que é feito pelos cidadãos 
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na rede (por diversos motivos) e por outro lado, há cada vez mais 
pessoas distraídas com o seu círculo social online, com os últimos 
jogos e os últimos vídeos, que não percebem o que ocorre em sua 
volta. Porém, certa parte do ciberespaço é influenciada pela matriz 
criada pela ficção científica de William Gibson (2008) e outros que 
descrevem o ciberespaço como uma dimensão paralela, mas que de 
certa forma influencia na visão de mundo que pertence a sub-cul-
tura cibernética e os princípios de ser livre e politizada. 
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Os interesses estratégicos de Brasil e 
China em Moçambique no início

 do século XXI
Laís Caroline Kuss1 & Paulo Rogério Melo2 

Resumén

A partir de mediados de la década de 1990, parte de los países del con-
tinente africano pasa a vivir el llamado “nuevo renacimiento africano”. 
Inmerso en este fenómeno de superación de conflictos, fortalecimiento 
de instituciones y reinicio del crecimiento, Mozambique viene ganando 
destaque como “modelo” para los países vecinos. En este contexto, Brasil 
y China desarrollan estrategias que incluyen el estrechamiento  de rela-
ciones con países africanos, permeado por diversos intereses económicos, 
políticos y geopolíticos. Este estrechamiento forma parte de estrategias 
más amplias de política exterior por parte de los dos países, que buscan 
incremento de su proyección internacional y una mayor multilaterali-
dad del sistema internacional. En este sentido, Brasil y China, dos de 
los mayores países emergentes del mundo, por veces se asemejan y otras 
contrastan en sus acciones e intereses en África. Bajo esta perspectiva, 
el objetivo principal del presente artículo es investigar, por medio de 
método comparativo, los intereses estratégicos de China y Brasil en Mo-
zambique entre los anos 2003 y 2013. La investigación es puesta en 
práctica a través de la comparación de dichos intereses y aspectos como: 
la acción de aproximación diplomática, la cooperación para el desar-
rollo, el estrechamiento de comercio y el incremento de inversiones por 
parte de Brasil y China, en el período en cuestión. Para ello, algunas de 
las principales referencias utilizadas son: Paulo Visentini, José Saraiva, 
Paula Roque, Priscila Berndt, Carlos Milani e Tássia Carvalho, Banco 
Mundial e Ipea. 

Palavras-chave: 
1 E-mail do contato: lais.carol.kuss@hotmail.com
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1. Introdução

No início do século XXI o mundo assiste ao despontar da África 
como lugar de interesse por parte de diversos países. Neste ce-

nário, o chamado “novo renascimento africano”, fenômeno de su-
peração de conflitos, fortalecimento de instituições e retomada do 
crescimento de parte dos países do continente contribui para que, 
sobretudo os países ditos emergentes (tais como China e Brasil), 
olhem para a África como um continente de oportunidades. Ao 
mesmo tempo, o “novo renascimento africano” é também impul-
sionado pelo interesse dos países emergentes, que estreitam relações 
diplomáticas, comerciais e de investimentos com os países africa-
nos. Deste modo, o estreitamento de relações com países como 
Brasil e China se apresenta como alternativa às relações africanas 
com os países desenvolvidos. Tal estreitamento vem carregado de 
interesses estratégicos tanto por parte de Brasil e China quanto dos 
países africanos e exprime maneiras diferentes de agir na África.

Nesse contexto, Moçambique vem se destacando pela supera-
ção de metas de organismos internacionais e crescimento acima da 
média em relação aos outros países da África Subsaariana. Mesmo 
como um dos países mais pobres da África, Moçambique tem apre-
sentado uma melhora nos índices tanto econômicos quanto sociais 
e representa ponto estratégico por sua localização, pelas amplas 
relações históricas por conta do colonialismo português e signifi-
cativo potencial de desenvolvimento. São por estes motivos que o 
país tem chamado atenção de Brasil e China neste início de século. 
Estes dois dos maiores países emergentes no cenário internacional 
são parte do grupo BRICS e adotam estratégias de projeção/ascen-
são internacional assertivas, por meio de crescimento econômico, 
expansão/estreitamento de suas relações ao redor do mundo e bus-
ca de maior multilateralidade do sistema internacional. O estreita-
mento de relações com os países africanos, no início do século XXI, 
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que inclui Moçambique, faz parte destas estratégias.
Dado o exposto, o objetivo do presente trabalho é apresentar 

um estudo comparativo dos interesses estratégicos do Brasil e da 
China, contidos nas respectivas ações de política externa dos mes-
mos, voltadas para Moçambique entre os anos de 2003 e 2013. Este 
estudo utiliza-se do método comparativo, observando os seguintes 
aspectos: estreitamento de relações diplomáticas, incremento da 
cooperação para o desenvolvimento, incremento de investimento 
e aumento de fluxos comerciais, nas relações com a África e mais 
especificamente com Moçambique. Vale ressaltar que o período 
2003-2013 foi escolhido, pois 2003 foi o ano de início dos gover-
nos de Luís Inácio “Lula” da Silva (no Brasil) e de Hu Jintao (na 
China) e 2013 o ano de fim do governo Hu Jintao. O governo de 
“Lula” encerrou-se no final de 2010, porém sua sucessora Dilma 
Rouseff não promoveu mudanças significativas na política africana 
do Brasil neste período.

No presente artigo parte-se da ideia de que os interesses estraté-
gicos de um Estado podem ser observados/identificados por meio 
das ações e estratégias de sua política externa, pois elas orientam a 
atuação do Estado e são condicionadas por seus interesses e objeti-
vos.  Deste modo, o termo “política externa”, instrumento através 
do qual China e Brasil procuram colocar em prática seus interesses 
estratégicos em Moçambique, pode ser definido como “o conjunto 
de objetivos, estratégias e instrumentos que decisores dotados de 
autoridade escolhem e aplicam a entidades externas à sua jurisdição 
política, bem como os resultados não intencionais dessas mesmas 
ações” (Freire e da Vinha, 2011 apud FREIRE, 2012, p.2). 

O artigo divide-se em quatro sessões. Na primeira, busca-se 
apresentar os principais fatores que tornam Moçambique um país 
atrativo para o estabelecimento de relações diplomáticas, investi-
mentos externos, comércio e cooperação internacional por parte de 
Brasil e China, no período 2003-2013. A segunda é dedicada aos 
interesses e ações do Brasil em Moçambique, no que diz respeito a 
estreitamento de relações diplomáticas, incremento da cooperação 
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para o desenvolvimento, incremento de investimentos e aumento 
de fluxos comerciais. Já a terceira sessão diz respeito aos interesses 
e ações da China em Moçambique, com respeito aos mesmos as-
pectos observados na relação Brasil-Moçambique. Por fim, a quarta 
e última sessão é dedicada à comparação dos interesses e ações de 
política externa brasileira e chinesa para a África, com foco em Mo-
çambique, no período em questão.

2. A atratividade de Moçambique no início do sé-
culo XXI

 
Moçambique é um dos países africanos que nas duas últimas dé-

cadas experimentou uma onda de crescimento econômico. A par-
tir da década de 1990, observa-se, segundo Flávio Sombra Saraiva 
(2012, p.51-52), um “novo renascimento africano”, a partir do 
qual, “(...) o continente africano assiste uma transição positiva para 
um novo patamar de inserção internacional no início do novo sécu-
lo”. Este renascimento inclui a elevação da autoconfiança das elites, 
fim de conflitos armados, evolução nos processos de governança e 
bons resultados macroeconômicos, além de redução da pobreza e 
melhora em índices sociais. As reformas econômicas liberalizantes 
e a redução de vulnerabilidades externas são celebradas como si-
nal de sustentabilidade econômica (Op cit., p.52).  Os resultados 
apontados por Saraiva levam atores internacionais de toda ordem 
a querer dividir, com os africanos, balanços e projeções acerca da 
última fronteira territorial da internacionalização econômica do ca-
pitalismo (Op cit., p.59). 

O termo “renascimento africano” foi criado pelo antropólogo 
senegalês Chekh Anta Diop, quando das independências africanas. 
A receita do antropólogo para a África incluía união dos povos afri-
canos e ruptura obrigatória do mito da “ajuda ao desenvolvimen-
to”, prezando pela independência dos países africanos, em todos os 
sentidos. O termo é “reciclado” por Thabo Mbeki e passa a nortear, 
nos anos 1990 a política sul-africana para a África, tornando-se, 
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mais tarde, um programa de desenvolvimento para o continente 
e o primeiro componente da NEPAD (Nova Parceria Estratégica 
para o Desenvolvimento Africano), iniciativa conjunta dos países 
africanos, lançada nos anos 2000 (DÖPCKE, 2002, p.146; DIOP, 
2010). 

Segundo Döpcke (Op cit., p.147), a NEPAD aceita o discurso 
globalista liberal, dominante nos anos 90, e apresenta defesa do 
aumento das exportações e da ajuda externa, perdão de dívidas e 
atração de investimento externo. Ainda para o autor, o “renasci-
mento africano” e a NEPAD são utilizados para renovar a inserção 
internacional do continente, explorando um discurso otimista e 
deixando para trás a ideia de “continente perdido”, elemento que 
influencia na visão que o mundo possui da África (Op cit., p.149). 
Portanto, em ambos os casos percebe-se uma “africanização” das 
propostas liberais, no sentido da aplicação de um modelo liberal 
ocidental ao continente. Ainda para Döpcke (p.149-150), a aplica-
ção de um modelo liberal, por meio da NEPAD e do discurso de 
“novo renascimento africano” para atração de investimentos está 
imbuída de interesses, especialmente da África do Sul, que busca a 
liderança na região e utiliza seus vizinhos como lugares de investi-
mento. 

Por outro lado, para Almirante (2013, p.10), a essência do con-
ceito de “renascimento africano”, que é “peça chave da agenda inte-
lectual pós-Apartheid”, é a conquista de melhor qualidade de vida 
para os africanos, a partir de projetos e planejamento próprio, “sem 
tutela”. Desta maneira, o “renascimento africano” congregaria for-
ças internas, crescente solidariedade internacional (interafricana) e 
elementos materiais, tais como o avanço da democracia, fortaleci-
mento da União Africana, comprometimento dos líderes africanos 
com o desenvolvimento e exploração e agregação de valor aos re-
cursos naturais. No mesmo sentido, para o autor, a ideia envolve 
aspectos culturais, históricos e políticos.  

Outro elemento fundamental do “renascimento africano”, como 
projeto de autonomia dos países africanos é a unidade política do 
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continente, sublinhada por Anta Diop (apud ALMIRANTE, op 
cit., p.11). De acordo com ele: “a problemática do renascimento 
africano é estruturado a partir de uma identidade cultural existente 
em que o seu sucesso depende da unidade política entre os africa-
nos” (ANTA DIOP apud ALMIRANTE, op cit., p.11). Assim, é 
necessário valorizar as construções genuinamente africanas (ALMI-
RANTE, op cit.). 

Também para Mbokolo (apud CALICH, 2013) o “renascimen-
to africano” constitui-se como processo de construção nacional, 
um processo endógeno, atingido por meio de uma diplomacia pan
-africana e mecanismos internos para resolver seus conflitos. De 
outro modo, não como projeto, mas a partir dos resultados apre-
sentados pelo “novo renascimento africano”, o termo foi apropria-
do a nível internacional como sinal de novos tempos na África, a 
fim, sobretudo, de atrair investimentos para o continente.     

O potencial da África, ainda a ser explorado, com custos baixos 
(enquanto em outras regiões como América Latina e Ásia eles tor-
nam-se mais altos) e a atual melhora de índices econômicos e so-
ciais, fazem do continente uma região atrativa para os investidores 
mundiais. Ademais, a grande população africana (10% do planeta), 
com projeção de maior crescimento nas próximas décadas, tem des-
pertado o interesse para estes países como mercados consumidores 
em potencial e parceiros políticos importantes, sobretudo em foros 
multilaterais.

O chamado “novo renascimento africano” se deve, em parte, ao 
contexto e iniciativas internas e, em parte, ao contexto internacio-
nal. Para Saraiva (Op cit., p.77) há emergência de uma “governança 
sincrética”, que combina o poder das velhas potências com o poder 
dos BRICS e de novos atores, o que favoreceu os países africanos. 
Soma-se a isto, a busca e construção de autonomia decisória e par-
cerias mais horizontais com os velhos e novos parceiros, por parte 
das lideranças destes Estados. Podemos citar como exemplo o equi-
líbrio entre os investimentos externos em Moçambique, vindos dos 
países desenvolvidos e aqueles vindos das economias do Sul (Op 
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cit., p.71 e 73)3. 
O desenvolvimento de Moçambique insere-se neste contexto, 

sendo apontado nos relatórios das agências internacionais como 
país que apresenta potencialidades econômicas únicas (IMF & 
BIRD apud SARAIVA, op cit., p.65-66). “Em 1998 foi conside-
rada a economia que mais crescia na África [...] [e] ultrapassou, 
nos últimos anos, todas as metas estabelecidas pelas instituições 
financeiras internacionais.”, apesar de seguir exportador de produ-
tos primários e dependente economicamente da África do Sul e de 
doações externas (Op cit., p.70). 

De acordo com o documento “Moçambique: análise do clima 
de investimento”, publicado pelo Banco Mundial (2009, p.2), Mo-
çambique: “Alcança louvável estabilidade econômica, junto com 
uma prudente e estável continuidade da política económica, bem 
como de um uso coordenado e cada vez mais eficiente da conside-
rável assistência internacional”, fatores que contribuíram para um 
crescimento económico com média de 7,8 por cento, entre 1992 e 
2006. Em 2013, o país apresentou crescimento econômico de 7%, 
impulsionado pelos setores de transportes, comunicações, serviços 
financeiros e extrativismo. Apresentou, no mesmo ano, fluxos de 
Investimento Externo Direto de US$ 5,9 mil milhões e aumen-
to de reservas internacionais, que chegaram a USD 404 milhões 
(Banco Mundial, 2014). A previsão do crescimento do PIB de Mo-
çambique (7,2%) é superior à previsão de crescimento para a África 
Subsaariana (5,5%) (CARVALHO e COELHO,2011, p.5)4. 

Alguns apontam como fato crucial para o crescimento moçam-

3 O gráfico que ilustra este equilíbrio pode ser encontrado em SARAI-
VA, op cit., p.71.
4 Outro ponto que tem chamado atenção é a redução continua da 
vulnerabilidade externa de Moçambique. Entre 2009 e 2010, houve redução 
do déficit da balança de pagamentos (de 7,44% para 5,66%) e na necessidade 
de financiamento externo, devido ao saldo extremamente positivo na balança 
de transferências correntes (6,87% em 2010) e na balança de capital (3,6% 
em 2010) (OCDE apud SARAIVA, op cit. p.71; CARVALHO e COELHO, 
2011, p.15). Este ponto, porém, torna-se mais relevante domesticamente e não 
um atrativo externo, já que o país ganha poder de barganha diante dos investi-
dores estrangeiros.
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bicano a “Era Mandela” e a decisão da África do Sul em investir no 
país (com a expansão do capitalismo sul-africano, a partir de 1994) 
(SARAIVA, op cit., p.69). Todavia, o fim da guerra civil, em 1992, 
e as primeiras eleições democráticas no país, em 1994, com certeza 
foram essenciais para sua estabilização. Para Saraiva (Op cit., p.69) 
as elites moçambicanas, tiveram o mérito de reconstruir o Esta-
do, “(...) sem fragmentações fratricidas, sem pressão das diferenças 
étnicas, sem separatismos regionais nem banindo sublevações”, o 
que contribui na formação de contatos internacionais e inibição de 
fatores de desestabilizações internas. 

De acordo com Carvalho e Coelho (2011., p. 1) “[...] [O] rá-
pido crescimento do país está ainda relacionado com a reduzida 
base de partida, dado que Moçambique permanece um dos países 
mais pobres do mundo”. Mesmo assim, os indicadores sociais vêm 
evoluindo e há reduções reais e representativas nos níveis de po-
breza, com o índice de incidência de pobreza caindo de 69% em 
1997 para 54% em 2003(SARAIVA, op cit., p.70; Banco Mundial, 
2009, p.2).

Ainda segundo o Banco Mundial (2009, p. 3), “A economia de 
Moçambique é pequena, relativamente aberta e integrada e está es-
trategicamente posicionada como um canal para o comércio regio-
nal”, o que, sem dúvidas, contribui para a atração de investimentos 
e incremento das relações comerciais. Representativo desta capaci-
dade de atração é a concentração do crescimento do país na última 
década no chamados “megaprojetos” detidos por estrangeiros, com 
forte concentração de capital e orientados para a exportação (Banco 
Mundial, 2009).  Deste modo, o aumento das exportações totais de 
Moçambique foi impulsionado pelo crescimento das exportações 
geradas pelos grandes projetos, que, sozinhas, aumentaram cerca 
de 27% em 2010, constituindo aproximadamente ¾ do total das 
exportações. Tendo isto, ressalta-se que a capacidade de atração de 
investimento externo e a exploração de recursos são consideradas 
determinantes para elevar o potencial de crescimento de uma eco-
nomia (CARVALHO e COELHO, 2013, p.1 e 16).
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O impulso para o crescimento de Moçambique vem principal-
mente de investimentos estrangeiros nos setores de energia e re-
cursos naturais. “O país tornou-se um destino de referência mun-
dial para evoluções na indústria mineira e de gás natural”. (Banco 
Mundial, 2014). Neste contexto, Saraiva (Op cit., p.70) afirma que 
as elites tem assumido uma postura pragmática, aceitando investi-
mentos produtivos “de onde puderem vir”. Com a descoberta de 
novas reservas de gás, o país, que já é o quarto produtor mundial de 
gás natural, pode tornar-se o possuidor da quarta maior reserva do 
produto no mundo. De acordo com a consultora francesa Strate-
gico “a exploração deste recurso poderá tornar o país numa impor-
tante referência no sector energético nos próximos anos” (CARVA-
LHO e COELHO, 2013, p.5).

O investimento externo representou em 2010 8,08% do PIB de 
Moçambique. Do total de crescimento 93% representaram o cres-
cimento do setor extrativo, setor cuja produção aumentou 40,8% 
em volume no ano de 2012. O setor extrativo correspondeu a 
1,7% da produção total interna no mesmo período (CARVALHO 
e COELHO, 2011, p.17). Já o setor de transportes e comunica-
ções, segundo setor em crescimento no mesmo ano, aumentou sua 
produção em 10,4% e correspondeu a 12,3% do PIB. Tais dados 
são o reflexo do “boom” de crescimento do setor extrativo em rela-
ção aos demais, mesmo que ainda ocupe pequena parcela do PIB 
moçambicano.

Apesar do destaque conferido aos recursos no que diz respei-
to a atração de investimentos externos, os incentivos fiscais para 
grandes investimentos (como isenção de pagamento de IVA sobre 
bens de capital e impostos reduzidos sobre a atividade empresarial), 
proporcionados pelo governo de Moçambique, também servem 
como atrativo ao capital mundial. Outro atrativo para os investi-
dores é a decisão do governo em criar sete zonas francas industriais 
(CARVALHO e COELHO, 2013, p.3 e 5), como o Corredor de 
Desenvolvimento de Nacala, que conta com acesso rodoviário, su-
primento de energia elétrica e ligação por ferrovia até o vizinho 
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Malauí (ACIST, 2014, p.6)3.
Mesmo com a melhora nos índices sociais e econômicos e com 

o otimismo que ronda o “novo renascimento africano”, não se deve 
esquecer de que este fenômeno não diz respeito ao continente afri-
cano como um todo. É um processo pelo qual passa uma pequena 
parte de países da África Subsaariana, no qual incluímos Moçam-
bique. Ademais, existem muitas contradições e questionamentos 
sobre o modelo de desenvolvimento a ser seguido por estes países, 
já que, por vezes, os índices alcançados e o discurso do “renasci-
mento” são utilizados apenas para atrair a atenção dos investidores 
internacionais enquanto a maior parte da população permanece ex-
cluída do crescimento econômico do país em que vive. 

No mesmo sentido, Bellucci (2006), economista africano e crí-
tico do modelo de desenvolvimento que Moçambique tem adota-
do, afirma que em 2006 o Índice de Pobreza Humana de Moçam-
bique ainda era o mais baixo da África Austral e que o país nunca 
“esteve tão dependente e com tanta miséria (Idem, p.130).Para ele, 
o atual crescimento econômico do país, beneficia apenas o capital 
internacional e uma pequena elite (Ibidem). As agências interna-
cionais, por sua vez, destacam que a infraestrutura física permanece 
importante constrangimento às atividades econômicas e há ainda 
desafios como a debilidade das estruturas de governança e os baixos 
índices sociais, porém, afirmam que Moçambique está no caminho 
certo para seu desenvolvimento (Banco Mundial, 2009:11-12). 

Neste cenário, Moçambique procura usar seus bons resultados 
para melhor inserir-se na economia mundial, enquanto segue como 
um dos países do mundo que mais depende de ajuda internacional 
(CARVALHO e COELHO, 2011:10). Na busca de uma melhor 
inserção internacional, podem-se destacar os esforços diplomáticos 
do governo moçambicano narrados pela jornalista Amanda Rossi 
(2015), sobretudo na busca por atração de investimentos brasilei-
ros no país.  

Pelo exposto, compreende-se que a África (e Moçambique em 
particular) é lugar de interesse para aproximação diplomática, co-
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mercial e para investimentos por parte de outros países. Assim, nos 
dois capítulos seguintes, procurar-se-á mostrar os interesses e de 
que maneira Brasil e China, dois dos maiores emergentes mundiais, 
estão atuando em Moçambique.

3. Interesses e atuação contemporânea do Brasil 
em Moçambique (2003-2013)

Durante os governos do presidente Luis Inácio Lula da Silva 
e o início do governo de Dilma Rouseff, o Brasil passou por um 
estreitamento das relações não só com Moçambique, mas com o 
continente africano como um todo. Como parte do foco do gover-
no Lula no “Sul global”, a partir do qual buscava, segundo Fran-
ça (2013, p.52) “aparente alinhamento para construir uma ‘nova 
ordem mundial’”, o interesse do Brasil pela África foi renovado, 
sendo estruturado em bases mais sólidas, como parte do objetivo 
maior de ampliar o perfil global do Brasil.

A Política Externa Brasileira (PEB) passa então por uma mu-
dança de ênfase em certos temas e é utilizada para alçar o Brasil a 
condição de ator global com maior influência e protagonismo no 
cenário internacional. É o que pensam Tulio Vigevani e Gabriel 
Cepaluni (2007), que caracterizam a PEB dos governos “Lula” pelo 
termo “autonomia pela diversificação”, através do qual se preser-
varia a autonomia do país e se buscaria diversificação de parcerias, 
num maior equilíbrio nas relações com o Norte e ênfase nas rela-
ções Sul-Sul. Para os autores (Op cit., p.291), esta estratégia, adota-
da por Lula para a PEB, tem como pilares: contribuir para a busca 
de um maior equilíbrio internacional, fortalecer relações bilaterais 
e multilaterais para aumentar o peso do país nas negociações políti-
cas e econômicas internacionais, adensar relações diplomáticas para 
aproveitar possibilidades de cooperação, evitar acordos que possam 
comprometer, a longo prazo, o desenvolvimento. 

Vigevani e Cepaluni (op cit.) acreditam ainda que a política ex-
terna dos governos Lula reflete posições tradicionais do Partido dos 
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Trabalhadores, acumuladas desde a sua formação, como a inclu-
são de temas sociais na agenda internacional. Assim, o pensamento 
destes autores ajuda a pensar a política africana do Brasil, pois nesta 
relação, o discurso de “dívida histórica” e de solidariedade com o 
povo africano aparecem com frequência. Caracterização semelhan-
te da política externa, bastante utilizada, é feita por Amado Cervo 
(2003), através dos paradigmas históricos da PEB. Tais paradigmas 
inserem o paradigma do Estado Logístico como parte das caracte-
rísticas da política externa do governo Lula. De acordo com Cervo, 
algumas das características do Estado logístico são: uma inserção 
internacional autônoma com interesses diversificados, a superação 
de assimetrias no cenário internacional e o dever do Estado em de-
fender os interesses da sociedade. Neste sentido, assim como ocorre 
muitas vezes com as empresas brasileiras na África, no Estado Lo-
gístico o Estado dá apoio logístico aos empreendimentos, a fim de 
robustecê-los em termos comparativos internacionais e cria meios 
de poder para fazer valer vantagens de natureza intangível (tecno-
logia, capacidade empresarial, etc.). Tais características fazem com 
que a reaproximação do Brasil com a África esteja inserida neste 
paradigma.

A justificativa brasileira para a reaproximação com os países afri-
canos como um todo, após um período de relações mornas nos anos 
1980 e 1990, vem de um melhor entendimento da importância da 
África para a estratégia de inserção internacional do país e do “novo 
renascimento da África” que trás nova visibilidade para o continen-
te no cenário internacional. As pesquisas brasileiras com foco na 
relação Brasil-África destacam diversos interesses que poderiam ter 
motivado esta estratégia de reaproximação. Para o Banco Mundial 
e o Ipea (2011, p.3) e, de maneira semelhante, para Berndt (2011, 
p.37) o interesse pela África inclui tanto ambição geopolítica como 
interesses econômicos. França (Op cit., p.60) relembra que o estrei-
tamento de relações com a África foi um compromisso de campa-
nha de Lula com a população afro-descendente e que, contudo, a 
aproximação com a África “(...) só pode ser compreendida quando 
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se pensa nas estratégias políticas e econômicas de expansão do ca-
pital brasileiro”. Já Visentini (op cit., p.10) coloca duas hipóteses: 
discurso político (diplomacia de prestígio) e interesses econômicos 
(soft imperialism) ou associação de duas periferias em busca de de-
senvolvimento (solidariedade do sul). 

Neste contexto, aparecem dois discursos de solidariedade com a 
África: o dos laços culturais e históricos e o das afinidades étnicas e 
culturais com os países de língua portuguesa (Ipea e Banco Mun-
dial, op cit., p.29). Estes, diferenciam o Brasil, sobretudo, de China 
e Rússia, e são somados a desafios comuns enfrentados pelo Brasil 
e a maioria dos países africanos, como pobreza rural, cidades sem 
planejamento, condições climáticas, concentração da economia na 
exploração de recursos naturais e questões como infraestrutura, re-
forma agrária, justiça e distribuição de renda (VIEITAS e ABOIM, 
2013, p33).

Na posição comum de país em desenvolvimento, o Brasil apare-
ce como modelo de crescimento econômico, estabilidade e sistema 
democrático de governo, redução da pobreza, queda do desempre-
go, política ambiental e ênfase crescente nas questões de direitos 
humanos e igualdade racial. A mensagem de Lula de que o Brasil 
deveria ser visto como parceiro de confiança provocou aumento 
do interesse em aprender com as experiências de sucesso do Brasil 
(FRANÇA, op cit., p.54 e 65) e assim, desde 2005 os projetos de 
desenvolvimento brasileiros tem sido parte essencial da estratégia 
dos países africanos (STUENKEL, 2013, p.31). 

Durante o governo Lula foi criado um departamento específico 
para a África no Ministério das Relações Exteriores do Brasil e hou-
ve aumento das embaixadas nos países africanos, tornando o Brasil 
é o sétimo país do mundo com mais embaixadas na África (Ipea e 
Banco Mundial, op cit., p.44-.45). Entre 2003 e 2013, houve ainda 
aumento da participação brasileira em comitês conjuntos, fóruns e 
reuniões ministeriais com países da África, nos quais sustenta um 
discurso conjunto de crítica às assimetrias e pedido de fim dos sub-
sídios agrícolas e barreiras protecionistas do norte (FRANÇA, op 
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cit., p.66). Apoiadores de Lula sustentam que o país está se tornan-
do um advogado dos interesses africanos no sistema internacional, 
mas isto se torna controverso, pois com frequência os interesses do 
Brasil divergem dos interesses destes (STUENKEL, op cit., p.31).

A cooperação técnica é uma das ferramentas de aproximação 
diplomática e promoção internacional do país (BERNDT, op cit., 
p.36) e pode ser vista como uma expressão do poder do Brasil (VAZ 
e INOUE, 2007, p.9). Esta ferramenta se encaixa em um instru-
mento mais amplo, a ajuda internacional/cooperação para o desen-
volvimento (CPD), que o Brasil define como uma “parceria para o 
desenvolvimento”, enfatizando esforços e benefícios mútuos/com-
partilhados (VAZ e INOUE, op cit., p.9). A CPD brasileira orien-
ta-se por um conjunto de princípios, em linha com a constituição e 
sua política externa tradicional: diplomacia solidária, atenção as de-
mandas dos países em desenvolvimento, evitar condicionalidades 
diretas e transferências diretas de dinheiro, abordagem abrangente 
e participação ampla (Ipea e Banco Mundial, op cit., p.38-39). Para 
França (op cit., p.59-60) a ajuda brasileira para os países africanos 
possui base constitucional, sobretudo nos princípios de “diploma-
cia solidária” e “não-indiferença”. Esteves et al (2012) acrescentam 
como princípios da CPD brasileira: transferência de conhecimen-
to, capacitação de recursos humanos, consideração de particulari-
dade de cada país e alocação e emprego de mão de obra local. 

O Brasil quer ser visto como “parceiro de confiança” e seu di-
ferencial é a concentração em pequeno número de projetos e de-
senvolvimento em ritmo lento, mas certo. O Brasil prefere a assis-
tência técnica, projetos de cooperação e outros instrumentos, em 
linha com o princípio de evitar transferências diretas de dinheiro. 
As principais agências parceiras do Brasil neste tipo de CPD são a 
EMBRAPA, a Fiocruz, Ministério da Saúde e SENAI (Ipea e Ban-
co Mundial, op cit., p.36, 40 e 105). Outra característica da CPD 
brasileira é a ênfase na cooperação multilateral (MILANI e CAR-
VALHO, 2013, p.19). 

Como um dos maiores doadores do Programa Mundial de Ali-
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mentos da ONU desde 2011, o Brasil procura aplicar no exterior 
as políticas sociais domésticas que tem contribuído para a redução 
da pobreza internamente. A África é atualmente a região que recebe 
maior valor em projetos de cooperação do Brasil. Em 2010, foram 
60% do total (Ipea e Banco Mundial, op cit., p.45). A maior par-
te dos recursos vai para os Países Africanos de Língua Portuguesa 
(PALOP) e em muitos casos os projetos são executados em estreita 
colaboração com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP). Isso acontece porque, como parte da reaproximação com 
a África e do engajamento da política externa brasileira na diversi-
ficação de parcerias a CPLP aparece, junto com o MERCOSUL, 
como uma das prioridades do governo Lula, o que não teve mu-
danças significativas no governo Dilma (FRANÇA, op cit., p.67). 
Neste sentido: “A forte prevalência dos países de língua portuguesa 
reflete uma diretriz ex ante da ABC, mas ao mesmo tempo é mui-
to reforçada pela facilidade linguística para formular e implantar 
projetos conjuntos e também pelas próprias viagens presidenciais” 
(BERNDT op cit.,p.54).

Os PALOP são a “porta de entrada para o continente africano” 
(BERNDT, op cit., p.55) e os esforços de cooperação direcionados 
a eles são os únicos que possuem um orçamento específico dentro 
da ABC (US$3,25milhões para 2007, do total de US$17,5 milhões 
para toda a cooperação internacional do Brasil). A cooperação 
com os PALOP tem como focos a educação profissional, a saúde 
e a educação. Dentre estes, podemos citar diversos exemplos, tais 
como a ajuda no estabelecimento de um fundo dentro da CPLP 
para promoção da língua portuguesa na África e no Timor Leste e 
a realização da 2ª Conferência de Intelectuais da África e da Diás-
pora, em 2006 (VAZ e INOUE, op cit., p.7 e 15; STUENKEL, op 
cit., p.32; FRANÇA, op cit., p.61).

Em Moçambique, o Brasil está construindo um laboratório 
para produção de genéricos em parceria com a FIOCRUZ, que é o 
maior projeto de cooperação para o desenvolvimento, em volume 
de recursos, executado pelo Brasil, no valor de US$23 milhões. Foi 
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em Moçambique que a FIOCRUZ abriu seu primeiro escritório 
internacional em 2008. Na área agrícola, a EMBRAPA colabora 
com o governo moçambicano em três programas de cooperação 
técnica: Plataforma (inovação agrária, em parceria com o Instituto 
de investigação agrária de Moçambique e a agência dos EUA para 
o desenvolvimento internacional), ProSavana (desenvolvimento no 
corredor de Nacala) e ProAlimentos (apoio técnico em nutrição e 
segurança alimentar). Já na área de capacitação profissional, há um 
centro de ensino profissionalizante do SENAI em Moçambique, 
que presta apoio de capacitação técnica local e também às empre-
sas brasileiras atuantes localmente, como à Vale. Outras áreas (ou 
projetos) brasileiras de cooperação, voltadas ou que abarcam Mo-
çambique são: cooperação na área de biocombustíveis com Angola 
e Moçambique, projetos na educação superior como a Universida-
de aberta de Moçambique, a Unilab (Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, no Ceará), o PEC-G e 
PEC-PG; e, na área de esportes, o exemplo é um projeto de incen-
tivo a prática do futebol (Ipea e Banco Mundial, op cit., p.65-66; 
VIEITAS e ABOIM, op cit., p.31).

Também o setor privado recebeu forte apoio para atuar na Áfri-
ca, através de financiamento público, missões de comércio e inves-
timento (Ipea e Banco Mundial, op cit., p.105). Neste sentido, o 
BNDES possui carteiras de crédito para investimentos no exterior, 
como o Proex e suas modalidades e para as pequenas e médias em-
presas, a Apex-Brasil promove feiras internacionais. Nas palavras de 
Vilas-Bôas, “[n]o governo Lula, a instalação de empresas brasileiras 
teve um papel importante nas relações com a África, pois foram 
vistas como instrumentos para fortalecer os laços com os países do 
continente, sendo favorecidas pela política diplomática presiden-
cial.”(apud FRANÇA, op cit., p.77).

Entre 2000 e 2010 a África aumentou sua participação nos flu-
xos de comércio brasileiros, de 3,83% para 5,32%, a África Subsa-
ariana sozinha corresponde a 3,18%. No aspecto comercial, os PA-
LOP não possuem destaque nas relações com o Brasil (Ipea e Banco 
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Mundial, op cit., p.93 e 100), porém, em 2012 o comércio entre 
Brasil e Moçambique ascendeu a US$146 milhões)5. O aumento 
do comércio em si pode não ser caracterizado como política exter-
na, porém, quando analisado em um contexto geral, de estratégia 
de aproximação do governo brasileiro com Moçambique e, consi-
derados os esforços de apoio do governo para que suas empresas 
investissem e promovessem trocas comerciais com países africanos, 
podem-se estabelecer relações entre a PEB e o aumento do comér-
cio com Moçambique. 

Segundo Vilas-Bôas (apud FRANÇA, op cit., p.78), “as empre-
sas brasileiras estão presentes em vinte e dois países do continente, 
sendo os setores mais consolidados os de mineração e construção 
civil, e o setor das pequenas e médias empresas e das franquias aque-
le com os maiores potenciais para o futuro”. Em Moçambique as 
empresas brasileiras tem se concentrado na exploração de petróleo e 
gás, construção civil, mineração e agroindústria (P&D) (VIEITAS 
e ABOIM, op cit., p.30). 

O Brasil possui de modo geral, iniciativas privadas, em um mo-
delo não coordenado, condicionado por considerações de risco co-
mercial e risco soberano, ainda que com apoio do BNDES e do 
governo. Elas recebem ainda incentivo para desenvolver projetos de 
qualificação de mão de obra e para construção de escolas, habita-
ções, hospitais e postos de saúde para os trabalhadores. As empresas 
brasileiras na África concentram-se na utilização de mão de obra 
local, o que tem gerado “externalidades positivas para as comuni-
dades desses países”. A brasileira Odebrecht é hoje o maior empre-
gador privado em Angola e nas operações da Vale em Moçambique 
a maioria dos empregados são locais (Ipea e Banco Mundial, op 
cit.; VIEITAS e ABOIM, op cit., p.23; STUENKEL, op cit., p.36)

O Brasil tem tido um papel de destaque como investidor em 

5 Câmara de Comércio Brasil-Moçambique. Comércio entre Moçambi-
que e Brasil ascendeu a 146 milhões de dólares em 2012. Disponível em:<ht-
tp://www.ccbmz.com/CCBM/Noticias/Entradas/2013/2/4_Comercio_en-
tre_Mocambique_e_o_Brasil_ascendeu_a_146_milhoes_de_dolares_em_2012.
html>. Acesso em: 10/03/2013.
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Moçambique. Segundo estudo da KPMG. Em 2010 o Brasil re-
presentou 42,5% dos investimentos recebidos pelo país, sendo, 
portanto, o maior investidor do país. Em 2012, o Brasil repetiu 
a marca, representando 25% do total investido em Moçambique 
(VIEITAS e ABOIM, op cit., p.29; CARVALHO e COELHO, 
2011, p.18; CARVALHO e COELHO, 2013, p.6).

As dificuldades institucionais e logísticas resultam na concentra-
ção do investimento brasileiro em grandes empresas, principalmen-
te a Petrobrás, grandes construtoras e a mineradora Vale (VIEITAS 
e ABOIM, op cit., p.22). As grandes empresas estão lá desde a 
década de 1980 e pequenas e médias só recentemente, com impor-
tante papel dos bancos de desenvolvimento nesta ida (Ipea e Banco 
Mundial, op cit., p.85). 

No PALOP da África Austral, as pequenas e médias empresas 
brasileiras estão presentes por meio de usinas de açúcar (Ipea e Ban-
co Mundial, op cit., p.92), talvez impulsionadas pela produção de 
biocombustível. Em dezembro de 2011, a Petrobras Biocombus-
tível e a Guarani assinaram com a estatal Petróleos de Moçambi-
que (Petromoc) um protocolo de intenções para produzir e comer-
cializar etanol feito a partir de melaço, um subproduto do açúcar 
(VIEITAS e ABOIM, op cit., p.30).

O projeto mais importante para o Brasil em Moçambique re-
centemente parece ser a concessão da reserva de carvão de Mo-
atize, conseguida pela Vale, e que prevê investimentos de USD2 
bilhões até 2014. A empresa adquiriu ainda 51% da Sociedade de 
Desenvolvimento do Corredor do Norte S.A., com o objetivo de 
expandir o corredor ferroviário de Nacala (que servirá para escoa-
mento do carvão de Moatize até o Malaui). Não só pela magnitude 
e repercussão do projeto, Moatize também agrega outras empresas 
brasileiras que já estão em Moçambique, para obras no projeto e 
que estão relacionadas a ele. São estas: Odebrecht, Andrade Gutier-
rez, Camargo Correa, Diagonal consultoria. 

Outras empresas brasileiras presentes no país são: Galvão En-
genharia, OAS, Eletrobrás (VIEITAS e ABOIM, op cit., p.30-31; 
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STUENKEL, op cit., p.35). Pela demanda de cooperação inter-
nacional, a Caixa Econômica Federal tem presença em Angola e 
Moçambique, com projetos de habitação (Ipea e Banco Mundial, 
op cit., p.85). A facilidade do idioma comum fazem de Angola e 
Moçambique países onde o Brasil mais possui negócios na África, 
além da África do Sul, devido a seu desenvolvimento (VIEITAS e 
ABOIM, op cit., p.20). Porém, esta estratégia pode ser, ao mesmo 
tempo, a maior fraqueza brasileira, pois, assim não há necessidade 
de adaptação a outros países. (STUENKEL, op cit., p.34).

A estratégia e a atuação do Brasil para a África durante os gover-
nos Lula consistiram, pelo observado, no estreitamento de relações 
diplomáticas, apoio a empresas para o aumento dos fluxos comer-
ciais e de investimento (consequência também do estreitamento 
diplomático), maior participação em foros e outras instâncias de 
diálogo multilateral que envolve países africanos (e aliança com 
estes em foros de participação já ativa, como no sistema ONU) 
e prioridade à África em termos de CPD. Segundo Visentini (op 
cit., p.11), o “Brasil pode ser um parceiro importante para o con-
tinente africano se puder superar alguns obstáculos internos políti-
cos, econômicos e sociais”, já que “precisa de parceiros mais fortes 
no caminho para construir uma nova ordem mundial multipolar e 
multilateral”. 

Nas relações Brasil-África, a diplomacia de prestigio é impor-
tante para ambos os lados, porque alianças bilaterais e ações co-
muns multilaterais são vitais para dar um upgrade nas capacidades 
internacionais dos países africanos. Não só para balancear desafios 
e oportunidades da assimetria das relações com Europa e América 
do Norte, mas também com as novas Índia e China, o que é uma 
pré-condição para o desenvolvimento social e econômico africano 
(VISENTINI, op cit., p.11). Para Saraiva (2012, p.103), que jun-
to com Visentini é um dos entusiastas das relações do Brasil com 
os países africanos, “(...) o consenso cresce no sentido de que as 
decisões brasileiras de agir na África se conformam aos interesses 
nacionais, especialmente no campo empresarial e estratégico, e aos 
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valores de solidariedade”; ainda para ele: “A nova África coincidiu 
com o Brasil global” (op cit., p.125).

4. Interesses e atuação contemporânea da China 
em moçambique (2003-13)

Desde a Guerra Fria, a China mantém relações com os países 
africanos, devido ao papel chinês no movimento dos “não-alinha-
dos” e a ajuda chinesa a países africanos que passavam por guerras 
de independência, incluindo Moçambique. Naquele momento a 
aproximação foi guiada por motivações políticas, como a constru-
ção de um papel de liderança, a fim de expandir seu modelo comu-
nista de desenvolvimento e mitigar a legitimidade de Taiwan como 
Estado soberano (CHIN e FROLIC, 2007, p.4). Com as reformas 
econômicas de abertura e modernização, pelas quais passa a China 
desde meados da década de 1970, o país expandiu suas relações 
internacionais. A reaproximação com a África nos anos 1990, no 
contexto da “ascensão pacífica”, se dá nesse cenário6.

Para Carmen A. Mendes (2010, p.39-40), a atuação internacio-
nal chinesa possui três características principais: assertividade, prag-
matismo e nacionalismo. Assim, segundo Mendes, a China busca: 
legitimar o Partido Comunista no poder, garantir a obtenção de 
recursos naturais, assegurar o papel de ator responsável, prover es-
tabilidade regional e transparecer uma imagem pacífica. A autora 
afirma ainda que a consolidação progressiva da presença chinesa 
na África e na América Latina reflete preocupações internas em 

6 O termo “ascensão pacífica”, segundo Amaral (2011,p.4) “foi lançado 
por Zheng Bijan, vice presidente do Committee’s Central Party School, duran-
te um fórum sobre China nos Estados Unidos” e, em 2004, passou a fazer parte 
do discurso oficial chinês. Para Glasser e Medeiros (Apud. AMARAL, op cit., 
p.8), o conceito está ligado ao processo de reforma da política externa da Chi-
na, com início nos anos 1970, mas a preocupação em transmitir uma imagem 
pacífica da China veio após o incidente da Praça Tiannamen, em 1989.  Na 
visão de Thorthon (Apud. AMARAL, op cit.,p.9), a “ascensão pacífica” surgiu 
também para contrabalançar a “Teoria da Ameaça da China”,  no intuito de 
mostrar que uma grande potência pode emergir sem abalar a ordem vigente e 
sem desestabilizar o sistema.



127

manter os níveis de desenvolvimento econômico, assegurar a es-
tabilidade política nacional e o estatuto de potência internacional. 
No mesmo sentido, para Carmody e Owusu (2011, p. 239) “[...] a 
busca por recursos naturais se tornou um aspecto fundamental para 
a China sustentar seu fenomenal crescimento econômico”.

A necessidade de mercados para os competitivos produtos chi-
neses (como têxteis e equipamentos elétricos), o escoamento de 
mão-de-obra, o apoio às reivindicações da China sobre Taiwan (a 
maior parte dos Estados que reconhecem Taiwan são africanos ou 
latino-americanos) e o apoio em foros internacionais (sobretudo 
em relação a “política da China única” e a política de não-interven-
ção), dentre outros, são apontados como fatores para a aproxima-
ção China-África (MENDES, Op cit., p.40-41).

Da perspectiva da China, a África pode ser vista também como 
espaço econômico estratégico para enfrentar desafios impostos pela 
transformação da sua estrutura econômica e questionar a manu-
tenção da hegemonia norte-americana. Com estas motivações, para 
Carmody e Owusu (Op cit., p.240-241), a estratégia chinesa in-
clui garantia de acesso a recursos naturais, esterilização dos eleva-
dos volumes de reservas cambiais, através da saída de investimento, 
facilitação da internacionalização de suas multinacionais, abertura 
de novos mercados, desenvolvimento da agricultura chinesa para 
produção de alimentos e outros produtos necessários à estrutura 
produtiva e consumidores chineses e aumento do know-how dos 
trabalhadores sobre o mercado africano, a fim de atender as deman-
das da economia chinesa. 

Segundo Fernanda Ilhéu (2010, p.25), a presença chinesa na 
África é parte dos esforços da política de “Go global”7 e da “Di-
plomacia Soft Power”8, com relações que são cultivadas através do 

7 A política do “Go Global” (ou “Going Global”) é uma política 
chinesa aplicada desde 2002, que visa internacionalizar as empresas chinesas e 
expandir seus investimentos externos e relações comerciais  ao redor do mundo. 
(ACIOLY; LIMA e RIBEIRO, 2011, p.53). 
8 O termo “soft power” foi criado por Joseph Nye e Robert Keohanne 
e  pode ser definido como uma categoria de poder distinta daquela que se refere 
aos recursos de poder tradicionais (como território, população, domínio 
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fornecimento de ajuda, expertise técnica, investimentos e por meio 
de negócios, em troca de apoio em fóruns internacionais. Neste 
sentido, na visão da autora, a China possui o desejo de liderar o 
mundo em desenvolvimento e garantir o acesso a fontes de ener-
gia, commodities e mercados, por meio de quatro instrumentos: 
ajuda internacional, investimento externo, comércio e diplomacia. 
No mesmo sentido, e citando os mesmos instrumentos, para Car-
men Mendes (Op cit., p.41) a China faz uso de um soft power que 
“envolve todas as actividades que extravasam a esfera securitária” e 
tem tendência em aliar dimensão cultural e civilizacional à atração 
econômica.

A partir da reaproximação com a África, a China lançou em 
2006, no âmbito do Forum on China-Africa Cooperation (FO-
CAC) a “Nova parceria estratégica China-África”, que tem como 
base os princípios de sinceridade, amizade e igualdade, benefício 
mútuo, reciprocidade e prosperidade comum, suporte mútuo e co-
ordenação estreita (nos foros multilaterais), aprendizado com o ou-
tro e busca de desenvolvimento comum. Este último, concretizado 
através da cooperação e do intercâmbio, suporte para aumentar o 
“capacity building” dos países africanos e cooperação para um de-
senvolvimento sustentável) (Lt. Col JS Kohli, 2009, p.1-2). 

Ademais da “Nova parceria”, os “Cinco princípios de coexistên-
cia pacífica”9 (respeito pela soberania, não-agressão, não-ingerên-
cia, igualdade e benefícios mútuos), também fazem parte da base 
de relação da China com a África  (RODRIGUES, 2011, p.4 e 
MENDES, op cit., p.41). Por meio destes, a China exporta seu 
modelo de desenvolvimento, que reflete no chamado “Consenso de 
Pequim” (MENDES, op cit., p.42). Termo este criado por Joshua 
Ramo para caracterizar a adoção, por parte de diversos países, de 

militar, controle de capitais e mercados, entre outros). Desta maneira, as ações 
do tipo Soft Power são aquelas que, sendo dotadas de ideologia e propósito, 
fornecem ao Estado a capacidade de prover regras e procedimentos para as 
relações internacionais (PECEQUILO, 2004, p.147).
9 Os “Cinco princípios da coexistência pacífica” datam da década de 
1950 e foram utilizados pelo movimento dos não-alinhados, a partir da Confe-
rência de Bandung, em 1955.
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um modelo de desenvolvimento com foco no capitalismo de Esta-
do e desenvolvimento de infraestruturas (semelhante ao chinês), ao 
invés da crença nos mercados autorregulados do liberalismo, como 
no “Consenso de Washington” (CABESTAN, 2010 e RICHER, 
2008 apud MILANI e CARVALHO, op cit., p.31). 

