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CCAARRTTAASS    
 

 

 

 

 “O Debatedouro está de volta! Trata-se de publicação em 

que trabalhei com muita paixão quando era jovem.  

Por favor, sigam: @ODebatedouro”. 

 Filipe Nasser, Washington 

 

 

 “Parabéns pela iniciativa! E vida longa ao Debatedouro 

ressuscitado!” 

Antônio Carlos Lessa, Brasília 

 

 

 “O Debatedouro se confunde com a própria história do 

desenvolvimento das RIs no Brasil e em Minas Gerais, por 

isto ele é tão "curtido". Quem o viu nascer, crescer e se 

consolidar, sabe de sua importância para nossa área”. 

Curso de Relações Internacionais do UniBH  

 

 

“Este vídeo [teaser de relançamento] ficou tão bem feito (e 

eu particularmente amei a escolha da música) que eu tenho 

a certeza que está empolgando diferentes gerações, seja no 

final do semestre com aqueles que comemoram terminar o 

TCC ou aqueles que, como eu, estão trabalhando na 

articulação entre objeto, teorias e variáveis para produzir 

suas dissertações/teses. Que suspense!!!” 

Rúbia Rodrigues, Belo Horizonte 

 

 

“Feliz em ver que "O Debatedouro", revista de política 

internacional, lida no passado por pesquisadores e 

diplomatas no Brasil inteiro, será relançada”. 

Lucas Grassi Freire 

 

 

“Vintage!!!” 

Eduardo Augusto Café, Belo Horizonte 

 

 

“São poucos os projetos de charme como esse. Eu não me 

perdoaria se não fizesse parte de alguma forma [do seu 

retorno]”. 

Cesar Kiraly, Rio de Janeiro 
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INOVAÇÃO, DEBATE E ‘O ESTADO DA ARTE’ 

 

por Rafael Silva* 

 
Em tempos em que o apelo à inovação é forte, dificilmente poderá ser considerada exagerada a 

percepção de que quando se fala em ―estado da arte‖, o foco recaia mais sobre o estado do que 

sobre a arte. A arte, talvez, seja uma das poucas palavras que consegue adjetivar a si própria – é 

possível encontrar referências a uma arte que seja mais ou menos artística. Mas isto não tem 

sido suficiente para lhe garantir preponderância em alguns contextos, processos e ―estados‖ dos 

quais é parte. Daí decorre que ela estaria condenada à função adjetiva, jamais se fazendo notar 

o seu aspecto substantivo? 

 

Não se trata de pensar a arte como dom ou como algo que depende da Providência para 

acontecer. Fala-se, aqui, de arte como um conjunto de habilidades, de competências, de 

técnicas adquiridas para um fim. 

 

O que se tem visto, principalmente a partir do marco dos anos 2000 (e mesmo nas duas 

décadas imediatamente anteriores), é uma articulação de líderes, em distintas esferas e campos 

do conhecimento, rumo à inovação. O medo da obsolescência tem movido guerras silenciosas 

entre atores econômicos, políticos e sociais, que potencializam suas artes para disputar dinheiro, 

tempo, espaço, poder, consumidores e seguidores, bits e cliques.  

 

Os intentos de mensurar estados e níveis de evolução das criações e dos empreendimentos têm 

sido mais valiosos do que a caracterização da arte e das técnicas envolvidas no processo de 

desenvolvimento. Propondo uma substituição de termos, o que se deseja afirmar é que o apelo 

constante à inovação garante uma valorização dos patamares atingidos (geralmente enunciados 

por meio de numerário e fórmulas) em detrimento daquilo que está sendo desenvolvido. O 

produto, e não a riqueza do processo. Uma passagem da era do ―o que somos capazes de 

fazer?‖ para a era do ―aonde vamos chegar com isso?‖. 

 

Como também se pode observar no curso da História, os debates assumem papel fundamental 

na evolução humana. São motores das artes, antecipam e precipitam tendências, prefigurando-

as ou obstaculizando-as. Ora evidenciam, ora demolem argumentos. São férteis, mas podem 

levar ao canibalismo. E, apesar de recorrentes esforços para domá-los, são imprevisíveis, 

onipresentes. Debates sobre a obrigatoriedade do voto no Brasil, o merecimento da concessão 

do prêmio Nobel da Paz a Obama, a descriminalização das drogas ao redor do mundo ou a 

reação de Cristina Kirchner ao panelazo argentino não admitem cabresto...  