De acordo com Carmody e Owusu (Op cit., p.242), a atuação 
da China na África se concentra nos setores de infraestrutura física, 
indústria e agricultura. Em sua pauta de importação, de 1995 a 
2009, figuram principalmente commodities e petróleo e produtos 
intensivos em trabalho e recursos naturais (Op cit., p.244). Em 
2005 a China tornou-se 2° maior parceiro comercial da África e em 
2007 alcançou o título de principal nação exportadora para a África 
(Op cit., p. 236-237), tendo alcançado em 2012 US$ 200 bilhões 
em fluxo de comércio com o continente (VIEITAS e ABOIM, op 
cit., p.21). 

A China atua na África de forma planejada e integrada, com 
forte apoio governamental e pacotes que incluem exploração de 
recursos naturais (geralmente atrelada a um contrato de compra 
desses recursos), apoio logístico e financiamento abundante, além 
de infraestrutura e ajuda externa (VIEITAS e ABOIM, op cit., p.23 
e ILHÉU, op cit., p.14). Fora da estratégia governamental, que 
possui sua própria lógica de defesa de interesses, algumas empresas 
chinesas buscam na África maior competitividade (ILHÉU, op cit., 
p.14).

Sobre a ajuda internacional/cooperação para o desenvolvimento 
(CPD), para Berndt (Op cit., p.20) a ajuda bilateral da China é 
pautada por interesses comerciais e extremamente ligada à coope-
ração econômica. Neste sentido, Hattori (2001, Apud RODRI-
GUES, op cit., p. 2) afirma que: “As políticas externas assistencia-
listas da China em África parecem confirmar uma concepção mais 
realista da ajuda externa como dominação simbólica”. Isto ocorre, 
pois, ao prestar ajuda a África, a China obtém ganhos econômicos 
e, ao mesmo tempo, conquista prestígio.

De acordo com Esteves (et al., 2012, p.64), a definição de CPD 
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utilizada pela China é de uma “ajuda mútua orientada pela não-in-
terferência”, utilizando-se do termo “assistência externa”. As princi-
pais modalidades da ajuda chinesa são: ajuda humanitária, coope-
ração cultural, envio de medicamentos, treinamento profissional, 
investimentos e empréstimos e perdão de dívidas (MENDES, op 
cit. e MANNING, 2006 apud ESTEVES et al., op cit., p.64). Na 
ajuda econômica, é o Ministério de Comércio, sob orientação da 
política externa chinesa, que gerencia os empréstimos sem juros 
e doações, enquanto o EXIMBANK da China operacionaliza os 
empréstimos subsidiados “combinando prioridades diplomáticas e 
objetivos de desenvolvimento econômico” (MILANI e CARVA-
LHO, op cit., p.17). 

Os 8 princípios que guiam a ajuda chinesa ao desenvolvimen-
to foram explicitados ainda na década de 1960: beneficio mútuo 
e igualitário; respeito a soberania, sem condicionalidades ou pri-
vilégios; ajuda econômica despida de interesses; busca pela inde-
pendência do parceiro; projetos de baixo custo e com resultados 
rápidos; disponibilidade de materiais e equipamentos da melhor 
qualidade no mercado internacional; atenção as técnicas utilizadas 
e conhecidas pelo pessoal local; busca pelo mesmo nível de vida dos 
profissionais chineses deslocados e do pessoal local (CHINA, 2011 
apud ESTEVES et al, op cit.). Na forma de atuação, a China tem 
rejeitado a coordenação entre doadores, buscando o bilateralismo 
nas suas ações e tende também a ser menos colaborativa na realiza-
ção de projetos com Organizações Internacionais, a fim de manter 
sua independência política (BERNDT, op cit., p.21; ESTEVES et 
al, op cit.).  

Outro instrumento da relação China África são os fóruns trans
-regionais que, de acordo com Mendes (Op cit., p.42), institucio-
nalizam canais de comunicação, facilitando trocas comerciais e in-
vestimentos e promovendo as relações destes países com a China do 
ponto de vista político, aumentando sua influência no continente. 
O FOCAC (Forum on China-África Cooperation), por exemplo, 
ocorre a cada três anos desde 2003 e é reconhecido como o prin-
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cipal elemento da abordagem soft power da China para a África 
(ILHÉU, op cit., p.18). Por sua vez, o Fórum de Macau, inaugura-
do em 2003, reúne a China e os países de língua portuguesa e fun-
ciona como uma instância de cooperação econômica e comercial 
entre eles. Para Carmen Mendes (Op cit., p.42), o local escolhido 
como sede, Macau, reflete as prioridades internas, já que Macau 
foi colônia Portuguesa, mas voltou a fazer parte da China com a 
política da “China Única”. Neste sentido: “A China tem usado a 
herança cultural de Macau como ‘ex-colonia’ da República Portu-
guesa de forma a fortalecer a ligação com estes países” e fazer valer 
seus interesses nos campos político e econômico. Reflexo disto é a 
apresentação do Fórum de Macau como prioridade do governo da 
China na aproximação com os países lusófonos (RODRIGUES, 
op cit., p.14).

Segundo Rodrigues (Op cit., p.5), o vasto potencial de cresci-
mento, a extensão e diversidade de recursos, a história e a localiza-
ção geográfica, fazem com que a China identifique nos países da 
África e da América Latina, sobretudo nos de língua portuguesa, 
“mercados ideais para a formação e o desenvolvimento de redes 
estratégicas”. Dentre esses, os países africanos de língua portuguesa 
representam para a China um grupo estratégico para a cooperação 
e investimentos, pois são ligados por cultura e língua a outros es-
paços econômicos geoestratégicos (ILHÉU, op cit., p.3). Ao focar-
mos as relações da China com Moçambique, conforme Rodrigues 
(Op cit., p.16) o país: “(...) representa para a China, a porta de 
entrada para a África Austral”.

Roque (2009, p.13) afirma que Moçambique tem para a China 
também importância geoestratégica, por possuir dois quilômetros 
de costa e ser provedor de vizinhos sem saída (como Malaui, Zam-
bia e Zimbabue) e de transporte e comércio para o interior, além 
de possuir diversos portos de águas profundas. Desse modo, há 
a percepção de que a China está usando o país como plataforma 
de entrada na SADC (Comunidade para o Desenvolvimento da 
África Austral) (Op cit., p.14). Ainda pensando nas possibilidades 
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geoestratégicas, Saraiva (op cit., p.67- 68) aponta a possibilidade 
que Moçambique funcione como entreposto da relação China-Á-
frica do Sul-Índia. Para ele, os interesses chineses não estão só nos 
recursos, mas na ampliação de seu poder de barganha.

Depois da assistência chinesa ao movimento de independência 
moçambicano na década de 1970 e da ajuda prestada ao governo 
socialista de Moçambique nos anos 1980, houve um afastamen-
to entre a China e a África em geral, ligado à crise que assolava 
a África e aos problemas internos chineses (OURIQUES e LUI, 
2012, p.19). A relação de China com Moçambique se reestabeleceu 
apenas no final dos anos 1990 (ROQUE, op cit., p.3). Para Roque 
(Op cit., p.4), este evento aconteceu sem base em laços históricos, 
mas baseado em termos de cooperação, ajuda internacional, co-
mércio e investimento.

Alguns dos reflexos da reaproximação são: a criação de um fun-
do de US$ 20 milhões para que empresas chinesas apostassem em 
negócios em Moçambique, a criação, em 2001, de uma comissão 
de parceria econômica e comércio (Joint Economic and Trade Co-
mission), diversos acordos de cooperação e cancelamento de dívi-
das (US$20 milhões cancelados em 2007 de acordo com Ilhéu (Op 
cit., p.20)), a adição de Moçambique a lista de turismo da China, 
no ano de 2006, e a assinatura, em 2007, de um protocolo de as-
sistência militar entre os dois países (ROQUE, op cit., p.3-4). De 
acordo com o trabalho de Paula Roque (op cit., p.2), o engajamen-
to da China em Moçambique tem tomado forma diferente daquela 
que tem tomado na relação com outros países africanos, sendo ca-
racterizado pela autora como “Cautious Approach”, devido a forte 
relação do país com os doadores tradicionais. Além disto, para a 
autora outros fatores que influenciam são a presença de ONG’s 
ocidentais na promoção de uma sociedade civil local e pelo papel 
da FRELIMO (partido do governo desde a democratização) como 
fonte coesa de formulação política.

Em relação a projetos de cooperação para o desenvolvimento, 
a embaixada da China em Maputo mostra mais de 30 projetos do 
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país em Moçambique, com foco em construção, seguida de pro-
cessamento na agricultura e manufaturas. Entre os projetos de co-
operação, podem ser citados: grupos de ajuda compostos por enge-
nheiros, médicos e especialistas agrícolas, pesados investimentos no 
sistema educacional e em treinamento profissional (que provêm aos 
chineses a mão de obra para expansão de seus projetos) e doação de 
medicamentos (ILHÉU, op cit., p.20 e 23)

A China foi o único país a criar um centro de promoção de 
investimentos em Maputo, o Centro de Promoção de Desenvolvi-
mento e Comércio da China (ROQUE, op cit., p.4). Este centro 
trabalha em conjunto com o Centro de Promoção de investimentos 
de Moçambique, a fim de encorajar o comércio entre os dois paí-
ses e oferecem serviços como pesquisa de mercado e eventos pro-
mocionais (ILHÉU, op cit., p.20). O comércio bilateral entre os 
dois países aumentou em oito vezes entre 2001 e 2007, alcançando 
US$284 milhões (ROQUE, op cit, p.6). De acordo com Ilhéu (Op 
cit., p.20 e 22), em 2008 o comércio bilateral alcançou US$422.78 
milhões e a China tornou-se o 2° maior investidor estrangeiro em 
Moçambique, aportando ali US$76.8 milhões.

Pelas considerações de Ilhéu (Op cit., p. 20): “O interesse das 
companhias chinesas em Moçambique é, em sua maior parte, orien-
tado a exploração de recursos minerais e commodities naturais, e 
estão envolvidas em agricultura e comércio de varejo”10. A fim de 
mostrar as principais áreas de cooperação econômica e financeira 
entre China e Moçambique, Roque (Op cit., p.4-8) trabalha com 
os setores de infraestrutura, energia e mineração, silvicultura e pes-
ca, ademais do setor bancário.

No que diz respeito ao setor de infraestrutura, a China busca 
impulsionar o desenvolvimento de reconstrução pós-guerra, que 
cessou em meados da década de 1990, participando da construção 
de um terço de todas as estradas que estão sendo construídas no 

10 Tradução livre do original: “The interest of Chinese companies in 
Mozambique is mostly, oriented to get mineral resources and natural commo-
dities, and be involved in agriculture and retail businesses” (ILHÉU, op cit., 
p.20).



134

país e do financiamento de hidrelétricas, como a Mpanda Nkua. 
Em energia e mineração ressalta-se o investimento nos recursos 
naturais, através de megaprojetos. A silvicultura e a pesca são os 
aspectos mais controversos da atuação chinesa no país. A China é o 
maior importador de madeira de Moçambique, mas há acusações 
de exportação ilegal. Na pesca, as acusações são de pesca ilegal, 
através de técnicas que podem pescar também tartarugas e tubarões 
(ROQUE, op cit., p.4-8).

Sobre a importância dos bancos na relação China-Moçambi-
que, em 2008 anunciou-se a abertura de um banco com capital de 
Macau e de Portugal, o Banco de Investimento de Macau, utiliza-
do para atração de investimentos na África de Língua Portuguesa. 
Outro banco importante é o EXIMBANK, da China, que tem sido 
um dos provedores oficiais principais de ajuda ao desenvolvimento 
para Moçambique, operando em setores não tradicionais, como a 
infraestrutura pública moçambicana (ROQUE, op cit., p.9 e 12). 
Alguns dados apontados por Milani e Carvalho (Op cit., p.30) in-
dicam compromisso forte da China com Moçambique, com base 
em fluxos de investimento, comércio, número de embaixadas, visi-
tas ao país, numero de diplomatas e adidos. 

Apesar do forte compromisso, em Moçambique e no resto da 
África, a atuação chinesa ainda é vista, por vezes, como “neoim-
perialista” e sofrem diversas críticas. Neste sentido, as críticas ao 
papel da China na cooperação para o desenvolvimento, por exem-
plo, segundo Paulo e Reisen (2010 apud MILANI e CARVALHO, 
op cit., p.27), envolvem 6 tipos de argumentos: associação entre 
cooperação e interesses comerciais, violação de normas de boa go-
vernança e direitos humanos, práticas corporativas apontadas como 
pouco transparentes, contribuição para o endividamento dos países 
africanos; competição desleal nos editais governamentais, relação 
entre cooperação e corrida por direitos de extração de minerais e 
acesso a recursos naturais

Na avaliação de Mendes (Op cit., p.43), os chineses estabelecem 
um “relacionamento direto” com as elites, como forma de assegurar 
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seus interesses e grande parte dos benefícios da presença chinesa vai 
para as elites, pois “a China leva sua própria mão-de-obra e invade 
os mercados locais com produtos baratos (...)”. Porém, Roque (Op 
cit., p.13) aponta que esforços começam a ser feitos pelo governo 
chinês em conscientizar suas empresas estatais na África, para a pro-
moção de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. 

Do ponto de vista chinês, as relações com a África são mutua-
mente benéficas, já que a China necessita diversificar sua impor-
tação energética e os fornecedores da África diversificar seus locais 
de exportação, isto sem falar da necessidade de investimentos da 
África, ao mesmo tempo em que, como já mencionado, a China 
necessita aplicar suas reservas cambiais. Do lado de alguns dos lí-
deres africanos, ”a China é o parceiro ideal para escapar as sanções 
ocidentais e ao controlo sobre questões de direitos humanos e boa 
governança”. Assim, o aumento do poder de barganha com parcei-
ros tradicionais, a fuga das condicionalidades e o recebimento de 
recursos financeiros por parte dos países africanos, são trocados por 
recursos naturais, mercado para produtos e apoio em foros multila-
terais para os chineses (MENDES, op cit., p.41 e 43).

Nesse sentido, na opinião de Luis Diogo, ex 1° ministro Mo-
çambique: “Os chineses não investem em Moçambique por cau-
sa os bonitos olhos dos moçambicanos, mas pela convergência e 
complementaridade de interesses entre os dois países” (FREITAS 
e ILHÉU, 2009 apud ILHÉU, op cit., p.18). Resta saber se as 
lideranças Moçambicanas saberão aproveitar as oportunidades 
para promover um desenvolvimento sustentável e que beneficie a 
maioria da população ou, ao contrário, se renderão aos próprios 
interesses e seguirão construindo as mesmas relações desiguais e 
subordinadas que permeiam a história africana desde a colonização.

5. Interesses estratégicos de China e Brasil na Áfri-
ca: semelhanças e diferenças

Tanto China quanto Brasil adotam uma estratégia de aumento 
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de projeção e poder no cenário internacional utilizando, como uma 
das ferramentas, o estreitamento de relações ao redor do mundo, 
sejam elas diplomáticas, comerciais, de investimento ou de ajuda 
internacional. No mesmo sentido, utilizam-se do discurso de busca 
de um mundo mais multipolar e agem como líderes dos países em 
desenvolvimento, como previamente exposto.

Segundo Hurrell (2006 apud COOPER e FLEMES, 2013, 
p.946) China e Brasil (além da Índia) possuem economias em ex-
pansão, alto grau de poder político e potencial militar e capacidade 
de cumprir um papel influente na política global.  Ambos perten-
cem ainda ao grupo BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), que re-
úne os chamados “países emergentes”, sigla criada por Jim O’Neil, 
do banco Goldman Sachs e que se traduziu em uma coalizão, atra-
vés de cúpulas e tomada conjunta de posições. O BRIC tem ganha-
do destaque, sobretudo como contrapeso ao poder dos EUA e da 
Europa, reunindo países com grande PIB, que representam maior 
parte da população do mundo. Mais recentemente, a África do Sul 
foi incluída no grupo, que passou a se denominar BRICS.

Para o Ipea e o Banco Mundial (Op cit., p.13, 16 e 18), os BRI-
CS e outros países emergentes cumprem papel importante no cres-
cimento da África, “contribuindo para o desenvolvimento e a pros-
peridade do continente”. Ainda de acordo com o mesmo relatório, 
a cooperação Sul-Sul11 aparece como “opção atraente”, alternativa 
a nova dimensão dos sistemas internacional, econômico, comercial 
e financeiro, sobre os quais os países africanos podem efetivamente 

11 A cooperação Sul-Sul (CSS), pode ser utilizada como sinônimo de 
cooperação para o desenvolvimento entre os países do chamado “Sul”, diferen-
ciando-se da tradicional cooperação “Norte-Sul”. De acordo com a UNCTAD 
(apud MILANI e CARVALHO, op cit., p.17), a CSS inclui: “o processo, as 
instituições e os arranjos concebidos com vistas a promover cooperação políti-
ca, econômica e técnica entre países em desenvolvimento na busca de objetivos 
comuns de desenvolvimento”. Da década de 1950 até o início do século XXI, 
foram institucionalizados foram institucionalizados ao menos três princípios 
para a CSS: não intervenção e não interferência; horizontalidade e beneficio 
mútuo; orientação pela demanda dos parceiros. Tanto Brasil quanto China 
possuem um escopo extra-regional de CSS (ESTEVES et al, 2012 (ESTEVES 
et al, 2012, p.58).
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exercer influência e opção de aumento do poder de barganha dian-
te dos países do “Norte”. Além disto, cada um dos BRICS possui 
sua própria motivação em suas relações com os países africanos, 
além do acesso a recursos naturais, objetivo em comum.  

Com isto, observa-se que as estratégias de política externa do 
Brasil e da China possuem elementos comuns e busca-se, através do 
método comparativo, apontar tais elementos, bem como aqueles 
nos quais as abordagens se diferenciam. Deste modo, acredita-se 
que o método comparativo, possui o efeito identificado pelo histo-
riador Serge Gruzinski (2003) no contexto da História comparada: 
aquele de superar fronteiras e explorar elementos conectados em 
histórias diferentes, que se comunicam entre si. Neste exercício, 
percebe-se que tanto Brasil quanto China utilizam-se de instru-
mentos similares para relacionar-se com Moçambique (e com toda 
a África) num contexto de reaproximação, a partir do final dos 
anos 1990 e início dos anos 2000. Tais instrumentos constituem-se 
nos aspectos observados no presente artigo a fim de investigar os 
interesses estratégicos dos dois países e compará-los: aproximação 
diplomática, cooperação internacional, incentivo ao aumento de 
investimentos e ao aumento do fluxo de comércio.

Dos anos 1950 até o final da década de 1990, as relações dos 
países do Sul com a África eram voltadas para as questões políticas, 
porém, a partir daí, com a reaproximação dos países emergentes 
com os africanos, no contexto do “novo renascimento” a ênfase des-
locou-se para os interesses econômicos (Ipea a Banco Mundial, op 
cit.). Ao longo da última década os investimentos estrangeiros dos 
BRICS para a África, adquiriram relevância, principalmente por 
parte de China, Brasil e Rússia nos setores de petróleo, gás, energia, 
mineração e construção e telecomunicações (ESTEVES et al, op 
cit., p.79). Segundo o Ipea e o Banco Mundial (op cit., p.106), 
“existe a noção clara de que a África é um ‘campo de batalha’, onde 
as companhias brasileiras de mineração e construção civil compe-
tem com seus equivalentes chineses por mercados e recursos”.  

No entanto, de acordo com Oliver Stuenkel (op cit., p.35), en-
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quanto a presença brasileira na África ainda é muito menor do que 
a chinesa, o Brasil deve ser cuidadoso com alguns dos erros come-
tidos pela China que podem causar repercussão regional. Ainda 
de acordo com Stuenkel, esta disparidade de volume faz com que 
os riscos pareçam gerenciáveis, pois o autor afirma que evidências 
indicam que os brasileiros são melhor vistos ao redor da África. 

Os investimentos de China e Brasil na África estão ligados ao 
estreitamento de laços comerciais. Para tanto, o Brasil investe em 
missões de comércio e investimento e no financiamento de suas 
empresas, que servem como instrumento de aproximação com es-
ses países. No entanto, as ações das empresas brasileiras não são 
coordenadas. A China, por sua vez, é o 2° maior parceiro comercial 
da África e, ao contrário do Brasil, possui uma ação planejada e 
integrada, consequência da capacidade chinesa e do poder do Es-
tado sob a economia do país. Da mesma maneira, apesar de apre-
sentarem história comum como países em desenvolvimento e com 
políticas de diversificação de parcerias e projeção global, deve-se 
ressaltar que a China é um império milenar e a 2ª maior economia 
mundial, enquanto o Brasil foi colonizado/ocidentalizado há 500 
anos, possui menos de 200 anos com nação independente e é ape-
nas a 7ª economia mundial. 

Embora os dois países possuam diferenças importantes a serem 
observadas em sua atuação na África, possuem também interesses 
comuns, tais como a formação de alianças no contexto do “Sul 
global” e a busca de uma “nova ordem” mais multipolar.  Além 
dos interesses comuns, Brasil e China desenvolvem estratégias nas 
quais ganham destaque os PALOP e, dentre este grupo, Moçambi-
que, por verem o país como ponto localizado estrategicamente na 
região, rico em recursos, com grande potencial de crescimento ain-
da inexplorado e ávido por investimentos. Neste cenário, o Brasil, 
diferente da China, possui laços culturais e históricos e afinidades 
étnicas e culturais com os PALOP. Assim, o país reforça os laços 
através da CPLP, enquanto a China, utilizando o Fórum de Macau 
como plataforma de entrada no continente e seu status de maior 
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economia emergente, busca a construção de laços históricos através 
do discurso de que teria como missão impulsionar o crescimento 
dos “irmãos menores”.

Para Paulo Visentini (op cit., p.4) a China é orientada por in-
teresses econômicos, mas a agenda do Brasil traz elementos novos. 
Assim, segundo Berndt (op cit., p.55) o Brasil age de forma compa-
tível com motivações humanitárias ”diferente da China, que utiliza 
sua cooperação técnica em estreita coordenação com seus interesses 
econômicos imediatos no continente”. Portanto, enquanto o Brasil 
é conhecido por seu discurso de “solidariedade do sul” e inclusão 
de temas sociais na PEB (diante do qual transparecem menos os in-
teresses econômicos do que aqueles de ajuda e projeção), a atuação 
da China na África é conhecida por seus interesses econômicos e 
em recursos, mesmo que estes sejam permeados pelo paradigma da 
“ascensão pacífica”. 

Em seus interesses estratégicos, China e Brasil coincidem no de-
sejo de exportar seu modelo de desenvolvimento (como forma de 
legitimação interna), no acesso a mercados e busca de apoio em 
foros multilaterais (apoio a não-intervenção e política da China 
Única, no caso chinês e busca de uma coalizão do sul, no caso do 
Brasil). A China procura também escoar sua mão-de-obra e seu 
grande volume de reservas cambiais. Já o Brasil quer aumentar seu 
prestígio e poder de barganha em negociações internacionais e ex-
pandir seu capital.

Espaço importante onde encontramos também semelhanças e 
diferenças nas abordagens de Brasil e China é a cooperação para o 
desenvolvimento. No Brasil, a ajuda internacional, de acordo com 
a orientação da política externa, significa parceria para o desen-
volvimento, com ênfase nos benefícios mútuos (de acordo com a 
ABC). Na China, utiliza-se o termo “assistência externa”, que cor-
responde a ajuda mútua, orientada pela não-interferência. Neste 
sentido, em seus princípios, encontramos diferenças essenciais de 
abordagem, com uma China preocupada com resultados rápidos e 
legitimação de um modelo diferente dos doadores tradicionais (do 
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Norte), por meio de respeito à soberania e busca de independência 
do parceiro. Ao mesmo tempo, o Brasil se diferencia por pequeno 
número de projetos lentos e evita transferências diretas em dinheiro 
(preferindo, portanto, a cooperação técnica). Grande semelhança 
está no discurso da Cooperação Sul-Sul, pois ambos são doadores 
emergentes e tem como bandeira a diferenciação da Cooperação 
Norte-Sul, sobretudo na ausência de condicionalidades e não-in-
terferência.

Quanto ao modo de colocar em prática sua cooperação, o Brasil 
age de maneira mais multilateral, buscando cooperação com agên-
cias internacionais e com instituições como a CPLP. A China evita 
cooperar multilateralmente, prefere o bilateralismo, justificado pela 
manutenção de sua independência (MILANI e CARVALHO, op 
cit., p.19) Quanto aos PALOP, para o Brasil o foco são projetos de 
educação profissional, saúde e educação, enquanto para a China, 
especificamente para Moçambique, o foco são projetos em constru-
ção e processamento em agricultura e manufaturas. 

Com atenção especial a Moçambique, em relação as ações de-
senvolvidas nos outros países da África Subsaariana em geral, o país 
não é um dos principais parceiros comerciais africanos nem de Chi-
na nem de Brasil. Todavia, no caso do Brasil, Moçambique parece 
um parceiro central na recepção de investimentos e doação, como 
receptor de boa parte da cooperação brasileira para toda a África, 
alvo de diversas visitas diplomáticas e local onde o Brasil posicio-
nou-se no período (em 2010 e 2012) como o principal investidor 
externo. Assim, a presente investigação mostra serem os aspectos 
mais relevantes para os interesses estratégicos do Brasil em Moçam-
bique a aproximação diplomática, a cooperação e os investimentos. 
Ademais dos interesses comuns de Brasil e China já citados, al-
gumas das justificativas para a reaproximação Brasil-Moçambique 
giram em torno de serem países de língua portuguesa, fazerem par-
te da CPLP e por Moçambique ser um dos que mais depende de 
ajuda internacional no mundo (portanto, um dos que mais recebe). 

No caso chinês, Moçambique possui importância estratégica 
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sobretudo por sua localização e recursos, pois além da reserva de 
gás, é porta de entrada para países como Malauí e Zimbábue. Não 
a toa é a sede do primeiro centro de promoção de investimentos e 
comércio da China na África. Além disto, a China foi, no período, 
o segundo maior investidor em Moçambique e tem papel central 
na construção de estradas e financiamento de construção pública, 
como já exposto.

Nas relações China-Moçambique, como igualmente mencio-
nado, a diferença em relação às demais estratégias da China para 
países africanos é a adoção de um “Cautious Approach”, devido à 
extensa presença de doadores tradicionais, ONG’s e a importância 
da FRELIMO. Porém, esta abordagem não se traduz em grandes 
diferenças de forma em relação às ações empreendidas da China 
em outros países da África, ou seja, a abordagem é diferenciada, 
porém seguem sendo feitos investimentos em setores centrais como 
construção e mineração e cooperação internacional ligada à explo-
ração de recursos, entre outras maneiras de ação que se assemelham 
àquelas aplicadas aos demais países africanos. Assim também no 
caso do Brasil, Moçambique ganha destaque pela prioridade dada 
aos PALOP em suas diretrizes de política externa, pelas relações 
ligadas a CPLP e no volume de doações e investimentos, mas não 
gerou, no período, ações que se distanciassem, em forma, daque-
las empreendidas nos outros países africanos. Vale ressaltar que, de 
nenhuma maneira isto prejudica a importância de Moçambique 
como país estratégico para China e Brasil, apenas demonstra certo 
padrão de estratégias e ações adotadas nas políticas externas destes 
para com os países africanos, embora alguns países, como Moçam-
bique, ganhem destaque.

De acordo com Visentini (Op cit., p.1), Brasil e China (junto 
com a Índia) são os novos principais atores da política internacio-
nal na África. Portanto, é pertinente o estudo e comparação da 
atuação e interesses destes atores, no continente que se apresenta 
como “última fronteira do capitalismo” (embora já esteja integrada 
a ele), onde se encontra a maior fonte de recursos do mundo e de 
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potencial ainda não explorado. Não só Brasil e China, mas os BRI-
CS em geral, apresentam-se como alternativa a parceria dos países 
do norte para a África e, nas relações Brasil-África e China-África, 
os países de língua portuguesa ganham destaque, com foco em Mo-
çambique, sobretudo em volume de investimentos e participação 
de foros como o Fórum de Macau e a CPLP. 

6. Considerações finais

A partir da utilização do método comparativo, a fim de relacio-
nar os interesses estratégicos de Brasil e China na África, com foco 
em Moçambique, observou-se que há alguns fenômenos ocorren-
do de forma simultânea e que contribuíram para o estreitamento 
das relações Brasil-Moçambique e China-Moçambique. O mesmo 
é válido para as relações de Brasil e China com outros países afri-
canos, com algumas especificidades observadas nas relações com 
Moçambique.

Desta maneira, os fenômenos em questão são o “novo renas-
cimento africano”, a “ascensão pacífica” chinesa e a estratégia de 
“autonomia pela diversificação” do Brasil. Estes, coincidem tam-
bém com a crescente relevância dos países emergentes, sobretudo 
dos BRICS, no cenário internacional. Neste contexto, o “novo 
renascimento africano” contribui para que Brasil e China vejam 
Moçambique como lugar atrativo para investimentos, devido a sua 
estabilidade política e econômica e a melhora de índices sociais e 
econômicos percebidos no período em questão.

Diante desse cenário a estratégia de “ascensão pacífica” da Chi-
na, que passa pela necessidade do país em se mostrar uma potência 
benevolente, conseguir recursos para seu desenvolvimento e apoio 
em foros multilaterais, exigiu um estreitamento das relações com 
a África, rica em recursos e numerosa em quantidade de Estados. 
No caso brasileiro, a estratégia de “autonomia pela diversificação”, 
evidenciada no estreitamento de relações com a África permitiu, ao 
mesmo tempo, manter uma política de barganha e maior autono-
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mia diante dos países do chamado “Norte” e legitimar políticas in-
ternas, através de projetos de cooperação internacional (sobretudo 
no campo agrícola, de saúde, educação).

Tanto China quanto Brasil estreitaram relações diplomáticas 
com Moçambique, através de foros como a CPLP e o Fórum de 
Macau e aumentaram seus fluxos de comércio e de investimento 
com o país no início do século XXI. Nesta reaproximação, pos-
suem interesses comuns como a busca por recursos, o apoio em 
foros multilaterais e a conquista de mercados, mas diferenciam-se 
sobretudo por sua inserção no cenário internacional e, em alguns 
aspectos, em sua abordagem diante de Moçambique (e dos países 
africanos em geral). Assim, a China mostra-se como ator com in-
teresses econômicos mais acentuados e estreitamente conectados 
à cooperação para o desenvolvimento, enquanto o Brasil mostra 
características de uma política de solidariedade e busca de prestígio. 
No que diz respeito à solidariedade, esta é permeada pela adoção 
de temas sociais em sua agenda de política externa e pela busca da 
consolidação de uma “coalizão do sul”, durante os governos “Lula”.

Amostra da proeminência de interesses econômicos da China 
em Moçambique são os pacotes chineses de ajuda externa, ligada a 
exploração de recursos, e as críticas a atuação chinesa na não utili-
zação de mão-de-obra local, além da pesca ilegal e exportação ilegal 
de madeira. Por outro lado, o Brasil é visto pelos moçambicanos 
com bons olhos, como país de história comum e que tem superado 
desafios que tem em comum com o país da África Austral, além de 
utilizar prioritariamente mão-de-obra local. Apesar disto, durante 
o período analisado, há mudanças na percepção dos Moçambica-
nos, devido, principalmente a atuação da Vale neste país (ROSSI, 
op cit.).

O método comparativo aqui permitiu também observar a com-
plexidade em comparar interesses e estratégias de política externa 
de Estados tão diferentes como Brasil e China, mesmo que consi-
derados igualmente países emergentes. Ao mesmo tempo em que 
ambos desenvolvem estratégias de aproximação com Moçambique, 
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em um contexto de “novo renascimento africano” e de busca por 
maior ascensão no sistema internacional, sua história e inserção in-
ternacional atual (incluindo o modelo político e a magnitude eco-
nômica) tornam difícil encontrar elementos comuns de análise que 
permitam uma melhor aproximação.

No mesmo sentido, cabe observar que a China desponta como 
novo competidor dos Estados Unidos pela hegemonia mundial en-
quanto o Brasil busca fortalecer sua posição na própria região e 
manter sua economia em crescimento para não perder o poder con-
quistado durante os governos “Lula” e ser deixado para trás pelas 
outras potências emergentes. Nas relações com Moçambique, im-
porta o poder de barganha de ambos e sua capacidade econômica e 
política para fazer valer seus interesses estratégicos. Mesmo assim, 
pergunta-se se algum deles conseguirá desenvolver, a partir de seus 
próprios interesses estratégicos, relações que se tornem realmente 
relações mutuamente benéficas, para Brasil e China e também para 
Moçambique. 
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O modelo e a crítica do estado 
neoliberal na América Latina

Matheus José Mendes Scharf 1 & Walter Barbieri Júnior 2

Abstract

This article investigated the implementation of neoliberalism in Latin 
America and the criticism formulated towards the neoliberal State, ac-
tor directly connected to the historic and social construction of interna-
tional relations. The neoliberalism is a theory developed by economists 
theorists from Austria, Germany and United States of America which 
gained support and adherence after the crisis of the Bretton Woods sys-
tem in the 1970’s. The crisis of the welfare state caused several States to 
implement economical and political reforms according to the neoliberal 
prescriptions, recommended by the Washington Consensus in 1989. In 
face of the post-Cold War environment, countries like Brazil, Argenti-
na, Mexico and Venezuela endeavored to carry out these prescriptions, 
but they obtained different results than the prospected. Based on bi-
bliographic research, this article summarizes the origin and formation 
of the Liberal State; then addresses the origin, hegemony and the ne-
oliberal prescriptions elaborated for the states, and then it details the 
criticisms to the neoliberal state with base on the social and economic 
indicators of Latin-America. This work concluded that the neolibera-
lism has a distinction while theory and execution. Its adoption by the 
latin-american countries results from the international pressure and 
the international environment in the 1980’sand 1990’s. The econo-
mic and social results of the neoliberal reforms show that the countries 
which adopted this ideology were not successful regarding the moderni-
zation, the entrance of productive investments and the improvement in 
the quality of life of the population, because it resulted in the increase 
of the debt, more subordination to the speculative capital, the unem-
ployment and under employment which increased the inequality and 
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income concentration, while a small part of the population benefited 
with the neoliberalism. Finally, it is observed that there was a lack of a 
deeper study and a more careful implementation by these States. In spi-
te of being considered an outmoded theory, the hegemony of this ideolo-
gy is still present in the prescriptions of banks and hegemonic countries 
for governments and countries in economic crisis, as occurred in 2008.
Key Works: Liberal State, Neoliberalism, International Relations, La-
tin-America. 

Introdução 

O debate acerca do Estado, enquanto uma instituição que atua 
em todas as esferas da vida política, econômica e social das na-

ções, no Ocidente, remonta aos gregos. Mas, desde que o embrião 
do sistema de Estados se institucionalizou pelo Tratado de Westfá-
lia em 1648 - o qual admitiu os conceitos de soberania, liberdade 
religiosa e igualdade jurídica-, não se observa autoridade acima do 
Estado3. Essa ordenação do sistema possibilitará um intenso pro-
gresso tecnológico, econômico e científico, que fará com que o 
sistema interestatal europeu se difunda para outros continentes e 
que se completou com a descolonização asiática e africana, após 
a Segunda Guerra Mundial e com a globalização da economia no 
final do século XX.4. 

Contudo, em sua evolução, a figura do Estado passou por dife-
rentes transformações.  O Estado Moderno de caráter absolutista 
(séculos XVII a XVIII) esteve presente, inicialmente, como o prin-
cipal agente para o exercício do poder e no controle da economia, 
no que foi denominado de fase mercantilista.5 À medida que os 
fatores econômicos, em um ambiente de relações de mercado, co-
meçaram a ser mais bem compreendidas como um fator vital para 

3 WATSON, Adam. The evolution of international society. New York: 
Routledge. 1992. 152-4.
4 JACKSON, Robert. SØRENSEN, Georg. Introdução às Relações 
Internacionais. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007. p. 54.
5 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: 
Brasiliense, 1985. p.19
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a prosperidade de um país e as trocas comerciais se ampliaram, 
diferentes correntes e ideologias se contrapuseram sobre o entendi-
mento do papel do Estado nos assuntos socioeconômicos. É neste 
contexto que, entre o século XVII a XVIII, se difunde a doutrina 
política liberal que defende a figura do indivíduo e da sua liberdade 
de empreender sem a intervenção do Estado. Essa doutrina surgiu 
e se desenvolveu na Grã-Bretanha, Estados Unidos e na Europa 
Ocidental e influenciará na origem das primeiras concepções eco-
nômicas da época moderna, tendo como percursor Adam Smith 
(1723-1790) que defendeu a tese da ordem natural do mercado 
o qual requer o máximo de liberdade possível para sua operação 
seja mais eficiente e, com isto, gerar mais benefícios entre os indi-
víduos.6 O modelo de Estado Liberal será utilizado pelo Concerto 
Europeu durante o século XIX e início do XX.

Com a Grande Depressão de 1929 e com o caos experimentado 
na Segunda Guerra Mundial, as crenças no livre-mercado foram 
abandonadas. Naquela conjuntura foi estabelecido nos acordos de 
Bretton-Woods (1944) o modelo de Estado keynesiano, um siste-
ma de regulação do mercado com forte presença do Estado. Os re-
sultados das políticas empregadas através desse novo sistema permi-
tiram estabilizar as relações econômicas e a circulação internacional 
de capitais sob controle estatal, tanto nos países centrais onde o 
keynesianismo foi aprofundado até meados dos anos 1970, quanto 
nos países periféricos que sofreram fortes consequências socioeco-
nômicas com a crise do “modelo desenvolvimentista de substitui-
ção de importações” ocorrida na década de 1980. 

A crise do keynesianismo, na década de 1970/80, implicou na 
adoção do neoliberalismo, cuja ideologia seria resultante da pro-
gressiva transnacionalização dos capitais e o surgimento de novos 
atores internacionais como empresas transnacionais e ONGs. Em 
tal contexto, decorrente da falta de alternativas, reassume o livre-
mercado como vetor determinante da regulação socioeconômica. 

6 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua nature-
za e suas causas. v.1. São Paulo: Nova Cultural, 1996 (1776). p.10-5.
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O neoliberalismo ganhou relevância por sugerir um modelo de Es-
tado que não interviesse na economia e no mercado e passou a ser 
implementado, como “laboratório”, no Chile sob a ditadura do 
Augusto Pinochet, após o golpe de estado de 1973. Com a experi-
ência chilena, em meados na década de 1980, é também aplicado 
em países hegemônicos como Estados Unidos e Grã-Bretanha e 
depois na Europa Ocidental. Nos países periféricos como os da 
América Latina, o neoliberalismo é imposto no início dos 1990, 
pelos acordos de renegociação das dívidas com base no modelo do 
“Consenso de Washington”.

Contudo, os Estados centrais que adotaram as premissas neo-
liberais sofreram fortes consequências socioeconômicas nas crises 
dos anos 1990 e após os anos 2000. Isso fez com que o papel estatal 
esteja em um momento de revisão. Tendo em vista os fatores eco-
nômicos e políticos contemplados nesse assunto e as mudanças que 
o sistema internacional sofreu nos últimos anos, esse trabalho ques-
tiona como foram prescritas as condições de adoção do modelo de 
Estado de viés neoliberal para a América Latina e quais as opiniões 
feitas a este ator por críticos desta ideologia. Nesta perspectiva, in-
vestigou-se como esta corrente prescreveu a adoção do modelo de 
Estado de viés neoliberal para a América Latina e as críticas feitas a 
este ator por intelectuais de orientação esquerda ou keynesiana, tais 
como Wilson Cano, Perry Anderson, Atilio Borón, Amado Luiz 
Cervo, Pierre Salama, David Harvey, Paulo Nogueira Batista, entre 
outros.

A justificativa ressalta a relevância do assunto, visto que o Estado 
é considerado um ator diretamente ligado à construção histórica e 
social das relações internacionais. Por isto, a compreensão dos efei-
tos que os fatores econômicos exercem sobre atuação do ator estatal 
passa a ser um aspecto importante à investigação acadêmica. Neste 
sentido, o argumento básico da metodologia que encaminhou as 
investigações buscou discernir como este ideário foi implantado 
pelos países e de que forma este ainda repercute hegemonicamente 
em países em crise.



153

Decorrente dessas argumentações iniciais, na primeira seção 
deste artigo tentou-se resumir a origem, a formação e evolução do 
que se convencionou chamar de Estado liberal. Na segunda seção 
buscou-se estudar como o neoliberalismo se originou e se tornou 
hegemônico, bem como as prescrições que esta ideologia elaborou 
para a atuação do Estado com base nesta perspectiva. Finalmente, 
tratou-se das críticas levantadas ao modelo de Estado neoliberal e 
as justificativas que embasam esta postura. 

1. Origem e Formação do Estado Liberal

As monarquias centralizadas e nascidas no ocidente foram res-
ponsáveis pela fundamentação do Estado Moderno e esse tipo de 
organização política implementaria o mercantilismo nos séculos 
XV ao XVII como forma de regular ou controlar o surgimento de 
novos meios de produção e do comércio naquele sistema interesta-
tal. A ordem estabelecida nas monarquias centralizadas absolutis-
tas passa a ser compreendida como uma máquina administrativa 
necessária à proteção da sociedade através da figura do Príncipe e 
dos mecanismos criados, que conduziriam as relações comerciais 
e a aplicação da justiça através da lei de proteção ao individuo e a 
propriedade, pois a ascensão dos negociantes burgueses nos cen-
tros urbanos requereu a proteção de seus bens através do conjunto 
de leis existentes. O ‘Estado’, portanto, passa a ser compreendido 
como um instrumento político diretamente ligado à proteção e a 
segurança da sociedade.

O período compreendido entre o Século XV ao XVII foi mar-
cado por transformações e processos que causaram profundas e rá-
pidas transformações em toda a Europa e nas relações entre suas 
comunidades.7 Neste, a constituição dos Estados absolutistas no 
Ocidente se mantém, mas permite a ascensão da burguesia urbana 
que despontava como uma nova classe de indivíduos no comér-

7 WATSON, Adam. The evolution of international society. New York: 
Routledge. 1992. p.152-4.
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cio e nas manufaturas pré-industriais, enquanto a ordem política 
ainda era feudal.8 O Estado absolutista fora o principal modelo de 
organização social e político difundido no fim da Idade Média ao 
Renascentismo. Sua aderência na comunidade europeia ocidental 
formou o que se pode denominar de: a comunidade elementar dos 
Estados modernos. Contudo, o surgimento da Burguesia iria intro-
duzir uma nova lógica de atuação estatal e de ordem econômica: o 
Estado nação e o liberalismo.

Verifica-se que o período entre o século XVI e XVIII a presença 
do Estado nas relações comerciais era dominante, pois a circulação 
de riqueza era controlada pela figura do monarca. Esse modelo de 
Estado interventor e expansivo, no sentido de difundir seu poder 
territorial através das colônias e controlador dos meios de produção 
ou de seu uso, é denominado de Estado mercantilista. As principais 
características desse modelo são: o controle de forças armadas e 
símbolos de poder diretamente pelo soberano; o metalismo como 
principal meio de acúmulo de riqueza, a colonização em terras 
descobertas e tomadas por outros; a monopolização do comércio 
colonial e; o forte controle central por parte da figura do Estado.9 
Conclui-se que o Estado teve fundamental importância no pro-
cesso inicial de desenvolvimento econômico das nações visto que 
possuíam o monopólio da moeda, das políticas fiscais, garantiam a 
segurança e a validação dos contratos e exerciam a governança em 
seu território.10

Para Hobsbawm, a “Era das revoluções” inaugurou a concepção 
na qual nação passou a ser considerada “[...] o corpo de cidadãos 
cuja soberania coletiva os constituía como um Estado concebido 
como expressão política. Pois fosse o que fosse uma nação, ela sem-
pre incluiria o elemento da cidadania e da escolha ou participação 

8 ANDERSON, Perry. Linhagens do Estado Absolutista. São Paulo: 
Brasiliense, 1985, p.22.
9 BRUE, Stanley. História do Pensamento Econômico. São Paulo: 
Thomson Learning, 2006. p.16-18.
10 HOBSBAWM, E. J. Nações e nacionalismo desde 1780: programa, 
mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. p. 40.



155

de massa”.11 A criação de símbolos, bandeiras e todo um aparato 
figurativo de identificação aos traços histórico-culturais de cada so-
ciedade estabelecerá um estreito vínculo entre a figura do Estado e 
seus habitantes. Isso fez com que a comunidade de cidadãos, os seus 
interesses, tradições, a origem étnica, o idioma entre outros fatores 
linguísticos passasse a estar ligada ao corpo político do Estado que 
os compõe. Essa equalização é fortemente empregada em discursos 
políticos da época, como declarações, documentos e manifestos.

Essa ordenação do sistema de estados promoverá um intenso 
progresso tecnológico, econômico e científico que fará com que 
o sistema interestatal europeu se difunda para outros continentes, 
dado a expansão comercial e econômica do imperialismo ocidental. 
Isso se deu devido a expansão de potências europeias que já vinham 
adotando o modelo capitalista expansivo de aquisição de territó-
rios para acumulação de poder e capital. Giovanni Arrighi define 
o papel do Estado como motor do desenvolvimento neste período 
quando este se funde com o capital. Isto é, o momento em que o 
Estado passa a usar o capitalismo como motor para acumulação de 
recursos e de poder e passa a governar em conjunto com a burgue-
sia ascendente, o que culminou nessa difusão dada pela competição 
entre os mesmos por maior poder e controle.12

O liberalismo, enquanto teoria comprometida com o livre-mer-
cado e com o mínimo de intervenção por parte do Estado enten-
de que cada esfera (Estado e mercado) atua de acordo com regras 
próprias. Essa concepção surgiu e se desenvolveu na Grã-Bretanha, 
Estados Unidos e na Europa Ocidental a partir do século XVII 
em contraposição ao ideário mercantilista predominante neste mo-
mento. Naquele contexto, começou-se a questionar a legitimidade 
do Estado, sobretudo na Inglaterra e França, em que se clamou 
pelo direito de liberdade e proteção dos bens privados, e de se co-
mercializar sem a intervenção do Estado. Sob a visão jusnaturalista 

11 HOBSBAWM, E.J. Idem, p. 30-31.

12 ARRIGHI Giovanni. O Longo Século XX. Rio de Janeiro: Contra-
ponto; São Paulo: Unesp, 1996. p. 10-12.
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da época, estes aspectos foram considerados como inalienáveis ao 
homem, e tornando-se os preceitos do liberalismo político que por 
sua vez influenciou a Revolução Americana e Francesa e mais tarde 
praticamente todo o Ocidente.

A maneira pela qual o liberalismo se difundiu e tornou-se a ide-
ologia hegemônica do sistema internacional é um tópico no qual 
o estudo de Giovani Arrighi em sua obra “O Longo Século XX” 
(1996) consegue elucidar. Para este autor, os Estados hegemônicos 
que exerceram o papel de liderança e dominação no sistema mun-
dial ao longo dos últimos quatro séculos, serviram como agentes 
difusores uma vez que, em seu papel de “líder”, provocaram a rees-
truturação no sistema. A cada sucessão hegemônica, o Estado que 
assumiu a “liderança” tratou de reconstituir o sistema mundial com 
características mais amplas e bases novas, o que resultou em certa 
medida em um processo de cooperação interestatal.13 Sendo assim, 
de acordo com a visão de Arrighi, o liberalismo enquanto ideolo-
gia predominante e o capitalismo enquanto modelo de acumulação 
de recurso e de poder no sistema internacional não se difundiu 
por conta própria ou independentemente, mas “[...] com base em 
recorrentes reestruturações fundamentais, lideradas por sucessivos 
Estados hegemônicos”.14

Ainda segundo Arrighi, cláusulas de liberalização comercial já 
vinham sendo discutidas nos tratados que resultaram nos acordos 
de Westfália em 1648. Com o novo sistema Europeu de Estados, 
encerrou-se uma série de conflitos fronteiriços e de legitimação jurí-
dica dos soberanos e também afirmou-se os princípios da liberdade 
religiosa, da soberania e da igualdade jurídica entre os Estados. Em 
resultado disso, estabeleceu-se uma ordem política cuja característi-
ca dominante é de ser esta anárquica e, portanto, sua possibilidade 
de uma certa estabilidade é a centralidade do equilíbrio de poder e, 
em um segundo plano do uso de normas do direito internacional, 
conquanto estas tenham origem nas diretivas oriundas dos interes-

13 ARRIGHI, Idem, p. 29-30.
14 ARRIGHI, G. Idem, p. 30-31.
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ses das principais potências do sistema.15 A perspectiva liberal de 
Westfália aparece quando - sob  influência da hegemonia holan-
desa- firmou-se uma cláusula entre os Estados westfalianos para o 
restabelecimento da liberdade comercial, bem como a liberdade de 
circulação de indivíduos não-combatentes, aspecto que assegurou à 
iniciativa privada condições para comercializar seus produtos entre 
os Estados, ainda que estes estivessem em guerra.16

O liberalismo enquanto ideologia político-econômica predomi-
nante nos séculos XVIII XIX e XX fora adotado em praticamente 
todo o sistema internacional, de maneira a configurar um sistema 
global. Na América Latina, com várias modificações que benefi-
ciaram as classes dominantes, fora implementado pelos seus países 
desde suas independências17. Na visão de Amado Luiz Cervo: 

Pela primeira vez na História, um sistema internacional de esca-
la global estendeu-se sobre o planeta, a partir de valores, princípios 
e interesses europeus. A sociedade internacional europeia vinha 
sendo erguida na esfera política, desde o congresso de Vestefália de 
1644, homogeneizando instituições, mas foi a superioridade eco-
nômica dos europeus, advinda do avanço relativamente aos outros 
povos, que acabou por convertê-la em um sistema internacional 
universal. Por essa razão, o sistema internacional vigente no século 
XX, feito de regras de conduta padronizadas, converteu-se em po-
deroso instrumento de expansão de interesses das potências capita-
listas europeias.18

Ainda na análise de Cervo, esse modelo de relações interestatais 
difundido pelos europeus era, sobretudo, de liberalização comer-

15 Idem, p. 43-44.

16 Idem, p. 44.
17 No Brasil, por exemplo, a elite dominante fundamentava uma oligar-
quia que produzia bens primários através do escravagismo até o fim do século 
XIX, o que era totalmente contraditório aos princípios do liberalismo que 
defendiam a liberdade individual, sendo este sistema abolido por praticamente 
todos os Estados que implementaram o liberalismo em seu sistema político e 
econômico.
18 CERVO, Amado L. Política Exterior e relações internacionais do 
Brasil: enfoque paradigmático. Rev. Bras. Polít. Int. ed. 46 (2). p. 9.
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cial, ou a chamada “política das portas abertas”. A periferia, sendo 
compreendida como as regiões subdesenvolvidas que circundavam 
o grande centro europeu, não tinha outra opção senão abrir seus 
mercados aos manufaturados produzidos na Europa e se especiali-
zar em produtos primários, sendo introduzida assim a “divisão in-
ternacional do trabalho” observada e teorizada por David Ricardo. 
Logo, esta relação entre Centro-Periferia produziu simultaneamen-
te condições de desenvolvimento e subdesenvolvimento.19

Assim, conclui-se que o modelo de Estado liberal foi ampla-
mente empregado nos países europeus entre os séculos XVII, XVIII 
e XIX. Sua base monetária foi o padrão-ouro fortemente difundi-
do pela hegemonia britânica, matizado com o ideário da razão, da 
ciência e progresso, e a prevalência da lógica do mercado. Dessa 
forma, segundo E. K. Hunt e Howard J. Sherman, o liberalismo 
fundamentou as bases filosóficas do sistema capitalista, ajudado 
pelo período de inovação tecnológica que produziria a Revolução 
Industrial no século XVIII, no contexto europeu, sobretudo na In-
glaterra20. 

No plano da economia, o liberalismo possui várias perspectivas: 
clássica, neoclássico, keynesiano, monetarista, austríaco, das expec-
tativas racionais, etc. Dentre essas variantes, há as que priorizam a 
igualdade e tendem para a democracia social, aceitam o interven-
cionismo, e aquelas que priorizam a liberdade e a não-intervenção 
governamental como o neoliberalismo, foco deste projeto. Segun-
do Robert Gilpin (1987), os liberais em economia acreditam que: 

[...] as vantagens de uma divisão internacional do trabalho com 
base no princípio das vantagens comparativas fazem com que os 
mercados surjam espontaneamente e promovam a harmonia entre 
os Estados; acreditam também que as redes de interdependência 

19 Essa relação entre Centro-Periferia em que se produz uma condição 
de desenvolvimento e subdesenvolvimento foi observada por teóricos e eco-
nomistas latino-americanos a partir da década de 1950 como Raul Prebisch e 
Celso Furtado.
20 HUNT, E.K; SHERMAN, H. J. História do Pensamento Econômi-
co. 5 ed. Petrópolis: Vozes, 1986. p.68-69.
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econômica, que se encontram em expansão, criam uma base para a 
paz e para a cooperação no sistema de Estados soberanos, competi-
tivos e anárquicos.21

O autor citado ainda destaca que todos os pensadores do li-
beralismo econômico, desde os clássicos até os contemporâneos, 
compartilham um conjunto de premissas sobre a natureza humana, 
a sociedade e as atividades econômicas. O comprometimento com 
a lógica do livre-mercado, definido como o principal meio eficaz 
de controle das relações econômicas e de gerar bem-estar indivi-
dual através do livre-comércio, abertura dos mercados com foco 
no consumidor individual e na competitividade22 exemplifica esse 
conjunto de ideias. 

Para os pensadores desta escola, esta mesma lógica econômica 
aumenta o poder e a segurança do próprio Estado, pois deixados 
livres, os mercados surgem de forma espontânea para satisfazer as 
necessidades humanas e, sendo extremamente dinâmicos, flexí-
veis e expansivos, geram mais bem estar e riqueza aos Estados e às 
pessoas. Este era o argumento de Adam Smith (1996), para quem 
transportar, vender e trocar são atividades inerentes à humanidade 
e promovem uma melhor alocação eficiente de recursos e de redis-
tribuição de terras, trabalho e capital, gerando portanto, progresso 
e crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o mercado tende a 
expandir-se geograficamente, transcendendo fronteiras nacionais 
por meio do comércio e da competição interempresarial. Logo, o 
mercado deveria, segundo o próprio Smith, ser inteiramente livre, 
o que melhoraria a qualidade de vida das pessoas que se submetesse 
a impessoalidade a lei da oferta e procura. Dessa forma, a política 
não deve interferir na atividade econômica através do exercício de 
poder e coerção soberana.23

A segunda metade do século XIX (período compreendido en-

21 GILPIN, Robert. A economia política das Relações Internacionais. 
Brasília: Universidade de Brasília, 2002, p. 30.
22 GILPIN. op. cit. p. 45.
23 SMITH, Adam. op. cit. p. 14-18.
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tre 1840 a 1873, conhecido como o ápice do capitalismo de livre 
concorrência) foi marcada por um grande crescimento econômico 
em países de capitalismo avançado, particularmente a Inglaterra, 
que adotou a lógica do liberalismo econômico, isto é, abertura co-
mercial, incentivo a iniciativa privada, diminuição de taxas alfan-
degárias, suspensão de barreiras e, por conseguinte a diminuição 
da intervenção estatal24. A produção industrial e o investimento 
em infraestrutura para fomentar a circulação de bens e ampliação 
dos mercados entre os estados experimenta uma fase de boom em 
praticamente todo o continente europeu.25 Contudo, a falta de re-
gulamentação estatal sobre as forças de mercado acabou por gerar 
crises econômicas mundiais que afetaram o equilíbrio socioeconô-
mico e isto produziria o desemprego em massa, concentração de 
capital nas mãos do poder corporativo, concorrência desenfreada e 
formação de monopólios. Foi a partir da crise econômica culmina-
da com o crash de 1929 nos Estados Unidos no período entreguer-
ras (1914-1939) que o liberalismo sofreu uma decadência de seus 
princípios em vários países. 

1. Origens e hegemonia do neoliberalismo: pres-
crições à atuação estatal 

Verifica-se que após o período entreguerras (1917-1939) impor-
tantes transformações na ordem econômica e política mundial alte-
raram decisivamente o sistema internacional. A Grande Depressão 
de 1929 evidenciou a fragilidade da ordem liberal de livre-mercado 
e culminou na sua rejeição por parte de países fora do eixo an-
glo-saxônico, muito dos quais optaram por regimes nacionalistas 
e totalitários com forte presença do Estado nas ações de regulação 
econômica e até como produtores diretos. O retorno ao laissez-faire 
e ao livre mercado original estava fora de questão.26 A alteração da 

24 HOBSBAWM, E.J. A Era do Capital: 1848 – 1875. 3a ed. Formato 
Digital,  p. 49-51.
25 HUNT, E.K; SHERMAN, H. J. op. cit. 107-108.
26 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-
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balança de poder, naquele período, chegou a colocar em crise a de-
mocracia liberal no ocidente, com a queda da hegemonia britânica 
e do padrão-ouro. 

Surge então, a partir de meados de 1936, um modelo de Estado 
liberal reformulado de acordo com as ideias prescritas pelo eco-
nomista inglês John M. Keynes. A ênfase macroeconômica desta 
corrente de pensamento procurou tratar de um problema urgente: 
a crise de acumulação de capital e também por consequência do 
sistema financeiro mundial. A intervenção estatal foi novamente 
colocada como um fator necessário para o controle da economia 
sendo prescrita a criação de políticas de pleno emprego e o uso de 
gastos públicos para reativar a demanda deprimida. Para Keynes, o 
governo deveria entrar em cena quando o fluxo de circulação de ca-
pital apresentasse algum desvio, como por exemplo, quando o ex-
cesso de poupança fosse maior do que a capacidade dos capitalistas 
tomarem recursos para investirem. Nesta situação haveria uma crise 
de desproporção e o Estado deveria intervir para reativar a deman-
da, o que implicava em realimentar os investimentos produtivos 
privados. Neste processo, o gasto público deveria ser revertido pelo 
governo em projetos de utilidade social e na criação de políticas que 
buscassem o pleno emprego. Com a eclosão da Segunda Guerra 
Mundial as ideias keynesianas ganharam validade e começaram a 
ser discutidas enquanto possibilidade de implementação27.

Após a Segunda Guerra Mundial surgiu a necessidade do rees-
tabelecimento da ordem econômica no sistema internacional, mas 
desta vez com uma maior presença dos Estados visto que as previ-
sões keynesianas tinham sido aceitas. O futuro estava numa “eco-
nomia mista”. 2829 Por meio do acordo de Bretton-Woods em 1944, 
1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p. 267.

27 HUNT, E.K; SHERMAN, H. J. op. cit. 107-108.
28 HOBSBAWM, E. J. Idem. p. 268.
29 A partir deste momento o Estado seria responsável pelo planejamento 
público e administração econômica para não permitir o retorno do desemprego 
em massa que era previsto com o fim da Segunda Guerra Mundial. Logo as 
concepções keynesianas foram aprovadas em lei para que o governo, como por 
exemplo dos Estados Unidos, interviesse através da manutenção dos níveis de 
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formulou-se um sistema de taxas de câmbio fixas, regras, institui-
ções e procedimentos para regulação da política internacional e a 
adoção do modelo de Estado de Bem-estar (praticamente todos os 
estados capitalistas avançados haviam aderido ao modelo).30 Assim, 
foram aprovadas leis que permitissem a ação do Estado nos assun-
tos econômicos de acordo com a teoria de Keynes para regular e 
manter os níveis de emprego, investir capital em utilidade pública, 
cobrar impostos, contrair empréstimos e dispender dinheiro.31 Se-
gundo Eric J. Hobsbawm: “[...] Alguns objetivos políticos – pleno 
emprego, contenção do comunismo, modernização de economias 
atrasadas, ou em declínio, ou em ruínas – tinham absoluta prio-
ridade e justificavam a presença mais forte do governo”.32 Assim 
estrutura-se um sistema fundamentado num Estado que intervém 
para planejar e administrar o fluxo de capital quando necessário 
com vista a manter a saúde econômica do sistema e controlar as 
crises.

Nos chamados países centrais ou desenvolvidos, reorganizado o 
Estado sob novas bases, os EUA exerciam naquele momento o con-
trole e a predominância sobre o eixo capitalista e isto influenciou na 
reestruturação do sistema internacional. Os fatores determinantes 
foram a convertibilidade das moedas nacionais em dólar mediante 
a paridade deste com o ouro e a construção das instituições que 
regulariam a governança global do pós-guerra.  Através do siste-
ma de Bretton-Woods, foi possível recuperar os fluxos de comércio 
sob bases multilaterais, reconstruir a Europa e o Japão, avançar na 
industrialização dos países periféricos e “[...] consolidar uma nova 
visão de complementaridade entre as ações dos estados nacionais e 

emprego, administração do fluxo de capital, investisse em serviços e bens de 
utilidade pública. Uma espécie de junção entre liberalismo econômico e 

democracia social com base num capitalismo reformado com maior presença 
do Estado.

30 PAIVA, Carlos Águedo N.; CUNHA, André M.. Noções de Econo-
mia. Brasília: Fundação Alexandre de Gusmão, 2008. p. 327.
31 HUNT, E.K; SHERMAN, H. J. op. cit. p. 170-73.
32 HOBSBAWM, E. J. Idem, p. 267.
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dos mercados”.33 Porém, na década de 1970, deu-se início a uma 
nova crise no sistema internacional.

Os gastos sociais dispararam nos Estados de bem-estar social, o 
que culminou numa crise de dívidas públicas. Ao mesmo tempo, 
a dinâmica da acumulação refluía, pois a oferta de mercadorias se 
tornava maior que da demanda solvável. Com isso, o aumento da 
inflação, do desemprego as crises fiscais foram eminentes. Ainda, 
dada à expansão da emissão monetária denominada em dólares, era 
previsível a possibilidade de desvalorização daquela moeda. Fara 
fugir desta “camisa de força”, muita corporações internacionais, so-
bretudo norte-americanas, passaram a depositar os lucros de suas 
subsidiárias, no chamado mercado do eurodólar. Naquele cenário, 
o sistema de Bretton-Woods tinha se tornado ineficaz uma vez que 
era firmado em taxas de câmbio fixas baseado em reservas de ouro 
e, de acordo com David Harvey, “[...] a porosidade das fronteiras 
dos Estados com relação aos fluxos de capital pressionava o sistema 
de taxas de câmbio fixas. Os dólares dos Estados Unidos tinham 
inundado o mundo e escapado ao controle daquele país, sendo de-
positados em bancos europeus”34. 

De acordo com Maria Conceição Tavares, na década de 1970 o 
sistema bancário privado estava operando fora do controle de ban-
cos centrais. Neste momento passa a existir uma economia mun-
dial sem um polo hegemônico o que levou a uma desestruturação 
da ordem vigente.35 Os Estados Unidos passam a sofrer uma crise 
devido à fuga de capitais americanos para a Europa. O crescimento 
financeiro da City de Londres estava canalizando um fluxo crescen-
te de dólar para fora dos Estados Unidos, o que tornava inviável a 
manutenção da paridade dólar-ouro em conjunto com a expan-
são do mercado interbancário de movimentações especulativas de 

33 PAIVA, Carlos Águedo N.; CUNHA, André M. op. cit. p. 328.

34 HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. São Pau-
lo: Loyola, 2008, p. 22.
35 TAVARES, Maria da Conceição, FIORI, José Luís. A retomada da 
hegemonia norte-americana In: Poder e Dinheiro: uma economia política da 
globalização. Petrópolis. Editora Vozes, 1997. p. 30.
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capitais. Dessa forma, a ordem financeira internacional caminhou 
para a sua derrocada.36 Além disso, a conta publica estadunidense 
enfrentava cada vez mais problemas devido às despesas na Guerra 
do Vietnã. Por isso o abandono de Bretton-Woods e, consequente-
mente, o fim do cambio fixo para o inicio do câmbio flutuante. É 
o inicio da desregulamentação financeira do sistema internacional 
que vai caracterizar o neoliberalismo.

Portanto, no início dos anos 1970, o sistema de Bretton-Woods 
já não correspondia aos novos eventos frutos do grande progres-
so tecnológico e da intensificação das relações econômicas. O ator 
estatal de matiz Keynesiano passa a ser considerado um fator que 
complicava a atuação de entidades privadas que agiam sob efeito 
da transnacionalização. Ou seja, o Estado estava perdendo espaço 
e controle diante dessas novas transformações. O surgimento de 
um mercado cada vez mais transnacional gerou um enorme fluxo 
de moeda e riqueza para além do controle dos Estados, que per-
deram o controle de taxas de câmbio e do volume de dinheiro em 
circulação.37 Em resultado disso, a crise mundial na década de 1970 
culminou no colapso do sistema financeiro de Bretton-Woods. O 
debate entre os que eram socialdemocratas e apoiadores de um pla-
nejamento estatal de um lado, e dos que defendiam a liberalização 
dos poderes corporativos e as liberdades de mercado acabou por fa-
cilitar a prevalência deste último diante do novo contexto de crise.38

Dessa forma, um novo grupo teórico que defendia um ideário 
ultraliberal com a implementação de um sistema de livre-mercado 
irrestrito com mínima participação estatal começa a ganhar rele-
vância. Esse grupo tomou força dado a impotência e o fracasso das 
políticas econômicas tomadas para conter a crise. Dois ganhadores 
do prêmio Nobel de economia, Friedrich von Hayek (em 1974) 
e Milton Friedman (em 1976), ambos defensores dessa corrente, 
assumiram a investida e, subsequentemente, suas ideias repercuti-

36 Idem, p.32

37 HOBSBAWM, op.cit. p. 396-8.
38 HARVEY, Idem, p. 23.
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riam nas políticas governamentais na década de 1980.39

2.1 A concepção liberal individualista de Hayek e 
o neoliberalismo de Milton Friedman

O economista austríaco e britânico Friedrich A. von Hayek 
(1899-1992), membro da Escola Austríaca de Economia, em sua 
obra política “O Caminho da Servidão” (1944), escrito na Ingla-
terra durante a Segunda Guerra Mundial, temeu a prevalência do 
ideário socialista e fascista de centralização do Estado e do totali-
tarismo que estava sendo implementado na Europa frente as tra-
dicionais ideias liberais que vinham perdendo no início do século 
XX. Em tal obra, o autor promove um estudo crítico acerca dos 
modelos de Estados interventores e o risco de perda da liberdade 
dos indivíduos, tanto econômica quanto psicológica em exercer seu 
poder de escolha e decisão com base na teoria do individualismo 
metodológico e da ordem espontânea de organização dos merca-
dos. 

A concepção de indivíduo surge especialmente no período pós-
feudal no Ocidente em que se começa a enxergar o homem como 
um ente que possui vontades próprias, independente, que luta por 
seus interesses, detentor de liberdade para empreender e do direito 
privado de posse. O “indivíduo”, como sendo um conceito histo-
ricamente constituído é fruto da modernidade e está intimamente 
ligado ao ideário liberal inglês do século XVII. Assim, o direito 
privado de posse passou a ser defendido e reconhecido por lei (atra-
vés da institucionalização jurídica) e empiricamente pelas ciências 
sociais e econômicas.40

Hayek defende a ideia base do Individualismo Metodológico 
para a compreensão da realidade na qual não há outra maneira de 
se compreender os fenômenos sociais a não ser através do entendi-

39 PAIVA; CUNHA. op.cit. p. 398-399.
40 PAULANI, Leda Maria. Hayek e o individualismo no discurso econô-
mico. In: Lua Nova,  São Paulo,  n. 38, Dez.  1996. p. 96-103.
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mento das ações individuais.41 Em outras palavras, essa perspectiva 
da ciência social desenvolvida especialmente na Escola Austríaca de 
economia tem por base o reconhecimento de que as ações são reali-
zadas por indivíduos e, por conseguinte, todo o coletivo social, até 
mesmo as instituições, devem ser observadas pelo âmbito daque-
les que produzem resultados determinantes para o funcionamento 
da economia. Além disso, nesta perspectiva trazida por Hayek, as 
nações e instituições são resultados das ações humanas e não do 
engenho humano.42 Há de citar que até mesmo a figura do Estado/
governo, na concepção liberal inglesa, surge como uma necessidade 
através de um ato consensual firmado entre os indivíduos para que 
este preserve a vida, os bens e a liberdade dos mesmos.43

Tais relações entre indivíduos promoveriam uma ordem espon-
tânea, progresso, inovação tecnológica e riqueza, ainda que estes 
ajam visando conscientemente apenas seus próprios interesses.44 
Para Hayek, uma ordem espontânea e, até mesmo as instituições, 
surgem e funcionam sem o direcionamento de uma mente humana, 
mas como resultado da ação e espontânea colaboração de homens 
livres que possuem a capacidade de criar além de sua consciência ou 
compreensão.45 Logo, um espaço que favoreça a livre iniciativa por 
parte dos indivíduos deve ser fomentado e o Estado deve zelar por 
este. Na visão deste autor, estas relações livres se dão, sobretudo, no 

41 HAYEK, F. A. Individualism: True and False. In: Individualism and 
Economic Order. Chicago: The University of Chicago Press, 1958. p.6
42 HAYEK, F. A. Idem, p. 7.
43 O liberalismo individualista foi uma corrente de pensamento defendi-
da por John Locke no contexto inglês do século XVII que fez parte da corrente 
contratualista. Esta “doutrina” via a criação do governo e do Estado através da 
formulação de um contrato social firmado pelos “indivíduos” o qual marca a 
passagem do Estado natural para o Estado civil organizado por instituições, leis 
e um governo que zelasse pelos interesses e pela segurança dos indivíduos. Esta 
instauração do liberalismo político acabou por se difundir e ser defendida por 
outros filósofos políticos na Europa dando origem a formulação da Economia 
como área da ciência introduzida pelo também liberal Adam Smith no século 
XVIII.
44 PAULANI, Leda Maria. Hayek e o individualismo no discurso econô-
mico. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 38, Dez.  1996 . p. 8.
45 HAYEK, F. A. Idem.
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âmbito das relações de mercado uma vez que, historicamente:
A transformação gradual de um sistema hierárquico organizado 

em moldes rígidos num sistema em que os homens podiam pelo 
menos tentar dirigir a própria vida, tendo a oportunidade de co-
nhecer e escolher diferentes formas de existência, está intimamente 
ligada ao desenvolvimento do comércio.46

De acordo com Hayek, a construção de um ambiente em que 
os indivíduos pudessem empreender e agir em um cenário com 
base na liberdade política e econômica promoveu o avanço de no-
vas tecnologias, das ciências47 como ocorrido na Inglaterra e outros 
países da Europa Central, os quais propiciaram um espaço de mais 
liberdade aos indivíduos. Em relação ao processo de liberalização 
ocorrido em diversos países na Europa, Hayek diz que a despeito 
das grandes mazelas sociais e desigualdade econômica que foram 
geradas em simultâneo, ainda assim, não houve quem não se be-
neficiou desse progresso, visto que: “[...] Em princípios do século 
XX, o trabalhador do mundo ocidental havia alcançado um grau 
de conforto material, segurança e independência que pareceria im-
possível um século antes”.48 Portanto, a retomada de medidas que 
centralizasse a figura do Estado nas decisões e no controle econô-
mico, significaria um retrocesso. 

Em suma, o liberalismo em Hayek é compreendido como sendo 
o ideário em que o Estado não intervém na ordem espontânea das 
ações dos indivíduos, estes tidos como agentes que promovem o 
progresso e o desenvolvimento através da sua capacidade de em-
preender, tomar decisões, realizar trocas comerciais, competirem 
entre si e inovarem. Esse princípio do liberalismo pode ter várias 
formas de aplicações. Em relação a isso, Hayek critica a maneira 

46 HAYEK, Friedrich August von. O Caminho da Servidão. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Instituto Liberal, 1990. p. 42.
47 Idem, p. 43.
48 HAYEK, F. A. O Caminho da Servidão. 5 ed. Rio de Janeiro: Institu-
to Liberal, 1990, p. 44.
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como a causa liberal foi defendida por insistência de alguns libe-
rais através de princípios e certas regras gerais “primitivas”, como 
o laissez-faire. Embora tenha sido necessária diante do advento da 
industrialização.49

A doutrina liberal defendida por Hayek é a favor do “emprego 
mais efetivo das forças da concorrência como um meio de coorde-
nar os esforços humanos, e não de deixar as coisas como estão”. 50 A 
convicção liberal é de que a concorrência é o melhor caminho para 
orientar os esforços dos indivíduos e, para uma economia “funcio-
nar de forma benéfica” se faz necessário a criação de uma estrutura 
e um conjunto de leis “cuidadosamente elaborada” para favorecer 
este ambiente, que na visão do autor é um método superior por ser 
livre do controle arbitrário e autoritário/coercitivo dos governos. 

Para o autor, é necessário que os agentes de mercado tenham 
liberdade de compra e venda, bem como para produzir, comprar e 
vender qualquer objeto. Para tanto, é essencial que não haja contro-
le de preços por parte do Estado, pois isto impede que haja “uma 
efetiva coordenação dos esforços individuais” e no entendimento 
correto desses com base na livre movimentação de mercados regu-
lados pela livre concorrência.

Também Milton Friedman, intelectual economista norte-ame-
ricano e ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 1976, foi ou-
tra liderança do pensamento econômico neoliberal. Conhecido por 
seus trabalhos realizados na Universidade de Chicago, Friedman é 
considerado um dos economistas que mais defenderam o liberalis-
mo puro, sendo classificado como participante da linha liberal mo-
netarista. A sua influência enquanto economista teve como ápice os 
anos em que trabalhou como consultor do presidente norte-ameri-
cano Richard Nixon (1969-1974). 

Friedman foi contra qualquer política paternalista ou assisten-
cialista por parte do Estado, defendendo a mínima participação 
estatal na sociedade. Friedman advogava que a liberdade é o meio 

49 HAYEK. Idem, p 45.
50 HAYEK. Idem, p.62.
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mais eficaz de gerar riqueza, bem-estar e igualdade e que a política 
e a economia estão intimamente ligadas.51 Isto é, a liberdade econô-
mica, na visão de Friedman, é parte extremamente importante para 
a liberdade total do indivíduo e qualquer intervenção governamen-
tal a ameaça indiretamente. Em sua obra Capitalismo e Liberdade 
(1982), o autor sugere essa intima ligação entre o capitalismo e a 
liberdade econômica e política. Para o autor, o mercado, quando 
livre de quaisquer intervenções ou mando de uma autoridade, fun-
ciona de forma autônoma através da cooperação e troca voluntária 
dos indivíduos. O Estado entra como um componente para de-
terminar algumas regras comerciais e como árbitro para aplicá-las, 
apenas quando necessário.52

Diante da impossibilidade de existir a liberdade absoluta, um 
dos papeis do Estado, na visão de Friedman, é o de legislar e aplicar 
as regras àqueles que desobedecerem ou não estiverem de acordo 
com as normas estabelecidas para existir uma sociedade livre.53 Des-
sa forma, o Estado deve atuar como legislador e árbitro e não como 
interventor direto, como também fazer aquilo que o mercado não 
é capaz de fazer por si só. Friedman conclui que o Estado deve ter 
funções limitadas e não interventoras no mercado e na sociedade 
por motivos já citados. Mas, suas funções devem estar claramente 
delimitadas, dentre as quais o Friedman categoricamente resume:

Um governo que mantenha a lei e a ordem; defina os direitos 
de propriedades, sirva de meio para a modificação dos direitos de 
propriedade e de outras regras do jogo econômico; julgue disputas 
sobre a interpretação das regras; reforce contratos; promova a com-
petição; forneça uma estrutura monetária; envolva-se em atividades 
para evitar monopólio técnico e evite os efeitos laterais considera-
dos como suficientemente importantes para justificar a intervenção 
do governo; suplemente a caridade privada e a família na proteção 
do irresponsável quer se trate de um insano ou de uma criança; um 

51 FRIEDMAN, Milton. Capitalism  and Freedom. Chicago: The Uni-
versity of Chicago Press. 1982, p. 15
52 Idem, p. 21.
53 Idem, p. 29.
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tal governo teria, evidentemente, importantes funções a desempe-
nhar [...].54

Portanto, o neoliberalismo é uma teoria política e econômica 
que propõe um ambiente de mínima intervenção estatal no mer-
cado e nas ações individuais e considera a liberdade política e eco-
nômica dos indivíduos e o livre-mercado agentes fundamentais 
para gerar progresso econômico e bem-estar humano. O papel do 
Estado é limitado e deve garantir os direitos individuais, prover 
infraestrutura e segurança da sociedade, que defenda a propriedade 
privada e as liberdades individuais e de empreendimento.55

A pressão internacional por parte de bancos credores, empresas 
transnacionais e países hegemônicos sobre as políticas assistenciais 
e sistemas corporativistas que tinham dado substancial proteção aos 
setores mais fracos da sociedade fez com que vários países do hemis-
fério ocidental empregassem as políticas recomendadas.56 Dentre os 
exemplos principais cabe citar o Chile na década de 1970 - país que 
praticou radicais reformas após o golpe militar e o estabelecimen-
to de uma ditadura militar -, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, 
a Europa Ocidental e quase toda a América Latina entre 1980 a 
1990 e, por fim, a Rússia com o desmantelamento da União Sovi-
ética em 1991. O alargamento de uma economia transnacional e a 
perda de controle por parte dos Estados obrigou-os a adaptar-se ao 
mercado mundial.57 No contexto da expansão das ideias neoliberais 
que recomendavam privatizações, abertura comercial, a mínima in-
tervenção dos Estados no mercado e o corte dos gastos públicos e 
previdenciários foram exemplos de medidas prescritas e aplicadas 
por esses Estados e, provocando fortes efeitos socioeconômicos em 

54 FRIEDMAN, Milton. Capitalismo e Liberdade São Paulo: Nova 
Cultural, 1985, p. 39.
55 HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. São Pau-
lo: Loyola, 2008,  p. 12.
56 HOBSBAWM, E. J. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-
1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.400.
57 GONÇALVES, Reinaldo. Economia Política Internacional: funda-
mentos teóricos e as relações internacionais do Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005, p. 16.
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todos eles. 
Na concepção neoliberal, o automatismo do mercado deve se 

mantido o mais livre possível, pois o Estado, ou o excesso do go-
verno seria responsável pela redução das taxas de expansão econô-
mica e pela inflação.58 Logo, o Estado deve ser mínimo no sentido 
de intervir nos assuntos econômicos e nas relações capitalistas de 
mercado uma vez que na visão desses teóricos, com destaque para 
Milton Friedman, a instabilidade e as crises decorrem da ação dos 
governos na ordem natural do livre mercado. 

O neoliberalismo visto enquanto corrente teórica, foi “reco-
mendado” à periferia pelo Consenso de Washington em 1989, pelo 
qual se prescreveu uma série de medidas que foram formuladas por 
economistas e instituições financeiras dos países desenvolvidos. Pa-
íses da América Latina tais como Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Colômbia, México, Peru e Venezuela abraçaram a agenda neolibe-
ral que incluía privatizações, diminuição da participação do Estado 
nos gastos públicos, isenção de impostos sobre empresas, abertura 
comercial, eliminação de auxílios governamentais, eliminação de 
monopólios estatais, desregulamentação dos mercados etc. Estas 
medidas foram adotadas com o intuito de acelerar o desenvolvi-
mento diante no novo contexto de globalização financeira, sobre-
tudo no período pós-Guerra Fria. 

2. Críticas ao modelo de Estado neoliberal na Amé-
rica Latina: Indicadores sociais e econômicos dos 
países que implantaram o modelo neoliberal

Os resultados das reformas nos países que adotaram a regulação 
neoliberal foram diferentes do previsto. Logo, uma série de críticas 
ao modelo neoliberal foi levantada por parte de acadêmicos e eco-
nomistas de orientação keynesiana/esquerda que contestaram esta 
ideologia e seus efeitos socioeconômicos. Wilson Cano aponta que 

58 HUNT, E.K. História do Pensamento Econômico: uma perspectiva 
crítica. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. p. 442-444.
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os países da América Latina, de uma forma geral, mas não homo-
gênea, gozaram de um maior desenvolvimento e grau de soberania 
no período anterior à implantação das prescrições neoliberais do 
Consenso de Washington. Cano observa que as medidas segundo 
as normas neoliberais causaram:

[...] um debilitamento fiscal, financeiro e da capacidade de arbi-
tramento da política pelo Estado nacional; aumento do poder dos 
novos grupos econômicos emergentes ligados à finança internacio-
nal; o enfraquecimento político das associações de classes tradicio-
nais e, [...] a consolidação do poder de uma nova tecnocracia inter-
nacionalizada, que hoje rege em conjunto as políticas econômicas 
da região movida pelo mesmo commitment liberal.59

O mesmo autor expõe que, no período de 1929 a 1979, houve 
uma maior liberdade de atuação por parte dos Estados latino-a-
mericanos, uma vez que as economias de países centrais estavam 
debilitadas e sem poder para impor uma política “interimperialis-
ta”. Diante deste cenário, a maioria dos países latino-americanos 
empreenderam programas de industrialização em setores de bens 
de consumo, química, metalúrgica e materiais de construção. Cano 
considera, portanto, que neste período existiu uma industrialização 
latino-americana que possibilitou a esses Estados ter uma maior au-
tonomia devido à criação de um parque produtivo nacional e que 
isto resultou num maior desenvolvimento econômico e autonomia 
de ação. 60

O mesmo autor explana que a contração dos empréstimos na 
década de 1970 para investimentos em setores produtivos na Amé-
rica Latina implicou na ampliação do endividamento, o qual resul-
tou, em grande parte, do aumento dos juros por parte dos EUA, 
que optaram por esta ação para se proteger da progressiva desva-
lorização do dólar, devido o fim dos acordos de Bretton Woods. 
Este aspecto produziu nos países da América Latina, aumento da 

59 CANO, Wilson. América Latina: do desenvolvimento ao neoliberalis-
mo. In: FIORI, José Luís. Estados e Moedas: no desenvolvimento das nações. 
Petrópolis: Vozes, 1999. p. 289.
60 CANO, W. Idem, p. 289-290.
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inflação e contínuas desvalorizações cambiais, entre outros fatores 
deletérios. 

A alta vertiginosa dos juros no período de 1979 a 1982 que-
brou economicamente vários Estados como o México, Argentina, 
e Brasil ao ampliarem a dívida pública.61 Isso fez com que houvesse 
um aumento da pressão internacional para o pagamento do endivi-
damento dos anos anteriores o que levou a esses países a aceitarem 
suportes emergenciais e empréstimos dos EUA e do FMI. Portanto, 
isto levou a ajustes que constituíram a negociação de propostas ne-
oliberais para a América Latina nos anos 1980. Dentre as políticas 
negociadas, Cano as resume como sendo: 

1) política fiscal: cortes radicais nos gastos correntes (notada-
mente em salários, gastos sociais e subsídios diversos) e no investi-
mento público; houve poucas alterações, entretanto, na estrutura 
tributária; 2) política monetária: contenção drástica da expansão 
dos meios de pagamento, do crédito interno, e elevação das taxas 
de juros reais; 3) política salarial: contenção dos reajustamentos e 
queda do salário real; 4) política cambial e de comércio exterior: 
desvalorização do câmbio, incentivos às exportações e restrições às 
importações.62

Dentre alguns resultados auferidos com estes ajustes, os países 
latino-americanos enfrentaram uma queda na participação das 
exportações no comércio mundial, de 5,5% em 1980 para 3,9% 
na em 1990. Houve também um escoamento acima da média de 
recursos: entre 1980 a 1990 a soma de transferência de recursos 
líquida da América Latina foi de US$ 198,3 bilhões, enquanto que 
a dívida foi de US$ 166,6 bilhões em 1979 para US$ 443 bi em 
1990. Junto a isso, as políticas de combate à inflação não roga-
ram êxito visto que se registrou um aumento significativo deste 
indicador como, por exemplo, a taxa média anual de aumento de 
preços foi de 84,4% entre 1980 a 1984 para 229,8% entre 1984 

61 Idem, p.
62 Idem, p. 297.
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e 1989. Estes fatores debilitaram a política fiscal e o Estado de ca-
ráter nacional desenvolvimentista foi perdendo eficácia e poder de 
arbitragem, gradativamente, ao mesmo que se observava uma piora 
na distribuição de renda seguida do aumento do número de po-
bres, que neste mesmo período, passou de 136 milhões para 197 
milhões63. 

Na esteira da crise, nos anos 1990, os países centrais impuseram 
aos devedores políticas de acordo com o ideário neoliberal. Para 
Cano, isso decorre da reestruturação ocorrida nos países centrais 
que fez com que empresas transnacionais necessitassem de uma 
reestruturação na periferia, visto que Estados nacionais soberanos 
poderiam defrontar ou obstaculizar suas pretensões na região. Jun-
tamente com o apoio de seus próprios Estados Nacionais e bancos 
credores que também necessitavam de uma “reordenação financeira 
junto aos devedores”, medidas liberalizantes foram prescritas e ne-
gociadas aos países latino-americanos. Logo, o discurso ideológico 
predominou na maneira de convencer estes países a aderirem tais 
medidas e a inevitabilidade dessas reformulações diante da globali-
zação e dos mercados internacionais.64

Com base no exposto, resgata as observações de David Harvey, 
autor que expõe como a implantação do ideário neoliberal aumen-
tou a desigualdade e a concentração de riqueza. Para o autor, esses 
dados sugerem que a “virada neoliberal” ocorrida após a crise do 
Keynesianismo está relacionada, de alguma maneira, “[...] a res-
tauração ou reconstrução do poder de elites econômicas”, uma vez 
percebido o grande aumento no índice da parcela da população 
mais rica, com surtos de desigualdade de renda e riqueza em detri-
mento do aumento da pobreza da população.65 Para este autor, o 
projeto neoliberal pode ser interpretado como “utópico”, pois ten-
ta realizar “[...] um plano teórico de reorganização do capitalismo 
internacional ou [...] um projeto político de reestabelecimento das 

63 CANO, W. Idem, p. 298.
64 Idem, p. 299.
65 HARVEY, David. O Neoliberalismo: história e implicações. São Pau-
lo: Loyola, 2008, p.27.
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condições de acumulação do capital e de reestruturação do poder 
das elites econômicas.”66. Harvey ainda expõe que o neoliberalismo 
teve eficácia nesta reestruturação e, em certos casos, na ascensão de 
uma elite econômica. Assim, aumentou a atividade financeira es-
peculativa e diminuiu o capital produtivo nos países que adotaram 
o neoliberalismo, em especial nos Estados Unidos e na Europa.67 
Grandes corporações começaram a assumir uma orientação finan-
ceira, isto é, começaram a lucrar em operações de crédito, especula-
ção em moedas e mercados, transformando-se em conglomerados 
com as fusões intersetoriais.68 Com essa nova conjuntura global em 
favor dessas operações, houve um crescimento sem precedentes nas 
relações globais de troca desse tipo de capital de caráter financeiro 
e especulativo. Isso forneceu legitimidade e apoios às instituições 
financeiras, como também ao sistema financeiro global, o que se 
tornou a preocupação central dos Estados de orientação neoliberal, 
como por exemplo o G7.69

Com o neoliberalismo implantado, a atividade financeira teve 
um espaço inédito de movimentação o que, segundo Harvey, foi o 
eixo central que fez levou a neoliberalização a ganhar repercussão 
no Ocidente. De acordo com o autor:

[...] Cada vez mais liberta das restrições e barreiras regulatórias 
que até então limitavam seu campo de ação, a atividade financei-
ra pôde florescer como nunca antes, chegando a ocupar todos os 
espaços. Uma onda de inovações ocorreu nos serviços financeiros 
para produzir não apenas interligações globais bem mais sofistica-
das como também novos tipos de mercados financeiros [...] e em 
todo tipo de negociação de futuros. Em suma, a neoliberalização 
significou a “financialização” de tudo.70

66 HARVEY, D. Idem.

67 Idem.
68 HARVEY, D. Idem, p. 41
69 Idem, p. 41-42.
70 Idem, p. 41.
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Com isso, as finanças passaram ter maior importância nas re-
lações internacionais e nas decisões estatais assim como em outras 
áreas da economia e da sociedade. Harvey também observa que 
com essa centralidade na economia, grupos econômicos e indiví-
duos com grandes fortunas passam a ter o poder econômico de 
influenciar processos políticos uma vez que controlam importantes 
e amplos setores da economia.71 Se esse grupo de indivíduos e con-
glomerados financeiros pode ser considerado do tipo transnacional 
ou estão limitados a um Estado é uma questão que suscita um de-
bate sério entre os críticos do sistema neoliberal (em especial os de 
orientação marxista), visto que os vínculos internacionais através 
das negociações, de seus interesses em comum e decisões geram 
efeitos em escala global que podem ser contundentes para toda a 
sociedade. 

Nos países latino-americanos que adotaram as premissas do 
Consenso de Washington, o diagnóstico era de que os problemas 
decorriam das políticas nacionalistas e autoritárias que os governos 
praticavam e não de fatores externos. Dessa forma “[...] a solução 
residiria em reformas políticas neoliberais apresentadas como pro-
postas modernizadoras, contra o anacronismo de nossas estruturas 
econômicas e políticas”.72 De acordo com Paulo Nogueira Batista73, 
estes países trataram de oficializar políticas que já vinham sendo 
promulgadas e neste sentido: 

Acolhida tais ideias, poder-se-ia até chegar na América Latina, 
pelo menos nos países menores, à dispensa do próprio Estado mí-
nimo, da concepção de Estado-gendarme, passando a manutenção 
da ordem pública interna a depender, quem sabe, de forças mul-
tinacionais, da ONU ou da OEA, em ‘operações de paz’ aplicadas 
cada vez mais a conflitos internos do que a conflitos internacionais. 

71 Idem, p. 43.
72 BATISTA, Paulo Nogueira. O Consenso de Washington: A visão neo-
liberal dos problemas latino-americanos. In: SOBRINHO, Barbosa Lima (org). 
Em Defesa do Interesse Nacional: Desinformação e Alienação do Patrimônio 
Público, São Paulo: Paz e Terra. 1994. p. 7.
73 Idem, p. 6.
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São tantas as limitações que desejam impor ao Estado, que este 
pareceria estar sendo objeto de uma estratégia de solapamento da 
própria ideia de nação, da qual o Estado nada mais é do que a sua 
forma jurídica organizada.74

Políticas estratégicas como as recomendadas pela CEPAL e pe-
los economistas e intelectuais desenvolvimentistas aos países lati-
no-americanos por mais de três décadas, (as quais priorizavam o 
mercado interno, a produção nacional, a indústria e a expansão 
de emprego para superar o atraso e o subdesenvolvimento) foram 
abandonadas a favor de uma nova conjuntura internacional que 
prometia trazer melhores resultados e mais benefícios com a neoli-
beralização. Na prática, cada Estado teve uma experiência diferen-
ciada no que concerne à adoção do modelo de Estado neoliberal.

Amado Luiz Cervo expõe sua visão de que a América Latina, 
apesar de ter adotado com maior afinco as medidas neoliberais re-
queridas para a nova inserção internacional, o ritmo e a intensi-
dade das reformas internas não tiveram “uniformidade”. Existiu, 
segundo Cervo, um certo “descompasso” na estratégia de inserção 
o que acabou por prejudicar a economia. Chile, Argentina foram 
exemplos de países que adotaram um tipo de reforma radical e rápi-
da. Enquanto que Venezuela e Brasil foram mais cautelosos e ado-
taram o neoliberalismo de forma mista e, mesmo assim, tiveram 
alguns “tropeços operacionais”. O México adotou uma estratégia 
de afastamento da América do Sul para se afiliar ao bloco do norte, 
NAFTA.75 O mesmo autor coloca que o caso argentino de reforma 
neoliberal (rápida e radical), sob o mandato de Carlos Saúl Me-
nem, significou a ruptura dos princípios de autodeterminação e da 
não intervenção, assim como de princípios do direito internacional 
em favor da aliança aos Estados Unidos e da nova conjuntura glo-

74 BATISTA. Idem, p. 8.

75 CERVO, Amado L. Sob o signo neoliberal: as relações internacionais 
da América Latina. In: Rev. Bras. Polít. Int. 43 (2). 2000, p.5
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bal o que resultou em crescimento econômico questionável.76 Isso 
fez com que a oposição ganhasse maior respaldo ao fazer a crítica 
ao neoliberalismo. Na visão de Cervo, este processo de implemen-
tação do neoliberalismo significou uma ruptura de políticas sólidas 
e estratégicas de décadas. Nas suas palavras:

Em poucos anos, a América Latina avançou no caminho da des-
construção do núcleo central robusto de sua economia, erguido 
em sessenta anos de esforços nacionais. Consumou, desse modo, 
a transição paradigmática das políticas exteriores, quer em sua for-
mulação nacional quer na dos blocos regionais que o processo de 
integração criava. Mesmo a concepção de segurança transitou do 
âmbito nacional ou regional para o global, aceitando-se como na-
turais as intervenções eventualmente empreendidas, sob a égide da 
OTAN e não mais da ONU, com a finalidade de salvaguardar a 
nova ordem.77

O alinhamento aos Estados Unidos e às políticas neoliberais, após 
a queda do bloco soviético socialista, fomentou um conformismo 
intelectual que fora predominante e determinante na atuação esta-
tal. Os Estados latino-americanos que adotaram o neoliberalismo 
como estratégia de política externa nos anos 1990 tiveram alguns 
objetivos gerais norteadores, dentre os quais, segundo o estudo de 
Cervo, foram: 1) O de reinserir suas economias no comércio mun-
dial no novo contexto de globalização e na crença de que a abertura 
econômica induziria inevitavelmente ao progresso tecnológico; 2) 
Estabelecimento de uma relação afinada com os Estados Unidos de 
forma a usufruir da modernização dos aparatos militares, superar 
questões regionais e captar investimentos; 3) O aprofundamento 
da integração econômica e cooperação política com vizinhos estra-
tégicos; 4) A criação de uma zona pacífica na América do Sul - em 
especial no Cone-Sul - como estratégia de fortalecimento regional 
de segurança tendo o exemplo do Mercosul. 5) Desenvolvimento 
de uma política de prestígio no cenário internacional com os prin-

76 CERVO. Idem, p. 6.
77 Idem, p. 7.
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cípios do liberalismo, direitos humanos, democracia, estabilidade 
econômica, visto que estes eram os princípios norteadores da nova 
conjuntura internacional sendo inclusive critérios para estabeleci-
mento de negócios e atração de investimentos.78

As reformas neoliberais implementadas pelos países latino-ame-
ricanos, implicaram em consequências socioeconômicas desfavorá-
veis para a maior parte da população. De acordo com Batista, os 
países latino-americanos apostaram na solidez da nova ordem eco-
nômica internacional prevalecente e “[...] persever[am] na crença 
de que o sistema econômico internacional em que se achava inseri-
da continuava a oferecer segurança e previsibilidade79.  Com isto, o 
papel do Estado passava a ser amplamente discutido, sendo inclusi-
ve sugerido a tese da falência do Estado devido sua inabilidade em 
exercer a soberania frente no contexto da globalização financeira.80 
Observa-se que, devido a queda no desempenho das políticas de-
senvolvimentistas que ocorreram nos anos 1980, o endividamento 
externo se agravara, a instabilidade monetária se ampliava e os sur-
tos de inflação e descontentamentos sociais se generalizavam. Estes 
fatores contribuíram para a prevalência do discurso neoliberal este 
como sendo uma possível alternativa para solucionar esses proble-
mas. 

Ao fazer sua crítica e um balanço do neoliberalismo nos países 
de capitalismo avançado e os que adotaram as premissas neolibe-
rais, Perry Anderson aponta que a liberalização teve êxitos no com-
bate à inflação, mas concentrou riqueza e ampliou a pobreza, pois 
salários e empregos tiveram perdas significativas. Nas palavras do 
autor, os resultados foram “absolutamente decepcionantes”.81 Um 
dos motivos destes resultados seria o efetivo decréscimo dos seto-
res produtivos. Além disso, a desregulamentação financeira criou 

78 Idem, p. 11-13
79 Idem, p. 13.
80 CERVO. Idem, p.9
81 ANDERSON, Perry. Balanço do neoliberalismo. In: SADER, Emir; 
GENTILI, Pablo (Org.). Pós-neoliberalismo: As Políticas Sociais e o Estado 
Democrático. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. p. 9-23.
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um ambiente de atração de capital especulativo que diminuiu o 
comércio mundial de mercadorias reais. Por outro lado, os gastos 
públicos se mantiveram elevados e a dívida pública de quase todos 
esses países aumentou em níveis alarmantes na década de 1990.82 
Pierre Salama também destaca que, sobretudo nos países latino-a-
mericanos, houve um processo de “financeirização” das empresas, 
no sentido que estas têm obtido ganhos maiores no setor financeiro 
do que no setor produtivo visto os elevados rendimentos que este 
setor representa. Isto, consequentemente, faz com que estas empre-
sas não invistam no setor produtivo o que causa a diminuição dos 
salários e acelera a inflação uma vez que o dinheiro é investido no 
setor financeiro da economia.83

David Ibarra, professor aposentado de Economia da Universi-
dade Nacional Autónoma do México, coloca que a implementação 
do programa neoliberal nesses países feriu o poder de decisão desses 
Estados. Além disso, segundo este acadêmico, o período em que 
o cenário mundial foi marcado tipicamente pelo neoliberalismo 
(1975-2003), a 

[...] taxa de crescimento per capita mundial, além de polarizar-
se entre zonas prósperas e regiões atrasadas, caiu, em média, mais 
da metade em relação ao período de 1950-1975. [...] Ao mesmo 
tempo, se amplia a brecha do atraso da África e da América Latina. 
Desde a década de 1970, os países da OCDE cresceram a um rit-
mo médio de 2% anual, enquanto a América Latina apenas o fez a 
0,6% [...].84

Na análise de Ibarra, esse alargamento da diferença entre países 
centrais e periféricos produziu, também, uma regressividade de di-
reitos laborais nesses países o que ampliou o desemprego massivo, 
a quebra de setores econômicos e a eliminação de direitos sociais 
consolidados. Isso acabou por resultar em desigualdade social, de-
sindustrialização, privatizações desenfreadas, queda no ritmo do 

82 Idem.
83 GENTILI, P.; SADER, E. (org). op. cit. p. 179.
84 IBARRA, David. O neoliberalismo na América Latina. In: Revista 
Econômica Política. vol 31, nº 2 (122), pp. 238-248 abril/junho, 2011. p.242
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desenvolvimento e na subordinação política do Estado aos merca-
dos e na ineficaz intervenção em problemas que ferem diretamente 
seu interesse. 