 

Trata-se de equívoco imaginar que a relação entre arte e debate é recente. Não se inventou 

nada. Para buscar atestados, não é preciso tanto esforço. Arte e debate são palavras que podem 

ser facilmente detectadas em narrativas sobre as trajetórias curiosas de personalidades como 

Leonardo Da Vinci e Jean-Jacques Rousseau, como Charlie Chaplin e Evita Perón, como Oscar 

Niemeyer e Michael Jackson. Gente que personifica paradigmas; gente que pulveriza o 

convencional. 

Contudo, este duo de palavras dificilmente encontrará sinergia mais intensa do que aquela 

verificada ao longo da breve história d‘O Debatedouro – mescla original de arte e debate, capaz 

de criar uma plataforma simbólica propícia para os questionamentos e as inquietudes.  

 

O retorno d‘O Debatedouro parece ser uma resposta inusitada e sensível à atual busca 

obsessiva pela inovação técnica, científica, tecnológica. A missão autoimposta de fazer avançar o 

―estado da arte com arte‖ é, curiosamente, também o que lhe permitiu a reinvenção. Esta 

definição demonstra que o foco do projeto sempre esteve na arte, não no estado (e muito 

menos no Estado); e se for verdade que a ―a arte é o espelho e a crônica de sua época‖, como 

DEZ. 2012 EDITORIAL 
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eternizou Shakespeare, então se admitirá que o potencial artístico d‘O Debatedouro re-

encarnou nesta bendita edição de retorno aos trabalhos. 

 

A edição 81, que me cumpre o dever de apresentar, é, a um só tempo, o primeiro registro da 

nova era e um prenúncio do conteúdo e do formato editorial que darão seguimento aos 10 

primeiros anos de história do periódico. A tradição da abordagem crítica de temas quentes 

continua representada em ―A adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio‖ e ―Obama's 

perspectives on intervention: Why did the U.S. intervene in Libya and not in Syria?‖, ao passo que 

os temas tupiniquins foram centrais em ―’O petróleo é nosso’ e o nacional-desenvolvimentismo 

brasileiro‖ e ―A Guerra do Paraguai: uma análise social das relações internacionais do Brasil‖. No 

entanto, as miradas às redondezas sul-americanas podem ser apontadas como marca da edição, 

o que bem se verifica em ―Geopolítica do Mar: o papel do Brasil na proteção do Atlântico Sul‖, 

―Pascua Lama e Barrick Gold: a luta pelo ouro no Chile‖ e ―Os desdobramentos contemporâneos 

do conflito colombiano como entraves aos projetos de integração na América do Sul‖. 

 

A edição ainda convida o leitor aos batismos das seções ―Abaporu‖ – que traz um ensaio sobre 

o quadro de mesmo nome de Tarsila do Amaral – e ―Túnel do Tempo‖, que, propositalmente e 

numa clara alusão à transposição do passado para o presente, traz o primeiro editorial d‘O 

Debatedouro, escrito em outubro de 2002 pelo, à época, estudante de Relações Internacionais 

Dawisson Belém Lopes, que, numa espécie de rito de passagem, volta na condição de professor 

de Ciência Política, acompanhado do diplomata Filipe Nasser, também fundador do projeto, 

para apresentar ―O Debatedouro, dez anos depois‖. 

 

Os impactos, desafios, críticas e sintomas que serão consequência da volta d‘O Debatedouro, 

em breve, estarão visíveis. Porém, ao levantar os olhos e mirar o Lago Paranoá (cujas margens 

serviram de cenário para as últimas frases deste texto), e atentar para o fato de que há quase 

200 anos este segue cumprindo o seu objetivo existencial de aumentar a umidade dos ares do 

Brasil Central, o que se pode esperar é que O Debatedouro siga honrando o compromisso que 

assumiu há 10 anos: criar a atmosfera para o debate e consagrá-la, ―pelo bem do debate‖, e da 

própria arte. Da sua arte. 