Atílio Borón explana que o neoliberalismo, implantado do 
modo que foi nos países da América Latina, conseguiu êxito no que 
se refere à geração de desigualdade visto que, de acordo com esta 
teoria, em sociedades mais “desiguais” economicamente produziria 
uma maior concentração de renda. Desta forma, essa concentração 
seria revertida em investimentos o que geraria maiores benefícios a 
toda sociedade. Entretanto, Borón diz que os neoliberais descarta-
ram a hipótese deste capital não ser investido, mas sim ser utilizado 
para consumo, desperdício e “desinvestimento”, não sendo tradu-
zido em benfeitorias sociais como se conjecturava. Isto, segundo o 
mesmo, foi o que aconteceu nos Estados Unidos na “era Reagan” e 
na América Latina. Dessa forma, Borón ressalta que:

Em termos de balanço, podemos dizer que o neoliberalismo 
produziu um retrocesso social muito pronunciado, com o agrava-
mento das desigualdades em todos os lugares em que ele foi imple-
mentado. Não obstante, ele logrou êxitos relativos no que concerne 
ao controle da inflação e a imposição de certos mecanismos de dis-
ciplina fiscal (embora nos Estados Unidos não se tenha exagerado 
em demasia esta questão).85

A pressão fiscal por parte de instituições financeiras como o FMI 
e o Banco Mundial representam os interesses financeiros na região.86 
Logo, para Perry Anderson, “[...] o poder dos Estados em regular as 
suas economias também tem declinado em função do surgimento, 
pela primeira vez, de um mercado genuinamente mundial”.87 Por 
este motivo, essa nova condição propicia uma maior afirmação do 
neoliberalismo enquanto ideologia em favor do mercado.

Sobre os principais resultados dos ajustes e reformas neoliberais 

85 GENTILI, P.; SADER, E. (org). op. cit.  p. 145.
86 Idem, p. 146.
87 Idem, p. 147.
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executadas pelos países latino-americanos na década de 1980 e 90, 
Wilson Cano aponta que as políticas de estabilização referentes à 
movimentação de preços foram bem sucedidas, visto que o cres-
cimento médio anual de 1988 a 1990 foi de 364% para 1680%. 
A partir dos ajustes dos anos 1980, houve um decréscimo para 
758% em 1993, 26% em 1995 e aproximadamente 11% em 1997 
e 1998. Entretanto, a crítica do autor aponta que este processo de 
estabilização “padece da armadilha” que é a sustentação da valoriza-
ção cambial diante das crises de balanço de pagamento e “ataques 
especulativos”.88

Outra critica de Cano é que a abertura comercial resultou na 
diminuição da participação das importações mundiais de 1980 a 
1990 (de 5,5% para 4,5%). O valor das exportações cresceu, de-
vido a crises em alguns países e melhorias de preços, à taxa média 
anual de 9,3 % entre 1990 a 1998. Em compensação, o das im-
portações teve um aumento de 14,65 no mesmo período. Isso de-
corre do aumento “colossal” das exportações norte-americanas para 
a América Latina que passaram de US$ 35 bilhões em 1987 para 
US$ 107 bilhões em 1995.89

 O déficit do balanço de pagamentos em transações corren-
tes passou de US$ 9 bilhões em 1989 para 47,7 bilhões em 1994, 
o que ocasionou na quebra da economia do México e desestabiliza-
ção da Argentina. O Brasil também sofreu uma quebra cujo saldo 
foi de US$ 1,6 bilhão positivos em 1989 para US$ 18 bilhões ne-
gativos em 1995, 24,3 em 1996 e 32,5 bilhões em 1998. Em 1997 
e 1998 houve a recorrência dos déficits de bilhões de dólares. Isto é, 
a soma auferida do déficit em conta corrente dos países pesquisados 
por Cano passou de US$ 28,3 bilhões em 1995 para 58,9 em 1997 
e 77,2 em 1998.90

 Ainda segundo este autor, o PIB da América Latina no 
período de 1981 a 1990 cresceu à taxa média anual de 0,9% e, 

88 CANO, Wilson. op. cit. p. 305.
89 Idem, p. 306.
90 Idem, p. 307.
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entre 1990 e 1997, 3,3%. Contudo este crescimento não teve uni-
formidade e cada país sofreu de pelo menos duas crises e “fortes 
desacelerações”. Wilson Cano interpreta que o modelo neoliberal 
adotado nos anos 1990 permitiu o crescimento até o ponto em que 
as possibilidades internas (inflação, crise fiscal, crise política) ou 
as externas (ataques de especulação, dificuldades de financiamento 
externo, queda de preços internacionais para certos produtos estra-
tégicos) aguentassem. A saída tomada por estes países sempre foi 
uma recessão ou uma forte desaceleração com o agravamento das 
questões sociais tais como o desemprego e um maior endividamen-
to.91

 A abertura comercial também provocou resultados diferen-
tes em cada país. O balanço comercial de produtos agropecuários, 
de acordo com Cano, mostra que: 

a) o México torna-se deficitário, e seu déficit em 1994 foi qua-
se seis vezes maior do que o de 1985, ano do início da abertu-
ra; b) o Peru também se torna deficitário; c) a Venezuela aumenta 
consideravelmente seu déficit; d) Argentina e Brasil restringem ou 
diminuem seu superávit; f ) e o Chile, pela sua opção de política 
econômica, passa a ser superavitário.92

Nesse mesmo sentido, a participação do setor industrial no PIB 
caiu em vários países. De 37,7% em 1980 para 34,6% em 1997 e a 
indústria de transformação, de 28,8% para 24,7%, sendo os países 
mais afetados a Argentina e o Brasil. Este último tendo uma queda 
de 31% para 22,7% no mesmo período.93

 Cano aponta que o rebaixamento tarifário e a valorização 
cambial provocaram uma “avalanche” de importações de toda or-
dem para todas as camadas sociais. As importações totais tiveram 
um aumento de 167% entre 1989 e 1996; a de bens intermediários 
em 165% e de bens de capital 228% e bens de consumo 258%. A 

91 CANO, W. Idem, p. 312.
92 Idem, p. 313.
93 Idem, p. 314.
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importação de veículos sextuplicou. Esses números desmentem o 
argumento de que as importações têm por objetivo a modernização 
do setor produtivo e o aumento da capacidade do país de competir 
internacionalmente.94

 O emprego também foi um dos fatores bastante agravados. 
A taxa média para América Latina de desemprego passou, entre 
1980 e 1990, de 6,2% a 5,9% e para 7,9% em 1998; tendo desta-
que o índice da Argentina que foi de 7,5% para 17,5% em 1995 
e 13,5% em 1998. O salário mínimo também sofreu uma forte 
redução se comparado aos anos 1980. De 1980 a 1997 os salá-
rios mínimos dos respectivos países foram reduzidos em: 12% no 
Brasil, 25% na Argentina, 57% na Venezuela, 72% no México, e 
74% no Peru.95 Por fim, o número de pobres em áreas urbanas teve 
também registrado um aumento de 14,6 milhões de pessoas entre 
1990 e 1994, e o de indigentes, em 6,5.96

Dado os resultados apontados por Cano, é importante ressaltar 
a avaliação de Amado Luiz Cervo. Este autor diz que o “paradigma” 
neoliberal vem perdendo força nos países latino-americanos e que 
isto é percebível na opinião popular e pela ascensão de governos 
de centro-esquerda na região. Sua interpretação é que isto ocorreu 
devido à insuficiência das políticas do modelo neoliberal de Estado 
aplicado em países latino-americanos. Dentre estes fatores de insu-
ficiência percebidos, Cervo lista e resume como sendo as principais 
causas o: 

[...] endividamento para sustentar uma estabilidade monetária 
baseada na captação pelo Estado de capitais especulativos; venda 
de empresas públicas para honrar compromissos financeiros cres-
centes; queda da atividade produtiva interna em razão da queda 
tarifária; abandono da integração produtiva em favor da integração 
meramente comercialista; conflitos comerciais intrazonais entre 
membros dos blocos econômicos, Mercosul e Pacto Andino; des-

94 Idem, p. 314-15.
95 Idem, p. 317.
96 CEPAL, 1997a. In: CANO, Wilson. op cit. p. 318.
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monte dos sistemas nacionais de segurança; desativação da pesquisa 
tecnológica transferida para as multinacionais; transferência cres-
cente da renda ao exterior, compensada pela ilusão dos ingressos 
especulativos; crescimento do desemprego; aumento da massa dos 
excluídos; crescimento da criminalidade e outras insuficiências.97

Dessa forma o autor conclui que o modelo neoliberal trouxe 
malogros em relação à autonomia da região e, subsequentemen-
te, de seus Estados comparado ao período das políticas desenvol-
vimentistas antecessoras. Cervo sugere que, em vez de se apoiar 
numa política externa de subserviência e alinhamento e descons-
trução do Estado, deveriam ter adotado uma transição por meio de 
“[...] associações, dando suporte à expansão de empreendimentos 
de origem regional”. Por isto, como resultado, obtiveram uma in-
serção internacional “desastrosa” e “assimétrica”.98

Pierre Salama ao analisar as políticas neoliberais na América La-
tina as define como sendo “políticas econômicas auferidas de exclu-
são social” uma vez que tiveram custos sociais altos a favor de uma 
maior eficácia econômica no combate à inflação e inserção de mer-
cado. A neoliberalização também fragilizou a economia dos países 
da América Latina visto que ficaram dependentes da variação cam-
bial e do investimento direto estrangeiro de capitais voláteis. Assim, 
na visão deste autor, a vulnerabilidade dos países latino-americanos 
foi agravada pelo novo endividamento, pela liberalização e pelos 
desequilíbrios nas balanças comercial de pagamentos.99

Com crise que se inicia no centro do sistema em 2008/09 o Es-
tado neoliberal enfrenta seus limites, a fragilidade do ideário neo-
liberal tal como fora adotado expressa nesse momento um período 
de falta de alternativas. Contudo, esta corrente não está esgotada. 
Algumas receitas neoliberais foram prescritas para Estados em crise 
econômica. Os exemplos são a Grécia, Portugal, Espanha, Irlanda, 
Chipre, Hungria, que incluíam um rol de medidas como: cortes de 

97 CERVO, Amado L. Idem, p. 19.
98 Idem, p. 20.
99 GENTILI, P.; SADER, E. (org). op. cit. p. 155-158.
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gastos e diminuição do papel estatal e privatizações. Por outro lado, 
existem Estados interventores que seguem um modelo de econômi-
co que difere totalmente dos parâmetros neoliberais e que têm con-
seguido sustentar suas políticas com forte crescimento econômico 
como o caso da China, e outros países do Sudeste asiático, mas 
que não possuem aplicabilidade no ocidente devido ao excesso de 
nacionalismo e intervencionismo estatal específico daquela região. 
Com isso, levanta-se o debate acerca de qual modelo teórico será 
formulado e prescrito para o novo contexto econômico mundial 
aos Estados pós-neoliberais dado os maus resultados das políticas 
neoliberais de fortalecer a economia desses países que o adotaram 
na sua agenda de inserção ao mercado mundial.  

Considerações finais 

O problema desta pesquisa investigou como foram prescritas as 
condições de adoção do modelo de Estado de viés neoliberal para a 
América Latina e quais as opiniões feitas a este ator por críticos da 
ideologia. Sendo assim conclui-se que o neoliberalismo é uma teo-
ria muito elaborada. Esta foi desenvolvida por teóricos e economis-
tas da Áustria, Alemanha e Estados Unidos e se difunde internacio-
nalmente, especialmente, após a crise do sistema de Bretton-Woods 
na década de 1970. Contudo, o trabalho observou que existe uma 
distinção entre o neoliberalismo teorizado e o implementado de 
fato. À medida que a teoria se desenvolveu e se difundiu, sua aplica-
ção produziu resultados diferentes do preconizado, pois sua prática 
está sujeita a alterações que dependeram da interpretação de suas 
premissas e da realidade concreta aonde estas irão ser aplicadas. 

Constatou-se que maior parte dos Estados latino-americanos ti-
nham algum tipo de plano nacional de desenvolvimento e uma po-
lítica estratégica sendo colocada em prática como as de viés desen-
volvimentista e produzidas pela CEPAL. Estas políticas primavam 
por um Estado organizador e planejador que fomentavam a indus-
trialização e investimentos em setores estratégicos da economia. A 
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pressão internacional decorrente do endividamento nas décadas de 
1960 e 70 dos países latino-americanos e os interesses por parte 
de bancos, empresas transnacionais e países hegemônicos na região 
impuseram medidas de acordo com o modelo neoliberal. O mer-
cado e a globalização assim como a abertura comercial e a não-in-
tervenção estatal passam a serem objetos de discurso e considerados 
como medidas fundamentais para a modernização e o crescimento 
econômico. Portanto, as propostas neoliberais, foram tidas como 
uma resposta à crise do sistema de Bretton-Woods nos anos 1970, 
dado as condições locais ou internas, cada país adotou uma postura 
diferente em relação à adoção de seus princípios, o que produziu 
resultados assimétricos e não uniformes sobre os países. 

Sob o ideário neoliberal, o cenário internacional do início do 
século XXI atual é caracterizado por transações financeiras e comer-
ciais internacionais em grande escala e pela circulação de capitais 
voláteis transnacionais que não se subordinam ao controle dos Es-
tados. Além disso, é marcado pela presença de relações de merca-
do cada vez mais globalizadas, sobretudo após a queda do sistema 
bipolar na década de 1990, ao mesmo tempo em que o avanço 
da tecnologia intensificou a movimentação de dinheiro no espaço 
internacional devido a maior facilidade na troca de informações. 

Para tratar das críticas à ideologia neoliberal, se estudou autores 
como Perry Anderson, Wilson Cano, David Harvey, Atílio Borón, 
Pierra Salama, Amado Luiz Cervo, David Ibarra e Paulo Nogueira 
Batista, os quais professam orientação ideológicas do tipo keynesia-
na e/ou de esquerda. Para eles as prescrições foram adotadas sem 
o apoio de estudos mais aprofundados da própria teoria neoliberal 
por parte dos dirigentes latino-americanos e resultou de pressões 
dos seus credores internacionais, devido à renegociação da dívida 
externa nos anos 1980/90. É consenso na visão dos críticos citados 
que o neoliberalismo (tanto a versão austríaca quanto a de Chica-
go) não foi implementado integralmente por nenhum governo de 
acordo com o que a teoria realmente prescreve. Porém, suas ideias 
são hegemônicas umas vez que ordenaram/ordenam uma nova vi-
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são de mundo. 
Estes críticos de modo geral apontam que os Estados que im-

plementaram uma reforma neoliberal mais cautelosa tiveram resul-
tados socioeconômicos e políticos prejudiciais mais amenos. Por 
outro lado, os que fizeram uma reforma rápida e radical enfrentam 
maiores danos a sua autonomia e na sua economia como é o caso 
argentino. Neste mesmo sentido, para estes críticos, com os resul-
tados da adoção de práticas neoliberais, percebe-se o aumento pro-
nunciado da desigualdade, da concentração de renda e da pobreza 
tanto em nível mundial quanto e, sobretudo, na América Latina. 
Porém, concordam que o neoliberalismo obteve êxito no combate 
à inflação. 

Wilson Cano e Amado Luiz Cervo são defensores do modelo de 
Estado desenvolvimentista e ambos usam do argumento que este 
tipo de política gerou mais desenvolvimento, autonomia, arbitra-
mento fiscal e político comparado ao sucessor modelo neoliberal. 
Amado Luiz Cervo ainda ressalta que as reformas neoliberais des-
construíram políticas sólidas e estratégicas afirmadas nos anos ante-
riores à implantação do modelo neoliberal. Perry Anderson, David 
Ibarra, Paulo Nogueira Batista e Pierre Salama também observam 
que houve uma queda no poder dos Estados latino-americanos em 
regular suas economias. No mesmo sentido, tanto David Harvey 
quanto Pierre Salama, Perry Anderson e Wilson Cano apontam o 
decréscimo de investimentos em setores produtivos devido à desre-
gulamentação financeira e a atração de capital especulativo o que, 
na visão deles, fragiliza a economia e prejudica o bem-estar social 
de um modo geral. Harvey ainda diz que as finanças passaram a 
ter maior importância nas relações internacionais e nas decisões 
estatais e questiona o poder de influência de elites e empresas trans-
nacionais em processos políticos e nas decisões estatais visto que 
estes atores passaram a controlar importantes setores da economia.

Na América Latina, a falta de resultados efetivos favoreceu a 
oposição crítica ao neoliberalismo. Embora com a ascensão de go-
vernos mais a esquerda do espectro político, a política macroeco-
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nômica neoliberal tenha sido preservada em muitos aspectos, em 
alguns países como o Brasil, aos poucos, esta sendo implementado 
medidas sociais consideradas avançadas e que favorecem a parcela 
da população com menos renda. São exemplos: o aumento do sa-
lário mínimo, auxílios às famílias de baixa-renda, bolsas aos estu-
dantes em universidades privadas, sistema de saúde público entre 
outras que contribuem para a diminuição da desigualdade e melho-
ram a qualidade de vida.

É certo que os problemas macroeconômicos auferidos com 
as reformas neoliberais inauguram um período de recuperação e 
tentativa de superação dos atrasos socioeconômicos num cenário 
da América Latina marginalizada economicamente. Com o enfra-
quecimento do Estado, surge alguns questionamentos sobre alter-
nativas. Os intelectuais concordam que o Estado Keynesiano foi 
abandonado e não será possível resgatá-lo nos moldes de antes. Já, 
os países latino-americanos que adotaram a pauta neoliberal, em 
sua maior parte, estão sendo governados por partidos críticos às 
reformas neoliberais da década de 1990. 

Portanto, a maior parte dos Estados latino-americanos enfrenta 
o desafio de resgatar sua autonomia, promover políticas que aten-
dam seus interesses, competir e participar no mercado global e ge-
rar desenvolvimento. Com a prevalência do ideário liberal na po-
lítica internacional, não se sabe ao certo se um modelo com maior 
presença do Estado poderá se firmar na América Latina, como do 
tipo desenvolvimentista, uma vez que estes países estão tomando 
medidas estratégicas que comprometem o seu desenvolvimento, 
como a reprimarização e falta de diversificação das exportações, a 
desindustrialização e a dependência do capital externo. As diferen-
tes complexidades estruturais desses países e seus agentes internos 
que influenciam no comportamento do ator estatal também são 
fatores que devem ser observados.
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Varrendo o lixo para baixo do tapete: 
o uso de “países pobres” como 
destino final de rejeitos sólidos 

do mundo desenvolvido
Clarissa Maria Gomes de Borba1 & Paulo Jonas Grando 2

Abstract

The growth of solid waste production, since the industrial revolution, 
affects the allocation and treatment, which has become a high cost pro-
blem and with many complications. The objective of this article is to 
identify the factors that cause the growth of solid waste production, 
where it is deposited, the consequences and what is being done to pre-
vent it. The research was conducted based on literature sources, online 
journals and official websites of the organizations involved with the 
cause. The paper argues that the increase of solid waste production it 
is caused by the lifestyle and consumption in industrial societies mostly 
in the rich and developed countries such as USA and others from EU, 
which are the largest exporters of solid waste. The research found that 
the cost of disposal and treatment of waste in these countries generated 
a “solution” found by the major companies operating in the collection, 
disposal and treatment of waste: dispose of this waste in poor countries. 
This is because the costs are reduced in these countries, there is almost 
any restrictions and inadequate supervision. As the countries that re-
ceive these materials do not have a conditions to process it in the right 
way, open-air dumps could contaminate the environment of the region 
and harm its people. It’s important to know that there is an attempt 
international regulation of the question, but this occurs at a slow pace. 
Complaints, reports and action of NGOs that support the cause show 
that the problem is becoming bigger and, thus, seek to a place this issue 
in the international community agendas. 

1 E-mail de contato: kaliborba@hotmail.com
2 E-mail de contato: grando@univali.br
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Introdução 

O comércio de lixo no cenário internacional, tema deste tra-
balho, é assunto bastante recente na agenda internacional 

e pouco discutido no campo das RI. Sua delimitação observa as 
ações dos países ricos para depositar parte do lixo sólido gerado por 
sua economia em território de países pobres e, nesta perspectiva, o 
problema de pesquisa indaga quais fatores podem ser identificados 
para justificar esta ação.

Esta temática aparece na imprensa em meados da primeira dé-
cada do século XXI, quando reportagens passaram a dar destaque 
para uma série de situações que envolviam o descarte de resíduos 
sólidos. Por exemplo, em 10 de Julho de 2004 o Greenpeace pedia 
medidas urgentes para evitar que grande volume de resíduos tó-
xicos, produzidos em países industrializados, fosse descartado no 
Camboja, nas Filipinas, na Tailândia e na Malásia. Sob a acusação 
da prática de evitar o alto custo de deposição nos seus países de ori-
gem3, produtos como ácido de chumbo de baterias usadas, pneus 
velhos, componentes eletrônicos, resíduos hospitalares e cinzas de 
usinas incineradoras foram transportados disfarçados como mate-
riais para reciclagem. Nesse sentido, informações coligidas e publi-
cadas em 18 de Janeiro de 2013 ressaltaram que os países pobres 
são destino de 80% do lixo sólido produzido nos países ricos.

Em 27 de Dezembro de 2011 surge outra matéria na imprensa 
internacional sobre o “comércio de lixo”. A reportagem assinalava 
que as relações comerciais, envolvendo o comércio de lixo entre 
China e EUA, totalizavam naquele ano mais de 11 bilhões de dóla-

3 PORTALTERRA. Greenpeace diz que sudeste asiático virou depó-
sito de lixo tóxico. In. http://noticias.terra.com.br/mundo/noticias/0,,OI-
340938-EI294,00-Greenpeace+diz+que+sudeste+ asiatico+virou +deposito+-
de+lixo+toxico.html acesso em 10 de maio de 2014. 
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res e ocuparia o quinto lugar na classificação de itens mais impor-
tados pelo país chinês4. De acordo com a reportagem que utilizou 
dados da OIT: “[...] as nações em desenvolvimento estão tendo de 
lidar com o ônus de um problema global sem ter a tecnologia para 
lidar com isso. Além disso, os países em desenvolvimento estão eles 
próprios cada vez gerando maiores quantidades de lixo eletrônico.”5 
Ainda, o avanço da industrialização nos países subdesenvolvidos fez 
com estes também passaram a produzir mais lixo. 

A pesquisa de informações noticiosas mostrou que o principal 
destino dos resíduos sólidos, principalmente o e-waste6, tem sido 
o nordeste asiático e países da África. Também o Brasil, que não 
pode ser definido inicialmente como pobre, tem sido destino des-
tes materiais e que chegam aos portos do país de forma ilegal. É o 
que mostra o famoso caso ocorrido em Julho de 20097, quando 
dois portos brasileiros receberam mais de mil toneladas de lixo em 
aproximadamente 100 contêineres.  

Dado o exposto, as questões sobre o meio ambiente e os proble-
mas que acontecem no cenário internacional vêm sendo motivos 
de interesse, os quais estão ligados a uma certa injustiça interpreta-
da em relação ao porque dos países/empresas que produzem mais 
lixo por habitante e também possuem mais recursos tecnológicos e 
financeiros para tratar deste problema, adotem a estratégia de des-
carta-lo em países pobres. É injusto que países que já enfrentam 
uma gama muito grande de problemas, sociais, de saúde, educação, 

4 EPOCH TIMES. China fatura bilhões com importação de lixo dos 
estados unidos. In http://www.epochtimes.com.br/china-fatura-bilhoes-com
-importacao-de-lixo-dos-estados-unidos/#.U3PJTIFdUb1 acesso em 26 de 
março de 2014.
5 G1. Países pobres são destino de 80% do lixo eletrônico de nações 
ricas, diz OIT. In http://g1.globo.com/mundo/noticia/2013/01/paises-pobres-
sao-destino-de-80-do-lixo-eletronico-de-nacoes-ricas.html acesso em 26 de 
março de 2014.
6 Lixo eletrônico
7 TERRA. ACHADOS MAIS 25 CONTAINÊRES COM LIXO 
IMPORTADO EM SANTOS. In http://noticias.terra.com.br/brasil/achados
-mais-25-conteineres-com-lixo-importado-em-santos,675d68f40d94b310Vgn-
CLD200000bbcceb0aRCRD.html acesso em 18 de junho de 2014.
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segurança, etc..., e que não conseguem tratar a questão do lixo com 
algum grau de eficiência, ainda tenham absorver os resíduos produ-
zidos por outros povos.

Desta forma, ao buscar agir com respeito a certos valores, entre 
os quais destaca-se a importância de usar e preservar o meio-am-
biente para a continuidade da vida, envolve saber as consequências 
que o lixo excessivo que cada um produz faz parte da conscientiza-
ção para um mundo melhor, ou pelo menos para mantê-lo habitá-
vel. Porém quanto mais se pesquisa sobre a produção mundial de 
lixo é possível perceber que a humanidade vem produzindo cada 
vez mais lixo, tornando a questão ainda maior. É neste cenário que 
a questão da produção de lixo sólido nos países ricos e sua depo-
sição em países pobres se coloca, ou pode ser enfocada, como um 
problema internacional e portanto, passível de ser estudado pelos 
internacionalistas.

Do exposto, inicialmente é discutido, na primeira seção, a ques-
tão da produção de lixo em sociedades de consumo em massa. Na 
segunda seção, na perspectiva de um enfoque ecológico dos acor-
dos internacionais, é abordado o problema do tratamento e recicla-
gem de resíduos sólidos no mundo. Em sequencia, na terceira seção 
identifica-se a procedência dos resíduos e, para isto, trata a origem e 
destinos dos rejeitos sólidos no mundo como também aborda fatos 
a fim de justificar o comércio de resíduos sólidos e elencar os fatores 
explicativos do comércio internacional do lixo.

3. A questão da produção de lixo em sociedades de 
consumo em massa

A preocupação em conservar e preservar o meio ambiente é con-
siderada recente. De acordo com Rezek (2010), desde a década de 
1950 medidas mais eficazes para o combate à poluição eram sugeri-
das com a finalidade de disciplinar e moderar com base em normas 
jurídicas as ações físicas, químicas e biológicas que produziam a 
degradação ambiental. 
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Clapp (2001) observou que o processo de globalização econô-
mica, do final dos anos 70 e início da década de 1980, fez com que 
muitos países em desenvolvimento tentassem oferecer condições 
econômicas mais atrativas e competitivas à indústria por meio de 
um relaxamento na legislação ambiental. Neste mesmo período já 
despontava a consciência ecológica, cujo maior exemplo é a decla-
ração da ONU sobre meio ambiente emitida quase dez anos antes 
na Conferência de Estocolmo de 1972.

Nesta cúpula, os países desenvolvidos, com a liderança assumi-
da pelos Estados Unidos, procuraram conduzir primeiramente os 
acordos que apontavam para a necessidade de desacelerar a indus-
trialização em cada país a fim de conter os danos ao meio ambiente. 
Contudo, países que estavam em desenvolvimento não aceitaram 
as condições propostas justificando que sem a indústria não teriam 
como se desenvolver. Mesmo com esta objeção, a consciência eco-
lógica surgiu aos poucos a partir das Organizações Internacionais, 
como a Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE)8.  Houve também um acirramento na legislação 
ambiental nesses países, com um consequente aumento nos custos 
operacionais do tratamento e da disposição final de resíduos peri-
gosos através da Convenção de Basiléia. 

Em O Mito do Desenvolvimento Sustentável, Gilberto Monti-
beller (2004) introduz a questão da troca desigual, um mecanismo 
econômico que explora a força de trabalho e produz empobreci-
mento social e ecológico, os quais são reconhecidos por seus efeitos 
quando em um determinado país ou região, de um lado possuí 
demasiada ordem e do outro lado, a degradação ambiental e po-
breza. O autor citado aborda os limites econômicos da reciclagem 
e mostra que o desenvolvimento sustentável no sistema capitalista 
apenas contribui para a diminuição da degradação do meio am-
biente, porém não elimina a problemática. A barreira relacionada 

8 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico é 
uma organização internacional e intergovernamental que agrupa os países mais 
industrializados da economia do mercado.
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ao aspecto físico se refere à qualidade do material reciclado, pois 
todo produto, ao passar pelas transformações e reações químicas 
da reciclagem, acaba perdendo sua ‘pureza’. A segunda barreira, a 
econômica, refere-se aos custos do processo de reciclagem que in-
fluenciam no custo final do produto e muitas vezes ultrapassam os 
gastos com a produção a base de matérias primárias. Desta forma, 
a opção pela fabricação de novos produtos sem observar os custos 
ambientais pode ser mais atraente do que a reciclagem.

A análise de um real custo/benefício (B/C) ambiental também 
é abordada por Montibeller (2004), que é a comparação de prós e 
contras de uma determinada ação, neste caso, a ambiental. A avalia-
ção do B/C deve levar em conta não só os efeitos da atual geração, 
mas também das futuras, uma vez que os danos neste cenário são 
em longo prazo. A maior crítica a este método é o fato de apenas 
considerar o valor econômico de um bem ambiental e não seu real 
valor de existência. Ou seja, não é considerado um possível dano 
ambiental e suas consequências no futuro. Esta análise é muito uti-
lizada para precificar o meio ambiente, mas insere um problema: 
sua ineficiência sobre a projeção do futuro. Sobre isto Montibeller 
(2004) adverte que:

A análise apontou fragilidades inerentes aos procedimentos [...] 
que trabalham com a noção de valorar monetariamente bens am-
bientais, isto é, estabelecer preço fictício ao que o mercado nor-
malmente não considera. Um aspecto desta fragilidade decorre do 
fato de ser impossível estabelecer o valor monetário correto dos 
bens ambientais, pois no processo de valoração – o qual supõe um 
mercado hipotético -, a representação dos interesses das gerações 
vindouras é efêmera ou inexistente e, portanto, o recurso natural 
tende a ser subvalorizado. (p. 180)

O autor também aborda que:
Existem importantes externalidades9 diacrônicas impossíveis de 

ser valoradas corretamente, seja porque tal avaliação depende dos 

9 Externalidade para a econômica ecológica: Translado de custos sociais 
incertos para outros grupos sociais
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valores morais dos grupos atuais em relação aos interesses de outros 
grupos sociais, seja pelo fato de que as perspectivas de evoluções 
tecnológicas no futuro são socialmente construídas. (p. 133)

Com estas dificuldades e a interrupta produção de novos bens, 
é necessário encontrar um destino para os produtos já utilizados 
e que são progressivamente descartados mais rapidamente, pois, 
atualmente, a produção mundial de lixo sólido é de 1.3 bilhões de 
toneladas por ano10, enquanto que apenas há dez anos esta era de 
0.68 bilhões. A projeção para 2025 é alarmante, pois seriam cerca 
de 2.2 bilhões de toneladas de lixo sólido por ano. Neste cenário, 
a barreira econômica volta a se erguer, pois o custo da reciclagem 
por tonelada de material não selecionado11 chega a US$ 130,00 nos 
EUA, isto sem observar os custos de armazenagem e de transporte 
dos resíduos. Já para materiais selecionados os custos chegam a U$ 
1.800,0012 no caso de latas de alumínio. Por outro lado, para a 
mesma tonelada de lixo sólido, o custo de exportação não ultrapas-
sa US$ 250,00 incluindo o transporte, armazenagem e o descarte13. 
A comparação é simples e o resultado é a escolha do meio mais 
barato para viabilizar o descarte em lugares que aceitam receber 
este produto. 

A questão se aprofunda, pois as chamadas nações subdesenvol-
vidas estão apenas agora entrando no processo de industrialização. 
Países como China e Índia, apenas em meados dos anos 1980 co-
meçaram uma arrancada industrial que lhes permitiu atingir níveis 

10 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What a Waste: A 
Global Review of Solid Waste Management. In: http://www.wds.worldbank.
org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/25/000333037
_20120725004131/Rendered/PDF/681350WP0REVIS0at0a0Waste20120Fi-
nal.pdf Acessado em 25 de junho de 2014.
11 Material não selecionado é o lixo sólido que não passou pelo processo 
de separação básico.
12 HUTCHINSON, Alex. Recycling by The Numbers: The Truth 
About Recycling. In: http://www.popularmechanics.com/science/environment/
recycling/4291576 Acessado em 24 de Junho de 2014.
13 FRANKLIN, Elizabeth. Refuse and Recycling: Comparing the Costs 
In: http://www.ibo.nyc.ny.us/iboreports/refuseandrecycle.pdf Acessado em 25 
de Junho de 2014.
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crescentes de produção industrial, mas ainda precisam ampliar a 
capacidade de consumo de suas populações. Também neste senti-
do, muitos países da Ásia (Vietnã, Mongólia, Indonésia, Filipinas 
e até Bangladesh... entre muitos outros), da África (África do Sul, 
Egito, Nigéria, Argélia, Tanzânia...) e da América Latina (Colôm-
bia, Venezuela, Perú...) adentram na modernização industrial, o 
que aumenta e necessidade de ampliar a oferta de matérias primas 
e de ampliação ou popularização do consumo. 

Nesse contexto, a produção de resíduos sólidos se expande con-
tinuamente. Autores como Holmberg (1992 – p.31, apud RO-
MEIRO, 1999) consideram que as populações afluentes não vão 
efetivamente mudar seu modo de vida. Isto ocorre porque o padrão 
anterior de existência era muito baixo e as facilidades da produ-
ção industrial ampliam as necessidades de consumir. Portanto, a 
proposta do desenvolvimento sustentável é um grande desafio que 
exige radicais mudanças de hábitos de produção, de consumo e 
estilo de vida da humanidade. Este desafio ganha contornos ainda 
maiores quando nos deparamos com a realidade dos países em de-
senvolvimento: a existência de grandes demandas sócio-econômico
-ambientais características da estruturação destas sociedades como 
favelas, dificuldade de acesso a bens básicos de existência para um 
número muito grande das pessoas, uso intenso de recursos naturais 
como solo, florestas e água pelo uso de técnicas inadequadas como 
queimadas, esgotos a céu aberto e outros que são usados para com-
pensar sua baixa produtividade. 

Como a sustentabilidade é um conceito sistêmico e dinâmico, 
relacionado com a continuidade dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade humana a aplicação desse con-
ceito nos remete a outro imenso desafio que é adotar mecanismos 
eficazes, capazes de criar e manter a vontade e os compromissos 
políticos com o progresso social, científico, econômico e da pro-
dução. Dado que a lógica produtivista da sociedade de consumo 
impõe um contexto de produção sempre crescente, a perspectiva 
é de ampliar a produção de lixo sólido, principalmente devido o 
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descarte prematuro de produtos que são rapidamente substituídos 
por novos.

Outro fator complicador deste processo está relacionado às es-
tratégias de produção industrial nos países mais avançados, onde a 
“obsolescência programada” foi adotada como uma estratégia capaz 
de alavancar a produção. Este procedimento configura-se no ato 
de produzir um produto que foi projetado para durar um curto 
período de tempo, normalmente a duração da garantia14, e não um 
produto cuja vida útil seja a mais longa possível. Isto implica em 
um cenário onde o consumidor se obriga a consumir os bens que 
foram alvos desta estratégia produtiva mais vezes. Tal situação en-
gendra um cenário, em que a compra de um produto novo se torna 
preferível, pois quando o produto se torna obsoleto ou “estraga” o 
custo do conserto é mais caro que a sua substituição. 

O conceito de obsolescência programada foi apresentado pela 
primeira vez em por Bernard London, durante a crise de 1929 
como uma solução para a reativação da economia. A ideia era obri-
gar as empresas a “programarem” a vida útil máxima do que fabri-
cavam para que as pessoas sempre comprassem e as fábricas sem-
pre produzissem. Porém a legislação da época condenou a prática, 
pois além de aumentar o lucro das empresas, também onerava os 
consumidores. Um clássico exemplo são as lâmpadas, que duram 
cada vez menos devido ao planejamento de suas fabricantes e são 
consideradas a primeira vítima da obsolescência programada como 
mostra o documentário ‘Comprar Tirar Comprar: La história se-
creta de la obsoloscência programada’15. No mesmo documentá-
rio, o caso das impressoras de cartuchos convencionais é destacado. 
Estes produtos são fabricados com um dispositivo em sua placa 

14 IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor. Entenda o que 
é Obsolescência Programada In: http://www.idec.org.br/consultas/dicas-e-di-
reitos/entenda-o-que-e-obsolescencia-programada Acessado em 19 de Setembro 
de 2014.
15 DANNORITZER, Cosima. Documentário Comprar Tirar Comprar: 
La história secreta de la obsoloscência programada Disponível em: https://
www.youtube.com/watch?v=24CM4g8V6w8 Acessado em 20 de Setembro de 
2014.
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central que conta o número de impressões e quando este atinge o 
limite definido pelo fabricante, a máquina para de funcionar e sua 
substituição é requerida.

A imposição da ideia de que sempre precisamos renovar, seja 
um celular ou roupas, são alguns dos frutos da obsolescência pro-
gramada. Todo o marketing das grandes empresas faz com que os 
consumidores sintam a necessidade de consumir cada vez mais sem 
existir a real necessidade, como se a posse de um determinado bem 
trouxesse mais felicidade. O documentário supracitado traz a in-
teressante ideia de que atualmente o consumo é cerca de 26 vezes 
maior que na época do surgimento do marxismo, porém a felici-
dade não. 

A criação contínua de desejos insere nas pessoas a possibilidade 
a atingir padrões de consumo que são insustentáveis. Com isto, a 
produção de lixo cresce continuamente. Neste sentido, o uso das 
mídias como agentes de estimulação do consumo, inibe ações que 
poderiam estimular padrões que implicam em mais sustentabili-
dade e melhor tratamento para a questão do lixo. Isto é ressaltado 
por Marcuse (1982, p.31 e 32, apud GABRIEL, 2004) para quem:

Os meios de transporte e comunicação em massa, as mercado-
rias, casa, alimento, roupa, a produção irresistível da indústria de 
diversão e informação, trazem consigo atitudes e hábitos prescritos, 
certas reações intelectuais e emocionais, que prendem os consumi-
dores aos produtos. Os produtos doutrinam, manipulam, promo-
vem uma falsa consciência. Estando tais produtos à disposição de 
maior número de indivíduos e classes sociais, a doutrinação deixa 
de ser publicidade para tornar-se um estilo de vida. 

A presente sociedade está rendida a estes padrões do moderno 
sistema produtor de mercadorias. Neste, cada indivíduo é estimu-
lado para que se torne apenas mais um dentro de uma massa con-
sumidora sem limites, controlada pela propaganda e programada 
para despertar falsas necessidades. O objetivo é produzir e consu-
mir para viabilizar lucros. Assim, este modelo social é insustentável 
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do ponto de vista ambiental, pois faz com que cada vez mais acon-
teça a exploração dos recursos naturais e a geração de rejeitos, o que 
afeta diretamente a regeneração da natureza16. 

Para o ambientalista Paul Gilding, ex-chefe internacional do 
Greenpeace, a esperança está nos países em desenvolvimento. De 
acordo com as próprias palavras deste autor:

Nós temos de criar um novo modelo de progresso, que permita 
o desenvolvimento sem sacrificar os processos e o planeta. E paí-
ses como o Brasil, por exemplo, tem neste momento uma grande 
oportunidade de fazer diferente, de tentar novos meios de governar 
uma sociedade em equilíbrio com o mercado. GILDIN, 201417. 

Desta forma, de acordo com o autor consultado, se continuar-
mos no mesmo ritmo de consumo, em 2030 será necessário dois 
planetas Terra para sustentar o nível de crescimento que atualmen-
te. E mais, em 2050, seriam necessários quatro planetas! Por este 
motivo está claro que o atual sistema é inviável e deveria ser refor-
mulado o quanto antes, pois quanto mais danos ao planeta menos 
ele poderá suportar e mais intensas deverão ser as mudanças. 

4. O problema do tratamento e reciclagem de resí-
duos sólidos no mundo: um enfoque ecológico dos 
acordos internacionais

O primeiro aporte acadêmico internacional sobre a questão da 
produção de lixo e sobre o seu descarte ocorreu em 1968 a partir 
de uma publicação financiada pelo Clube de Roma18, quando per-

16 PADILHA, Valquíria; BONIFÁCIO, Renata. Obsolescência planeja-
da: armadilha silenciosa na sociedade de consumo In :  http://www.diplomati-
que.org.br/artigo.php?id=1489 Acessado em 06 de outubro de 2014.
17 A entrevista com Paul Gidien pode ser vista em http://oglobo.
globo.com/economia/e-fim-da-economia-como-conhecemos-diz-paul-gil-
ding-3882689 Acessado em 17/09/2014.
18 Grupo de pessoas notáveis que se reúnem para discutir inúmeros 
tópicos relacionados à política, economia e meio ambiente no cenário interna-
cional.
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sonalidades como Fernando Henrique Cardoso e Rainha Beatriz 
dos Países Baixos, se reuniram para discutir temas como economia 
internacional, política e principalmente o meio ambiente e desen-
volvimento sustentável. Contudo, foi em 1972 que o tema ganha-
ria mais espaço. Naquele ano, foi divulgado o relatório Os limites 
do crescimento, produzido por uma equipe do Massashusets Ins-
titute of Tecnologic (MIT), contratada pelo Clube de Roma, que 
posteriormente ficou conhecido como Relatório Meadows (MEA-
DOWS, 1972). 

Decorrente do início dos debates científicos, econômicos e po-
líticos sobre o assunto, foi naquele mesmo ano que se realizou a 
Primeira Conferência Mundial Sobre o Meio Ambiente. Denomi-
nada, Conferência de Estocolmo, este encontro recebeu a presença 
de mais de 400 instituições e de representantes oficiais de 113 pa-
íses. Até então, acreditava-se que o meio ambiente seria uma fonte 
inesgotável de recursos e que a problemática relativa ao descarte 
do lixo e da poluição que resultava dos processos produtivos, era 
o preço e ser pago pelo progresso ou desenvolvimento dos países. 
Mas, durante a Conferência problemas como as ilhas de calor, es-
tiagem climática e a contaminação de rios e lagos, entre outros, 
foram sendo elencados. No mesmo sentido, observando o que ti-
nha sido colocado pelo Relatório Meadows, foi sendo reafirmada a 
visão de alguns recursos naturais como petróleo, carvão, solo fértil 
e minério, não são renováveis. (ONU, 1972)

Naquele contexto, no início da década de 1980, a ONU deci-
diu criar a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvol-
vimento (WCED) e a primeira-ministra norueguesa Gro Harlem 
Brundtland assumiu sua presidência. Dos trabalhos da comissão re-
sultou o relatório final, denominado Nosso Futuro Comum, apre-
sentado em 1987 e conhecido como Relatório Brundtland. O ob-
jetivo principal daquele documento era propor o desenvolvimento 
sustentável, o qual foi definido como aquele que “atende às necessi-
dades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações 
futuras atenderem às suas necessidades”. (BRUNDTLAND, 1991)
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No final de 1989, em assembleia geral da ONU, iniciou-se a 
construção da Agenda 21 que foi publicado a partir da 2ª Con-
ferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, a Rio-9219. O documento foi assinado por 179 países que 
se comprometeram com o desenvolvimento sustentável do planeta 
via ações conjuntas com outros atores, para unir a igualdade social 
e a proteção ambiental. Dez anos depois, na África do Sul, ocorreu 
a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável ou Rio+10 
cuja missão era reforçar os objetivos da Agenda 21 propostos dez 
anos antes e também incentivar os cidadãos a assumirem moires 
compromissos com o meio ambiente.

Em 2012 ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), que também ficou co-
nhecida como Rio+2020 e que tinha por objetivo a renovação do 
compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Consi-
derado até hoje o maior evento organizado pelas Nações Unidas, 
com mais de 45 mil pessoas credenciadas21.  

Ainda no plano internacional, com vistas a tratar de aspectos 
ligados à sustentabilidade, um dos principais resultados dos debates 
travados foi a Convenção de Basiléia sobre controle de movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito22. Este trata-
do ambiental, concluído em março de 1989, entrou em vigor em 
1992 e regula a movimentação e organização de resíduos líquidos 
ou sólidos perigosos a fim de evitar seu comércio de forma ilícita. 

19 Realizada de 3 a 14 de junho de 1992, a Conferência das Nações Uni-
das sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (também conhecida como Cúpula 
da Terra ou Eco-92) reuniu 108 chefes de Estado para buscar mecanismos que 
rompessem o abismo norte-sul preservando os recursos naturais da Terra.
20 RELATÓRIO RIO+20 In  http://www.itamaraty.gov.br/relatorio
-rio20 Acessado em 25 de maio de 2014.
21 Jornal do Brasil.  Rio+20 é o maior evento já realizado pela ONU, 
diz porta-voz In http://www.jb.com.br/ambiental/noticias/2012/06/22/rio-
20-e-o-maior-evento-ja-realizado-pela-onu-diz-porta-voz/ Acessado em 01 de 
Setembro de 2014.
22 Programa das Nações Unidas Para o Meio Ambiente (PNUMA) Con-
venção de Basiléia sobre controle de movimentos transfronteiriços de resíduos 
perigosos e seu depósito. In: http://www.ecomodus.eu/downloads/Basel_Con-
vention-pt.pdf Acessado em 19 de Junho de 2014.
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A Convenção vem ganhando espaço e respeito, como mostra o do-
cumentário ‘O Comércio de Sucata – Vendendo lixo para a Chi-
na’23 onde a exportação de lixo do Japão para a China passou por 
uma série de dificuldades para se adaptar às regras da Convenção. 
A ratificação da Convenção pelo Brasil foi realizada em 1993, im-
possibilitando o comércio internacional de resíduos perigosos sem 
autorização das autoridades. 

Esta Norma Internacional tem como propósito, limitar e regu-
lamentar o comércio mundial de lixo. Recentemente em outubro 
2011, foi ratificada na Conferência de Cartagena, na Colômbia, 
uma emenda que também proíbe a entrada de resíduos tóxicos 
deliberadamente nos países mais pobres do globo, principalmen-
te da Europa Oriental, intermediados pelos chamados na época 
da criação da Convenção de negociadores de tóxicos. A referida 
que Convenção trata da matéria sobre o Controle de Movimen-
tos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito (MMA, 
2011) tem como objetivos: minimizar a geração de resíduos perigo-
sos (quantidade e periculosidade); controlar e reduzir movimentos 
transfronteiriços de resíduos perigosos; dispor os resíduos o mais 
próximo possível da fonte geradora; proibir o transporte de resí-
duos perigosos para países sem capacitação técnica, administrativa 
e legal para tratar os resíduos de forma ambientalmente adequa-
da; auxiliar os países em desenvolvimento e com economias em 
transição na gestão dos resíduos perigosos por eles gerados e trocar 
informações e tecnologias relacionadas ao gerenciamento ambien-
talmente adequado de resíduos perigosos24. Atualmente, a prática 
de envio do e-waste à países periféricos tem sido maquiada como 
venda de produtos de segunda mão, fazendo com que as cargas 
sejam comerciadas internacionalmente dentro das regras da con-

23 O Comércio de Sucata Vendendo Lixo para a China. In: https://www.
youtube.com/watch?v=BPwYCHsfq-0 Acessado em 28 de Outubro de 2014.
24 ECODEBATE. Convenção da Basiléia: Reunião em Bali discute des-
carte de pneus usados e eletrônicos. 26 jun. 2008. Disponível em:  http://www.
ecodebate.com.br/2008/06/26/convencao-da-basileia-reuniao-em-bali-debate-
descarte-de-pneus-usados-e-eletroeletronicos/. Acessado em 07 de Setembro de 
2014.
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venção mas ao alcançar o seu país de destino, 80% dos eletrônicos 
são despejadas em lixões ao céu aberto sem nenhum tratamento.

Alguns países signatários dessa Convenção passaram a criar leis 
internas rígidas para evitar a movimentação desses resíduos perigo-
sos e sua deposição em lugares que não tenham capacidade de dar 
a estes um tratamento adequado. O fato de que a Convenção não 
faz distinção entre resíduos destinados à reciclagem ou ao descarte 
apenas é considerado um grande defeito, pois há quem use desta 
brecha para realizar esta prática. Neste sentido, a deficiência que as 
regras da Convenção de Basiléia25 apresentam acabam dificultando 
a imposição de suas normas, uma vez que muito lixo destinado ao 
despejo é comercializado como item de reciclagem.26 

Neste sentido, é interessante ressaltar a Convenção de Bamako 
sobre a Proibição da Importação e o Controle do Movimento 
Transfronteiriço e Gestão de Resíduos Perigosos na África27. Este 
regramento foi produzido em 1991, tendo como inspiração o ar-
tigo 11 da Convenção de Basileia, o qual estimula a criação de 
tratados regionais sobre resíduos tóxicos. Trata-se, desta forma, de 
uma possível resposta aos casos de exploração de países africanos 
como depósito de resíduos e diferente de sua vertente global, este 
Tratado é considerado mais rígido, pois proíbe qualquer importa-
ção de resíduos tóxicos e não faz exceções ao tipo de resíduo. Esta 
“Convenção” levou sete anos para entrar em vigor e atualmente 
conta com 29 países assinantes, sendo que 25 deles já ratificaram. 
O principal objetivo é acabar com a importação de resíduos tóxicos 
e radioativos por países africanos e também combater o descarte 
destes resíduos nos mares do continente de forma ilegal, além da 
conscientização da eliminação consciente de resíduos. 

25 Os Estados Unidos, acusado de livrar-se de seu lixo ao envia-lo para 
outros países, não ratificou a Convenção de Basiléia.
26 MEYERS, Gary. An international waste convention: measures 
for achieving sustainable development In: http://wmr.sagepub.com/con-
tent/24/6/505 Acessado em 18 de Outubro de 2014.
27 United Nations Enviromental Programme (PNUMA) Bamako 
Convention In: http://www.unep.org/delc/BamakoConvention/tabid/106390/
Default.aspx Acessado em 18 de Outubro de 2014.
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Outro ator internacional importante neste assunto é a ISWA28 
– International Solid Waste Association.  Esta associação surgiu 
em 1970 com a união da Associação Internacional de Limpeza 
Pública (INTAPUC) e do Grupo de Pesquisa Internacional sobre 
Eliminação de Resíduos Sólidos (IRGRD). Atualmente tem um 
importante papel na conscientização e ação sobre o problema do 
lixo sólido no cenário internacional, devido a situação emergencial 
da questão. Com sede na Áustria, a ISWA possui mais de 1200 
membros localizados em 93 países que representam cerca de 80% 
da população mundial. A gama de profissionais envolvidos abran-
ge todas as áreas referentes à gestão de resíduos sólidos, como por 
exemplo, indústrias, engenheiros e institutos de pesquisas acadê-
micos. Esta associação trabalha através de projetos conjuntos com 
seus parceiros, como o Banco de Desenvolvimento Asiático, que 
coletivamente procuram estudar países asiáticos para receber inves-
timentos na área de gestão de resíduos. A UNEP29 também é uma 
parceira e juntos procuram produzir dados e estabelecer projetos 
com o objetivo da conscientização sobre o problema.  

Do exposto, é possível observar que a questão que envolve a 
deposição de lixo sólido vem, a passos lentos, conquistando algum 
reconhecimento sobre a importância do tema na agenda interna-
cional. Isto aparece objetivamente ao se constatar que a questão 
vem sendo debatida desde meados dos anos 1970 e produziu uma 
Convenção Internacional sobre o tema. Mesmo assim, também 
deve ser ressaltado que a produção de lixo não para de aumentar e, 
na mesma proporção, os custos para tratar do problema, principal-
mente nos países ricos, sobem. 

3. Origens, destinos e fatores explicativos do co-
mércio internacional do lixo

28 ISWA In http://www.iswa.org/iswa/organisation/about-iswa/ Acessa-
do em 18 de Outubro de 2014.
29 Em português: PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente.
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Com a popularização da síndrome NIMBY (Not in my back 
yard) nos anos 8030, a busca de locais para o depósito de resíduos 
estava cada vez mais difícil. Com o crescimento da industrialização, 
proporcionalmente houve o aumento da produção de resíduos e as 
empresas se deparavam com a necessidade de encontrar um desti-
no adequado para sua deposição. A rígida regulamentação que os 
países mais industrializados passaram a adotar fez com que a desti-
nação e tratamento dos resíduos elevasse o custo deste processo se 
o mesmo fosse feito dentro do próprio país de origem. Com isto, 
as grandes empresas que atuam nesta atividade passaram a procurar 
alternativas para destinação dos dejetos e a solução foi enviar os 
resíduos para países que não possuíam leis rigorosas quanto a estes, 
tornando a eliminação mais barata (CLAPP, 1994). Por exemplo, 
nos EUA na década de 80 o custo em média para despejo e trata-
mento adequado do lixo tóxico custava em média US$ 250,00/to-
nelada, enquanto a mesma tonelada podia ser despejada em vários 
países da África por valores entre US$ 2,50 a US$ 40,00/tonelada31.

A gestão de custos faria, então, com que o lixo fosse enviado a 
países menos industrializados, os quais não possuíam tecnologias 
para dar o destino e tratamento adequado ao “produto”. Inicial-
mente o principal destino encontrado foi nos países muito pobres 
do continente africano, os quais, além de leis ambientais fracas e 
da corrupção no controle aduaneiro, facilitavam a entrada destes 
resíduos nos países. (CLAPP, 1994) Um exemplo desta afirmação 
é o famoso caso de Guiné Bissau. Este país passava por sérios pro-
blemas econômicos e lhe foi oferecido um valor quatro vezes maior 
que o seu produto interno bruto e duas vezes o valor da dívida ex-
terna para receber 15 milhões de toneladas de resíduos tóxicos em 
um período de 15 anos. Primeiramente o acordo foi aceito, porém 

30 Em tradução livre: Não no meu quintal! De acordo com Oxford 
Dictionary: Uma pessoa que faz objeção à construção na sua vizinhança de algo 
entendido como desagradável ou perigoso, especialmente enquanto não levanta 
objeções deste tipo contra desenvolvimentos similares em outros lugares.
31 TOLBA, Mostafa. The Global Agenda and the Hazardous Wastes 
Challenge. Marine Policy, nº 3 Volume 14. Maio, 1990.
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devido a pressão de países vizinhos, Guiné Bissau teve que declinar 
o acordo.32

Outro caso que chamou a atenção do mundo em 1986 foi do 
navio Khian Sea, carregado com mais de 14 mil toneladas de cinzas 
provenientes de indústrias da Philadelphia, EUA. O destino era 
as Bahamas, porém o navio foi barrado e impedido de descarregar 
sua carga. Com este procedimento, foram 16 meses procurando 
um local para conseguir descarregar, porém nenhum país aceitou 
receber a carga do navio. Apenas no início de 1988, o Haiti (país 
mais pobre do continente) aceitou receber a carga, porém esta havia 
sido declarada como fertilizantes. O navio já havia descarregado 
4 toneladas do rejeitos quando o governo haitiano foi informado 
pelo Greenpeace do real conteúdo da carga. Ao ordenar que a carga 
fosse recolocada no navio pelo Ministro do Comércio do Haiti, a 
tripulação do Khian Sea fugiu deixando a carga que já havia sido 
descarregada para trás. Após outras tentativas de negociação, troca 
de nome e reformas, o conteúdo do navio desapareceu em novem-
bro de 1988 perto de Singapura.33

O documentário Toxic Somália34, do diretor Paul Moreira, foi 
lançado em 2010 e aborda fatos sobre a deposição de lixo tóxico 
vindo da Europa e Estados Unidos na costa deste país. Além da 
destruição da fauna, a qual era fonte de renda de 70% da população 
das comunidades costeiras através da pesca e atividades extrativas 
de frutos do mar, que agora são não mais que 5%, existe a suspeita 
de que haja uma ligação com o crescimento do número de crianças 

32 PUCKETT, James. Dumping on Our World Neighbours. Oxford 
University Press, London, 1992. 
33 BURLEY, Stacey. Ash From Khian Sea Is On The Move Again The 
14-year-old Philadelphia Waste, Dumped In Haiti 12 Years Ago, Is On Its 
Way To Be Disposed Of In Louisiana. In: http://articles.philly.com/2000-04-
29/news/25592602_1_khian-sea-ash-waste-management Acessado em 19 de 
Outubro de 2014.
34 MOREIRA, Paul. Toxic Somália. In: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=2adeyeoKF1w
 Acessado em 25 de Outubro de 2014. 
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nascidas com problemas característicos de contaminação tóxica35. 
Contudo, não se pode provar tal ligação, pois o país não possui 
laboratórios capazes de realizar os exames necessários36. Porém, há 
relatos no próprio documentário de cidadãos somalis que por não 
ter como sustentar a própria família ou até mesmo por vingança, 
acabaram na vida de pirataria: Fahrat, pirata: “Me tornei um pirata 
por culpa dos barcos estrangeiros que chegaram aqui e destruíram 
nossos recursos. Isso é o que nos levou à pirataria. Algumas pes-
soas nos pagam e nós vamos ao mar caçar barcos. Se seguir reto 
pela praia por mais de 400 km se encontra resíduos tóxicos, alguns 
ainda estão vazando e tudo o que passa perto desaparece.” O en-
trevistador pergunta se o pirata somali não tem medo de morrer 
e ele responde: “Você acha que tenho vida? Tudo o que eu tinha 
desapareceu!”. Outros piratas relataram que antes de iniciar os rou-
bos, os objetivos eram proteger a costa da exploração pesqueira de 
estrangeiros e impedir o despejo do lixo tóxico em suas águas. 

Ao investigar a possibilidade de existência de uma máfia que 
operava o “negócio de deposição de lixo tóxico” nas praias somalis, 
a jornalista Ilaria Alpi e seu operador de filmagem foram assassi-
nados em 1994. Esta foi a senha para que as investigações sobre o 
problema se aprofundassem. Com isso descobriu-se um esquema 
criminoso que envolvia, desde a procura por empresas que necessi-
tavam de um local para depositar os resíduos industriais até as ne-
gociações com autoridades locais para camuflar a entrada da carga 
no país. O esquema envolvia uma grande empresa pesqueira cha-
mada Shifco, criada após a doação de navios de pesca por parte da 
Itália para o governo da Somália. Porém o que os navios carregavam 
não eram peixes e sim lixo tóxico e armas. O lixo era despejado no 
mar somali e as armas serviam como forma de parte do pagamen-
to por abrir as portas do país. A quantidade de lixo despejado no 

35 De acordo com o principal hospital do país, os casos de crianças com 
má formação se triplicaram nos últimos 20 anos.
36 O Documentário defende a ideia que boa parte destes pescadores 
que perderam sua renda da pesca, acabaram como piratas pela necessidade de 
sobrevivência.
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país é incalculável devido ao tempo, mais de 20 anos (figura 01 a 
seguir), que durou o ‘esquema’.37

Imagem 01. Tonéis de lixo tóxico encontrados na costa so-
mali38.
FONTE: Documentário Toxic Somália, Diretor Paul Moreira, 2010. 

Através da investigação realizada pelo Serviço Secreto Italiano 
descobriu-se algo muito maior: um grupo que atuava não somente 
na Somália, mas em vários países pobres da da África e da América 
Central. O grupo tinha representantes em países industrializados, 
como os Estados Unidos, os quais procuravam grandes empresas 
que necessitavam desfazer-se de seu lixo tóxico para oferecer seu 
serviço. Um dos países de destino era Moçambique, o qual dispo-
nibilizou para este grupo um terreno, formado por uma grande de-
pressão, que possuía capacidade de depósito de cerca de 10 milhões 
de metros cúbicos para o despejo dos resíduos. 

Neste sentido, resgata-se alguns aspectos da questão com base 
no documentário Comprar Tirar Comprar para o caso de Gana. 

37 Neste imbróglio, alguns anos depois, foi descoberto a ligação das 
armas transportadas pela Shifco e o comerciante internacional de armas ilegais 
Monzer al-Kassar, também conhecido como o “Príncipe de Marbella”, agente 
ligado a vários crimes internacionais de acordo grandes agências de investiga-
ção, como a Interpol e CIA.
38 Imagem extraída diretamente do Documentário Toxic Somália pela 
técnica de printscreen.
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Este país ficou bastante conhecido por receber o lixo eletrônico da 
Europa e dos EUA. Os comerciantes de lixo eletrônico declaram o 
material trazido ao país como equipamentos de segunda mão, po-
rém 80% de toda a importação deste segmento é inutilizado. Logo, 
é jogado em lixões a céu aberto, sem nenhum tipo de cuidado ou 
tratamento (Imagem 02). Dada as características do processo de 
deposição a céu aberto, os moradores de favelas vizinhas aos lixões 
acabam manuseando e queimando a parte plástica destes eletrôni-
cos para coletar os metais contidos neles para vender e, com isto, 
amplia ainda mais a poluição. 

 
Imagem 02. Lixão de Agbogbloshie em Gana. 20 anos atrás o 
local era um campo aberto, onde se praticava pesca e as crianças 
brincavam após a escola.39

Fonte: Documentário Comprar Tirar Comprar, Diretor Cosima Dannoritzer, 2010.

A Ásia também é 
grande receptora de 
lixo sólido, princi-
palmente a China, 
onde estima-se que 
na última década 
foram importadas 
10 milhões de tone-

ladas de lixo40. A diferença é que o lixo importado por esta região 
é destinado, em sua maior parte, à reciclagem, conforme trata o 
documentário da emissora brasileira Globo “Comércio Internacio-
nal de Lixo”41. Os materiais variam entre plástico, papel e papelão 

39 Imagem extraída diretamente do documentário Comprar, Tirar, 
Comprar através da técnica Printscreen.
40 EPOCH TIMES. China fatura bilhões com importação de lixo dos 
estados unidos. In http://www.epochtimes.com.br/china-fatura-bilhoes-com
-importacao-de-lixo-dos-estados-unidos/#.U3PJTIFdUb1 acesso em 26 de 
março de 2014
41 GLOBO. Comércio Internacional de Lixo. In: https://www.youtube.
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e principalmente o lixo eletrônico. O que chama a atenção do país 
para este tipo de importação é a falta de matéria prima, conforme 
cita o chefe do departamento científico do instituto EMPA42, Ma-
thias Schluep, em entrevista para a BBC: “a reciclagem e a extração 
de materiais de televisores, celulares e computadores quebrados é 
vista como oportunidade para milhares de comunidades mais po-
bres, em meio a alertas sobre a possível escassez de metais essenciais 
para a construção de equipamentos eletrônicos”43. Através da re-
ciclagem também é possível ter acesso ao material de forma mais 
barata mas também com uma qualidade mais baixa. O ramo de 
importação de lixo para fins de reciclagem na China em 2011 to-
talizou uma movimentação financeira de mais de 11 bilhões de 
dólares44. De acordo com a EMPA em 100 mil celulares há cerca 
de 2,4 quilos de ouro, mais de 900 quilos de cobre e 25 quilos de 
prata, que valeriam mais de US$ 250 mil, caso  fossem completa-
mente recuperados. 

Mesmo que algumas companhias de reciclagem possuam uma 
tecnologia para a separação de metais tóxicos, como os encontrados 
em placas de computadores, por exemplo, alguns resíduos não são 
rentáveis para serem reaproveitados e por isso são descartados sem 
nenhum tipo de tratamento ou manejo adequado, em aterros e/ou 
incineradores. Os centros de reciclagem são muito simples e pra-
ticamente não existe segurança para os trabalhadores, que muitas 
vezes contam apenas com luvas precárias para sua proteção, o que 
significa exposição aos resíduos tóxicos e metais pesados. A falta de 
cuidado com o processo de separação dos materiais e também o 

com/watch?v=nUW0brcJSyM Acessado em 28 de Outubro de 2014.

42 Laboratórios Federais Suíços para Ciência dos Materiais e Tecnologia
43 BBC UK. Fotos mostram riscos de reciclagem manual de lixo 
eletrônico em comunidades pobres. In: http://www.bbc.co.uk/portuguese/no-
ticias/2011/11/111107_galeria_lixo_eletronico_cc.shtml Acessado em  29 de 
Outubro de 2014.
44 EPOCH TIMES. China fatura bilhões com importação de lixo dos 
estados unidos. In http://www.epochtimes.com.br/china-fatura-bilhoes-com
-importacao-de-lixo-dos-estados-unidos/#.U3PJTIFdUb1 acesso em 26 de 
março de 2014
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descarte irresponsável acaba causando um custo social muito alto 
também, mas que não é contabilizado.  

Em 2001, a Basel Action Network (BAN)45, levou vários grupos 
em uma investigação de processamento de lixo eletrônico na Chi-
na, Índia e Paquistão. A investigação descobriu uma enorme área 
conhecida como Guiyu na província de Guangdong, na China, 
onde cerca de 100 mil trabalhadores pobres e migrantes são empre-
gados para quebrar e processar computadores obsoletos importados 
principalmente da América do Norte e Europa. De acordo com a 
pesquisa, a tecnologia utilizada é considerada do século XIX, po-
rém os resíduos de eletrônicos encontrados no local são do século 
XXI46. 

Em um dos relatórios, há um relato de um dos trabalhadores de 
uma companhia indiana: “Minha pele coça o tempo todo. Minha 
cabeça parece pesada com o mau cheiro que eu respiro todos os 
dias”, disse Shakila Mohammad, de 42 anos, enquanto retirava fios 
finos de cobre de placas de circuito que haviam sido queimadas. A 
poucos metros de distância, sua filha, 12, trabalhou em outra pilha. 
“Eu não sei se isso é seguro ou inseguro. Mas nenhum trabalho é 
sujo, se alimenta a minha família.”. O trabalho de Mohammad, 
de recuperar cobre pela queima de placas de circuito, é considera-
do um dos mais perigosos: gases cancerígenos liberados durante o 
processo podem causar danos irreversíveis ao rim, neurológicas e 
sistemas reprodutivos. Após a remoção das tiras de cobre, o que res-
ta da placa contém ainda resíduos de mercúrio e de chumbo, este 
material é despejado em rios e em fazendas, aumentando o risco de 
câncer se ele entra na cadeia alimentar aumentando ainda mais o 

45 A Basel Action Network (BAN) é uma organização  não governamen-
tal que trabalha para controlar e combatera exportação de resíduos tóxicos  de 
sociedades industrializadas para os países em desenvolvimento e também como 
promotor da Convenção de Basiléia. BAN é baseada em Seattle, Washington, 
Estados Unidos, com um escritório parceiro nas Filipinas.
46 BAN. FEDERAL GOVERNMENT CAUGHT EXPORTING 
TOXIC E-WASTE TO DEVELOPING COUNTRIES AND CONTAMI-
NATING WORKERS In: http://ban.org/ban_news/2010/101022_caught_ex-
porting.html Acessado em 01 de Novembro de 2014.
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risco de contaminação47. 
De acordo com a Agência Europeia do Meio Ambiente, a quan-

tidade de lixo eletrônico exportado para países da África e Ásia está 
em torno de 250 mil a 1,3 milhões de toneladas/ano48. Já de acordo 
com a EPA49, os EUA produzem cerca de 3,2 milhões toneladas por 
ano de lixo eletrônico e em média 70% desde número acaba em 
lixões irregulares de outros países50. 

Mark Montgomery relata em seu artigo a preocupação com a 
dificuldade da compilação de dados referente a movimentação de 
lixo no cenário internacional. De acordo com este autor, a quanti-
dade é muito maior do que a relatada por órgãos estatais ou ONGs 
como o Greenpeace, uma vez que cada país é responsável pela defi-
nição do tipo de lixo: ou seja se este é ou não lixo tóxico e como se 
enquadra. Além da dificuldade de classificação dos resíduos, existe 
o denso trabalho de fiscalização de fronteiras, o qual é muito precá-
rio na maioria dos países receptores de resíduos sólidos. Desta for-
ma, Montgomery entende os dados oficiais como somente a ponta 
de um iceberg (1995).

No artigo What a Waste51 é feita uma comparação de custos 
da gestão de resíduos sólidos em vários países do mundo, levando 
em conta todas as etapas, desde coleta até deposição e incineração, 

47 LAKSHIMA, Rama. Recycling India’s e-waste brings jobs to poor -- 
and health, environmental fears In: http://ban.org/ban_news/2010/100612_re-
cycling_indias_ewaste.html Acessado em 01 de Novembro de 2014.
48 VIDAL, John. Toxic ‘e-waste’ dumped in poor nations, says United 
Nations. The Guardian. In: http://www.theguardian.com/global-develop-
ment/2013/dec/14/toxic-ewaste-illegal-dumping-developing-countries Acessa-
do em 01 de Novembro de 2014.
49 United States Enviromental Protection Agency, em tradução livre: 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos.
50 EPA. Electronics Waste Management in the United States Through 
2009. In: http://www.epa.gov/wastes/conserve/materials/ecycling/docs/fullba-
selinereport2011.pdf Acessado em 01 de Novembro de 2014.
51 HOORNWEG, Daniel; BHADA-TATA, Perinaz. What a Waste: A 
Global Review of Solid Waste Management. In: http://www.wds.worldbank.
org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/25/000333037
_20120725004131/Rendered/PDF/681350WP0REVIS0at0a0Waste20120Fi-
nal.pdf Acessado em 25 de junho de 2014.
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quando possível. A classificação dos países foi feita em 4 tipos le-
vando em conta GNI per capita: baixa – US$ 975,00 ou menos;-
média baixa – US$ 976,00 a 3.855,00; média alta – US$ 3.856,00 
a 11.905,00 e alta + de US$ 11.906,00. É impossível constatar 
uma variação de custo para 1,5 bilhões de dólares anuais, nos países 
de classificação baixa como por exemplo Somália, Uganda e Haiti, 
até 159,3 bilhões anuais em países de classificação alta como por 
exemplo Estados Unidos, Itália e Alemanha. O valor mais de 100 
vezes maior em países desenvolvidos torna o mercado de despejo 
dos resíduos em países pobres ainda mais atrativo. 

A atual situação do comércio internacional de lixo demonstra 
a que países desenvolvidos despejam boa parte de seu lixo sólido 
em países pobres, principalmente pelo fato de que em nenhum 
dos custos e valores apresentados é levado em conta os efeitos am-
bientais resultante do despejo dos resíduos e ao negligenciar estes 
custos, temos um quadro distorcido da realidade. Por isto é impe-
rioso resgatar a noção de externalidade econômica, que pode ser 
entendida como “[...] falhas produzidas pelo funcionamento do 
mercado” (MONTIBELLER, p. 85) e que afetam agentes externos 
aos mercados que produzem este problema. Neste cenário entende-
se como os custos gerados pelos efeitos colaterais o ato do despe-
jo dos dejetos denominados de externalidades ambientais, que no 
caso incluem danos que podem ser causados ao meio ambiente. 
Estes inicialmente afetam os países receptores e em um segundo 
momento o macro-ambiente do planeta. Há também outros custos 
envolvidos. Estes afetam a dimensão social e estão relacionados aos 
possíveis danos à saúde dos que se relacionam com os depósitos 
destes materiais, que podem ser prejudicados com o contato direto 
ou indireto de resíduos tóxicos. 

A solução seria então internalizar a externalidade ambiental? 
Montibeller (2004) disserta sobre isto e ressalta que:

Quando se trata de externalidades ambientais, a ideia de inter-
nalizá-las implica constituir-se num “mercado ecologicamente am-
pliado”. O problema reside, então, em como imputar valor econô-
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mico (ou valor monetário, visto tratar-se de economia de mercado) 
àquilo que não se expressa através do preço. (Op. cit. p. 88) 

A partir desta interpretação, entende-se que o fator do custo 
compensador é incalculável, tornando-se impossível defini-lo ob-
jetivamente quando se trata do despejo de lixo em países pobres. 
Mas, é possível observar que no aspecto financeiro representa me-
nos custos para as empresas que se utilizam desta prática. Pelos re-
latos citados é possível compreender, também, que atualmente não 
é de interesse dos governos receptores dos rejeitos que haja uma ta-
xação referentes ao riscos de contaminação que estes resíduos depo-
sitados podem trazer, uma vez que a internalização da externalidade 
negativa do manuseio e do tratamento do lixo é um dos fatores que 
torna a deposição dos resíduos em seu país de origem mais cara. 

Das informações citadas nesta seção, constata-se que o atual 
cenário de comércio internacional de lixo possui um fluxo muito 
grande e vem prejudicando as populações de países que não pos-
suem recursos para lidar com as próprias dificuldades sociais, que 
dirá tratar de problemas de terceiros países. É importante salientar 
também o fato de que, conforme mostrado pelos casos reais aqui 
citados, boa parte do montante pago sobre o espaço para o despejo 
dos resíduos sólidos não são destinados aos receptores e sim à pes-
soas ou organizações que acabam por facilitar a entrada destes em 
seu país de destino e não investem para tratar adequadamente estes 
materiais, seja nos lugares onde são gerados seja onde são deposita-
dos. Outro registro importante a ser destacado, é a impossibilidade 
de calcular em valores econômicos/reais os malefícios que este ato 
pode causar. 

Considerações finais 

O estudo do cenário mundial do comércio de resíduo sólidos 
entre países desenvolvidos e países pobres buscou compreender 
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como este fato vinha ocorrendo, quais eram suas causas e o que po-
deria justificar tal ação. Neste sentindo, primeiramente ficou claro 
a origem destes resíduos e como os mesmos são produzidos, além 
do aumento gritante do acúmulo destes materiais desde a revolução 
industrial. Os Estados Unidos e a Europa são apontados como as 
principais origens do lixo sólido que é despejado em países pobres. 

O papel da obsolescência programada em relação ao grande 
aumento da produção de lixo em escala mundial é crucial, uma 
vez que o consumo provocado por esta prática, que apenas visa 
o aumento de lucro das empresas, combinado ao modo de vida 
capitalista, torna mais vantajosa a compra de um novo produto ao 
invés de conserta-lo caso haja algum estrago. A imposição que o 
marketing das grandes empresas faz na sociedade capitalista para 
que o indivíduo sinta uma falsa necessidade de obter novos pro-
dutos também tem sua grande parcela de responsabilidade neste 
problema. O debate sobre os padrões de consumo é necessário e 
urgente, uma vez que estudos mostram que a capacidade do nosso 
planeta é limitada e está perto de se esgotar. 

As consequências do aumento da produção dos rejeitos são 
principalmente relacionadas ao custo de seu manuseio, tratamento 
e deposição, uma vez que se tornam cada vez mais caros em seu 
país de origem, ou seja, os países ricos, devido ao valor da mão de 
obra e a rigorosidade de suas leis. O espaço que a produção e depo-
sição de lixo sólido recebe na agenda internacional vem crescendo 
desde os anos de 1970, quando foi realizada a Primeira Conven-
ção Internacional sobre o assunto, e está crescendo, porém não na 
mesma proporção que o problema aqui estudado. A percepção de 
que o problema não é apenas de cada país individualmente, mas 
sim do planeta como um todo torna-se clara quando cada vez mais 
instituições como o Banco Mundial e a ONU trazem o tema para 
discussão em suas reuniões. 

Os escândalos envolvendo os casos do comércio de lixo entre 
países ricos e pobres são cada vez mais numerosos e denunciam o 
descaso com as populações locais que acabam tendo que se adaptar 
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com lixões irregulares em sua vizinhança. É claramente visível que 
os danos, que podem vir a ser irreversíveis, a estas populações não 
são computados no momento de negociação para a deposição dos 
rejeitos, tornando-os uma externalidade negativa. O fato é que es-
tes custos são incalculáveis, ou seja, não podem ser internalizados, 
pois não há como expressar tais consequências através de valores 
numéricos. Ainda, além do valor pago pelo serviço de deposição do 
lixo não estar de acordo, boa parte do montante acaba se perdendo 
entre propinas e comissões para que haja “facilidades” na entrada 
dos rejeitos em seu país de origem. 

Conclui-se, portanto, que o problema abordado neste trabalho 
é de extrema urgência de discussão internacional. O estilo de vida 
que se tem atualmente em países desenvolvidos mostra uma socie-
dade cada vez mais cega para as consequências de suas atitudes, nes-
te caso, do seu consumo. Não se trata em querer salvar o mundo, 
mas sim em ao menos mantê-lo habitável para que todos tenham o 
direito de sobreviver.  
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A atuação do Brasil no âmbito das 
relações Sul-Sul, durante os governos 

“Lula”, na condição de uma 
“potência média”

Marina Araceli Gomez Rutes 

Resumen

Este artículo identifica acciones de la política exterior brasilera de los 
gobiernos Luiz Inácio “Lula” da Silva en el contexto de las relacio-
nes Sur-Sur, que pueden ser entendidas como acciones características 
de una “potencia media”. Durante estos gobiernos la política exterior 
brasileira fue orientada en dirección a una actuación activa en el esce-
nario internacional con el objetivo de proyectar el país como un  actor 
importante en las relaciones internacionales. A partir de esta idea iden-
tificamos tres directrices de la política exterior de los gobiernos “Lula”: 
1ª la aproximación con los países de América del Sur y la búsqueda 
por la profundización de la integración regional. 2ª, el fortalecimien-
to del multilateralismo y de las alianzas Sur-Sur, con el objetivo de 
intensificar las relacciones con los países en desarrollo. Y 3ª, el interés 
en la reforma del Consejo de Seguridad de la ONU y en un asiento 
permanente para Brasil. Con el objetivo de relaccionar las acciones 
de la política exterior brasilera resultante de estas directrices con ac-
ciones típicas de una “potencia media” usamos tres referencias teóricas 
– Carsten Holbraad (1984), Robert Keohane (1969) y Maria Regina 
Soares de Lima (2013) – que presentan tres distintos enfoques sobre las 
acciones características de este grupo de países. A través de un enfoque 
cualitativo y utilizando tecnicas de búsqueda bibliográfica y documen-
tal, verificamos que la política exterior brasilera tuvo posturas de una 
“potencia media” en su intensa actuación en contexto regional, en la 
formación de alianzas y coaliciones con países del sur y en la demanda 
de un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU. 
Concluimos que estas acciones tenian como uno de sus objetivos prin-
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cipales aumentar la proyección del país en el escenario internacional 
como un actor relevante, a partir de una percepción del país como una 
“potencia media” existente entre los responsables por formular da polí-
tica exterior brasilera.

Palabras clave: 
Política exterior brasilera, Gobiernos “Lula”, Potencia media, Relacio-
nes Sur-Sur. 

Introdução
 

Este artigo aborda a atuação do Brasil no âmbito das relações 
Sul-Sul durante os governos de Luiz Inácio “Lula” da Silva na 

condição de “potência média” quando, ao iniciar seu mandato nos 
primeiros anos do século XXI, o governo “Lula” reorientou a polí-
tica externa em função da nova dinâmica do sistema internacional 
pós Guerra Fria. Neste contexto, houve certa conquista de espaço 
pelas potências emergentes do Sul. Revelaram-se, assim, os bene-
fícios potenciais de promover as relações neste âmbito, ao mesmo 
tempo em que abriu-se espaço para a discussão da atuação con-
certada destes países e da sua capacidade de assumir um papel de 
destaque no cenário internacional.

Foi a partir desta percepção que as relações do Brasil com os 
países do Sul receberam significativa atenção por parte da agenda 
da política externa brasileira.  Diversos desdobramentos práticos 
foram resultantes da atenção conferida pelos governos “Lula” às 
relações com outros países do Sul. No entanto, dadas as limitações 
de um artigo, este trabalho abordará os seguintes temas: a atua-
ção brasileira no âmbito sul-americano, na formação de coalizões e 
alianças internacionais, como o G-20 e o IBAS em conjunto com 
outros países do Sul em desenvolvimento, e no âmbito da reforma 
do Conselho de Segurança (CS) da ONU. 

Levando em consideração as relações Sul-Sul como importan-
te fator de orientação da política externa durante os governos de 
“Lula” buscou-se relacionar as ações promovidas durante estes go-
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vernos em relação aos demais países do Sul com as ações externas 
características do que se convencionou chamar “potências médias”. 
A opção por estudar as características e formas de ação típicas das 
“potências médias” e posteriormente buscar relacioná-las com as 
ações da política externa de “Lula” mostrou-se relevante ao perce-
bermos o recorrente uso da classificação “potência média” por parte 
de estudiosos da política externa brasileira, assim como de diplo-
matas e governantes para referir-se ao status ocupado pelo Brasil no 
cenário internacional. Para Pecequilo, por exemplo, foi no contexto 
dos governos de “Lula” que o país reformulou a própria percepção 
e passou a ver a si mesmo como uma “potência média” com ca-
pacidade de defender seus interesses no cenário internacional, de 
demandar normas mais equitativas e de aumentar seu poder (PE-
CEQUILO, 2008).

Para abordar o conceito “potência média”, optamos por estudá
-lo nas obras de Carsten Holbraad (1984), Robert Keohane (1969) 
e Maria Regina Soares de Lima (2013). Cada um destes autores 
apresenta características e formas de ação externa em comum a este 
grupo de países. Assim, a partir das contribuições dos três autores 
citados, o objetivo do presente artigo consiste em identificar ações 
da política externa dos governos de Luiz Inácio “Lula” da Silva no 
âmbito das relações Sul-Sul que podem ser compreendidas como 
ações características de países que ocupam a posição de “potências 
médias” no cenário internacional. 

Para alcançar o objetivo proposto, a metodologia adotada foi 
baseada no uso de pesquisa bibliográfica e a estrutura do trabalho 
foi dividida em três seções além de introdução e considerações fi-
nais. Na primeira seção são apresentadas as diretrizes da política 
externa dos governos de Luiz Inácio “Lula” da Silva, na segunda 
seção é apresentado um breve aporte teórico a respeito do termo 
“potência média”, e a terceira seção, entitulada de “O Brasil como 
uma potência média”, foi dividida em três sub-seções. Na primei-
ra delas, buscou-se relacionar o Brasil como uma potência média 
de acordo com a 1ª diretriz da política externa, na segunda delas 



226

buscou-se relacionar o Brasil como uma potência média de acordo 
com a 2ª diretriz da política externa, e na terceira o objetivo foi 
relacionar o Brasil como uma potência média de acordo com a 3ª 
diretriz da política externa.

1. As diretrizes da política externa de Luiz Inácio 
“Lula” da Silva

As lutas pela redemocratização marcaram o cenário brasileiro a 
partir de 1978. Iniciava-se a recondução do Brasil ao pluralismo 
político. Neste contexto, um dos movimentos sociais presentes no 
cenário brasileiro era fruto da união de movimentos populares, or-
ganizações de esquerda, intelectuais, entre outros grupos (LACER-
DA, 2010). Foi através da articulação destas forças que, em 1980, 
formou-se o Partido dos Trabalhadores (PT). O PT surgiu no con-
texto de mobilizações sociais e da organização sindical, caracteri-
zando-se como um partido de esquerda que pretendia, na sua ori-
gem, constituir uma força política que operaria conforme seu nome 
indicava: um partido de trabalhadores para trabalhadores. 

No contexto do fim da Ditadura Militar, em 1985, e do retorno 
do país ao pluralismo político, o PT passou a protagonizar movi-
mentos e greves de trabalhadores, expressando suas demandas em 
prol da classe operária e buscando ganhar visibilidade no cenário 
político brasileiro. Entretanto, na década de 1990 as mudanças so-
fridas pelo PT, decorrentes de divergências e disputas internas1 e da 
vitória do partido nas eleições em diferentes estados e municípios 
brasileiros, culminariam na reconfiguração do partido, na adoção 
de um viés mais pragmático e na moderação do discurso (GHIS-

1 As disputas ocorridas entre as correntes políticas, no interior no 
movimento sindical a partir da década de 1980, e os seus desdobramentos, 
mudaram as características dos segmentos sociais fundadores do PT. A partir 
da década de 1990, a postura de oposição ao capitalismo seria gradativamente 
abrandada pra adotar a prática da negociação dentro da ordem e posições mais 
conciliatórias visando ocupar um papel relevante no contexto político da insti-
tucionalidade democrática brasileira (GHISLOFI, 2008, p. 35).
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LOFI, 2008). 
Entre os membros que participaram da formação do PT e que 

constituíam uma força política expressiva no movimento sindical 
estava Luiz Inácio “Lula” da Silva, ex-operário e Presidente do Sin-
dicato dos Metalúrgicos de São Bernardo. Após 22 anos de existên-
cia do partido, de mudanças substanciais no discurso, nas alianças 
originais, e de três tentativas de vencer as eleições presidenciais, 
o candidato “Lula” chegou à presidência após o fim do mandato 
do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC). A chegada do 
nordestino proveniente de classes populares à presidência provocou 
diferentes reações entre grande parte da população, referente ao 
futuro do país. Entre os partidos e movimentos de esquerda, por 
exemplo, havia expectativas de que a eleição de “Lula” significa-
va, entre outras coisas, o fim de muitos anos de controle político 
exercido pelas elites políticas e econômicas tradicionais (NEVES, 
2011). No entanto, alguns anos após a sua posse, verificou-se que 
essas expectativas não se concretizaram. 

No que se refere à política externa, o governo do presidente 
“Lula” promoveu significativas mudanças. No entanto, a direção 
seguida por esse governo procurou não se afastar do princípio his-
toricamente assentado para a diplomacia brasileira: conceber a po-
lítica externa como um instrumento propulsor do desenvolvimento 
econômico e para a consequente preservação e ampliação da auto-
nomia do Brasil no cenário internacional (WARTCHOW, 2012), 
conforme pode ser verificado também no trecho Plano de Governo 
de 2002:

A política externa será um meio fundamental para que o gover-
no implante um projeto de desenvolvimento nacional alternativo, 
procurando superar a vulnerabilidade do país diante da instabili-
dade dos mercados financeiros globais. Nos marcos de um comér-
cio internacional que também vem sofrendo restrições em face do 
crescente protecionismo, a política externa será indispensável para 
garantir a presença soberana do Brasil no mundo [...]2

2 Programa de Governo do PT 2002. Disp. em: <http://www2.fpa.org.
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A ideia de autonomia para “garantir a presença soberana do 
Brasil no mundo” refere-se, de acordo com Vigevani e Cepaluni, 
a busca de aumento das margens de manobra do país no sistema 
internacional. O conceito de autonomia já estava presente na con-
cepção de política externa de FHC, identificado pelo paradigma 
da “autonomia pela participação”. Posteriormente, nos governos 
de “Lula”, a noção de “autonomia pela diversificação” substituiu 
o paradigma dos governos FHC. De acordo com o paradigma da 
“autonomia pela diversificação”, “Lula” procurou inserir o Brasil no 
cenário mundial diversificando os parceiros e as opções estratégicas 
da política externa brasileira. Neste sentido, a ideia de autonomia, 
nos termos do governo “Lula”, identificou nas relações Sul-Sul um 
mecanismo para buscar maior equilíbrio com os países do Norte e 
aumentar o protagonismo do país no cenário externo. A “autono-
mia pela diversificação” remete, portanto, à formação de alianças 
com países do eixo Sul e de acordos com parceiros não tradicionais 
(China, Ásia-Pacífico, África, Oriente Médio etc.), pois considera-
se que eles são capazes de reduzir as assimetrias nas relações externas 
com países desenvolvidos e aumentar a capacidade negociadora na-
cional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007).  

Pode ser percebido no paradigma da “autonomia pela diversi-
ficação” apresentado anteriormente, que a política externa dos go-
vernos “Lula” buscou protagonizar uma atuação ativa no cenário 
internacional com o objetivo de projetar o país como um ator re-
levante neste âmbito. A partir desta percepção, pode-se identificar 
três diretrizes na sua política externa: (1ª) a aproximação com paí-
ses da América do Sul e a busca do aprofundamento da integração 
regional. (2ª), o fortalecimento do multilateralismo e das alianças 
Sul-Sul, buscando intensificar as relações com os países em desen-
volvimento. E (3ª), o interesse na reforma do Conselho de Segu-
rança da ONU, na busca de um assento permanente para o Brasil 
(VIGEVANI; CEPALUNI, 2007).

br/uploads/programagoverno.pdf> Acesso em 02 março 2015.
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Conforme com o Ex-Ministro das Relações Exteriores, Celso 
Amorim, a política externa dos governos “Lula” pode ser carac-
terizada como “ativa e altiva”. De acordo com o Ex-Chanceler, a 
política externa deve ser altiva no sentido de que o Brasil não de-
veria se submeter aos ditames de outras potências, ainda que mais 
poderosas. Por sua vez, o aspecto ativo se refere a refutação de uma 
concepção anterior que costumava sustentar que o Brasil não deve-
ria ter um papel protagonista no cenário internacional (AMORIM, 
2014). A autoproclamação de uma política externa “altiva e ativa”, 
por parte de Amorim, justifica-se também pelo ativismo da política 
externa em buscar um espaço de influência no contexto sul-ameri-
cano, conforme apontado na primeira diretriz da política externa 
de “Lula” apresentada neste trabalho. De acordo com Villa, existiu 
durante os governos “Lula” uma disposição em conceber condições 
em nível regional para sustentar um projeto de liderança política. 
Os meios para essa finalidade são variados, incluindo desde o apoio 
ao aprofundamento dos projetos de integração regional na América 
do Sul até a atuação mais ativa em crises políticas em países sul-a-
mericanos (VILLA, 2005). 

O reforço do multilateralismo apresentou-se como uma das ini-
ciativas que ganhou maior densidade e solidez com a ascensão do 
governo “Lula”, como foi apontado na segunda diretriz da sua po-
lítica externa. O interesse em fortalecer o multilateralismo, princi-
palmente por meio de alianças e coalizões com países do Sul em de-
senvolvimento, apoia-se na percepção da diplomacia brasileira de 
que a maximização de capacidades do país ocorre pela participação 
em diversos foros internacionais, políticos e econômicos, regionais 
e multilaterais (RAMANZINI, 2010). Portanto, a promoção des-
tas alianças com países do Sul, teria como um dos objetivos formar 
coalizões para aumentar o peso do Brasil nas negociações políticas 
e econômicas internacionais. Os principais palcos de atuação des-
sas coalizões durante os governos de “Lula” foram os organismos 
internacionais, com destaque para a ONU e a OMC. (ALMEIDA, 
2005).  Por último, de acordo com a terceira diretriz da política 
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externa do governo de “Lula”, no âmbito da ONU, este governo 
empenhou-se pela reforma do CS da organização e pela conquista 
de uma cadeira permanente para o Brasil. Ao se referir aos operado-
res da política externa brasileira, Villa cita que, doutrinariamente, 
estes percebem a aspiração brasileira como parte da “democratiza-
ção das relações internacionais”, o que sugere que a incorporação 
do Brasil como membro permanente, assim como de outros países 
em desenvolvimento, é autopercebida como uma forma de superar 
o déficit de legitimidade da organização (VILLA, 2005). 

Dessa forma, neste trabalho considera-se que o interesse do Bra-
sil em aprofundar as relações com os países da América do Sul, em 
fortalecer o multilateralismo por meio de alianças e coalizões como 
outros países do Sul, e na reforma do CS da ONU para conferir um 
assento permanente ao Brasil, consistem nas diretrizes da política 
externa de “Lula” e possuem como um dos objetivos principais, 
conferir ao Brasil uma posição de maior visibilidade no cenário in-
ternacional. Nestas diretrizes, nota-se, a relevância das relações Sul-
Sul como um mecanismo utilizado pela política externa brasileira. 

1.1 As relações Sul-Sul

As “relações Sul-Sul” englobam as relações entre países origi-
nários dos países do chamado “Sul global”. Ao utilizar este termo 
não são considerados apenas fatores estreitamente geográficos, mas 
características em comum deste agrupamento de países, caracteri-
zados como “em desenvolvimento”. Conforme apontado por Leite 
(2012), o termo em geral é utilizado para se referir a um amplo 
conjunto de fenômenos relativos às relações entre países em de-
senvolvimento – formação de coalizões de geometrias múltiplas, 
barganha coletiva em negociações multilaterais, arranjos regionais 
de integração, assistência para o desenvolvimento, entre outros.

Referente ao âmbito teórico das relações Sul-Sul, Krasner 
(1983) identifica que apesar da existência de inúmeras diferenças 
entre os países em desenvolvimento do Sul, estes tendem a ter suas 
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ações constrangidas pela vulnerabilidade e fraqueza política interna 
e externa. No âmbito externo, a estrutura do sistema internacional, 
especificamente a distribuição de poder, aprofunda a vulnerabilida-
de desses países, influenciando no seu comportamento. Portanto, 
em decorrência de assimetrias de riqueza e de poder político, estes 
países estão sujeitos a pressões externas que não são capazes de in-
fluenciar por meio de ações unilaterais. Nesse sentido, Leite (2012) 
chama a atenção para o papel das instituições para que os países 
do Sul possam reforçar suas ações multilaterais, pois as instituições 
permitem a articulação de posições e a coordenação de políticas, 
para que constitua-se em um meio de tornar as relações Sul-Sul 
mais efetivas.

Historicamente, a ideia de cooperação entre os povos do Sul 
ganhou força principalmente no contexto do final da Guerra Fria e 
dos movimentos de descolonização. Neste cenário, de acordo com 
Leite (2012), certos países do Sul passaram a se reconhecer como 
parte de um grupo específico, cujo objetivo comum seria a promo-
ção do seu desenvolvimento e a defesa de sua soberania. Assim, a 
constituição do Movimento dos Não-Alinhados na Conferência de 
Belgrado em 1961 marcou a convergência entre estes países, acerca 
da necessidade de defenderem sua autonomia. 

No caso brasileiro, de acordo com Silveira, o início da busca 
pela cooperação com os países do Sul se deu no âmbito da Política 
Externa Independente (PEI), durante o governo de Jânio Quadros 
e João Goulart e retomada posteriormente, com expectativas e ob-
jetivos diferentes, pelos governos militares de Costa e Silva e Geisel. 
A PEI acompanhou as mudanças internacionais favoráveis à ado-
ção de uma política externa mais autônoma em relação à potência 
norte-americana, e procurou estabelecer relações políticas e comer-
ciais principalmente com países em desenvolvimento. O período 
no qual Itamar Franco ficou à frente do Executivo representou 
também uma inclinação dos interesses brasileiros em direção aos 
países do Sul. Silveira aponta também que no governo posterior, 
de FHC, houve continuidade à opção pela autonomia na escolha 
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de parcerias estratégicas, contudo, ressalta que este governo se ateve 
ao diálogo, mas não a uma real coordenação com os países do Sul 
(SILVEIRA, 2012). A ênfase na formação de alianças com estes 
países seria adotada no governo posterior. 

Após a posse do governo “Lula” e da sua equipe de política ex-
terna, liderada por Celso Amorim à frente do Ministério das Rela-
ções Exteriores (MRE) e Samuel Pinheiro Guimarães na Secretaria 
Geral do MRE, evidenciou-se o interesse, por parte do governo, 
em adensar relações e formar alianças e coalizões com países em de-
senvolvimento do eixo Sul. Assim, a política externa de “Lula” deu 
continuidade à determinadas práticas de governos precedentes, tais 
como a afirmação de autonomia em relação às grandes potências 
e o interesse em ampliar as relações com os países do âmbito Sul 
(CARDOZO; MIYAMOTO, 2006). 

O interesse em estabelecer uma política externa que promoveu 
alianças no âmbito Sul-Sul decorreu, em grande parte, dos benefí-
cios potenciais destas relações nas esferas econômicas, estratégicas 
e políticas. De acordo com Pecequilo (2008), na dimensão polí-
tico-estratégica, a proximidade de objetivos em comum entre as 
nações do Sul diz respeito a uma reivindicação permanente desde 
o fim da Guerra Fria: a reforma de organizações internacionais. A 
reivindicação de uma reforma consiste no interesse de ampliar a 
participação dos países em desenvolvimento em instituições como 
o FMI, o Banco Mundial e no CS da ONU. Em termos econômi-
cos (e em certo aspecto estratégicos e diplomáticos também), estes 
países possuem potencial para formar coalizões nas organizações 
internacionais que promovem o incremento de seu poder de bar-
ganha no comércio.