 

*Rafael Silva é editor-executivo em O Debatedouro. 
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O DEBATEDOURO, DEZ ANOS DEPOIS 
 

por Dawisson Belém Lopes e Filipe Nasser* 

 
Primavera de 2002. Rufavam os tambores da ocupação 

norte-americana do Iraque. O Afeganistão havia caído 

meses antes. O combate ao terrorismo era o pretexto em 

comum. No Brasil, Lula chegava à presidência da República 

pelo voto direto, em sua quarta tentativa. Era a primeira vez 

em nossa história que um operário se tornava chefe da 

nação. Uma nova ordem internacional se anunciava. Uma 

nova fase na vida política brasileira se inaugurava. Parecia 

que o mundo se complicava. Parecia que o Brasil era outro 

e novo – e talvez fosse mesmo. Eram a queda do Muro de 

Berlim e o nascimento da Nova República, só que os da 

nossa geração. 
 

Queríamos respirar cada episódio daquele novo estado de 

coisas. Tanta coisa sobre a qual refletir, de posse das 

ferramentas recém-adquiridas nos bancos escolares. Não 

queríamos somente reproduzir a temática e a linguagem 

dos livros insípidos distribuídos gratuitamente em 

encontros de estudantes. Decidimos escrever fora do 

cânone acadêmico, buscando inspiração no registro das 

artes e da cultura pop. Era a busca por um novo ―New 

Journalism‖, mais ensaístico do que jornalístico. Falaríamos 

sobre política externa brasileira, sobre o conflito israelo-

palestino, sobre a decadência relativa dos Estados Unidos, 

até sobre a Teoria das Relações Internacionais. Porém, com 

luz, cor, textura, trilha sonora. Et voilà... Estava definida a 

linha editorial. 

 

Amealhamos aspirantes a colunistas entre amigos 

espalhados no Brasil inteiro, e até em outros cantos do 

mundo. A rigor, éramos estudantes de Relações 

Internacionais e disciplinas correlatas de não mais do que 

cinco ou seis capitais brasileiras – isso nos dias de prelo 

mais feroz –, somados a meia dúzia de estrangeiros. 

Pensando bem, talvez fossem só três. 

 

A primeira edição finalmente veio à luz em 22 de outubro 

de 2002. Agora o lócus do debate era O Debatedouro. O 

debate de ouro! O sonho era que o MS-Word um dia nos 

reconhecesse a graça, dispensando a linha vermelha 

subterrânea que ainda insiste em nos privar das devidas 

glória e notoriedade. Alegrou-nos tomar conhecimento – 

bastante depois de fundarmos o nosso periódico, que reste 

claro! – de que um certo Getulio Vargas também manteve 

um informativo com os camaradas de faculdade, em seus 

dias de Ouro Preto. O nome do veículo? O Debate. Preciosa 

relíquia do passado.   

 

A internet foi feita nossa trincheira. Reduziam-se assim os 

custos proibitivos de imprimir nosso jornalzinho; 

multiplicava-se exponencialmente a divulgação. 

Compramos domínio próprio, criamos conta de e-mail 

personalizada. Isso muito antes de Orkut, Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Flickr – imaginem. Praticamente a Antiguidade 

Clássica da Era Digital. Divulgamos cada uma das edições 

por e-mail, sempre disparando uma mensagem via mailing 

list, esta construída à margem de encontros universitários. 

Logo, descolamos um fórum online para debater os artigos 

e otras cositas más.  

 

Nossas oitenta e três edições oficiais – oitenta regulares, 

três especiais – foram talhadas artesanalmente, esculpidas à 

mão no mármore da ingenuidade, do amadorismo e do 

entusiasmo juvenil. Os colunistas enviavam os textos, como 

em uma redação profissional; um editor revisava o 

português; outro diagramava a versão final, curando 

sempre pela identidade visual, pretensamente moderninha. 

O logotipo da newsletter saiu da lavra de um amigo 

designer gráfico, na base do favor. Infelizmente, não 

conseguimos escapar ao irresistível clichê de um mapa-

múndi emoldurado por uma mesa. Vejam bem: era até 

bonitinho, mas ordinário. 

 

Dinheiro, não entrou um centavo. Até tentamos buscar 

patrocínio aqui e acolá. O caráter artesanal terá atrapalhado 

a profissionalização do projeto; a ausência de patrocínio 

terá preservado sua vocação artesanal, talvez para o nosso 

bem e o d‘O Debatedouro. A verdade é que os tempos 

eram de vacas mais magras no nosso País. O Banco do 

Brasil só patrocinava time de vôlei de praia. E o Eike Batista 

talvez fosse figurinha mais fácil em coluna social do que no 

caderno de negócios. Com o benefício retrospecto, hoje 

vemos com clareza: 2002 foi um ano de crise econômica e, 

em 2003, a economia brasileira nem cresceu. Quando o 

mundo começou a prestar atenção no Brasil, éramos nós – 

editores e colunistas – que já não tínhamos mais tempo 

disponível para o lócus do debate. 