Em vista a alcançar os benefícios potenciais decorrentes das rela-
ções com países no âmbito Sul-Sul, a administração de “Lula” pro-
moveu a aproximação com países do Sul no âmbito regional e no 
âmbito global. Segundo Pecequilo, foi nesse contexto que, o país 
reformulou a própria percepção e passou a ver a si mesmo como 
uma “potência média”, com capacidade de defender seus interesses 
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no cenário internacional, de demandar normas mais equitativas e 
de aumentar seu poder (PECEQUILO, 2008).

2. “Potência média”: aporte teórico do conceito

Para compreender de que forma é possível relacionar as ações 
da política externa no âmbito das relações Sul-Sul com ações ca-
racterísticas de uma “potência média” propomos uma discussão no 
âmbito teórico e conceitual acerca da definição que identifica este 
grupo de países no âmbito das relações internacionais. O objetivo 
é construir a partir dela alguns referenciais de análise para o caso 
da política externa nos governos “Lula”. O contexto da ordem bi-
polar foi um período de manifestações de interesse no âmbito aca-
dêmico a respeito do estudo do papel internacional das “potências 
médias”. Esse interesse manifestou-se, em partes, devido ao surgi-
mento desses polos de poder no Terceiro Mundo. Começaram a 
emergir durante esse período participantes ativos e relativamente 
independentes no âmbito internacional com interesses muitas ve-
zes diferenciados daqueles das potências hegemônicas, além de pos-
suírem uma capacidade de influência econômica, política em nível 
regional (BERNAL-MEZA, 2005). O interesse acadêmico voltado 
para o estudo das “potências médias” e sua inserção internacional, 
traduz a relevância desses países que não contavam com recursos 
suficientes para serem classificados como grandes potências, toda-
via não poderiam ser considerados Estados incapazes de exercer in-
fluência no sistema internacional. 

Carsten Holbraad (1984) aporta importante contribuição para 
a classificação e análise do comportamento específico das “potên-
cias médias” no sistema internacional. Na sua obra “Middle powers 
in international politics”, o autor propõe um método para definir 
“potências médias” a partir do cruzamento de dois eixos distintos. 
De um lado, os dados empíricos gerais que possam representar de 
algum modo a capacidade de ação externa desses países – os seus 
PIBs e sua demografia. De outro lado, considera dados geográficos 
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e históricos, os sistemas regionais e seus principais atores. A partir 
do cruzamento desses dados o autor identifica um conjunto de de-
zoito países que ele denomina como “potências médias”, entre elas 
o Brasil3. Apesar de reunir neste grupo uma heterogeneidade de 
atores tão diversos como Irã, Brasil e Nigéria o autor defende que 
tal característica não invalida a tentativa de buscar a generalização 
de condutas internacionais das “potências médias”. Holbraad argu-
menta que similaridades que possam ser observadas nas suas ações 
externas provavelmente derivam menos das suas características in-
trínsecas do que dos vários incentivos e pressões externas a que eles 
estão expostos. 

Pelo fato de se encontrarem em posição distinta na hierarquia 
de poder, Holbraad aponta que, por um lado, as “potências mé-
dias” não possuem força superior nem as amplas responsabilidades 
das grandes potências, mas que, por outro lado, contam com mais 
recursos e têm mais peso internacional que as potências menores. 
Conforme o autor aponta, as “potências médias” possuem capaci-
dade de contribuir na construção da ordem, da justiça e do direito 
internacional ao buscarem a resolução de conflitos, a mudança do 
status quo em direção à maior equidade e o respeito às normas 
e convenções internacionais no plano regional e global. Holbraad 
chama a atenção também para a necessidade de se considerar a du-
pla inserção internacional das “potências médias”, isto é, a regional 
e a global. Este grupo de países conta com capacidade de ação e 
inserção internacional diferenciadas no que se refere ao âmbito re-
gional e global. De acordo com Holbraad (1984), os papéis desem-
penhados pelas “potências médias” no âmbito global quase sempre 
apresentam um caráter secundário, mas em nível regional, às vezes, 
estas potências podem obter um papel de maior destaque. Assim,  
âmbito regional é apontado pelo autor como o espaço preferencial 
do engajamento político internacional das “potências médias” e 

3 O autor contabiliza dezoito “potências médias” (Japão, Alemanha 
Ocidental, China, França, Reino Unido, Canadá, Itália, Brasil, Espanha, 
Polônia, Índia, Austrália, México, Irã, Argentina, África do Sul, Indonésia e 
Nigéria) (HOLBRAAD, 1984).
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como uma arena onde possuem interesses diretamente envolvidos. 
Portanto, este grupo de países busca reforçar sua presença e influ-
ência neste âmbito.

Em 1969, Robert Keohane analisou em “Lilliputians’Dilemmas: 
small states in international politics”, o comportamento de potên-
cias menores no cenário internacional. Keohane apontou a exis-
tência de quatro tipos de Estados com base em suas capacidades de 
influenciar o sistema internacional. A classificação quaternária, que 
corresponderia ao uso tradicional de grandes potências, secundá-
rias, intermediárias e pequenas, foi dividida pelo autor da seguinte 
forma: “system determining states”, “system-influencing states”, 
“system-affecting states” e “system-ineffectual states” (KEOHANE, 
1969, p. 295). Os primeiros são aqueles capazes de desempenhar 
papel preponderante na modelagem e na determinação dos rumos 
da ordem internacional, tais como os EUA e a URSS; os segundos 
são os que individualmente não esperam determinar o ordenamen-
to internacional, mas podem exercer significativa influência por 
meio de ações unilaterais e multilaterais, como Inglaterra e França; 
Os terceiros, os “system-affecting states”, que corresponderiam às 
“potências médias”, como o Brasil4, são aqueles Estados que não 
esperam afetar o sistema internacional agindo isoladamente, mas 
podem exercer impactos no sistema através da articulação de alian-
ças e ações coletivas em organizações regionais e universais. E, por 
último, Keohane aponta aqueles Estados que pouco podem fazer 
para influenciar as forças sistêmicas que os afetam. 

A partir da divisão destas categorias, o autor propõe que o lu-
gar que o país ocupa no sistema internacional torna-se um gran-
de determinante de seus comportamentos e de suas estratégias no 
âmbito externo. Para Keohane (1969), as “potências médias”, ou 
“system-affecting states”, tendem a buscar promover seus interesses 

4 Conforme Keohane, no final da década de 1960, os Estados Unidos 
e União Soviética seriam grandes potências; Reino Unido, França, Alemanha 
Ocidental, Japão, China Comunista, e talvez a Índia, seriam potências secun-
dárias; Canadá, Suécia, Paquistão, Brasil e Argentina seriam “potências médias” 
(KEOHANE, 1969).
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por meio de coalizões internacionais ou em fóruns multilaterais. 
Em sua ótica, a autopercepção dos governantes do Estado como 
“potência média” é essencial para que o país se identifique e se com-
porte como tal. Portanto, o comportamento do Estado como “po-
tência média” não seria somente resultado das forças sistêmicas. Se 
há, por exemplo, por parte dos estadistas a percepção de que seu 
país possui o perfil “system-affecting”, isto tenderia a levar os líde-
res desta “potência média” a buscar garantir seus interesses em foros 
multilaterais por meio de grandes coalizões internacionais.

Maria Regina Soares de Lima (2013), em sua tese de douto-
rado “The political economy of brazilian foreign policy”, realiza 
também uma análise das “potências médias” apontando especifi-
cidades da sua ação externa. A autora sustenta que certos países, 
antes pertencentes ao Terceiro Mundo, entre eles Brasil5, passam 
a obter destaque no cenário internacional a partir da sua crescente 
integração à economia mundial, da sua crescente participação nos 
fluxos comerciais e financeiros e do aprofundamento do seu pro-
cesso de industrialização. Este grupo de países, denominado pela 
autora como “potências médias”, “países recentemente industriali-
zados” ou “potências emergentes”, formulam um tipo de inserção 
internacional particular. 

Conforme o ponto de vista da autora, a escolha por um deter-
minado modelo de ação da política externa é resultado da estrutura 
de incentivos em áreas temáticas, dos recursos de poder nesses cam-
pos e dos constrangimentos de caráter doméstico. Devido a suas 
condições de países intermediários, apresentam características ora 
de grandes potências, ora de potências menores, ora de autônomos, 
ora de dependentes, expondo seu amplo e diversificado escopo de 
interesses no sistema internacional.  Devido a essa multiplicidade 
em sua forma de ação, as “potências médias” podem obter papel 
de destaque e influência em algumas arenas, devido ao acúmulo 
de recursos de poder específicos, entretanto, este papel de destaque 

5 A autora aponta o México, Venezuela e Argentina como países tam-
bém pertencentes a esta categoria (LIMA, 2013).
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contrapõe-se à baixa influência e grandes vulnerabilidades em ou-
tras arenas onde possuem escassos recursos de poder. As “potências 
médias” são forçadas, sob a ótica da autora, a empregar uma condu-
ta heterogênea, tendo que atuar e interagir de distintas formas nos 
fóruns internacionais conforme o tema abordado já que estas têm 
capacidades e vulnerabilidades variadas de acordo com o campo de 
ação (LIMA, 2013).

Portanto, a adoção dessas formas de ação internacional no mes-
mo campo de ação ou em distintos campos, não reflete a ausência 
de uma coerência na política externa. O que a adoção deste modo 
de atuação representa é o interesse emergente em diversas arenas 
internacionais por parte da “potência média” em contraste com o 
desequilíbrio na capacidade de barganha que estas apresentam na 
arena internacional. Por isso, um dos traços mais característicos da 
ação externa das “potências médias” refere-se ao seu comportamen-
to multifacetado (LIMA, 2013). 

Considerando as contribuições de Carsten Holbraad, Robert 
Keohane, e Maria Regina Soares de Lima, apresenta-se as ações 
decorrentes das diretrizes da política externa dos governos “Lula” 
podem ser relacionadas com as características e os padrões de com-
portamento das “potências médias”.  

3. O Brasil como “potência média”

Diplomatas, governantes e estudiosos da política externa bra-
sileira corriqueiramente conferem ao Brasil o status de “potência 
média” quando se referem ao posicionamento do país no sistema 
internacional (MARQUES, 2005). Inicialmente nesta seção bus-
caremos apresentar sobre a autopercepção do Brasil como uma 
“potência média”. Celso Lafer, ex-Ministro das Relações Exteriores 
do Brasil, em sua obra “A identidade internacional do Brasil e a 
política externa brasileira”, aborda o entendimento do Brasil como 
“potência média” aos olhos dos formuladores da política externa. A 
partir de sua cultura internacional6, conforme apontado por Lafer 
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(2001), a diplomacia brasileira desenvolveu, ao longo dos anos, um 
conceito próprio de “potência média”. Embora a diplomacia possa 
sofrer alterações históricas, a visão de mundo brasileira apresenta 
uma dimensão de continuidade em decorrência de certos “fatores 
de persistência” que acompanham a inserção internacional do país. 
Entre esses fatores da inserção internacional do Brasil destacam-se 
a escala continental do território, o relacionamento pacífico com 
seus vizinhos, a busca pelo desenvolvimento da nação, a resolução 
de conflitos internacionais via diplomacia, respeito às normas in-
ternacionais e o potencial econômico do país. Lafer (2001) aponta 
que essas continuidades no comportamento foram incorporadas à 
cultura internacional do país. Considerando que a imagem inter-
nacional7 do país se constrói a partir de sua cultura internacional, as 
continuidades na inserção internacional do Brasil foram incorpora-
das por formuladores de política externa, em diferentes momentos, 
como elementos que conferem ao país a expressão de “potência 
média”.

Segundo Lafer (2001), as ações externas do Brasil baseadas na 
autopercepção de que o país ocupa um lugar relevante no sistema 
internacional podem ser identificadas a partir do início do século 
XX. A partir de então, a imagem internacional do Brasil como uma 
“potência média” no sistema internacional tem sido uma constante 
na política externa do país. O ano de 1907 marcou a primeira atu-
ação do Brasil em fóruns internacionais multilaterais, na ocasião da 
II Conferência de Paz realizada em Haia. Na Conferência, o Brasil 
reivindicou participação na elaboração e aplicação das normas in-

6 A cultura internacional de um país pode ser entendida como a sua 
visão de mundo. Ela está associada a três elementos: aos valores e crenças do 

grupo que está no poder, às tradições culturais adquiridas durante o processo 
histórico e às normas internacionais vigentes. Por isso, a cultura internacional 
do país influencia o papel que o país pensa em desempenhar no meio inter-
nacional e fornece as bases para a construção da sua imagem internacional 
(HERZ, 1994).
7 A imagem internacional reflete a forma pela qual um país se vê no 
sistema internacional, sendo construída a partir da cultura internacional do 
país (MARQUES, 2005).
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ternacionais e, em discurso, Ruy Barbosa, representante brasileiro 
na Conferência, fez referência à posição intermediária do Brasil no 
sistema internacional: 

Entre os que imperavam na majestade de sua grandeza e os que 
se encolhiam no receio de sua pequenez, cabia inegavelmente, à 
grande república da América do Sul um lugar intermediário, tão 
distante da soberania de uns como da humildade de outros.8

No entanto, Lafer (2001) aponta que foi a partir da Conferência 
de Paz de Paris, em 1919, que o comportamento do Brasil como 
“potência média” assume contornos mais nítidos. A partir disso o 
Brasil procura se apresentar como uma potência de “interesses ge-
rais”9, isto é, um Estado que, após o fim da primeira Guerra Mun-
dial, tinha interesses pela organização e ordenamento do sistema 
internacional como um todo. Para Lima (2005), desde então, em 
busca pelo reconhecimento internacional da condição de “potência 
média”, o Brasil procurou estar presente em diversos fóruns mul-
tilaterais. 

A imagem internacional do Brasil como “potência média” está 
fortemente associada à aspiração de formuladores da política exter-
na em transformar o país em um ator global, influente na configu-
ração da ordem mundial, conforme apontado por Lafer. Assim, em 
termos gerais, na visão daqueles que formulam a política externa, 
atuar como potência média no cenário internacional significa to-
mar atitudes que contribuem para o aumento do peso internacio-
nal do país. Destarte, o comportamento do Brasil como “potência 
média” se expressa na busca por uma maior autonomia de ação e 
por uma maior participação nas decisões internacionais (LAFER, 
2001).

8 Discurso de Ruy Barbosa em Paris, referindo-se à participação 
brasileira na II Conferência de Paz realizada em Haia, 31 de outubro de 1907; 
(Apud LAFER, 2001, p. 74)
9 Na Conferência de Paris as potências beligerantes da I Guerra Mun-
dial possuíam “interesses gerais” (no ordenamento do sistema) enquanto outros 
países que participaram da guerra teriam “interesses limitados” (divisão de divi-
dendos e outros proveitos diretos que seriam alcançados com o fim da guerra)
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Considerando o que foi apontado, a partir do século XX há, 
entre formuladores da política externa brasileira, uma percepção 
do país como uma “potência média” e uma aspiração de alcançar 
maior relevância no cenário internacional. Baseando-se na dimen-
são teórica a respeito do termo “potência média” apresentada na 
seção anterior, buscou-se apontar de que forma as três diretrizes da 
política externa dos governos “Lula” apresentadas neste trabalho 
podem ser associadas à conduta internacional de uma “potência 
média” de acordo com a conceitualização de Holbraad, Keohane e 
Lima a respeito destes países.

3.1. O Brasil como uma “potência média” de acor-
do com a 1ª diretriz da política externa: o âmbito 
regional

A aproximação com os países da América do Sul e a busca do 
aprofundamento da integração regional representa a primeira dire-
triz da política externa de “Lula” apontada neste trabalho. A Amé-
rica do Sul representa o espaço territorial onde o peso específico 
do Brasil é preponderante sob diversos critérios, seja o território, 
população,  recursos naturais, economia, ou indústria. Segundo 
Cardoso, o entorno geográfico do Brasil ganhou importância du-
rante o governo de FHC, no entanto, foi durante os mandatos de 
“Lula” que o espaço sul-americano se tornou a principal prioridade 
dos diplomatas brasileiros. O núcleo decisório de política externa 
do governo, de acordo com o autor, identificou na América do Sul 
uma forma de garantir ao Brasil uma participação mais influente 
no sistema internacional (CARDOSO, 2010). 

Logo no seu discurso de posse como Presidente da República, 
em 2003, “Lula” manifestou-se referente à valorização da América 
do Sul durante sua administração: “A grande prioridade da política 
externa durante o meu governo será a construção de uma Amé-
rica do Sul politicamente estável, próspera e unida, com base em 
ideais democráticos e de justiça social.” (SILVA; AMORIM; GUI-
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MARÃES, 2003. p. 40). Villa percebe nessa tática da diplomacia 
do governo “Lula” a intenção de alcançar maior projeção global 
(VILLA, 2005). O autor aponta que para alcançar esse objetivo 
a política externa de “Lula” empenhou-se em buscar a integração 
sul-americana. 

Conforme apontado por Monica Hirst e Maria Regina Lima 
(2006), a atenção que a política externa dos governos “Lula” con-
feriu ao âmbito regional pode ser justificada pela percepção de que 
a presença internacional do Brasil está diretamente ligada ao cres-
cimento da América do Sul como um grupo particular da comuni-
dade internacional. A expansão da influência na região, de acordo 
com as autoras, seria o trampolim para a aspiração global do Brasil, 
pois poderia auxiliar a obter o apoio de seus vizinhos em assuntos 
internacionais. 

Sendo assim, conforme proclamado em discurso oficial, durante 
os governos de “Lula” houve a priorização do âmbito regional e 
da sua integração, já que esta representava uma das três principais 
linhas de atuação do Itamaraty (sendo as outras a busca de um as-
sento permanente no CS da ONU e as negociações multilaterais da 
OMC) (CARDOSO, 2010). Por esse motivo, conforme Vizentini, 
as relações do Brasil com os vizinhos sul-americanos e, principal-
mente, a construção de um espaço regional integrado no sub-con-
tinente tornaram-se o principal objetivo da diplomacia brasileira 
e por isso, em primeiro lugar, buscou-se preservar e aprofundar o 
MERCOSUL e, paralelamente, ampliar a integração para o con-
junto sul-americano (VIZENTINI, 2007). 

Em discurso na XXIV Reunião de Cúpula do MERCOSUL re-
alizada em Montevidéu, o presidente “Lula” destaca que “o MER-
COSUL está no centro da estratégia brasileira de inserção no mun-
do. O MERCOSUL é parte desta América do Sul que desejamos 
ver plenamente integrada e próspera.”10  Assim, verifica-se que o 
MERCOSUL ocupou um lugar de relevo na política externa do 

10 Disponível em <http://funag.gov.br/loja/download/505-discursos_se-
lecionados_lula.pdf> Acesso em 16 abril 2015.
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governo “Lula”.
Durante os primeiros anos da década de 1990, o MERCOSUL 

logrou rápidos avanços em matéria comercial e se tornou um es-
paço de referência nas relações internacionais do Cone Sul. Apesar 
disso, no final dessa década os conflitos começaram a surgir, re-
velando as deficiências do bloco, os problemas institucionais e as 
assimetrias entre seus membros. Conforme apontado por Vázquez 
e Ruiz (2009), o MERCOSUL e o processo de integração passaram 
por uma revitalização com a chegada de “Lula” à presidência. De 
acordo eles, esse processo teve uma dupla dimensão11. Por um lado, 
foi proposto um aprofundamento na agenda de integração regional 
apara avançar além dos aspectos comerciais previstos no Tratado 
de Assunção. Por outro, foi traçada a ampliação do espaço de inte-
gração, buscando incluir todos os países da América do Sul como 
membros associados ao bloco regional. 

Em termos de ampliação do espaço de integração, no seu primei-
ro ano de governo, “Lula” deu continuidade às negociações inicia-
das no final da administração de FHC e firmou o acordo referente 
a criação de uma Área de Livre Comércio entre o MERCOSUL e 
a Comunidade Andina das Nações (CAN). E no ano seguinte, a 
intenção de ampliar o bloco regional revelou-se também na for-
malização dos acordos com a Colômbia e Equador, fazendo com 
que todos os países sul-americanos (exceto Guiana e Suriname) se 
tornassem membros associados do MERCOSUL. Já em termos de 
aprofundamento da integração, conforme observado por Vázquez e 
Ruiz (2009), as iniciativas direcionaram-se a ajustes institucionais, 
a projetos de infraestrutura, com elevada interdependência com a 
IIRSA12, e na correção de assimetrias econômicas e sociais entre os 

11 Este processo havia sido iniciado em 1993, com a proposta do presi-
dente Itamar Franco, de negociar um Acordo de Livre Comércio de América do 
Sul (ALCSA) e teve continuidade durante a presidência de Fernando Henrique 
Cardoso, que convocou em 2000 a primeira Cúpula de Chefes de Estado e de 
Governo da América do Sul, o que levou posteriormente à criação da Comuni-
dade Sul-Americana de Nações (CSN), em 2004 (VÁZQUEZ; RUIZ, 2009).
12 A IIRSA surgiu de uma proposta apresentada no ano 2000 em Brasí-
lia, durante a Reunião de Presidentes da América do Sul. O programa foi 
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membros do bloco. Para lidar com estes aspectos, foi estabelecido 
em 2005 o FOCEM (Fundo para a Convergência Estrutural do 
MERCOSUL). O fundo tem por finalidade aprofundar o processo 
de integração regional no bloco, visando à redução das assimetrias 
através de financiamentos de projetos para melhorar a infraestrutu-
ra das economias menores do MERCOSUL e do incentivo à pro-
dutividade econômica dos Estados-partes13. 

Para avançar no aprofundamento de integração instalou-se em 
2006 o PARLASUL (Parlamento do MERCOSUL). Este órgão 
tem a responsabilidade política de se envolver no processo de re-
forma institucional do bloco. É o espaço político para convocar 
os diversos atores públicos e privados, locais, nacionais e regionais 
para debater e elaborar uma proposta de reforma legitimada políti-
ca e socialmente (VÁZQUEZ; RUIZ, 2009). Portanto, de acordo 
com os autores, o PARLASUL se trata de um órgão democrático 
e legislativo da representação civil dos países membros do MER-
COSUL e deve se concentrar fundamentalmente na construção de 
consensos para a execução de uma integração sólida.

Considerando as iniciativas citadas anteriormente, nota-se a 
intenção da política externa dos governos “Lula” em avançar nos 
rumos políticos da integração regional e não apenas no cunho 
econômico-comercial. De acordo com Almeida (2011), a Comu-
nidade Sul-Americana de Nações (CASA), proposta pelo Brasil – 
posteriormente substituída pela UNASUL – constituiu a face mais 
visível das novas prioridades do governo brasileiro para a região. A 
UNASUL é uma organização intergovernamental que reúne doze 

criado com o objetivo de avançar na integração física da América do Sul e o 
desenvolvimento regional, tendo como áreas prioritárias o transporte, energia e 
telecomunicações. (PECEQUILO, 2012).

13 O FOCEM recebe aportes anuais de cada membro do MERCOSUL, 
e desde 2008, provém do Brasil o maior porcentual de contribuição. O país é 
responsável por aportar 70% dos recursos do Fundo. Disp. em <http://www.
planejamento.gov.br/migracao/planejamento-e-investimentos/integracao-sul-a-
mericana/focem-fundo-para-a-convergencia-estrutural-e> acesso em 11 abril 
2015.
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países sul-americanos e tem como objetivo promover um espaço re-
gional integrado. O Brasil deu início a um movimento nesse sentido 
em 1993, no entanto, consolidou-se como uma instituição regio-
nal em 2008 por meio de uma iniciativa promovida pelo governo 
“Lula”. A UNASUL foi constituída para ser um organismo poli-
tico, que absorve demandas econômicas, mas que ultrapassa essa 
esfera. Entre seus objetivos está o fortalecimento de mecanismos de 
cooperação regional, buscando articular um espaço econômico e 
político sul-americano (VIGEVANI; RAMANZINI, 2014). Outra 
iniciativa promovida pelo governo “Lula” no âmbito da UNASUL, 
conforme Almeida (2011) foi a criação de um Conselho Sul-Ame-
ricano de Defesa, cujas funções são: fomentar o intercâmbio no 
campo da segurança no espaço sul-americano, elaborar políticas de 
defesa conjunta, realização de exercícios militares conjuntos, parti-
cipação em operações de paz da ONU, entre outras.

Para relacionar a diretriz da política externa no âmbito da ação 
regional durante os governos “Lula” com a ação de uma “potência 
média” neste contexto, será considerada a noção de dupla inserção 
internacional apontada por Holbraad. Conforme apresentado pelo 
autor, as “potências médias” promovem uma inserção internacional 
distinta no âmbito global e no regional, este último é visto por 
esse grupo de países como o espaço preferencial do engajamento 
político internacional e como uma arena onde possuem interesses 
envolvidos diretamente. Portanto, uma das condutas características 
das “potências médias” refere-se à intenção de reforçar sua influên-
cia e presença regional. 

Observou-se que desde o início do seu governo, o presidente 
“Lula” manifestou-se a respeito da atenção que seria conferida ao 
espaço sul-americano na sua agenda externa, de acordo com ele a 
América do Sul seria a “grande prioridade da sua política externa”.  
Com essa prioridade, a política externa dos governos “Lula” empe-
nhou-se em criar condições que promovessem a integração do sub-
continente e em reforçar sua influência no âmbito regional como 
meio de consolidar o Brasil como um ator mais influente no ce-
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nário internacional. Entre as ações diplomáticas promovidas pelos 
governos “Lula” foram apresentadas: as iniciativas de ampliação e 
aprofundamento do MERCOSUL, a colaboração para a criação do 
FOCEM e do PARLASUL no âmbito desta integração e a proposta 
da criação de uma instituição capaz de abranger todo a região sul-a-
mericana, a UNASUL, em conjunto com o Conselho Sul-Ameri-
cano de Defesa com a função de atuar no âmbito desta instituição. 

Segundo apontado por Cardoso (2010), para montar um proje-
to com o objetivo de elevar o Brasil a um posto de protagonista no 
cenário internacional e consolidar o país como “potência média”, 
a América do Sul e o MERCOSUL tiveram um papel fundamen-
tal. Sendo assim, conclui-se que houve uma inserção no âmbito 
regional à fim de consolidar o Brasil como um ator relevante nes-
te contexto. Os interesses políticos, estratégicos e econômicos que 
o Brasil possuía envolvidos diretamente nesta arena contribuíram 
para a consolidação da vontade política dos governos de “Lula” em 
promover um amplo engajamento político regional e reforçar a in-
fluência exercida pelo Brasil neste entorno geográfico, o que pode 
ser relacionado à característica de ação regional das “potências mé-
dias” conforme observado por Holbraad.

3.2. O Brasil como uma “potência média” de acor-
do com a 2ª diretriz da política externa: alianças e 
coalizões internacionais

Durante os governos de Luiz Inácio “Lula” da Silva demons-
trou-se a intenção de expandir o papel do Brasil não apenas em 
nível regional mas também no âmbito global. Conforme aponta-
do pela segunda diretriz destes governos, a política externa buscou 
fortalecer o multilateralismo ao intensificar as alianças Sul-Sul e as 
relações com os países em desenvolvimento. Verifica-se que logo no 
seu discurso de posse, “Lula” ressaltou a atenção que seu governo 
iria conferir às relações com as grandes nações em desenvolvimen-
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to, como a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, entre outros14. 
As iniciativas no âmbito Sul-Sul baseiam-se, em partes, na per-

cepção da existência de certos interesses comuns entre estes países, 
que através da ação coletiva buscam garantir uma inserção inter-
nacional diferenciada no diálogo com os países desenvolvidos. A 
respeito das iniciativas do Brasil com os países em desenvolvimento 
do Sul, o presidente ressaltou em discurso, que:

Nossos sócios do mundo em desenvolvimento apostam na ca-
pacidade de encontrarmos respostas conjuntas para os desafios do 
crescimento. As iniciativas Sul-Sul [...] partem da constatação evi-
dente de que alcançamos níveis de maturidade política e econô-
mica, que nos habilitam a ampliar nossos horizontes de atuação. 
(SILVA, 2008)15

As iniciativas da política externa de “Lula” em relação aos países 
do Sul em desenvolvimento ocorreram através da criação de acor-
dos bilaterais, multilaterais, da formação de coalizões, de cúpulas, 
entre outros. No entanto, será abordado nesta seção a atuação Bra-
sil através das coalizões internacionais formadas com outros países 
em desenvolvimento. Entende-se por coalizão internacional, um 
grupo de tomadores de decisão que participam de uma negociação 
ou que concordam em agir coordenadamente a fim de chegar a um 
consenso (NARLIKAR, 2003). 

Portanto, durante os dois mandatos do presidente “Lula”, a for-
mação de coalizões internacionais com os países em desenvolvi-
mento passou a ser considerada um mecanismo de ampliação da 
margem de manobra brasileira no cenário internacional e como 
instrumento das relações Sul-Sul. Desde o começo do governo 
“Lula”, muitas das iniciativas da política externa posicionaram-se 

14 Disp. em <http://funag.gov.br/loja/download/505-discursos_selecio-
nados_lula.pdf> Acesso em 26 abril 2015.

15 Discurso do presidente “Lula” na Abertura da I Reunião de Chefes de 
Estado da Comunidade Sul-Americana de Nações em 29 de setembro de 2005. 
Disp. em <http://funag.gov.br/loja/download/505-discursos_selecionados_lula.
pdf> Acesso em: 26 abril 2015.
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na vertente das negociações comerciais internacionais e na busca de 
coordenação com países em desenvolvimento. A preocupação da 
política externa do governo em fortalecer a posição negociadora do 
Brasil a partir de alianças no contexto Sul-Sul tornou-se evidente 
em agosto de 2003, no momento de preparação anterior à V Reu-
nião Ministerial de Cancun da OMC. Nesta ocasião, a política ex-
terna do governo “Lula” foi coordenada com o objetivo de formar 
uma coalizão internacional entre os países em desenvolvimento que 
posteriormente ficaria conhecida como G-20. 

O Brasil exerceu a liderança do G-20 ao longo da formação e 
atuação do grupo durante a Rodada Doha da OMC entre os anos 
de 2003 a 2008. De acordo com Oliveira (2005), a Conferência de 
Cancun pode ter representado o momento inaugural da proposta 
do governo “Lula” de aprofundamento do diálogo e das parcerias 
Sul-Sul em busca de uma mudança da geografia comercial mais 
favorável aos países em desenvolvimento. A coalizão agregou paí-
ses interessados no fim dos subsídios domésticos às exportações de 
produtos agrícolas e no maior acesso aos mercados norte-america-
no e europeu. A iniciativa brasileira em formar uma coalizão que 
atuasse no âmbito da Rodada de Doha, iniciada em 2001 e que 
ainda não teve conclusão, justifica-se, significativamente, pelo inte-
resse do Brasil na liberalização do comércio agrícola internacional 
devido a importância deste setor na pauta exportadora do país16.

Segundo Pimenta (2012), a criação do G-20 correspondeu a 
uma necessidade específica de ação dos países em desenvolvimento, 
em um dado momento negociador, no qual os Estados Unidos e a 
União Europeia buscavam realizar um desfecho para a negociação 
agrícola que lesaria diversos países do Sul em desenvolvimento. De 
acordo com o autor citado, a iniciativa do Brasil na formação de 

16 Uma vez que o setor agrícola detém peso diferenciado nas exportações 
e produção interna de cada membro do G-20, nem todos os membros deti-
nham os mesmos interesses nem se beneficiariam igualmente da liberalização 
dos mercados agrícolas. Mas, de acordo com Santos, estes países concordaram 
em formar a coalizão com o objetivo comum de rejeitar a estratégia da UE e 
dos EUA de protelarem a liberalização de seus setores agrícolas (SANTOS, 
2011).
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uma ação coletiva no âmbito das negociações da OMC, baseou-se, 
portanto, na percepção da vulnerabilidade existente entre os países 
do Sul e na percepção de que somente uma estratégia de conver-
gência e compatibilização de interesses entre os países que estavam 
emergindo economicamente poderia alterar o processo de tomada 
de decisão no âmbito da Organização. 

Assim, o papel desempenhado pela política externa brasileira na 
iniciativa da criação do G-20 foi relevante pois demonstrou sua 
capacidade em manter coesos diversos interesses entre os países em 
desenvolvimento, mas que convergiram diante da ameaça iminente 
de suas demandas não serem contempladas na Rodada de Doha 
(OLIVEIRA, 2005). Considera-se, portanto, que utilização das 
coalizões internacionais como instrumento das relações Sul-Sul re-
presentou para o governo brasileiro uma oportunidade de ampliar 
a margem de manobra do país no âmbito do comércio exterior, de 
conferir destaque à articulação brasileira para se posicionar como 
um ator relevante no cenário internacional e de fortalecer a posição 
negociadora do país no âmbito das relações multilaterais.

No que diz respeito à articulação de alianças estratégicas feitas 
pelo Brasil para a formação do G-20, é importante destacar o papel 
das relações do país com a Índia e África do Sul. A relação entre 
estes três países intermediários e que apresentam relevância nos seus 
entornos regionais é importante para o entendimento das relações 
Sul-Sul.  Em uma dimensão estratégica, fora do âmbito da OMC, 
o Brasil, Índia e África do Sul compõe o fórum de diálogo IBAS 
(SANTOS, 2011). O IBAS pode ser entendido como um impor-
tante antecessor na formalização do G-20, já que sua fundação an-
tecede a Conferência de Cancun e seus membros também fazem 
parte da coalizão formada no âmbito da OMC.

A criação da aliança entre o Brasil, Índia e África do Sul, refle-
te também a importância conferida às relações Sul-Sul durante o 
governo “Lula”. Assim, formado em junho de 2003, o IBAS tem a 
missão de consolidar uma parceria estratégica entre os três países, 
unindo o Sul da América, da África e da Ásia (AGUIAR, 2011). O 
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IBAS também serve como mecanismo de coordenação entre seus 
membros a fim de ampliar a sua atuação no cenário internacional 
através da cooperação em áreas diversas. Uma das principais ra-
zões dadas para a existência da parceria diz respeito à semelhança 
entre os três países em detrimento de seu status de países em de-
senvolvimento (ANDRIOTTI; SILVA, 2012). No entanto, Bueno 
(2010) aponta que, apesar de compartilharem o status de países em 
desenvolvimento e possuírem interesses comuns em alguns temas, 
o IBAS não constitui uma coalizão de iguais. As disparidades exis-
tentes entre os três países são significativas, sobretudo no âmbito de 
questões demográficas, econômicas, sociais e culturais. Contudo, o 
autor destaca que apesar das consideráveis disparidades, o IBAS ca-
racteriza-se por ser uma parceria coerente, especialmente pelo nú-
mero reduzido de países que o compõem e pelo fato dos três países 
possuírem posições comuns em diversos fóruns internacionais de 
cooperação e negociação.

 As atividades do IBAS podem ser divididas em três eixos prin-
cipais: concertação política, cooperação setorial17 e fundo IBAS18. É 
no eixo da concertação política que os três países realizam consultas 
e discutem as suas posições em relação aos temas da agenda inter-
nacional. A possibilidade de ampliação do diálogo entre o Brasil, 
Índia e África do Sul promovida pela formação do IBAS permite a 
consolidação de posições comuns e entendimentos sobre diversas 
questões internacionais, beneficiando a atuação desses países, uma 
vez que podem atuar de forma mais concertada em vez de agir indi-
vidualmente (ANDRIOTTI; SILVA, 2012). Contudo, de acordo 

17 No eixo da cooperação setorial, 16 Grupos de Trabalho atuam de 
forma a promover a cooperação e a troca de conhecimento entre os membros 
do IBAS nos seguintes setores: agricultura, ciência e tecnologia, cultura, defesa, 
educação, energia, meio ambiente, saúde, sociedade de informação, administra-
ção pública, administração tributária e aduaneira, comércio, transporte, entre 
outros (BURGER, 2013). 
18 O Fundo IBAS constitui uma ação pioneira em questão de projetos 
de cooperação Sul-Sul, uma vez que seu princípio é o de disseminar projetos de 
cooperação a outros países em desenvolvimento. Esses projetos funcionam por 
meio de mecanismos de cooperação Sul-Sul e de acordo com as demandas por 
projetos existentes (ANDRIOTTI; SILVA, 2012).
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com Bueno (2010), a iniciativa do IBAS encontra-se em fase de 
amadurecimento, e para que sua credibilidade não seja compro-
metida, os países devem promover resultados concretos e buscar 
contornar uma das principais debilidades existentes na coalizão: a 
agenda demasiadamente ampla.

Portanto, a parceria entre Brasil, Índia e África do Sul repre-
sentada pelo IBAS, tem como objetivo promover a cooperação em 
um amplo leque de temas, que vão do comércio até a questão de 
segurança internacional (VIGEVANI; CEPALUNI, 2007), carac-
terizando-a como bastante ambiciosa, principalmente o que tange 
a respeito da segurança internacional e reforma do CS da ONU. 
No entanto, o interesse manifestado pelo Brasil na construção des-
ta coalizão vai ao encontro das demais iniciativas promovidas pela 
política externa durante a administração “Lula” citadas neste traba-
lho. A participação brasileira no IBAS reflete os interesses política 
externa em adensar as relações entre o Brasil e os países do âmbito 
Sul-Sul e de promover ações conjuntas a fim de contornar os cons-
trangimentos sistêmicos e garantir uma melhor inserção política e 
econômica internacional.

As ações promovidas da política externa brasileira orientadas 
para a formulação do G-20 e para a participação do país na aliança 
IBAS evidenciam a atenção conferida às relações do país com ou-
tros países do Sul. Ao considerar a orientação da política externa 
brasileira nestes dois contextos, é possível aproximá-la teoricamen-
te aos parâmetros de condutas típicas de uma “potência média” 
conforme os moldes de Keohane (1969). Conforme exposto na sua 
obra, Keohane identifica as “potências médias” como “system-af-
fecting states”, estes Estados têm a percepção de que não são capa-
zes de afetar o sistema internacional agindo de forma isolada, mas 
são capazes de provocar mudanças e promover os seus interesses no 
cenário internacional por meio de articulação de alianças e coali-
zões internacionais. 

Assim, foram apresentadas algumas das articulações da política 
externa durante o governo “Lula” em torno das alianças e coalizões 
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ao Sul, neste caso, substanciadas no IBAS e no G-20. A iniciativa 
do governo “Lula” na construção de uma coalizão com outros países 
em desenvolvimento, o G-20, com o objetivo de ampliar a capaci-
dade negociadora dos mesmos em torno de negociações multilate-
rais da OMC, somada à participação e atenção conferida à aliança 
formada no âmbito do IBAS, evidencia a percepção existente entre 
os formuladores da política externa durante estes governos de que 
as iniciativas em torno das coalizões ao Sul representam benefícios 
potenciais na esfera econômica, estratégica e política. Assim, é pos-
sível verificar que, da mesma forma como agem as “potências mé-
dias” conforme descritas por Keohane, a política externa de “Lula” 
não pretendeu afetar o sistema internacional agindo isoladamente, 
mas buscou exercer certos impactos através de alianças e coalizões.

Desta forma, conforme exposto por Keohane, as “potências mé-
dias” têm a percepção de que a formação de coalizões para agir no 
cenário internacional possibilitam a concretização de certos interes-
ses, o que pode ser percebido na retórica e na ação da política exter-
na de “Lula”. Este, valendo-se da formação de alianças e coalizões 
com outros países do Sul, buscou promover uma política externa 
capaz de amenizar os constrangimentos do cenário externo à inser-
ção internacional dos países em desenvolvimento e de projetar o 
país como um ator relevante nas relações internacionais. 

3.3 O Brasil como potência média de acordo com 
a 3ª diretriz da política externa: busca pelo assento 
permanente no Conselho de Segurança da ONU

A terceira e última diretriz da política externa dos governos 
“Lula” apresentada neste trabalho refere-se à atenção conferida à 
reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas, na busca 
de um assento permanente para o Brasil. É relevante destacar que o 
interesse da diplomacia brasileira pela reforma do CS da ONU está 
presente desde os primeiros anos após a fundação da Organização. 
Nesta época o país já questionava a composição do órgão, argu-
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mentando que este deveria ser mais representativo. No entanto, a 
candidatura oficial do Brasil como membro permanente do CS foi 
lançada em 1994, e a partir de então os Presidentes  da República19 
persistiram com o objetivo de obter um assento permanente para o 
Brasil. Todavia, este tema da política externa teve diferentes ênfases 
ao longo de cada um desses governos, consolidando-se como uma 
das metas principais da política externa durante os governos de 
“Lula” (BRIGIDO, 2010). Logo no seu discurso de posse, “Lula” 
referiu-se à reforma do CS apontando que: “Defenderemos um CS 
da ONU reformado, representativo da realidade contemporânea 
com países desenvolvidos e em desenvolvimento das várias regiões 
do mundo entre os seus membros permanentes” (SILVA; AMO-
RIM; GUIMARÃES, 2003, p. 73).

Antes de tratar das ações da política externa de “Lula” e seu 
interesse na reforma do CS cabe apontar algumas questões refe-
rente ao contexto desta reforma no âmbito da ONU. Em 1993 a 
Assembleia Geral da ONU decidiu criar um Grupo de Trabalho 
com a finalidade de analisar as possibilidades de reforma do CS, 
examinando tanto questões relativas à sua composição, quanto ao 
seu método de trabalho. Nesta época, a maioria dos países não dis-
cordava da reforma, mas sim quanto à maneira de fazê-la. Ao longo 
dos anos após a criação do Grupo ocorreram, entre países membros 
da ONU, diversas negociações a respeito da reforma do CS. Prin-
cipalmente em 2005 pairou uma grande expectativa de que a refor-
ma poderia acontecer. Essa expectativa decorreu, em grande parte, 
da criação do Painel de Alto Nível sobre Ameaças, Desafios e Mu-
danças, estabelecido pelo Secretário Geral da ONU em 2004, onde 
a reforma do CS estava entre um dos temas à serem tratados. O 
painel apresentava duas propostas: (A) criação de mais seis assentos 
permanentes para o CS sem direito ao veto e três não-permanentes, 
e (B) sem a criação de mais assentos permanentes, estabelecia nova 
categoria de membros. O relatório do Painel gerou intensos deba-

19 Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio “Lula” da 
Silva.
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tes entre os membros, e reconhecendo-se um momento favorável à 
reforma, o G-4 foi constituído. 

O G-4 constitui uma coalizão que envolve quatro grandes paí-
ses, representantes de pontos estratégicos no globo, que visam con-
quistar um assento permanente no CS da ONU (AGUIAR, 2011). 
A coalizão reúne, portanto, países desenvolvidos como Japão e Ale-
manha, e emergentes como Índia e Brasil. Nota-se a orientação da 
política externa dos países voltada para a formação de coalizões, op-
tando agir de forma coletiva com Estados de posições semelhantes e 
apresentar suas manifestações a respeito da reforma em conjunto ao 
invés de fazê-lo de maneira isolada (BRIGIDO, 2010). 

Com base no modelo A apresentado pelo painel, o G-4 elaborou 
um projeto conjunto para tentar viabilizar a reforma do CS, o qual 
seria apresentado na Assembleia Geral da ONU. Da mesma forma, 
os grupos da União Africana e Unidos pelo Consenso também ela-
boraram seus projetos. Cabe destacar que o Unidos pelo Consenso, 
que reúne Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica e México, 
formou-se para se opor ao aumento das cadeiras permanentes, sen-
do contrários à candidatura de alguns países a membros permanen-
tes. Por exemplo, a Argentina e o México opõem-se à candidatura 
brasileira a este posto. Conforme o embaixador brasileiro Piragibe 
Tarragô (2009), esses países defendem a manutenção do status quo, 
evitando assim o aparecimento de lideranças regionais.

Nota-se, portanto, que a divergência entre as propostas destas 
coalizões representa um dos entraves à reforma do CS. Diante des-
sas vulnerabilidades inerentes à candidatura do Brasil como mem-
bro permanente e diante da expectativa da reforma, “Lula” fez de 
boa parte de seus encontros presidenciais uma oportunidade para 
angariar apoio de outros Estados a candidatura brasileira ao assento 
permanente.  Este processo teve início no primeiro ano de governo, 
na ocasião da visita do então Presidente da Bolívia, quando foram 
tratadas questões de cooperação no setor energético, o país afir-
mou que apoiaria a candidatura do Brasil a membro permanente. 
O Equador também durante a visita do seu presidente ao Brasil 
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declarou seu apoio à candidatura. Em troca o Brasil se mostrou 
disposto a auxiliar o país com a implantação de programas sociais, 
como o Fome Zero. Durante a visita do Presidente de Cabo Verde, 
este declarou seu apoio ao governo brasileiro e em contrapartida, o 
Brasil apoiaria os programas do país no combate à AIDS. Em visita, 
o presidente de São Tomé e Príncipe também reiterou seu apoio à 
candidatura, enquanto o Brasil afirmou que auxiliaria em progra-
mas de desenvolvimento agrícola. Durante outras visitas presiden-
ciais, o Brasil obteve o apoio de diversos países, como Botsuana, 
Chile, Cuba, Irã, Gâmbia, Gana, Senegal, Suriname, Reino Unido, 
entre outros. E na ocasião da visita à Etiópia, o Ex-Chanceler Celso 
Amorim reuniu-se com os chanceleres da União Africana a fim de 
propor uma posição comum sobre a reforma. Todavia, não se lo-
grou uma convergência entre os projetos (BRIGIDO, 2010).

Contudo, ao considerar o apoio de diversos países conquistado 
pelo Brasil, Brigido (2010) ressalta que a ajuda brasileira é de suma 
importância em algumas questões para os países do Sul em de-
senvolvimento e principalmente para países mais pobres. Assim, a 
política externa do governo “Lula” foi orientada, em diversos casos, 
para buscar o apoio desses países, aos quais tinha o que oferecer, 
para receber a promessa de apoio a sua candidatura. Consideran-
do-se que cada um deles representa um voto para aprovação do 
projeto na Assembleia Geral20, tal ajuda é significativa. Assim, é 
possível constatar que houve certo empenho político por parte dos 
governos “Lula” em torno das ações promovidas no âmbito Sul-Sul 
visando conquistar o apoio de diversos destes países para a candi-
datura do Brasil como membro permanente do CS. Contudo, não 
houve projeto de reforma levado para votação na Assembleia Geral.

Ao considerar o que foi exposto sobre a política externa dos 
governos “Lula” voltada para a questão da reforma do CS da ONU 
e da incorporação do Brasil como membro permanente, é possível 

20 A aprovação por 2/3 dos países na Assembleia Geral e posteriormente 
a aprovação dos cinco membros permanentes é necessária para realização de 
uma emenda na Carta da ONU.
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relacionar as ações promovidas neste âmbito com certas caracterís-
ticas da inserção internacional particular das “potências médias”, 
conforme os parâmetros de Lima (2013). De acordo com a classifi-
cação da autora, as “potências médias”, ao agir no âmbito interna-
cional, logram um papel de destaque e capacidade de projetar influ-
ência em algumas arenas, no entanto, esta capacidade contrapõe-se 
à baixa influência e grandes vulnerabilidades que apresentam em 
outras.  Esta característica pode ser atribuída à política externa de 
“Lula”, pois a tentativa de obter apoio para a candidatura do Brasil 
como membro permanente do CS representou uma articulação da 
política externa com objetivo de projetar influência nesta arena. A 
tentativa de projetar influência nesta arena se deu, em partes, atra-
vés de visitas oficiais entre Presidentes e representações diplomáti-
cas no exterior, e destinou-se principalmente aos países do Sul em 
desenvolvimento e os mais pobres. A política externa empreendida 
neste contexto buscou obter o apoio a candidatura do Brasil como 
membro permanente do CS e, em diversas ocasiões, o Brasil barga-
nhou o apoio destes países oferecendo ajuda em questões internas, 
do setor agrícola, do combate à pobreza e a fome, de infraestrutura, 
saúde, entre outras. 