 

Nunca ousamos chamar O Debatedouro de revista: era 

periódico. No início, quando a frequência era semanal, 

falava-se em hebdomadário, que soava a um só tempo 

pomposo e tradicional. Contingências forçaram-nos a tirar 

o pé do acelerador: a periodicidade virou quinzenal, logo 

mensal, bimestral, trimestral... Havíamos nos tornado um 

de-vez-em-quandário. Até que o lançamento da última 

edição já completa muito tempo, tempo demais. 

 

CAPA ARTIGOS DEZ. 2012 
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Última? Última, não! Penúltima tampouco. Uma das várias 

antepenúltimas, podemos assim dizer. Pois não é que, 

justamente quando nos preparávamos para a pá de cal 

derradeira, na encomenda da alma, entre o choro e a vela, 

um doidivanas cogitou, meio de brincadeira, retomar o 

projeto. Não se sabe bem quantas horas correram entre a 

proposta aos velhos comparsas de reativação do periódico 

e a aceitação unânime da ideia. Não deu um dia sequer. 

Velhos hábitos não morrem tão facilmente. 

 

Temos certeza de que O Debatedouro deixou legado 

pessoal inestimável para os colunistas mais assíduos. O 

costume de elaborar análises em ritmo editorial, com a 

obrigação de tentar produzir reflexões instigantes e de 

agradável leitura, terá contribuído para a formação 

profissional e intelectual dos hoje jovens professores 

universitários e funcionários públicos. A obrigação 

puramente moral – de uns para com os outros integrantes 

do expediente – de fazer um projeto sério e respeitado, sem 

recursos que não os oriundos de nossos próprios bolsos, 

também terá tido seu peso em nossa fase formativa. 

Éramos todos colegas, bons amigos; hoje somos geração. O 

Debatedouro foi O Aborto Elétrico e o Clube da Esquina 

destes dois compadres que assinam o texto. Conhecem a 

história da temporada dos Beatles em Hamburgo? Pois era 

mais ou menos assim. Sem lenço nem documento, só 

queríamos subir no palco e tocar. Por horas e horas e horas. 

 

Se pessoalmente o seu legado é imensurável, para o campo 

de Relações Internacionais no Brasil, é mais difícil estimar o 

impacto d‘O Debatedouro. Em nossos dias de maior 

audiência, registramos não mais que quinhentos acessos no 

site. Parece pouco e talvez fosse. Mas o acesso à internet 

era menos massificado, diga-se em nossa defesa. A lista de 

mailing contava bons dez mil inscritos, esses sim, 

verdadeiramente, do Brasil todo e de numerosas 

localidades fora dele. Se nossas inspirações foram, em 

alguma medida, a centenária Economist, a já defunta RelNet 

e a celebrada New Yorker, nossa pegada também deverá ter 

ficado em outras publicações e iniciativas: certamente no 

Juca, a pioneira revista dos alunos do Instituto Rio Branco, a 

academia diplomática brasileira. 

 

Este feliz regresso d‘O Debatedouro, que ora temos o 

prazer e o orgulho de anunciar, não comporta mais as 

ilusões de antanho. Depois dos trinta de idade, não dá para 

apelar ao argumento da juventude, pois o direito à 

ingenuidade já caducou. Por outro lado, a milhagem 

acumulada permite-nos dar passos com maior firmeza, e 

ousar sem temer represálias e custos reputacionais. Ah, 

como era torturante lidar com a desaprovação dos nossos 

mestres! No entanto, num momento em que muitos de nós 

nos tornamos educadores profissionais e avaliadores de 

diversas naturezas, talvez nos tenhamos dado conta, 

finalmente, de que a incompletude do humano deixará, 

inescapavelmente, o seu rastro em qualquer obra. E que a 

busca pela aprovação, esta sim, é a mais vã de todas as 

batalhas. Destemor é mato. 

 

O periódico chega a sua primeira década de vida mais 

maduro, mas conserva a sua vocação original. Sempre foi 

publicação voltada para os estudantes de graduação e de 

pós-graduação em Relações Internacionais e áreas afins, e 

assim continuará. Resgataremos também a logomarca, a 

identidade visual, o modo ensaístico de produzir textos, a 

seriedade no trato com as fontes, o compromisso com as 

artes e a cultura, as seções consagradas, as boas entrevistas. 