A capacidade da política externa em projetar influência e obter 
o apoio de diversos países através destas ações, contrapõe-se, no en-
tanto, à baixa influência que o Brasil conseguiu projetar, por exem-
plo, em parte do seu entorno geográfico. A oposição da Argentina 
reflete esta situação. A oposição do país em relação à candidatura 
brasileira ao posto de membro permanente no CS reflete a inexis-
tência de um consenso regional a respeito da capacidade do Brasil 
de ser o representante regional no CS. Além disso, a Argentina faz 
parte do grupo Unidos pelo Consenso,  o qual se opõe ao proje-
to de reforma do CS apresentado pelo Brasil em conjunto com o 
G-4, alegando que a concessão de um assento permanente ao Brasil 
facilitaria o surgimento de uma nova liderança regional, o que re-
presenta uma vulnerabilidade para a aspiração brasileira de um CS 
reformado e um assento permanente para o país. 
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Outro ponto apontado por Lima (2013) diz respeito às “potên-
cias médias” terem interesses emergentes em diversas arenas inter-
nacionais, mas isto contrasta com o desequilíbrio na capacidade de 
barganha que estas potências possuem nessas arenas. Esta carac-
terística pode ser verificada nos governos de “Lula”, uma vez que 
evidenciou-se o interesse e empenho por parte da política externa 
na busca da reforma do CS e pela consolidação do Brasil como um 
membro permanente, buscando legitimar-se na comunidade inter-
nacional como um futuro membro através de ações voltadas para 
a conquista de apoio dos mais diversos Estados, da participação do 
país em missões de Paz da ONU, entre outros meios. No entanto, 
este interesse e empenho político contrastam com a falta de capa-
cidade de barganha nesta arena para alcançar seu objetivo último. 
Almeida (2005), por exemplo, aponta que a falta de capacidade 
brasileira para alcançar o assento permanente se deve a falta de con-
dições de projetar poder, sendo poder entendido como capacidade 
militar e recursos financeiros, o que impediria o sucesso por parte 
do país em alcançar este posto.

Por último, o terceiro ponto apresentado por Lima como ca-
racterísticas das “potências médias” a ser relacionado com a polí-
tica externa brasileira diz respeito à forma de atuação destes países 
nos fóruns internacionais. De acordo com a autora, as “potências 
médias” tendem a atuar e interagir de distintas formas nos fóruns 
internacionais conforme o tema abordado já que estas têm capaci-
dades e vulnerabilidades variadas de acordo com o campo de ação. 
Esta característica pode ser percebida pela política externa dos go-
vernos “Lula” uma vez que parcerias apenas com países do Sul em 
desenvolvimento foram traçadas em ocasiões, por exemplo, como 
no G-20, para defender os interesses destes países em desenvolvi-
mento na questão agrícola e no IBAS, ambos apresentados neste 
trabalho. No entanto, a forma de interação buscada pela política 
externa varia, uma vez que este precisa, além do apoio dos países 
que compõe as relações Sul-Sul, do apoio de países desenvolvidos 
como Japão e Alemanha para a formação do G-4 e para o fortale-
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cimento da posição brasileira em uma organização internacional 
como a ONU. 

Considerações finais

Este artigo buscou identificar as ações decorrentes das diretrizes 
da política externa dos governos de Luiz Inácio “Lula” da Silva que 
podem ser relacionadas com ações externas características de “po-
tências médias”.  A partir do estudo realizado foi possível constatar 
que embora a busca pela projeção do Brasil como um ator relevante 
nas relações internacionais não seja um objetivo inédito na história 
da diplomacia brasileira, este recebeu significativa atenção durante 
os governos “Lula”. Visando alcançar tal propósito, as relações Sul-
Sul no âmbito regional e global representaram um dos mecanismos 
utilizados pela política externa destes governos.  Assim, foi a partir 
desta percepção que buscou-se identificar nas ações brasileiras no 
âmbito regional e global ações típicas de uma “potência média”.

No âmbito regional, convencionou-se afirmar que as ações da 
política externa brasileira podem ser relacionadas com ações típicas 
de uma “potência média” ao levar em consideração o que Holbraad 
(1984) aponta sobre a atuação destas potências. Segundo o autor, 
em nível regional as “potências médias” tendem a buscar um papel 
de maior destaque. Assim, este grupo de países percebe o âmbito 
regional como um espaço  no qual possuem interesses diretamente 
envolvidos, o que faz com que a “potência média” busque reforçar 
sua influência neste âmbito. A partir destas considerações, cons-
tatou-se que é possível relacionar a 1ª diretriz da política externa 
de “Lula” com as contribuições de Holbraad referente às “potên-
cias médias”. Para dar respaldo a esta afirmação foram apresentadas 
ações da política externa de promovidas no espaço regional, espe-
cialmente no âmbito do MERCOSUL E UNASUL. 

Já no âmbito global das relações Sul-Sul, apontamos as ações 
brasileiras, decorrentes da 2ª diretriz da política externa, que po-
dem ser relacionadas com ações de “potências médias”, conforme 
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as contribuições de Keohane (1969) a respeito do tema. O autor 
aponta que estes Estados têm a percepção de que não são capazes 
de afetar o sistema internacional agindo de forma isolada, mas são 
de promover seus interesses no cenário internacional por meio de 
alianças e coalizões internacionais. A partir desta percepção, con-
cluímos que durante os governos “Lula” houve uma orientação da 
sua política externa em torno da formação de alianças e coalizões 
com os países do Sul, neste caso, substanciadas no IBAS e no G-20, 
o que permitiu enquadrar o Brasil como uma “potência média” 
de acordo com o que foi apontado por Keohane.  Por último, 
também no âmbito global, buscamos relacionar a 3ª diretriz da po-
lítica externa dos governos “Lula” com as ações características das 
“potências médias” apontadas por Lima (2013). A autora aponta 
que as “potências médias” possuem interesses emergentes em di-
versas arenas internacionais, mas isto contrasta com o desequilíbrio 
na capacidade de barganha que estas potências possuem nessas are-
nas. Além disso, para Lima, as “potências médias” tendem atuar e 
interagir de distintas formas nos fóruns internacionais conforme o 
tema abordado, pois possuem vulnerabilidades variadas de acordo 
com o campo de ação. A partir destes pontos, tentamos relacioná
-los com a atuação do Brasil em relação à reforma do CS da ONU. 

Portanto, constatou-se que existem diferentes conceitualizações 
de “potência média” apresentadas pela literatura de Relações In-
ternacionais. E o intuito deste trabalho consistiu em apontar três 
referenciais teóricos e conceituais para construir a partir deles refe-
renciais de análise para as ações promovidas pela política externa de 
“Lula”. Cabe destacar que, devido às dadas limitações de um arti-
go, esta pesquisa dedicou-se apenas a apontar as ações promovidas 
pelos governos “Lula” no âmbito das relações Sul-Sul, sem poder, 
no entanto, tecer considerações mais profundas sobre os resultados 
práticos e consequências dessas ações. Assim, a partir da pesquisa 
feita e da crescente conquista de espaço no cenário internacional 
por países do Sul, entre eles o Brasil, foi possível constatar a possi-
bilidade e a relevância da ampliação dos estudos no âmbito acadê-
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mico a respeito de países classificados como “potências médias” e 
das suas capacidades de ação no espaço regional e no âmbito global. 

Durante os governos “Lula”, a partir das três diretrizes apon-
tadas, a diplomacia brasileira agiu no sentido de projetar o Brasil 
como um ator relevante no cenário internacional. Agindo de for-
ma assertiva, a política externa brasileira buscou a consolidação do 
MERCOSUL e da integração da região sul-americana. Universali-
zou suas relações, promovendo a formação de alianças e coalizões 
com outros países do Sul e participou de iniciativas em torno de re-
formas em instituições internacionais com o intuito de conferir ao 
Brasil uma posição de maior destaque nestas. A partir destas ações, 
concluímos que estas partiram, significativamente, da autopercep-
ção historicamente assentada que formuladores da política externa 
brasileira têm do país como uma “potência média”. 

De acordo com o Ex-Ministro das Relações Exteriores do Brasil, 
Celso Lafer, a autopercepção do Brasil como uma “potência média” 
tem sido uma constante na política externa do país desde o século 
XX, e tem orientado suas as ações externas desde então. Conforme 
foi apresentado, para os formuladores da política externa brasileira, 
em diferentes momentos, atuar como “potência média” no sistema 
internacional significa tomar atitudes que contribuem para o au-
mento do peso internacional do país (LAFER, 2001), o que pode 
ser constatado nas três diretrizes da política externa dos governos 
“Lula” analisadas neste trabalho. Assim, concluímos que através da 
política externa dos governos “Lula”, o país consolidou uma atua-
ção ativa em torno das relações Sul-Sul e adotou ações caracterís-
ticas de “potência média” para aumentar a relevância do país no 
cenário internacional. 
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Uma interpretação da Doutrina Bush 
para o Iraque e da Operação Iraqi 

Freedom à luz do conceito 
grociniano de “guerra justa”

Marina Luisa Felsky

Abstract

The Operation Iraqi Freedom and the formulation of the Bush Doctri-
ne, under the impact of September 11, brought once again the debate 
concerning the legitimacy of war and the use of military forces to the 
international stage. In the midst of the speeches of president Geroge W. 
Bush and the Doctrine that carries his name, we can identify several 
justification to the war against Iraq, which go back to the arguments of 
the classical conception of “just war”, in the the way that it was deve-
lop by Hugo Grotius. Therefore, this article aims to expound the Bush 
Doctrine in relation to the Operation Iraq Freedon, under the light of 
the grociniano’s concept of “just war”. Above it all, concern us identify 
the way how the tradition of the just war was adept at the interest 
of the North American State in the beginning of the XXI century to 
ensure the legitimacy of the military action. We used the technique of 
bibliographical and documentary research and we collected our data 
base on authors as Paulo Emilio V. B. de Macedo and Michael Walzer, 
specialists on the “just war” theme and in its historical developments. 

Key words: 
Iraq; Bush Doctrine; Self-Defense; Hugo Grotius; “just war”.
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Os estudos da guerra ao longo dos séculos têm inspirado autores 
de diversas áreas, das ciências sociais às ciências jurídicas. Os 

questionamentos acerca dos conflitos armados e do julgamento de 
sua justiça e moralidade remontam aos tempos antigos. O concei-
to de “guerra justa”, desenvolvido pelo jurista Hugo Grotius num 
contexto europeu bastante particular, foi o ponto alto e o divisor 
de águas nas reflexões sobre o que torna uma guerra justa e aceitá-
vel.  O conceito ultrapassou os limites da sua época e se projetou 
historicamente para outros tempos e realidades. Tornou-se uma po-
derosa justificativa, alicerçada no Direito Internacional, e adaptada 
a diferentes contextos, utilizada pelos Estados para legitimar ações 
militares. A versatilidade da teoria da “guerra justa”, como várias 
outras teorias clássicas, permitiu que diversos autores modernos fi-
zessem uma releitura de suas premissas a fim de compreender novos 
eventos com base em conhecimentos históricos.

Neste artigo pretende-se, além de identificar a emergência da 
noção de “guerra justa” e o seu desenvolvimento por Grotius, in-
terpretar, a luz da noção grociniana, um importante evento que 
marcou a ordem internacional contemporânea: a Guerra dos Es-
tados Unidos contra o Iraque, iniciada em 2003, conhecida como 
Operação Iraqi Freedom. Num contexto pós-guerra do Golfo em 
que a comunidade internacional se reunia no âmbito da ONU em 
busca de um cessar fogo, a decisão do Estado norte-americano de 
agir unilateralmente em relação a uma suposta ameaça vinda do 
território iraquiano instigou novos debates entre seus pares sobre 
os velhos conceitos de legítima defesa, uso de força militar e manu-
tenção da paz e segurança através da guerra. 

Para um melhor entendimento do posicionamento norte-ame-
ricano, é importante compreender o momento pelo o qual o país 
estava passando. O acesso aos documentos oficiais norte-ameri-
canos nos permitiu, principalmente, compreender os valores pra-
ticados pelo governo dos Estados Unidos no imediato pós-11 de 
Setembro e as concepções de seus governantes sobre o Oriente Mé-
dio. Nos discursos que compõe o National Security Strategy, docu-
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mento oficial do governo sobre as políticas de segurança nacional, 
identificamos os principais aspectos norteadores da política externa 
norte-americana durante o governo George W. Bush. Nos discur-
sos do próprio presidente, sob o impacto da queda do World Trade 
Center, foi se delineado a posição defensiva da Casa Branca frente 
à insurgência de facções terroristas que amedrontavam o mundo e 
se configurando uma linha discursiva em favor da legitimidade da 
ação militar contra o Iraque.

Os desdobramentos após a Guerra do Golfo e a não-aquiescên-
cia do governo iraquiano às imposições da Organização das Nações 
Unidas possibilitariam aos Estados Unidos a construção de um ide-
al acerca da periculosidade do Estado iraquiano, apresentado como 
uma ameaça ao mundo e desobediente dos acordos sobre as normas 
de segurança internacional. Além disso, o país governado pelo tira-
no Saddam Husseim, vinha, de acordo com o governo norte ame-
ricano, insistindo na produção de Armas de Destruição em Massa 
(ADM) e violando os direitos humanos. Logo, não foi difícil aos 
Estados Unidos relacionar o estado iraquiano às ameaças que o país 
acreditava enfrentar. Com base na argumentação de uma “guerra 
ao terror”, na qual o Iraque era um dos principais alvos, os Estados 
Unidos iniciaram um processo de legitimação de uma futura inter-
venção militar que durou cerca de dois anos, até que em 2003 o 
conflito se concretizou com a invasão ao território iraquiano. 

Este artigo foi dividido em três sessões. Na primeira, aborda-
mos o desdobramento do debate acerca das Resoluções da ONU 
com a finalidade de acabar com a guerra Iraque-Kuwait, além de 
desarmar o primeiro. Além disso, exploramos as reações dos Es-
tados Unidos frente à desobediência do Iraque e ao nascimento 
do discurso norte-americano em favor da intervenção militar e da 
legitimidade do uso da força neste caso. Na segunda sessão, re-
lembramos o surgimento de uma doutrina que se perpetuou no 
tempo: a doutrina da “guerra justa”. Após uma breve explanação 
sobre sua trajetória histórica, abordamos a contribuição definitiva 
do jurista holandês Hugo Grotius, que moldou a teoria, nos seus 
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aspectos fundamentais, tal como a conhecemos hoje. Por fim, na 
última sessão buscamos identificar os pontos de convergência entre 
os eventos contemporâneos da Guerra do Iraque e a teoria clássica 
de Grotius. Neste cenário, analisamos os discursos do presidente 
norte-americano, bem como as diretrizes de sua política externa de-
lineadas no National Security Strategy, com base nas características 
grocinianas de justas causas de guerra. 

 
 

5. A Operação Iraqi Freedom: 
1.1 A primeira Guerra do Golfo e o posicionamen-
to da ONU

Os anos 1980 e 1990 foram, de fato, anos conturbados no cená-
rio internacional. O fim da Guerra Fria resultou em um período de 
realinhamento e reconfiguração das relações internacionais afetadas 
pelas incertezas do período que se iniciava. A ausência de um con-
flito fundamental, definido no protagonismo das relações interna-
cionais, como vinha sendo o embate Leste x Oeste, era a marca dos 
novos tempos. O momento era de redefinições por parte do resto 
do mundo. Com o fim do conflito central que atraia toda a aten-
ção das nações, e orientava suas condutas, gerou-se um ambiente 
propício para o surgimento de novos embates e o acirramento de 
conflitos históricos. As duas Guerras do Golfo, em que pesem as 
especificidades de cada uma, traduzem os interesses e realinhamen-
tos internacionais da nova ordem que emergiu na década de 1990. 

É sabido que o Oriente Médio é uma região historicamente 
tensa e marcada por inúmeros conflitos. Os conflitos regionais de-
sencadeados desde os tempos antigos por motivos religiosos, étni-
cos, fronteiriços1, entre outros, ganhavam um novo componente 
explosivo no mundo moderno e tecnológico: o petróleo. Quando 

1 ZARPELÃO, Sandro Heleno Morais. A Guerra do Golfo, os Estados 
Unidos e as Relações Internacionais. p. 3 Disponível em: <http://www.uel.
br/grupo-pesquisa/gepal/segundosimposio/sandrohelenomoraiszarpelao.pdf> 
Acesso em 26 ago. 2014
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em 1990 Saddam Husseim acusou o Kuwait da súbita queda dos 
preços do petróleo e decidiu anexar seu pequeno território, o alerta 
da ONU e dos Estados Unidos, e as repercussões no resto do mun-
do, anunciavam a escalada dos conflitos que marcariam daí para 
frente as relações do Oriente Médio, especialmente o Iraque, com 
o “Ocidente”2, especialmente os Estados Unidos.

Como havia de se esperar de uma Organização Internacional 
criada com o intuito de promover e manter a paz em todo o mun-
do, a ONU, agora livre das amarras da Guerra Fria que a impediam 
de cumprir com seus objetivos3, iniciou a atuação do Conselho de 
Segurança no caso com a publicação da Resolução 6604, contra o 
Iraque, exigindo a retirada das tropas e caracterizando a anexação 
do Kuwait como uma violação da paz mundial, ainda que sem ad-
mitir uma agressão, apenas reconhecendo um direito de legítima 
defesa.5 Diante da relutância iraquiana em acatar a exigência do 
Conselho de Segurança, a Resolução 661 da ONU foi publicada 
impondo sanções econômicas ao Iraque e foi seguida, no ano de 
1990, por outras cinco Resoluções visando persuadir o Iraque a ces-
sar fogo, proteger os civis kuaitianos e, por fim, solicitar o auxílio 

2 Embora a noção de Ocidente seja generalizante, seu uso é corrente 
para designar um conjunto de países que reconhecem valores herdados, princi-
palmente, dos povos gregos e romanos influenciados pelos princípios cristãos. 
Estes Estados compartilham ideias como: “o Estado de direito, a democracia, 
a liberdade intelectual, a racionalidade crítica, a ciência e a economia baseada 
na propriedade intelectual.” Ver em: NEMO, Philippe. O que é Ociente? apud 
MACEDO, Helder Alexandre Medeiros de. Oriente, Ocidente e Ocidentali-
zação: Discutindo Conceitos. Revista da Faculdade do Seridó, v. 1, n. 0, jan./
jun.2006 [S.l.: s.n.]. Disponível em: <http://www.faculdadedoserido.com.br/
revista/v1_n0/helder_alexandre_medeiros_de_macedo.pdf> Acesso em: 07 nov. 
2014
3 ZARPELÃO, Sandro Heleno Morais. (Op.cit. p.4)
4 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. The Situation Between Iraq 
and Kuwait. [S.l..]: 1990. Disponível em <http://www.un.org/en/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/RES/660(1990)> Acesso em 04 nov. 2014
5 MACEDO, Paulo Emílio Vauthier Borges de. Análise da Legalidade 
da Intervenção no Iraque. p. 18. Revista da Escola de Guerra Naval: per. esp. 
est. estrat., n. 13, p. 6-31. Rio de Janeiro: 2009a. Disponível em: <https://
www.egn.mar.mil.br/arquivos/revistaEgn/pagina_revista/n13/_edicao13.pdf> 
Acesso em: 06 nov. 2014
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dos demais Estados-membros nas negociações de forma pacífica e 
diplomática.6

Em 1991, após quase um ano de alertas, a ONU deu um passo à 
frente, acompanhada dos demais Estados-membros, em direção ao 
Iraque. A Resolução 678 foi de extrema relevância para a constru-
ção de uma nova análise dos fatos e de um possível conflito militar 
em escala internacional. Através de documento oficial7, o Conselho 
de Segurança informou que o Iraque teria até o dia 15 de Janeiro 
de 1991 para acatar todas as resoluções impostas anteriormente e 
autorizava os Estados-membros à cooperarem com o governo kuai-
tiano, utilizando-se de quaisquer meios:

Authorizes Member States co-operating with the Government 
of Kuwait, unless Iraq on or before 15 January 1991 fully imple-
ments, as set forth in paragrahp 1 above, the above-mentioned 
resolutions, to use all necessary means to uphold and implement 
resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and 
to restore international Peace and security in the area.8

Até a publicação da Resolução 678, qualquer ofensiva kuaitiana 
em relação ao Iraque poderia ser baseada unicamente no princí-
pio da autodefesa legítima. Entretanto, após a publicação, a ONU 
trouxe para si a responsabilidade de um conflito armado autorizado 
e não demorou até que as hostilidades contra o Iraque se formali-
zassem, forçando-o a se retirar do Kuwait e aceitar inspeções sobre 
o seu armamento nuclear e, consequentemente, a destruição do 
6 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas, 1990. Disponível em: <http://

www.un.org/en/sc/documents/resolutions/1990.shtml> Acesso em: 19 ago. 
2014
7 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas, 1990. Disponível em: <http://
www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/678(1990)> Acesso em 
18 ago. 2014
8 “Autoriza os Estados Membros a cooperarem como governo do 
Kuwait, a menos que o Iraque implemente em 15 de Janeiro de 1991 ou antes, 
conforme descrito no parágrafo 1 acima, as relações supracitadas, a usar qual-
quer meio necessário para sustentar ou implementar a Resolução 660 (1990) e 
todas as subsequentes resoluções relevantes e para restaurar a paz internacional 
e a segurança na área” (Tradução livre). Ver em: ORGANIZAÇÃO DAS NA-
ÇÕES UNIDAS, 1991. Disponível em <http://www.un.org/en/sc/documents/
resolutions/1990.shtml> Acesso em: 19 ago. 2014
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mesmo.9

Após anos de certa “calmaria”, novamente o conflito na área se 
agravaria após a acusação do governo Iraquiano de que os inspeto-
res enviados ao Iraque eram, na verdade, espiões norte-americanos. 
As diversas rodadas de negociações resultariam em 2002 na pu-
blicação da Resolução 1441, uma das mais sérias resoluções im-
postas ao Iraque. Diante da quebra do acordo feito anteriormente 
pelo Iraque, o Conselho de Segurança exigiu, dentre várias coisas, 
o cumprimento de todas as exigências anteriores além de reafirmar 
o convite aos Estados-membros a utilizarem todo meio disponível 
para fazer valer as exigências da Organização, bem como restabele-
cer a paz na região. Por fim, a Organização alerta o Iraque, de forma 
mais severa, sobre possíveis consequências mais sérias no caso de 
uma nova negativa: “Recalls, in that context, that the Council has 
repeatedly warned Iraq that it will face serious consequences as a 
result of its continued violations of its obligations;”10

Diante de tantas investidas, os olhos das grandes potências esta-
vam mais uma vez voltados para um ponto em comum. A pressão 
constante da ONU sobre o Iraque acabou afetando os países do 
Conselho de Segurança, uma vez que os cinco membros inicial-
mente discordavam entre si sobre quais medidas deveriam ser to-
madas. Dentre estes países, é sabido que o interesse dos Estados 
Unidos por uma ofensiva militar se destacava e, ao passo que as Re-
soluções da ONU se aglomeravam, o governo americano buscava 
novamente potencializar o seu protagonismo internacional.

9 RAMMINGER, Erica. O Conceito de Auto-Defesa na Carta da 
ONU e a Guerra no Iraque: Guerra Preventiva ou Preemptiva? p. 10. [S.l.]: 

2007. Disponível em: <http://www.cedin.com.br/static/revistaeletronica/
artigos/O%20CONCEITO%20DE%20AUTO%20DEFESA%20NA%20
CARTA%20DA%20ONU%20E%20A%20GUERRA%20NO%20IRA-
QUE%20Erica%20Olivia.pdf> Acesso em: 18 ago. 2014
10 “Recorda, neste contexto, que o Conselho tem repetidamente alertado 
o Iraque que este sofrerá sérias consequências como resultado de suas continuas 
violações de suas obrigações.” (Tradução livre). Ver em: ORGANIZAÇÃO 
das Nações Unidas, 2002. Disponível em:  <http://www.un.org/News/Press/
docs/2002/SC7564.doc.htm> Acesso em: 26 ago. 2104
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1.2 A Doutrina Bush e a Invasão ao Iraque

Acredita-se que ao se encerrar o período da guerra ideológica 
com a União Soviética, os Estados Unidos perderam sua linha de 
atuação no cenário internacional, ou melhor, o foco de sua política 
externa, que tinha sido pautada até o momento pelas controvérsias 
da Guerra Fria.11 Para enfrentar o novo cenário, foi elaborado pelo 
governo norte-americano o Defense Planning Guidance12 (Guia de 
Planejamento de Defesa), um documento que apresentava os novos 
objetivos da Casa Branca, entre eles: a contenção de insurgência de 
novas potências mundiais que fizessem frente aos Estados Unidos, 
o combate a qualquer ataque contra a sua nação, o reforço do laço 
entre os países democráticos e com objetivos comuns com o intuito 
de criar um sistema de segurança e cooperação e reduzir os focos de 
instabilidade e de violência, principalmente através da dissemina-
ção da democracia.13 Além de expor os objetivos norte-americanos, 
o documento também ressalta a “grande atuação” do governo nor-
te-americano no caso Iraque-Kuwait, encarando sua participação 

11 Ao se encerrar a Guerra Fria os Estados Unidos precisariam repensar 
rapidamente suas estratégias globais e elaborar novos projetos com dimensões 
internacionais e os atendados do 11 de Setembro serviram para reafirmar esta 
necessidade. Ver em: RESENDE, Érica. Uma Análise da Doutrina Bush no 
Décimo Aniversário do Onze de Setembro. TEXTOS&DEBATES, n.18, p. 
7-18. Boa Vista: 2012. Disponível em: <revista.ufrr.br/index.php/textosedeba-
tes/article/download/1167/946> Acesso em: 06 nov. 2014
12 Descoberto durante o governo de George H. W. Bush, o Defense 
Planning Guidance era, inicialmente, um documento secreto que vazou ao 
mundo. Através da leitura do documento é possível identificar uma tendên-
cia ao “unilateral” norte-americana no que tange à Política Externa. O que 
posteriormente ficou conhecida como Doutrina Wolfwitz (em homenagem 
à um de seus idealizadores) não conseguiu o apoio político necessário para 
ser implementada, sendo descartada com a eleição de Bill Clinton. Ver em: 
GOMES, Áureo de Toledo. Doutrina Bush: Uma Análise de Política Externa. 
Relações Internacionais no Mundo Atual, n. 7, p. 33-56, Curitiba: [s.n.], 2007. 
Disponível em <http://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/
viewFile/236/208> Acesso em 26 ago. 2014
13 UNITED States of América. Defense Planning Guidance, FY 1994-
1999. Disponível em: <http://www.archives.gov/declassification/iscap/pd-
f/2008-003-docs1-12.pdf> Acesso em: 26 ago. 2014
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como uma vitória para o país assim como a vitória dos Estados 
Unidos sobre a URSS após a Guerra Fria.

Para entender a atuação da Casa Branca na Guerra do Golfo é 
necessário ressaltar que, ainda que o relacionamento entre Washin-
gton e Bagdá não fosse novo, o país não era visto como um ini-
migo tão poderoso dos Estados Unidos até a anexação do Kuwait. 
Exemplo disto era o apoio norte-americano ao governo iraquiano 
durante a guerra Irã-Iraque.14 Ainda assim, como membro do Con-
selho de Segurança, os Estados Unidos estiveram envolvidos nas 
questões da Guerra do Golfo, principalmente após liderarem uma 
coalisão de 29 países em um bombardeio no Iraque para fazer valer 
as Resoluções impostas anteriormente pela ONU.15

Com o fim da primeira Guerra do Golfo, o interesse norte-a-
mericano pelo Iraque não diminuiu, pois o país continuava repre-
sentando uma ameaça. No início do primeiro mandato do então 
Presidente George W. Bush o afastamento do chefe de Estado ira-
quiano Saddam Husseim foi solicitado. A imagem de Husseim foi 
associada à instabilidade política do Oriente Médio. Para acentuar 
a tensão, o interesse iraquiano pelo desenvolvimento de Armas de 
Destruição em Massa era motivo de alerta ao mundo todo, não 
apenas aos Estados Unidos.16 Entretanto, o advento dos atentados 
terroristas do “11 de Setembro” marcou de fato o início de uma 
nova batalha internacional do governo norte-americano e serviu 
como respaldo para que a Casa Branca se apresentasse como a prin-
cipal defensora da sociedade internacional17, e passou a discutir 
novamente as premissas do Defense Planning Guidance (DPG)18, 
destacando um conceito muito peculiar: a defesa preventiva con-
tra possíveis ataques ao país e a ordem internacional. Ao ser eleito 
presidente dos Estados Unidos da América em 2001, George W. 
Bush deu extrema importância aos atentados ao World Trade Cen-

14 RAMMINGE, Erica. (Op. cit. p. 8)
15 RAMMINGE, Erica. (Op.cit. p. 9)
16 MACEDO, Paulo Emílio. (Op. cit. p. 19)
17 RAMMINGE, Erica. (Op. cit. p. 10)
18 GOMES, Áureo de Toledo. (Op cit. p. 44)
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ter e em 2002 a Casa Branca publicou a “Estratégia de Segurança 
Nacional” de seu governo, que seria reconhecida mais tarde como 
Doutrina Bush. 

Através deste documento Washington apresentou aos seus ci-
dadãos e ao mundo o novo inimigo da ordem internacional: o ter-
rorismo. Os esforços para derrotá-lo, assegurou Bush, não seriam 
medidos: 

To defeat this threat we must make use of every tool in our ar-
senal. Military power, betterhomeland defenses, law enforcement, 
intelligence, and vigorous efforts to cut off terrorist financing. The 
war against terrorists of global reach is a global enterprise of uncer-
tain duration.19

A nova estratégia norte-americana para segurança abandona-
ria de vez as políticas defensivas adotadas durante o período da 
Guerra Fria e iniciaria um caminho predominantemente unilate-
ral no combate àquilo que no seu entendimento eram as “forças 
do mal”, os regimes autoritários e quaisquer ameaças à paz e ao 
equilíbrio mundial. Porém, em um sistema internacional que vinha 
moldando a manutenção “coletiva” da paz não seria interessante 
aos Estados Unidos uma ofensiva militar que não contasse com a 
concordância dos seus parceiros, das Organizações Internacionais e 
desrespeitasse os Tratados Internacionais por eles firmados. O apelo 
à comunidade internacional, ainda que discreto, se manifestaria no 
documento oficial da “Estratégia de Segurança Nacional” ao afir-
marem que aqueles que fossem os aliados do terror seriam também 
os inimigos da civilização:

America will help nations that need our assistance in combating 
terror. And America will hold to account nations that are compro-

19 “Para enfrentar estas ameaças nós devemos fazer uso de todas as fer-
ramentas de nosso arsenal. Poder militar, melhores defesas de nosso território, 
reforço das leis, inteligência e esforços vigorosos para acabar com o financia-
mento dos terroristas. A Guerra contra os terroristas do mundo é um grande 
empreendimento de duração incerta.” (Tradução livre). Ver em: UNITED 
States of America. The National Security Strategy of the United States. [Wa-
shington]: 2002. Disponível em:  <http://www.state.gov/documents/organiza-
tion/63562.pdf> Acesso em: 26 jun. 2014
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mised by terror, including those who harbor terrorists— because 
the allies of terror are the enemies of civilization.20

 Além da preocupação com os atentados terroristas, a Doutrina 
Bush revitalizaria o debate do DPG sobre a incitação e manutenção 
de democracias ao redor do mundo, principalmente em áreas que 
fossem do interesse nacional estadunidense. Os Estados Unidos da 
América, através do estabelecimento de governos democráticos e 
com interesses alinhados aos interesses de Washington, auxiliariam 
qualquer nação que demonstrasse interesse ou necessidade de lutar 
contra as facções terroristas, oferecendo recursos que auxiliariam 
na guerra ao “terror”. Pois, de acordo com o governo americano, 
não há solo mais fértil para as “forças do mal” criarem raízes do que 
nações enfraquecidas pelos regimes autoritários: “Poverty does not 
make poor people into terrorists and murderers. Yet poverty, weak 
institutions, and corruption can make weak states vulnerable to 
terrorist networks”21.

A oportunidade de colocar em prática a nova Doutrina da Casa 
Branca iria se desenhar após a declaração de Bush à ONU sobre 
suas suspeitas de que o Iraque estaria desenvolvendo “weapons of 
mass destruction” (armas de destruição em massa). Este fator, so-
mado ao governo ditatorial de Saddam Hussein, facilitou a cons-
trução de um discurso que identificava no Iraque, novamente, um 
risco potencial à ordem pacífica internacional.  A possível busca por 
“armas de destruição em massa” além de comover e mobilizar ainda 
mais as nações amigas, aumentaria as chances, segundo o governo 
norte americano, de um novo atentado terrorista com resultados 
catastróficos, seja nos Estados Unidos ou em qualquer outro país 
que compartilhasse de seus valores. Com tantas ameaças à vista os 
20 “A América irá auxiliar as nações que necessitarem da nossa assistência 

para combater o terrorismo. E a América terá em conta as nações que estiverem 
comprometidas com terroristas, inclusive aquelas que abrigarem estes terroristas 
– porque os aliados do terror são os inimigos da civilização.” (Tradução livre). 
Idem.
21 “A pobreza não faz pessoas pobres em terroristas e assassinos. Ainda 
assim, a pobreza, instituições fracas e a corrupção transformam Estados fracos 
em vulneráveis às redes terroristas.” (Tradução livre). Idem.
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Estados Unidos não poderiam esperar que um novo desastre acon-
tecesse, que os grupos terroristas fizessem novas vítimas. 

Tanto a Doutrina Bush como o anterior DPG já previam ações 
preventivas contra quaisquer possíveis ameaças, a fim de “cortar 
pela raiz” a criação ou desenvolvimento de facções terroristas e es-
tratégias que colocariam em risco a segurança mundial: “America 
will act against such emerging threats before they are fully formed. 
We cannot defend America and our friends by hoping for the 
best.”22 Por fim, os Estados Unidos da América mais uma vez se 
viam no papel de protagonista na proteção da ordem internacional, 
da segurança coletiva e das nações livres e democráticas.

Aos Estados Unidos faltava apenas o primeiro passo para a inva-
são ao Iraque. Mesmo já tendo afirmado em seus discursos a pro-
pensão da Casa Branca de empreender unilateralmente uma guerra 
ao terror, principalmente ao Iraque, não podemos ignorar as ten-
tativas de Washington de “legalizar” suas ações perante a ONU e 
aos Estados-membros. Afinal, sabe-se que a Carta das Nações Uni-
das - da qual os Estados Unidos são signatários – em seu Capítulo 
VII declara que o Conselho de Segurança deverá deliberar sobre 
uma possível ameaça à paz e quais medidas deveriam ser tomadas, 
colocando o uso da força como último recurso e apenas após uma 
autorização expressa e planejamento do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas.23 Porém, ainda de acordo com a Carta da ONU, 
esta Organização em nada impediria uma ação imediata de um país 
que estivesse em situação de extremo risco, invocando o princípio 
da legítima defesa.

De fato a tarefa de legitimar uma guerra preventiva24 não seria 

22 “A América irá agir contra tais ameaças em emergência antes que as 
mesmas se formem completamente. Nós não podemos defender a América e 
nossos amigos apenas esperando pelo melhor.” (Tradução livre) Idem.
23 ORGANIZAÇÃO das Nações Unidas. Carta das Nações Unidas. 
Capítulo VII, Art. 42 [San Francisco]: 1945. Disponível em: <www.unicrio.
org.br/img/CartadaONU_VersoInternet.pdf> Acesso em: 04 jun. 2014
24 A “guerra preventiva” pode ser entendida como uma ação antecipa-
da contra ameaças de uma guerra projetada para o futuro. Segundo Alberto 
Montoya, o Estado que inicia uma guerra preventiva automaticamente assume 
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muito complicada, tendo em vista a “coleção” iraquiana de sanções 
impostas durante a guerra de anexação do Kuwait, tendo essencial 
papel neste contexto da Resolução 1441. Afinal, seu texto subje-
tivo sobre uma autorização aos Estados-membros de agirem com 
quaisquer meios para forçar o cessar-fogo durante da Guerra do 
Golfo permitiu que o Estado norte-americano encontrasse meios 
de manipular tal Resolução em favor de seu interesse de invadir o 
Iraque. No mesmo ano de publicação da Resolução 1441, o gover-
no norte-americano mais uma vez expressou sua propensão a uma 
ação militar unilateral contra forças terroristas através da Diretiva 
Presidencial nº17.

The gravest danger our Nation faces lies at the crossroads of 
radicalism and technology. Our enemies have openly declared that 
they are seeking weapons of mass destruction, and evidence indi-
cates that they are doing so with determination. The United States 
will not allow these efforts to succeed. ... History will judge harshly 
those who saw this coming danger but failed to act. In the new 
world we have entered, the only path to peace and security is the 
path of action.25

Porém, os Estados Unidos foram alertados de que uma ofensiva 
militar não seria vista com bons olhos. As Resoluções da ONU dis-

o papel de agressor por iniciar o inferno da guerra. Ver em: PALÁCIOS JR., 
Alberto Montoya Correa. As Teorias das Guerras Preventivas e as Relações 
Internacionais. São Paulo: Editora UNESP, 2011. Disponível em <http://www.
editoraunesp.com.br/_img/arquivos/As_teorias_das_guerras_preventivas_e_as_
relacoes_internacionais-digital.pdf> Acesso em: 06 jun. 2014. Na evolução do 

presente trabalho, trabalharemos sobre o tema da guerra preventiva empreendi
da pelo Estado norte-americano.
25 “O mais grave perigo que nossa nação enfrentar está no cruzamento 
entre o radicalismo e a tecnologia. Nossos inimigos declararam abertamente 
que estão buscando armas de destruição em massa e as evidências indicam que 
eles estão fazendo isso com determinação. Os Estados Unidos não permitirão 
que tenham sucesso. A história julgará duramente aqueles que viram o peri-
go iminente, mas falharam em agir. No mundo em que entramos, o único 
caminho para a paz e segurança é o caminho da ação” Ver em UNITED States 
of America. The National Strategy to Combat Weapons of Mass Destruction. 
[Washington]: 2002. Disponível em: <http://fas.org/irp/offdocs/nspd/nspd-17.
html> Acesso em: 26 out. 2014



278

correram claramente sobre a possibilidade de uma ofensiva apenas 
em caso de desobediência de suas ordens, como o cessar-fogo e a 
interrupção do estudo e desenvolvimento de Armas de Destrui-
ção em Massa. Entretanto, mesmo após as diversas inspeções no 
território iraquiano não terem acusado nenhuma irregularidade, 
Washington permaneceu insistindo na tese de que o Iraque conti-
nuava na ilegalidade e que deveria ser punido por isso. Em resposta 
à insistência da Casa Branca em tomar medidas militares contra o 
Iraque, em Fevereiro de 2003 o Movimento dos Não-Alinhados 
declarou que era contra qualquer tipo de uso da força contra o 
Iraque.26 Em março do mesmo ano, a Comissão Internacional de 
Juristas – órgão consultivo da ONU – condenou qualquer ato de 
agressão ao Iraque: 

Esse ataque seria ilícito e constituiria uma guerra de agressão 
[...] Não existe qualquer base jurídica para uma intervenção dessa 
natureza [...]Na ausência de uma autorização por parte do Conse-
lho de Segurança, nenhum Estado pode recorrer ao uso da força 
contra outro Estado, salvo em caso de legítima defesa, em revide a 
um ataque armado.27

Apesar de ignorar os avisos da Comissão Internacional de Ju-
ristas, e a própria Carta da ONU, os Estados Unidos continuaram 
buscando, discretamente, o apoio e a comoção internacional atra-
vés das suas justificativas de autodefesa e defesa de seus aliados, se 
colocando no papel de protetor da ordem internacional. Em março 
de 2003, com o apoio do Reino Unido, o governo americano co-
loca em prática o plano de ataque, que vinha sendo gestado, e dá 
início à Operação Iraqi Freedom. A Operação tinha como princi-
pais objetivos derrubar o governo de Saddam Husseim, acabar com 
o projeto de desenvolvimento de Armas de Destruição em Massa, 
coletar dados sobre facções terroristas e capturar seus membros, 
controlar as reservas de petróleo iraquianas, acabar com as sanções 

26 RAMMINGE, Erica. (Op. cit p.16)
27 RAMONET, Ignacio. Agressão Ilegal. Revista Le Monde Diplo-
matique Brasil. 01 de Abril de 2003. EDITORIAL. Disponível em: <www.
diplomatique.org.br/print.php?tipo=ac&id=946> Acesso em: 01 mai. 2014
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impostas pela ONU e também auxiliar o Iraque na missão de se 
autogovernar e manter a integridade de seu território28. 

Após tantas negociações de organismos internacionais e diver-
sos Estados, a falta de um consenso e uma ação efetiva dos demais 
atores internacionais permitiu que os Estados Unidos passassem 
os próximos oito anos ocupando o Iraque com o pretexto de que 
estavam apenas se protegendo e os ajudando a alcançar a liberda-
de, enquanto tentavam controla-los. O conceito de legítima defesa, 
somado aos textos abstratos das Resoluções emitidas pela ONU 
acerca do caso, e a inclinação norte-americana para empreender um 
novo conflito militar apoiado pelos objetivos da “Estratégia de Se-
gurança Nacional” do governo Bush, abrem a possibilidade de uma 
discussão sobre a legitimidade de suas ações e onde a Casa Branca 
poderia ter buscado suas inspirações. Afinal, a movimentação mi-
litar da pequena coalizão liderada pelos Estados Unidos reacendeu 
os debates sobre a legitimidade do uso da força na resolução de 
contendas internacionais. A Operação Iraqi Freedom, ainda que 
encerrada em meados de 2011, abalou seriamente a visão que se 
fazia do uso da força militar no cenário internacional desde o Pacto 
de Briand-Kellog até sua proibição efetiva na Carta da ONU. 

2. A Doutrina da “guerra justa”: 

2.1. O Jus ad Bellum e a Guerra no Direito Inter-
nacional

Pensar sobre a guerra na nossa contemporaneidade é remontar 
aos estudos iniciais sobre a guerra, sobretudo no início do mundo 
moderno, e relembrar a formação do Direito Internacional. Hoje, 
ainda que sejam repelidos por muitos Estados, vemos conflitos ar-
mados serem deflagrados continuamente por nações que preferem 
recorrer às armas a utilizar-se da diplomacia e instituições que se 
28 SPRING, Baker. Operation Iraqi Freedom: Military Objectives Met. 
[S. l.]: 2003. Disponível em: <http://www.heritage.org/research/reports/2003/04/
operation-iraqi-freedom-military-objectives-met> Acesso em 02 set. 2014
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preocupam com a manutenção da paz. Muitos estudiosos consi-
deram as ciências da guerra, desde a antiguidade até os dias atuais, 
como um dilema moral e político que divide governantes sobre 
a justiça e necessidade de um conflito armado. Juristas e teóricos 
como Michael Walzer, Norberto Bobbio e Paulo Emílio Macedo 
buscam debater as minúcias da guerra e o contexto em que são in-
seridas como forma de entender suas motivações e resultados atra-
vés de estudos históricos sobre o tema.

Podemos atribuir aos romanos o legado deixado ao Ocidente 
acerca de uma tradição filosófica e jurídica. Dentre o que nos foi 
deixado, destacamos aqui a concepção de Jus Gentium29, o “direito 
das gentes”, que pensado como forma de nortear as relações entre 
as tribos romanas evoluiu até ser aplicado ao tratamento que se 
dava aos estrangeiros (peregrim), recepcionando e reelaborando os 
costumes dos outros povos. Como suas normas eram, em sua essên-
cia, inspiradas nos costumes dos povos, não é incomum confundir 
o direito das gentes com o direito natural30. Porém, Ulpiano iria 
diferenciar ambos ao afirmar que, na verdade, o direito das gentes 
tratava apenas de uma parte do direito natural, a parte legada aos 
estudos dos seres humanos31. 

Um estudo mais profundo da doutrina da “guerra justa” nos 
mostra que a mesma remonta novamente aos romanos e ao jus fe-
tiale, uma “cúpula” de sacerdotes encarregados de deliberar sobre as 
guerras, se estas eram justas e se se cumpriam com suas condições.32 

29 “O jus gentium encerra consigo a exigência de um direito universal, 
de um direito que deveria ser, em princípio, aceito por todos os homens, de-
veria ser um ramo não nacional, mas aberto à diferença.” Ver em: MACEDO, 
Paulo Emílio Vauthier Borges de. O Nascimento do Direito Internacional. São 
Leopoldo: UNISINOS, 2009b.
30 “O direito natural, desde os romanos, cumpre a função de funda-
mentar o direito comum entre povos e indivíduos, que não tenha emanado da 
vontade legislativa de uma civitas. Somente quando o conceito de direito das 
gentes adquirir uma autonomia face ao de direito internacional será possível 
afirmar que existe uma concepção moderna de direito internacional” Ver em: 
MACEDO, Paulo Emílio. 2009b. (Op. cit. p. 79)
31 MACEDO, Paulo Emílio. 2009b. (Op. cit. p. 46)
32 Para os fetiale, as condições indispensáveis para que uma guerra fosse 
autorizada eram duas: uma notificação oficial ao oponente acompanhada de 
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O desenvolvimento do conceito ao longo dos séculos foi influen-
ciado pelas relações pessoais e pelo contexto em que se inseriam, 
tendo o pensamento sido pautado principalmente pela sua relação 
com a religião, uma vez que o estudo da doutrina foi de grande 
interesse dos teólogos durante a Baixa Idade Média, quando Santo 
Agostinho apresenta os primeiros escritos sobre o assunto33.

As diversas matrizes teóricas do direito desenvolvidas historica-
mente separavam o campo de estudo em tempos e condições re-
lacionadas aos conflitos, até que o estudo da guerra passou a se 
mesclar com o estudo do Jus Gentium, por este estar relacionado à 
existência de uma Comunidade Internacional acima do Estado que 
envolveria tratados e acordos entre os Estados34. Para Francisco de 
Vitória, a soberania dos Estados estava limitada por esta comuni-
dade de que tratava o direito das gentes, como um todo orgânico, 
superior à vontade distinta das partes35. 

Dentre as vertentes de estudo da guerra, entendemos o jus in 
bello (“direito da guerra”) como o conjunto de normas derivadas de 
um direito costumeiro que deveriam nortear as condutas de um Es-
tado durante o período conflitivo e que influenciaram os princípios 
dos Direitos Humanos, como a proteção dos civis, a proporciona-
lidade de ataques, etc. Já o jus ad bellum – ou “direito à guerra” 
– ocupa-se de analisar as motivações de uma guerra e a moralida-
de do conflito36. Podemos relacionar estas características à antiga 
um prazo de resposta e, enfim, uma declaração formal de guerra. Ver em: MA-
CEDO, Paulo Emílio.  2009b. (Op. Cit. p. 88)

33 MACEDO, Paulo Emílio. 2009b. (Op. Cit. p. 87)
34 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de Filosofia do 
Direito.  Compiladas por Nello Morra. Tradução e notas: Márcio Pugliesi, Ed-
son Bini, Carlos E. Rodrigues, p. 21. apud DOMINGOS, Terezinha de Olivei-
ra; CARISTINA, Jean Eduardo Aguiar. Arminianismo e Hugo Grócio: O Ca-
minho para o Jus-Humanismo Pela Trilha do Livre-Arbítrio e o Racionalismo 
da Guerra como Pressuposto de Uma Paz Inata. p. 4. [S.l.: s.n. s.d] Disponível 
em: <http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=1511919f603e917a> 
Acesso 06 jun. 2014.
35 MACEDO, Paulo Emílio. 2009b. (Op. cit. p. 80)
36 WALZER, Michael. Guerras Justas e Injustas: Uma Argumentação 
Moral Com Exemplos Históricos. Tradução: Waldea Barcellos. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003. p. 34
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doutrina da “guerra justa”37, principalmente com a ideia da guerra 
como uma última alternativa e uma resposta direta a uma agressão 
injusta38. Estes quesitos, pois, poderiam tornar uma guerra uma 
ação moralmente aceita. Encontramos indícios da discussão sobre 
a moralidade desde os tempos em que se estudavam os conflitos 
intertribais em sociedades antigas muito antes do desenvolvimento 
do “direito das gentes”, assim como a exposição da problemática 
em Cícero, no seu De Officiis, apresentando condições para uma 
guerra fosse considerada justa: 

Numa República deve-se antes de tudo o mais observar os di-
reitos da guerra: há duas espécies de conflitos, os que se resolvem 
por debate e os que se resolvem pela violência; como o primeiro 
é exclusivo do homem e a outra é comum aos animais, só se deve 
recorrer a esta se for impossível empregar aquele39.

No século XVI a “Disputa de Valladolid”40  se destaca entre os 
37 A doutrina da “guerra justa” pode ser considerada em seu nascimento 
uma doutrina cristã, uma vez que foi concebida após o início das guerras cris-
tãs, quando se passou a questionar se era de fato justo que soldados cristãos 

entrarem em guerra pelo Estado. Ver em: MACEDO, Paulo Emílio Vauthier 
Borges. Hugo Grotius: O Jurista da Guerra e da Paz.  Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006.
38 MACEDO, Paulo Emílio. 2006 (Op. cit. p. 18)
39 CÍCERO, 1962, p. 507. apud ROMÃO, Rui Bertrand. Guerra. 
Dicionário de Filosofia Moral e Política. Instituto de Filosofia da Linguagem. 
[S.l. s.n. s.d.] Disponível em <http://ifl.pt/file/uploads/4aa8d9739ffe05c-
532634d749bff233d.pdf> Acesso em: 04 nov. 2014
40 “Disputa de Valladolid” é como ficou conhecido o histórico debate 
entre Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda, na cidade de Vallado-
lid na Espanha, em 1550 e 1551. O foco principal do debate seria a submissão 
dos indígenas do “Novo Mundo” (América) ao trabalho forçado e a guerra 
contra as tribos para lhes impor o catolicismo. De um lado, Sepúlveda defendia 
a guerra aos índios baseado na teoria da “Escravidão Natural”, a qual versava 
sobre a condição natural de alguns à servidão, enquanto outros nasceram para 
comandar. Esta condição dos índios devia-se, pois, a ser parte da “barbárie” 
humana e não tinham capacidade de levar uma vida racional e moralmente 
independente, entre outros argumentos. Do outro lado da disputa, Las Casas 
se dizia completamente contra ao uso da força como instrumento de punição 
àqueles que não acreditavam em Cristo. Para Las Casas, os índios não poderiam 
ser considerados bárbaros, pois todos os frutos da natureza são perfeitos e a eles 
nunca faltaria a razão. Outros argumentos de Las Casas se apoiavam em princí-
pios Cristãos, como a proteção ao próximo, além da de defender a despropor-
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eventos em que o mérito do uso da força foi questionado quando 
Bartolomé de Las Casas e Juan Ginés de Sepúlveda discutiam acer-
ca da legitimidade das guerras travadas pela coroa espanhola no 
Novo Mundo41. 

Encontramos principalmente nos primeiros estudos de Santo 
Agostinho o desenvolvimento de critérios que tornariam uma guer-
ra um ato moralmente aceito, uma “extensão do ato de governar” 
ou um “exercício da autoridade”. Seus pensamentos seriam resga-
tados e aperfeiçoados posteriormente por São Tomás de Aquino e 
Francisco de Vitória, tendo este primeiro afirmado, sobre as carac-
terísticas de uma guerra justa:

Em primeiro lugar, a autoridade do Príncipe que tem mandato 
para ordenar que se faça uma guerra [...] Em segundo lugar, uma 
guerra justa deve ser feita por uma causa justa, ou seja, é preciso 
que aqueles que se ataca mereçam pela sua culpa serem atacados42.

Percorrendo os debates sobre a guerra, dos romanos ao famoso 
“Debate de Valladolid”, percebe-se que a “guerra justa” seria apenas 
um meio de perseguir a paz, quando esgotados os outros meios, 
quando não houvesse uma via intermediária.43 Um longo caminho, 
pontilhado por debates em sua maioria entre teólogos, juristas e 
estudiosos discutindo as verdades dos seus tempos, foi percorrido 
até chegar nas reflexões de Grotius.

2.2 Hugo Grotius e a Teoria da “guerra justa”

cionalidade da guerra em relação aos índios. Pela dificuldade de declarar um 
vencedor, a “Disputa de Valladolid” se encerrou sem um vencedor, apenas com 
a promessa de novas investigações seriam feitas sobre os casos. Ver em: GO-
MES, Renata Andrade. A Controvérsia de Valladolid: Debate Acerca da Guerra 
Justa, Escravização dos Índios e a Questão do Nascimento dos Direitos 

Humanos. [S.l.: s.n.]. Ver em <http://jus.com.br/artigos/17394/a-controversia-
de-valladolid-debate-acerca-da-guerra-justa-escravizacao-dos-indios-e-a-ques-
tao-do-nascimento-dos-direitos-humanos> Acesso em: 28 out. 2014
41 TODOROV, Tzvetan. A Conquista da américa: A Questão do Outro. 
p. 148-152. São Paulo: Martins Fontes, 1998.
42 ROMÃO, Rui Bertrand. (Op. cit.)
43 MACEDO, Paulo Emílio. 2006. (Op. cit. p. 96)
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A teoria da “guerra justa” propriamente dita desenhou-se através 
dos estudos do jurista holandês Hugo Grotius44. Tendo seu talento 
identificado desde cedo através de seus estudos, Grotius chegou a 
ser reconhecido como o “Milagre da Holanda” por Henrique IV, 
rei da França, por sua desenvoltura em meio aos cenários políticos 
e culturais problemáticos.45 Após exercer alguns cargos políticos e 
adquirir vasta experiência como jurista, Hugo Grotius teve que se 
retirar dos Países Baixos devido ao golpe calvinista de 1618. Foi no 
exílio, em Paris, que publicou a obra que lhe conferiria o título de 
“pai” do Direito Internacional: De Jure Belli ac Pacis (Direito da 
Guerra e da Paz)46. 

A Europa, terra de Grotius, ficou marcada no século XVII por 
movimentos de dissolução, constituição, integração e reorganização 
dos Estados, o que deixava a era medieval para trás. Neste ambiente 
conturbado, Grotius escreveu o livro O Direito da Guerra e da Paz, 
enquanto buscava meios de manter um ambiente internacional não 
conflituoso, estável.47 Juntamente com Alberico Gentili, inaugurou 

44 Os trabalhos de Hugo Grotius foram de extrema importância para os 
estudos das relações entre Estados e para o entendimento que temos hoje da co

munidade internacional. Seus ideais inspiraram teóricos clássicos das RI’s como 
Martin Wight e Hedley Bull. Wight atribuiu à Grotius uma das suas três tradi-
ções do pensamento ocidental utilizadas para analisar as relações internacionais: 
o racionalismo grociniano. Seguindo neste caminho, Bull posteriormente iria 
iniciar a criação de uma teoria das Relações Internacional diretamente inspira-
da nos ideais e conceitos criados por Hugo Grotius. Em seu livro A Sociedade 
Anárquica (1977) Bull recoloca Grotius no debate internacional através de suas 
concepções de uma sociedade internacional mundial. Ainda que não possuísse 
um poder centralizado, esta sociedade – uma sociedade anárquica de Estados 
– seria legítima, pois os Estados mantinham suas relações baseados em regras 
e costumes comuns. Ver em: BRAUCH, PD. Dr. Hans Günter. The Three 
Worldviews of Hobbes, Grotius and Kant. Free University of Berlin, 2004. 
Disponível em: <http://www.afes-press.de/pdf/Hague/Brauch_Worldviews.
pdf> Acesso em 06 nov. 2014
45 DOMINGOS, Terezinha de Oliveira. (Op. cit. p. 4)
46 É importante ressaltar que além de tratar sobre o Direito da Guer-
ra, em De Jure Belli ac Pacis Grotius disserta sobre o direito da paz. Por isso, 
alguns autores atribuem à Grotius a redação de um tratado sistemático do 
Direito Internacional como vemos hoje em nossas instituições internacionais. 
Ver em: MACEDO, Paulo Emílio. 2006 (Op. cit. p. 101)
47 MIGON, Eduardo Xavier Ferreira. Guerra e Paz: Síntese da Con-
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a teoria da “guerra justa” – bem como do Direito Internacional 
em sua generalidade - independente da teologia e de uma vontade 
suprema, como se ainda que negada a existência divina tais regras 
continuasse a ser válidas48. Assim, Grotius diria:

Via no universo cristão uma leviandade com relação à guerra 
que teria deixado envergonhadas as próprias nações bárbaras. Por 
causas fúteis ou mesmo sem motivo se corria às armas e, quando já 
com elas às mãos, não se observava mais respeito algum para com 
o direito divino nem para com o direito humano, como se, pela 
força de um edito, o furor tivesse sido desencadeado sobre todos os 
crimes [...]”.49

Para Grotius, seria de entendimento do homem o direito, por 
pendor de viver de forma social, se inter-relacionar com outros ho-
mens e priorizar o bem, ainda que em detrimento de seu proveito, 
como uma ação altruísta.50

Este cuidado pela vida social, de que falamos de modo muito 
superficial, e que é de todo conforme o entendimento humano é 
o fundamento do direito propriamente dito, ao qual se referem o 
dever de se abster do bem de outrem, de restituir aquilo que, sem 
ser nosso, está em nossas mãos ou o lucro que disso tiramos, a obri-
gação de cumprir as promessas, a de reparar o dano causado por 
própria culpa e a aplicação dos castigos merecidos entre os homens 
[...]51. 

Em sua obra o Direito da Guerra e da Paz, Grotius pondera 
tribuição de Grotius e Bobbio. Coleção Meira Mattos, Revista das Ciências 
Militares, v. 2, n. 26, p.2. Rio de Janeiro: 2012 Disponível em: <http://www.
academia.edu/2100686/Guerra_and_Paz_s%C3%ADntese_da_contribui%-
C3%A7%C3%A3o_de_Grotius_e_Bobbio> Acesso em: 08 nov. 2014

48 Segundo Paulo Emílio, Grotius não autorizava guerras santas: “A me-
lhor razão em favor da opinião que nega que tais guerras sejam justas é aquela 
que Deus basta para punir as faltas que se cometem contra Ele”. GROTIUS, 
Hugo. O Direito d a Guerra e da Paz, p. 857 apud MACEDO, Paulo Emílio. 
2006 (Op. Cit. pág. 103)
49 Juristas Hugo Grotius (2004, p. 51) apud PALÁCIOS JR, Alberto. 
2011. (Op. cit. p. 44)
50 DOMINGOS, Terezinha de Oliveira. (Op. Cit. p. 10)
51 GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. Tradução: Ciro 
Mioranza, p. 39 apud DOMINGOS, Terezinha de Oliveira. (Op. Cit. p. 11)
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ainda sobre a relação do direito civil, criado em uma nação através 
da aceitação tácita de costumes de acordo com a utilidade para cada 
sociedade, como uma união perfeita dos homens. Desta forma, as 
noções de direito iriam diferir entre cada Estado soberano, de acor-
do com sua utilidade. Ainda assim, há de se identificar utilidades 
comuns a todos os Estados, o que gera então o “direito das gen-
tes” – jus gentium - E quando as normas deste direito positivado 
fossem desrespeitadas e não houvesse meio pacífico de reparação, 
surgiria então a guerra (fosse pública, privada ou mista52 – na teoria 
de Grotius), estado no qual voltaria a prevalecer o direito natural, 
de acordo com Grotius, uma vez que este seria mais estável e não 
suscetível às vontades dos príncipes e soberanos. 53

A argumentação de Grotius acerca da legitimidade destas guer-
ras, pode se dizer, ganha destaque na teoria do Direito Internacio-
nal, uma vez que sua preocupação fundamental era descobrir se 
haviam causas justas para as guerras e quais seriam, para então es-
tudar os eventos das guerras religiosas e guerras preventivas. Sobre 
a justiça, estava claro para Grotius: “ora, é injusto o que repugna à 
natureza da sociedade dos seres dotados de razão”. Pois então, o que 
seria o justo? Em Grotius encontramos o argumento de que não há 
utilidade da guerra ao Estado, não podendo este utilizar esta ideia 
como pretexto ou causa para uma guerra preventiva, contrapondo-
se ao ideal de Gentili que, por sua vez, acreditava na legitimidade 
de guerras travadas pelo “justo temor” ou para o equilíbrio de po-
deres54. Para justificar uma guerra, diria Grotius, tem de existir os 
pretextos e as causas. Os pretextos deveriam ser apresentados pu-

52 Para Grotius, uma guerra pública poderia ser uma guerra solene, ple-
na, menos solene ou imperfeita. Uma guerra solene é quando a autoridade está 
investida de um poder soberano e formalidades são cumpridas. Já uma guerra 
imperfeita é feita sem a observância de nenhuma formalidade. Uma guerra 
mista compreende, dentre diversas modalidades, uma guerra de súditos contra 
governantes. Por fim, Grotius aceita a existência de guerras privadas a partir da 
lógica de que “os poderes públicos constituem fruto do engenho humano, não 
divino”. Ou seja, nenhum direito confere ao Estado que já não confira, primei-
ramente, ao homem. Ver em: MACEDO, Paulo Emílio. 2006 (Op. Cit. p. 98)
53 PALÁCIOS JR, Alberto. 2011. (Op. cit. p. 44)
54 Idem
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blicamente pelas autoridades políticas, enquanto as causas de uma 
guerra serviriam para aconselhar sobre a necessidade de se recorrer 
às armas.55 Caso falte à situação alguma destas, tal conflito não pas-
saria de um ato desnecessário, portanto uma guerra injusta.

Por estes motivos, Grotius nega as causas reconhecidas por Gen-
tili, citadas anteriormente, uma vez que o simples temor de uma 
nação vizinha não torna o ato numa necessidade do Estado56.  Seria 
justo e necessário, portanto, somente se houver a capacidade/po-
tencia (culpa) somada à intenção do outro Estado de lhe infringir 
algum dano (dolo). Por esta definição atinge-se a ideia de que uma 
guerra simplesmente preventiva não seria justa nos termos do direi-
to natural uma pequena ameaça ou afirmação da potência de outra 
nação não deveria resultar no conflito armado.

Não se deve de modo algum aprovar a opinião daqueles que 
querem que seja uma justa causa de guerra, se um vizinho que não 
está impedido por algum tratado erga uma fortaleza em seu territó-
rio ou qualquer outra fortificação que poderiam algum dia causar 
um dano. Contra estes temores se deve opor de seu lado fortifica-
ções em seu próprio território e outros remédios semelhantes, se 
existirem, mas não recorrer às armas.57

Por fim, podemos concluir através das citações acima que to-
das as causas de uma guerra resumem-se numa injúria causada aos 
direitos subjetivos. Assim, ressaltamos a importância da ideia de 
legitima defesa, da reivindicação de um direito real, pessoal ou de 
crédito, o que consistiam também na punição pelas injúrias causa-
das. Entretanto, é importante ressaltar que Grotius prima pela mo-
deração e prudência como que para prevenir-se de um erro, ainda 
que a justiça de uma guerra esteja explícita. 

 

55 Idem
56 Ainda que o ato seja útil, isto não daria um caráter de justiça. Ver em: 
PALÁCIOS JR, Alberto. 2011. (Op. cit., p.77)
57 GROTIUS, Hugo, p.928 apud PALÁCIOS JR, Alberto. 2011. (Op. 
cit., p.77)
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3. Uma leitura da invasão do Iraque sob o conceito 
grociniano de “guerra justa”

A invasão norte-americana no Iraque trouxe para os debates in-
ternacionais contemporâneos o tema da “guerra justa”. Adaptado 
ao ambiente internacional do início do século XXI, e manejado 
em função dos interesses conjunturais norte-americanos, o concei-
to grociniano, sem necessariamente a evocação do autor, ocupou 
um lugar central nas justificativas que conduziram a guerra contra 
o Iraque. O uso da força como instrumento de política externa que 
há muito era criticada no cenário internacional voltou à mesa de 
debate, agora reconsiderados de acordo com o contexto em que 
era empregada, e trouxe consigo diversos questionamentos sobre o 
direito dos Estados de agirem unilateralmente em caso de possíveis 
ameaças. 

A discussão sobre a intervenção externa em países soberanos no 
âmbito da Assembleia Geral da ONU resultou, em 2001, na cria-
ção de uma Comissão Internacional sobre Intervenção e Soberania 
Estatal (ICISS) com o intuito de deliberar sobre as aceitáveis causas 
de interferir em um país com base em discursos de proteção dos 
direitos humanos e manutenção da paz, o que atingiu diretamente 
a intenção dos Estados Unidos de um ataque ao Iraque com base 
da defesa do país do governo Saddam Husseim. Segundo Paulo 
Emílio Macedo: 

Esse documento retoma os antigos argumentos da tradição da 
guerra justa, o direito de guerra medieval, para determinar as con-
dições sob as quais pode ser efetuada uma intervenção humanitária. 
O objetivo principal desse relatório consiste, portanto, em estabele-
cer parâmetros mais seguros para a legalidade de uma intervenção58. 

58 Os critérios do ICISS para uma justa causa de guerra eram: “auto-
ridade competente”, “justa causa”, “intenção reta”, “último recurso”, “meios 
proporcionais” e “perspectivas razoáveis de êxito”. Ver em: INTERNATIONAL 
Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS). The Responsibili-
ty to Protect: Report of the Commission on Intervention and State Sovereign-
ty. Ottawa: International Development Research Centre, dezembro 2001. apud 
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A evolução do Direito Internacional e seus princípios estão in-
trínsecos na evolução das relações internacionais, e o debate sobre a 
utilização da força armada continua vivo no cenário internacional. 
Através das obras de Michael Walzer como o livro Guerras Justas 
e Injustas: Uma Argumentação Moral Com Exemplos Históricos, 
entre outros estudiosos do direito e áreas afins, estes princípios es-
tão sendo repaginados, resultando no desenvolvimento de concei-
tos atuais, destacando-se o de Segurança Coletiva e as posteriores 
criações de instituições internacionais com o intuito de regula-
mentar o uso da força armada. Até o Pacto de Briand-Kellog59 não 
houve um sucesso efetivo das medidas de contenção de conflitos 
armados60, e hoje vemos a Organização das Nações Unidas (ONU) 
como o principal órgão internacional responsável pela manutenção 
da paz mundial e suas diretrizes tendem a ser respeitas por seus 
Estados signatários.

Tendo em vista o desenvolvimento do direito e as demais vari-
áveis das relações internacionais, hoje é possível identificar moti-
vos reconhecidos internacionalmente como morais para que uma 
guerra seja empreendida. De acordo com a Carta da Organização 
das Nações Unidas, quatro motivos conferem legitimidade a uma 
guerra: a) o exercício da legitima defesa individual e coletiva; b) 
ações coletivas de manutenção da paz pela ONU; c) autodeter-
minação dos povos; d) intervenções humanitárias61. Os conceitos 
e situações belicosas foram posteriormente definidos com maior 

MACEDO, Paulo Emílio. 2009a. (Op. cit. p. 17)
59 O Tratado de Paris de 1928, comumente conhecido como Pacto 
Briand-Kellog, foi ratificado inicialmente por países como Alemanha, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, França e Bélgica. Por este pacto estas nações se 
comprometiam a não utilizar mais a guerra como uma ferramenta de rela-
ções internacionais, salvo no caso de legítima-defesa. Ver em: PUREZA, José 
Manuel. Da guerra justa à guerra justificada? Política Internacional, Vol. 1, Nº 
10. [Lisboa]: 1994-1995. Disponível em: https://estudogeral.sib.uc.pt/bitstre-
am/10316/13276/1/Da%20guerra%20justa%20%C3%A0%20guerra%20
justificada.pdf Acesso em: 05 jun. 2014
60 Nota-se que o principal organismo de segurança internacional criado 
até a firmação do Pacto de Briand-Kellog havia sido a Liga das Nações, que viu 
seus princípios ruírem com os adventos das duas Grandes Guerras Mundiais.
61 PALÁCIOS JR, Alberto. 2011. (Op. cit. p. 84)
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propriedade em 1974, na Resolução n°3.314 da Assembleia Geral 
da ONU62. Ao rever tais princípios, é possível visualizar uma ma-
terialização dos conceitos expostos por Hugo Grotius, moldados e 
regulamentado por um institucionalismo internacional moderno, 
o que também fez parte dos estudos do jurista holandês em resposta 
aos conflitos que marcaram sua época.

Desde a sua criação, a ONU vinha paulatinamente ganhando 
espaço e reconhecimento dos Estados. Entretanto, após quase 20 
anos a organização ainda enfrentava muitos desafios, pois o cenário 
internacional continuava instável e algumas nações ainda buscavam 
medir forças e atingir resultados através do uso da força. Dentre 
os eventos que abalaram a ordem mundial, o caso da intervenção 
armada dos Estados Unidos no Iraque em 2002 chocou a comuni-
dade internacional. O país que protagonizou a ação, em desacordo 
com a ONU, era um dos membros permanentes do Conselho de 
Segurança. Ainda que as normas da organização criada para manter 
a paz não possam ser consideradas leis universais, é de se esperar 
que ao menos seus Estados-membros cumpram com os tratados 
que assinaram. 

A nova conjuntura internacional após o fim da Guerra Fria, so-
mada aos atentados do “11 de setembro” e o pânico que se instau-
rou nos Estados Unidos, fez com que os olhos da Casa Branca se 
voltassem novamente ao Oriente Médio, desta vez na busca pelos 
responsáveis pela ação terrorista. Os conflitos no Kuwait, que le-
varam à Operação Tempestade no Deserto em 1991, e as diversas 
tentativas de intervenção da ONU, colocaram novamente o Iraque 
na mira dos Estados Unidos. É possível admitir que, ainda que não 
tivessem o “aval” das Nações Unidas, o Estado norte-americano já 
planejava desde o início das negociações de paz uma intervenção 
militar. 

Segundo Alberto Montoya, os atentados terroristas trouxeram 
novidades para o debate jurídico acerca de guerras preventivas. 
Uma nova discussão seria formada acerca do conceito de “guerra 

62 Idem
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preemptiva” como forma de deter as novas ameaças de forma mais 
efetiva. Apesar dos conceitos de “guerra preventiva” e “guerra pre-
emptiva” serem comumente conhecidos – o que, por vezes, fez com 
que estudiosos não os diferenciassem – é importante ressaltar as 
diferenças entre ambos. Enquanto uma guerra preventiva baseia-se 
numa ação militar com base numa ameaça futura, ainda que hipo-
tética, a guerra preemptiva seria uma reação a uma ameaça eminen-
te, irremediável e sem margem de manobra diplomática/pacífica63. 
Ainda que as evidências induzam à ideia de que, na verdade, a Ope-
ração Iraqi Freedom se tratou de uma manobra preventiva, Bush 
empenhou-se através de discursos e do National Security Strategy 
para “transformar” os fatos em justificativas para uma guerra pre-
emptiva. Segundo o presidente norte-americano, naquela conjun-
tura seria necessário adaptar o conceito de “ameaça eminente” de 
acordo com as capacidades e objetivos dos adversários da época, 
pois as facções terroristas e os países que as apoiam não apresenta-
riam os mesmos indícios de ataque tradicionais e não havia meio de 
prever quando estes países iriam agir e utilizar as armas (incluindo 
as de Destruição em Massa) que conseguiam de forma ilegal. Tendo 
esse argumento em vista, e os riscos que corriam, a Casa Branca não 
hesitaria em agir preemptivamente (ou preventivamente). Segundo 
George W. Bush:

The United States has long maintained the option of preemp-
tive actions to counter a sufficient threat to our national security. 
The greater the threat, the greater is the risk of inaction – and the 
more compelling the case for taking anticipatory action to defend 
ourselves, even if uncertainty remains as to the time and place of 
the enemy’s attack. To forestall or prevent such hostile acts by our 
adversaries, the United States will, if necessary, act preemptively.64 

63 RAMMINGE, Erica. (Op. cit. pág. 4)
64 “Os Estados Unidos mantêm há muito como opção ações preempti-
vas para combater uma ameaça à segurança nacional. Quanto maior a ameaça, 
maior é o risco de inação – e maior a obrigação de tomar necessárias medidas 
antecipatórias para nos defender, mesmo que haja incerteza quanto ao momen-
to do ataque do inimigo. Para prevenir ou impedir tais atos hostil dos nossos 
adversários, os Estados Unidos, se necessário, agirá preemptivamente.” (Tradu-
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Paralelamente ao novo debate, surgiram também duas vertentes 
sobre a relação dos Estados Unidos com o Iraque: a primeira seria 
uma discussão sobre a legítima defesa contra ameaças de grupos ter-
roristas e de Estados que abrigam e/ou apoiam facções terroristas; 
a outra vertente versa sobre a legitimidade destas guerras preemp-
tivas (ou preventivas).65 Com as características de “guerra preemp-
tiva” expostas acima, é possível visualizar elementos da doutrina da 
“guerra justa” de Grotius discutidos anteriormente, pois ambas as 
ideias convergem ao ponto em que reconhecem um perigo eminen-
te como uma justa causa para uma ofensiva militar, quando não há 
alternativa que não um ataque.

Durante o processo de dissuasão por parte das Nações Unidas da 
Guerra do Kuwait, os Estados Unidos construíam seus argumentos 
para justificar uma ação militar no Iraque com base nos princí-
pios constitucionais da ONU e, principalmente, no conteúdo das 
Resoluções do Conselho de Segurança sobre a guerra. A partir da 
Resolução 1441, não ficou difícil para a Casa Branca interpretar a 
mesma como uma autorização para o uso das forças armadas, ainda 
que nada na Resolução tenha transferido a qualquer Estado o poder 
de decidir o conflito de forma unilateral.66 Os conceitos de autode-
fesa e de segurança coletiva foram exaustivamente explorados por 
Bush nos seus discursos. 

Como é possível perceber nos discursos proferidos pela Casa 
Branca muitos aspectos e argumentos se assemelham ao pensamen-
to do jurista Hugo Grotius sobre as justificativas plausíveis para a 
declaração de uma guerra. Se esta ação militar foi de fato uma guer-
ra preemptiva (e não preventiva), a construção da legitimidade da 
guerra se aproxima ainda mais da ideia de uma guerra justificável. 
Para Grotius uma guerra é justa quando há de fato a capacidade do 
inimigo de iniciar o conflito somada a real intenção de ataque, a 
ameaça iminente. Mas isto não é o suficiente. As causas da guerra 

ção) Ver em UNITED States of America, 2002 (Op. cit. p. 15)

65 PALÁCIOS JR, Alberto. 2011. (Op. cit. pág. 93)
66 MACEDO, Paulo Emílio. 2009a. (Op. cit. p. 22)
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devem ser apresentadas publicamente por uma autoridade reconhe-
cida. Além disso, Grotius ainda trata de identificar os tipos de guer-
ra: Seria uma guerra pública, privada? Solene ou Informal? Tendo 
em mente tais considerações podemos analisar a aplicabilidade dos 
conceitos de “guerra justa” grociniano na invasão do Iraque.

   Iniciemos com a capacidade de infligir dano através de um 
ataque ao inimigo. É sabido que os Estados Unidos estavam certos, 
ou pelo menos assumiam publicamente esta certeza, que o Iraque 
trabalhava no desenvolvimento de “armas de destruição em massa” 
(ADM) e que possuíam tecnologia suficiente para colocá-las em 
funcionamento. Porém, diversas inspeções realizadas por profissio-
nais da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) traziam 
relatórios inconclusivos em relação à produção de ADM no Iraque 
após as sanções impostas pelas Nações Unidas. Frente a esta incapa-
cidade de comprovar que não havia sequer rastros desta produção, 
os Estados Unidos passaram a sustentar insistentemente a existên-
cia destas armas.

At the time of the Gulf War, we acquired irrefutable proof that 
Iraq’s designs were not limited to the chemical weapons it had used 
against Iraq and its own people, but also extended to the acquisi-
tion of nuclear weapons and biological agents.67

Além disso, acreditava-se que o Iraque abrigava diversos suspei-
tos de terrorismo e compactuava com a mais temida facção terro-
rista do momento: a Al Qaeda68. Portanto, era legítimo admitir, da 
ótica dos Estados Unidos, que com o apoio da Al Qaeda (que já 
havia provado sua capacidade nos atentados ao World Trade Cen-
ter) e a posse de armas nucleares o Iraque reunia sim condições de 

67 “Na época da Guerra do Golfo nós adquirimos provas irrefutáveis 
de que os planejadores do Iraque não se limitavam apenas às armas químicas 
que usou contra o Iraque e contra o seu povo, mas se estendiam à aquisição de 
armas de armas nucleares e agentes biológicos.” (Tradução livre) Ver em UNI-
TED States of America, 2002. (Op. cit. p. 14)
68 THE White House. Remarks by the President in Colorado Welcome, 
Office of the Press Secretary, [Washington]: 2002. Disponível em: <http://ge-
orgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/10/20021028-5.html> 
Acesso em: 04 nov. 2014
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atacar os Estados Unidos ou qualquer outro país. Outro pronto 
de aproximação com a teoria de Grotius que merece destaque é a 
suposição de que havia, por parte do Iraque, a intenção de atacar 
os Estados Unidos ou seus aliados. Para tanto, deve-se considerar 
quais os “sinais” que estavam levando a Casa Branca a acreditar 
que estava frente à ameaça iminente. Para Bush, desde os atentados 
de Setembro de 2002 os Estados Unidos estavam sob constante 
ameaça. Até o terrível dia 11 deste mês os conflitos que assola-
vam o Oriente Médio não haviam atingido o território americano. 
Portanto, até o fatídico dia uma intervenção norte-americana não 
havia sido necessária. Agora, porém, a guerra atingira seu território 
e não era possível ignorar o perigo. Pois além do medo de novos 
ataques ao seu território, eles se viam também como protetores da 
liberdade, da paz e da segurança de seus aliados.

Somamos aos fatos o medo que se construiu sobre a figura de 
Saddam Hussein. Afinal, uma das lutas do governo Bush era justa-
mente contra governos considerados tirânicos e não adeptos da de-
mocracia. O governo iraquiano já se mantinha no poder há mais de 
duas décadas, com ações que consagraram seu mandato, aos olhos 
de Washington, como tirânico e perigoso69. A Casa Branca enfati-
zou diversas vezes em seus discursos que Estados controlados por 
ditadores não eram confiáveis e estavam cada vez mais suscetíveis à 
influência terrorista. 

See America is still under threat. Oh, we can play like we are 
aren’t; we can play like there’s not a threat out there, but that’s just 
not the way I am. [...] The most important job we have as gover-
nment is to protect innocent life. And the reason why the issue is 
still alive is because there’s an enemy lurking around out there that 
is pretty tough. And they’re resolute. And they’re driven by hatred. 

69 Bush constantemente relembrava estes acontecimentos em seus dis-
cursos que ganhavam força ao declarar que o Iraque abrigava diversos terroris-
tas, bem como produzia muitas armas químicas e biológicas, que usava contra 
a própria população iraquiana e de países vizinhos. Ver em: THE Guardian. 
Transcript: George Bush’s speech on Iraq. Disponível em <http://www.theguar-
dian.com/world/2002/oct/07/usa.iraq> [S. l.]: 2002. Acesso em: 04 nov. 2014
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They hate what we love.70

Entretanto, nota-se que não houve nenhuma declaração de 
guerra por parte do Iraque a nenhum país ocidental, quanto menos 
aos Estados Unidos. Então é possível acreditar que Bush decidiu 
agir preventivamente? A Doutrina Bush já havia tratado de distin-
guir, como vimos anteriormente, um ataque preventivo de uma 
ação preemptiva, e suas medidas estavam pautadas de acordo com 
o segundo conceito. Lendo a situação em termos da “guerra jus-
ta” grociniana, faz-se evidente a transformação e a manipulação de 
conceitos a fim de conceder a esta guerra uma nova “classificação”. 
O presidente Bush entendia que no cenário atual não seria mais 
necessária uma ameaça declarada, direta, incontestável. Segundo 
o presidente norte-americano, a simples capacidade de um Estado 
passaria a ser vista também como intenção. 

Afinal, de acordo com esta lógica, porque um Estado iria querer 
se fortalecer na área nuclear, contrariando as normas do Tratado de 
Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP)71, se não pretendesse 
usá-las? Além das novas tecnologias e da imprevisibilidade de ação 
dos grupos terroristas, os Estados Unidos utilizavam também o ar-
gumento de que, com o grande impacto dar armas nucleares, talvez 
70 “Veja, a América ainda está sob ameaça. Nós podemos fingir que não 

estamos, podemos fingir que não há uma ameaça lá fora, mas eu não sou assim. 
O trabalho mais importante que temos no governo é proteger vidas inocentes. 
E o motivo pra o problema ainda estar vivo é porque o inimigo está à espreita 
lá fora e ele é muito difícil. E ele é resoluto. E eles são guiados pelo ódio. E 
eles odeiam tudo o que amamos” (Tradução livre) Ver em: THE White House, 
2002. (Op. cit.)
71 O Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares foi firmado em 
1968, tendo entrado em vigor em 1970, com o intuito de impedir a prolifera-
ção nuclear. Aos países que já possuíam armas nucleares à época da assinatura 
do Tratado foi permitido que mantivessem as mesmas, desde que não compar-
tilhassem com terceiros tecnologia, armamento ou quaisquer derivados. Hoje, 
o tratado conta com 189 signatários e conta com a Agência Internacional de 
Energia Atômica para desempenhar as fiscalizações. Ver em: FONSECA, Lean-
dro Dalalibera. TNP e o Regime Internacional de Não-Proliferação: Desafios 
Contemporâneos. Conjuntura Global, Vol. 2, n.1, p. 8‐12. Curitiba: 2013. 
Disponível em: <http://www.humanas.ufpr.br/portal/nepri/files/2012/04/TNP
-e-o-Regime-Internacional-de-N%C3%A3o-Prolifera%C3%A7%C3%A3o-
Desafios-Contempor%C3%A2neos.pdf> Acesso em: 05 nov. 2014
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não restasse ao exército americano tempo de reagir após um ataque 
efetivo sem que um grande dano já tenha lhe imposto. Logo, um 
ataque anterior por parte dos norte-americanos se fazia necessário. 
Ademais, a não aquiescência iraquiana às represálias das Nações 
Unidas alimentou a desconfiança das péssimas intenções do Esta-
do.72 Por isto, a guerra preemptiva dos norte-americanos era vista 
(ao menos aos seus olhos) como uma resposta justa, nos termos 
da tradição grociana, às atividades mal-intencionadas do governo 
Saddam Hussein.73

O questionamento sobre a legitimidade do governo norte-ame-
ricano de formar e liderar uma aliança que viria a atacar o Ira-
que tornou-se recorrente no âmbito internacional desde o inicio 
das investidas da Casa Branca neste sentido. Afinal, a comunidade 
internacional reconhecia a Organização das Nações Unidas como 
mantenedora da paz e teria sido em seu âmbito que os diversos 
países criariam e iriam impor as sanções contra o Iraque no caso 
da Guerra do Kuwait. Mas a ONU encontrava-se hesitante em 
ordenar uma ofensiva militar e enviava continuamente avisos ao 
Iraque. Além disso, permitiu que suas Resoluções fossem redigidas 
de forma subjetiva, o que passou a inspirar certa desconfiança e 
insegurança sobre a sua efetividade. 

O institucionalismo sonhado por Grotius para controlar as 
guerras e deliberar sobre a justiça e as causas da mesma havia se ma-
terializado através da ONU séculos após a morte do jurista. Porém, 
a ONU estava encontrando dificuldades em fazer valer suas me-
didas para acabar com a guerra em uma de suas primeiras tarefas. 
Enquanto isso, o presidente Bush vinha constantemente a público, 
interpretando um papel de defensor unilateral da paz, denunciar os 
perigos do fortalecimento do Estado iraquiano, atitude esta muito 
similar ao que Grotius referia-se em seus estudos como digna e 
justa de um soberano que se vê ameaçado e pretende responder aos 
riscos que visualiza. 

72 RAMMINGER, Erica. (Op. Cit. p. 17)
73 THE White House, 2002 (Op. cit.)
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Esta falta de objetividade e de ação afirmativa da ONU alçou 
os Estados Unidos à frente da coalizão de países que defendia uma 
intervenção militar no Iraque, atendendo aos desejos norte-ame-
ricanos mostrados durante toda a sua atuação na elaboração das 
Resoluções das Nações Unidas. Como não havia sequer um plane-
jamento de articulação das forças militares internacionais por parte 
da ONU, tornou-se ainda mais forte a decisão de se tomar as armas 
sem a expressa autorização da Organização. Fortalecidos por este 
fato, Bush afirmou em sua visita ao estado do Colorado em 2002:

Our message from America is this: if the United Nations does 
not have the will or the courage to disarm Saddam Hussein, and 
if Saddam Hussein will not disarm, for the sake of peace, for the 
sake of freedom, the United States will lead a coalition and disarm 
Saddam Hussein .

 O enfrentamento dos mandamentos principais da ONU leva-
nos ao tema grociniano da autoridade competente. O presidente 
Bush era de fato uma autoridade, pois ocupava o cargo máximo da 
democracia norte-americana. Mas seria ele uma autoridade revesti-
da de poder soberano no âmbito internacional? Pois, ao contrário 
dos tempos de Grotius em que não havia uma sociedade interna-
cionalmente reconhecida e respeitada, o mundo em que vivia Bush 
era pautado pela ideia de um organismo “superior” responsável pela 
mediação dos relacionamentos interestatais. Sendo assim, percebe-
se que na verdade a autoridade competente desta questão seria o 
representante maior da ONU, o seu secretário-geral, tendo como 
base a prerrogativa de que foram os próprios representantes Estatais 
que o escolheram para assumir este posto ou ainda o Conselho de 
Segurança. Somamos isto ao fato de nenhuma Resolução da ONU 
sobre o Iraque versar sobre uma “transferência de autoridade” em 
assuntos de manutenção da paz por meio de medidas militares.74

Grotius acreditava ainda que as guerras justas, em geral, eram 
as guerras públicas e aceitava o fato de que uma guerra consiste 
em um ato político em sua essência, portanto, deveriam considerar 

74 Macedo, Paulo Emílio. 2009a. (Op. cit. p. 23)
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também a possibilidade de êxito sobre o inimigo. Francamente, 
levando em consideração as capacidades militares dos Estados Uni-
dos somadas ao poderio dos demais Estados que os apoiavam, não 
era difícil imaginar o êxito de sua coligação nesta empreitada. Mas 
retornando ao ideal de guerra pública, tendo em conta apenas os 
interesses oficiais, é evidente que este seria o caso da Guerra do 
Iraque, pois vemos apenas um Estado buscando defender a inte-
gridade do seu território e do seu povo através da força que julga 
necessária para deter a ameaça que o assombra. 

Todavia, não podemos considerar esta guerra uma guerra so-
lene, nos termos grocinianos. Afinal, Bush ignorou tratados in-
ternacionais que havia firmado anteriormente e não considerou 
os princípios históricos, além dos grocinianos, como o princípio 
da proporcionalidade. Ao invadir o Iraque utilizando-se de fortes 
ataques terrestres com um enorme contingente de soldados ame-
ricanos e dos demais países aliados, além de bombardeios aéreos 
avassaladores, os Estados Unidos ultrapassou em muito o limite da 
proporcionalidade ao risco que não era confirmado, em busca de 
armas que não sabia ao certo da existência, e assolando um país que 
não possuía recursos comparáveis aos seus. 

Acima de todas as questões apresentadas acima, vemos que as 
ações norte-americanas baseavam-se, por fim, em uma única má-
xima: a legítima defesa. A legítima defesa reconhecida por Grotius 
compreende uma ação de resposta, uma reação ao ataque. Nesta 
lógica, entende-se que para que um Estado se “defenda” é preci-
so, primeiro, que um ataque de fato seja efetuado. Mas não para 
Bush. O novo ideal de legitima defesa criado e fundamentado pela 
Doutrina Bush passava por aquilo que definíamos anteriormente: 
a visão futura de um ataque ou a construção de meios para causar 
o dano por parte de um agressor potencial. Mas ainda que fosse 
questionado este novo “entendimento” de legitima defesa, muitos 
afirmariam que os Estados Unidos estavam enfim respondendo ao 
dano que sofreram nos atendados de 11 de Setembro. Depois de 
muito procurarem por culpados, de ameaçarem outros países do 
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Oriente Médio, a “guerra ao terror” finalmente atingia o Iraque de 
Saddam Hussein. 

Faz-se mister considerar ainda o momento que os Estados Uni-
dos passaram a defender esta guerra contra o Iraque. Além da ten-
são gerada pela propagação de grupos terroristas e o medo crescente 
contra o Oriente Médio como um todo, relembremos que o Iraque 
acabava de passar por um conflito armado iniciado pela anexação 
do território do Kuwait. Desta perspectiva, é possível crer também 
que os Estados Unidos queriam, além de tudo, continuar a punir 
o Iraque pelas ações tomadas anos antes. Afinal, aquela ação mi-
litar não possuiu uma justa causa, não havia outros motivos que 
não fossem os interesses Estatais iraquianos pelas posses do Kuwait. 
Tornou-se viável então aos Estados Unidos buscar o conflito de 
dez anos atrás e integrá-lo ao seu conjunto de pretextos pra ação 
militar.

Ora, com base nestes fatos os Estados Unidos defendiam que 
não estavam iniciando uma nova guerra. O exército enviado pela 
Casa Branca estava, na verdade, apenas continuando uma guerra 
e chamando para a si a responsabilidade de responder aos ataques 
proferidos pelos iraquianos contra o Kuwait. Logo, via-se na ação 
norte-americana certa moralidade, pois estes estariam apenas con-
tinuando uma guerra com o intuito de cessá-la em nome daquele 
que foi agredido, mas não possuía capacidade de defender-se. Vis-
to desta maneira, os Estados Unidos poderiam estar agindo ainda 
como um “protetor”. Deste ponto de vista, há de se considerar a 
guerra travada pelos Estados Unidos como uma “guerra justa”, nos 
termos de Grotius, de acordo com seus ideais de ataque iminente e 
de que a justiça vale apenas para um dos envolvidos, uma vez que o 
Iraque já estava, desde a Guerra do Kuwait, “do lado que perpetra 
a injustiça”75.

Por fim, com todos os pontos examinados anteriormente, de-
vemos lembrar que o maior impacto da Doutrina Bush e dos dis-

75 HAGGENMACHER, Peter. Grotius et la Doctrine de la Guerre 
Juste, pp. 221-222. Apud MACEDO, Paulo Emílio. 2006 (Op. cit. p. 104)
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cursos determinados do presidente norte-americano, o que de fato 
legitimou suas ações não foram meras tecnicidades. Bush soube 
aproveitar-se do momento em que viviam os norte-americanos e 
todo o resto do mundo ocidental, o estado de medo em que a po-
pulação mundial se encontrava para disseminar suas concepções 
sobre o Oriente Médio como um todo, mais especificamente sobre 
o Iraque. Bush através da oratória tentava disseminar seus ideais 
e seus planos para a região e para o Iraque. Nas primeiras viagens 
como presidente76, Bush fazia questão de lembrar aos presentes o 
estado de tensão em que se encontrava o mundo e o risco que todos 
corriam frente ao fortalecimento de redes terroristas.

As ações do presidente Bush buscavam legitimar a guerra contra 
Iraque aos olhos de grande parte da comunidade internacional, en-
quanto esta nada fez para reprimi-lo ou para cessar os ataques. Mais 
do que justa perante os conceitos da doutrina grociniana, a guerra 
norte-americana contra o Iraque, da maneira como foi conduzida, 
acabou sendo justificada pela inação das Nações Unidas, da comu-
nidade internacional e das demais instituições como se consentis-
sem com a Doutrina Bush.  

Assim, os conceitos de liberdade e segurança foram levados pelo 
exército norte americano ao Iraque, onde permaneceram por quase 
uma década promovendo a paz e a justiça ocidentais, delineadas em 
2002 para o Oriente:

Freedom is the non-negotiable demand of human dignity; the 
birthright of every person—in every civilization. Throughout his-
tory, freedom has been threatened by war and terror; it has been 
challenged by the clashing wills of powerful states and the evil 
designs of tyrants; and it has been tested by widespread poverty 
and disease. Today, humanity holds in its hands the opportunity 

76 Dentre os discursos mais notórios do presidente sobre esta temática, 
destacamos suas falas durante as visitas à Cincinnati, Ohio e Denver, Colorado, 
ambas em 2002. Os discursos completos podem ser encontrados nos endereços: 
THE Guardian, 2002: <http://www.theguardian.com/world/2002/oct/07/usa.
iraq>; THE White House, 2002: <http://georgewbush-whitehouse.archives.
gov/news/releases/2002/10/20021028-5.html>.
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to further freedom’s triumph over all these foes. The United States 
welcomes our responsibility to lead in this great mission.77

Considerações Finais

Neste artigo tivemos a oportunidade de explorar uma teoria his-
tórica clássica das Relações Internacionais associada a um evento 
contemporâneo de grande impacto na comunidade internacional. 
A doutrina da “guerra justa” teorizada por Hugo Grotius no século 
XVII provou-se ao longo da história muito útil e aplicável às rela-
ções entre Estados. Além disso, seus conceitos, de grande alcance, 
foram lidos e reinterpretados posteriormente por teóricos chefes de 
estado, adaptando-os à realidade de cada época. 

A escolha da Operação Iraqi Freedom e da Doutrina Bush como 
objetos de estudo, lidos a luz de Grotius, deu-se pela sua importân-
cia para as relações internacionais. A forma como se compôs o con-
texto/cenário anterior à “guerra do Iraque”, de modo a construir a 
legitimidade da ação militar, e as investidas norte-americanas em 
um conflito armado em um momento que se esperava um protago-
nismo maior da Organização criada para manter a paz e evitar guer-
ras, trouxe um turbilhão de questionamentos ao centro do debate 
internacional sobre a legítima defesa e o direito da guerra. 

O tema da adaptação do conceito de “guerra justa” no cenário 
internacional contemporâneo não é novidade. Paulo Emílio Ma-
cedo foi claro ao identificar nas novas discussões sobre ingerência 
humanitária e defesa dos direitos humanos, que surgiram junto aos 
debates sobre a legalidade da guerra contra o Iraque, os aspectos 
77 “Liberdade é uma exigência não-negociável da dignidade humana, um 

direito de nascença de cada pessoa, em todas as civilizações. Por toda a história, 
a liberdade tem sido ameaçada pela guerra e pelo terror, tem sido desafiada 
pelas vontades conflitantes do poderosos Estados e pelos desígnios maldosos de 
tiranos; e tem sido testada pela generalização da pobreza e de doenças. Hoje, 
a humanidade segura em suas mãos a oportunidade de assegurar o triunfo da 
liberdade por todos estes inimigos. Os Estados Unidos aceitam esta respon-
sabilidade de liderar esta grande missão (Tradução livre da autora) Ver em: 
UNITED States of America, 2002 (Op. cit.)
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históricos da teoria da “guerra justa”. As novas “regras” da Comis-
são Internacional sobre Intervenção e Soberania Estatal (ICISS) 
não eram, segundo Paulo Emílio, nada novas no cenário interna-
cionais e sim cópias fidedignas de um conjunto de ideais de justa 
causa de guerra.78

Para a realização deste artigo, graças aos meios virtuais, tivemos 
acesso direto aos documentos oficiais do governo dos Estados Uni-
dos. Durante o processo de análise dos discursos norte-americanos 
e dos argumentos construídos e apresentados pelo presidente Bush 
antes da invasão do Iraque, podemos identificar vários de aproxi-
mação com os conceitos grocinianos. Ainda que Grotius não tenha 
sido claramente evocado durante a elaboração da política externa 
da Casa Branca em relação ao Iraque, um estudo crítico de suas 
propostas traz à luz as premissas da “guerra justa”, principalmente 
quando falamos no seu fator central: a legítima-defesa como justa 
causa de guerra, o ponto mais explorado pelo governo dos Estados 
Unidos durante sua campanha de legitimação de um conflito ar-
mado. 

Encontramos os argumentos grocianos empregado de forma 
implícita quando fazemos a leitura das justificativas norte-ameri-
cana para invadir o Iraque. A reestruturação de um conceito de 
guerra preemptiva forçada pelo presidente Bush para considerar a 
existência de facções terroristas como uma ameaça iminente – ain-
da que sem provas – mostra o quão necessário era a aprovação dos 
demais países e das Nações Unidas. É visível que os Estados Unidos 
queriam que sua guerra contra o Iraque fosse considerada justa e 
Bush soube construir e manipular muito bem seus discursos para 
que seus pretextos e suas causas fossem vistas como justas, nos ter-
mos da tradição grociana. 

Além do pretexto da autodefesa, foi possível aproximar os Es-
tados Unidos de Grotius em outros aspectos, como a questão das 
solenidades, da ausência de um institucionalismo funcional que 
defendesse a comunidade internacional de guerras e também a pos-

78 MACEDO, Paulo Emílio. 2009a. (Op. cit. p. 17)
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sibilidade de se considerar que os Estados Unidos não estavam, na 
verdade, iniciando uma guerra, mas sim dando continuidade à uma 
guerra iniciada pelo Iraque em outro momento, com outro Estado 
que não tinha condições de se defender. Por esta lógica, os Estados 
Unidos estariam novamente do lado justo e nobre do conflito, pois 
de acordo com a teoria grociniana não se vê de forma alguma justi-
ça para ambos os lados.

Por fim, através da análise de aspectos técnicos, explícitos ou 
subjetivos, viabilizamos a aproximação da guerra dos Estados Uni-
dos contra Iraque e a doutrina da “guerra justa” de Grotius. Pro-
curamos, através deste artigo, mostrar a atualidade e importância 
das teorias elaboradas no inicio da modernidade para entender os 
eventos do século XXI. As adaptações e releituras dos conceitos 
clássicos, para responder as questões que se colocam no nosso tem-
po, sobretudo nos estudos das relações internacionais, nos parecem 
da maior importância, principalmente para nos ajudar a compre-
ender melhor os sentidos contemporâneos de um de seus temas 
centrais: a guerra. 
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