Mas há uma diferença crucial: os fazedores do ―velho‖ 

Debatedouro passarão para o outro lado do balcão, na 

condição de meros conselheiros editoriais. Serão os 

estudantes do tempo presente que protagonizarão e 

rechearão as páginas do ―novo‖ Debatedouro. Porque o 

tempo e a caravana não param. E o show tem que 

continuar. 

 

*Dawisson Belém Lopes é professor de Política 

Internacional e Comparada na Universidade Federal de 

Minas Gerais. Filipe Nasser é diplomata de carreira. Ambos 

escrevem aqui a título exclusivamente pessoal. 
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"O PETRÓLEO É NOSSO" E O NACIONAL -DESENVOLVIMENTO 
BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOBRE A TRANSIÇÃO ECONÔMICA 
INDUSTRIAL BRASILEIRA 

     por Jaqueline Ganzert Afonso* 
 

O petróleo para o Brasil teve uma importância econômica 

singular. Se para alguns países com poços historicamente 

reconhecidos, como México e Iraque, o petróleo chega a ser 

concebido como um elemento estrutural da economia por 

vias naturais, no Brasil houve um processo em que primeiro se 

reconheceu a necessidade de possuir petróleo, para, então, 

instituir a Petrobras em 1953, prefigurando a fase em que os 

primeiros poços seriam descobertos (a partir do fim da 

década de 1970). 

 

A transição da economia agrícola para a economia industrial 

foi um processo que solucionou os problemas advindos da 

Crise de 1929 e da Revolução de 1930. O café, até então, fazia 

parte do modelo econômico adotado e perdeu espaço para 

economias industrializadas. Foi com o apoio do Estado, de 

modo a controlar o crescimento econômico e atingir uma 

curva de crescimento, que o Brasil passou a ser 

industrializado, temendo passar para as mãos da iniciativa 

privada. 

 

O controle do Estado brasileiro para com o processo de 

industrialização ganhou características conhecidas como 

nacional-desenvolvimentismo. Assim, o intervencionismo do 

Estado controlaria o mercado e os elementos econômicos que 

englobassem a ideia por meio do câmbio e das importações. 

Curiosamente, o crescimento alavancado pelo Estado 

brasileiro se tornou um elemento impreterível e indistinto da 

origem política. No curso da história do petróleo, bem como 

da energia no Brasil, viu-se que as correntes políticas eram 

oriundas de esquerda e de direita, mas a ―defesa‖ da 

produção nacional se manteve nas mãos do Estado.  

 

O material de pesquisa sobre o nacionalismo ufanista
1
 

brasileiro data os períodos do Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros (ISEB)
2
.  Helio Jaguaribe resumiu este nacionalismo 

em:  

 
São nacionalistas, no Brasil, correntes de extrema direita, ligadas, no passado aos 

movimentos de propensão fascista, e correntes de extrema esquerda como o 

Partido Comunista. São nacionalistas os defensores da socialização dos meios de 

produção e os partidários da iniciativa privada (1958, p.12) 

                                                 
1
 Ufanismo significa uma auto-vangloriação de um país. O termo refere-se ao 

livro de Afonso Celso em que vangloria o Brasil. Afonso Celso. Porque ufano 

do meu país, Laemert & C. Livreiros – Editores, 1908. 
2
 ISEB criado pelo decreto n°57.608 de 1955 e instinto em 1964 pela ditadura 

militar. Foi um órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura 

destinado ao estudo das ciências sociais. Teve como principal tema de 

debate o desenvolvimentismo. 

Como elementos determinantes da defesa de um país, a 

Petrobras e o setor de energia se transformaram no motor 

do desenvolvimento industrial. Uma economia agrícola, 

dividida entre duas oligarquias – do Café em São Paulo, e 

do Leite em Minas Gerais – necessitaria de uma transição 

industrial que não contasse com uma bipolarização, tendo 

em vista que o crescimento dependeria do interesse do 

Estado: único e de independente origem partidária. Nesse 

aspecto, a noção interna de cultura e identidade foi usada 

ao se tratar de petróleo e Petrobras para transformar a 

ideologia desenvolvimentista em um valor comum, social e 

de integração que acarretaria o desejado independentismo 

econômico internacional. A Petrobras passou, então, a 

simbolizar o destino brasileiro que buscava alavancar-se na 

comunidade internacional. 

 

Este artigo apresenta o perfil da política econômica 

brasileira no campo do petróleo. Argumenta-se que o 

nacional-desenvolvimentista é voluntário e ufanista, no qual 

o papel do Estado é de proteger e intervir no meio 

econômico e no contexto para que o processo de 

crescimento ocorra.  

 

O ufanismo brasileiro: uma justificativa 

 

Durante o período de ditadura de Getúlio Vargas (1930 a 

1945) o Brasil passou pela transição de modelo econômico 

agrícola para industrial. O fim da base agrária na economia 

pôs fim também ao modelo oligárquico. Ao investir na 

indústria, Vargas planejava o crescimento interno para 

tornar o país independente das importações. Para isso a 

indústria deveria manter-se numa infraestrutura nacional. O 

intervencionismo do Estado passou a identificar os aspectos 

necessários para o crescimento e agir como defesa da 

economia. A fórmula Varguista visava defender o Brasil não 

somente de outras crises como também de outros golpes 

como o mesmo que ele mesmo aplicou.  

 

Dentre as principais medidas de defesa, Vargas inicia seu 

período ditatorial com a suspensão da constituição. Tal ação 

visaria alcançar a proteção nacional, até que interventores 

fossem indicados para atuar em cada estado e, então, 

construir um ―Estado forte, paternalista, centralizador e 

nacionalista‖(Bueno, 2003). Vargas projetou a economia 

brasileira de maneira que os trabalhadores fossem 

recompensados, bloqueou o fluxo de capitais, controlou o 
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câmbio, justificando a possibilidade de suprir a demanda 

nacional com a produção nacional. 

 

Enquanto interesse nacional, Vargas propunha a defesa em 

seus elementos de governo. Pretendia controlar e defender a 

sociedade que nesse período sentia os reflexos econômicos 

da Crise de 1929. Não obstante, o escritor Monteiro Lobato 

encabeçou o projeto em que se apontava para o petróleo 

como a solução para os problemas econômicos do momento. 

 

Apesar da campanha ―O Petróleo é nosso‖
3
 em 1930 ter sido 

contrária às ideias de Vargas, ao assumir o poder, ele propôs 

o debate com os promotores da campanha, porém impediu a 

exploração do subsolo brasileiro, seja por quem fosse, 

nacionais ou estrangeiros. O evento foi denunciado no livro 

―O escândalo do Petróleo‖ (1936) de Monteiro Lobato. Ao 

grupo que defendia a exploração nacional deste poço previa-

se o impedimento que este caísse nas mãos estrangeiras, 

enquanto o grupo a favor – os entreguistas – previa-se que o 

investimento estrangeiro traria a possibilidade de 

investimentos pelo enriquecimento nacional por meio de 

royalties. Vargas impediu ambos, e planejou o crescimento 

industrial baseado na crença de que o petróleo existia. A 

Segunda Guerra Mundial teve seu peso econômico mundial 

ao reafirmar a condição de que a industrialização tomaria o 

espaço das economias agrícolas. A corroboração do sistema 

internacional foi interpretada pelo Estado brasileiro como a 

legitimação de suas atividades intervencionistas.  

 

A Petrobras foi instituída em 1953, e a primeira refinaria foi 

construída em 1954. A construção da empresa foi feita antes 

mesmo de haver a confirmação de quantidade e tipo de 

petróleo no subsolo brasileiro. A construção da Petrobras 

passou por uma polarização ideológica de que o 

desenvolvimento nacional permeado pela infraestrutura 

nacional teria condições (ufanistas) de autossustento. O que 

foi posto em prova tendo em vista a falta do savoir-faire 

tecnológico dos cientistas brasileiros e a falta de operários 

que conduzissem o projeto de exploração. 

 

O intervencionismo: como manter uma ideologia 

 

Segundo Meredith Woo-Cumings (1999), as estatais surgem 

como ―agentes do desenvolvimento‖ uma vez que a estatal 

é a representação do Estado-empresa, participando como 

membro ativo da sociedade e alcançando os objetivos de 

servir a sociedade. Como num ciclo econômico, o Estado 

provém à sociedade por meio da estatal, bem como recolhe 

os dividendos dessa operação, além de assumir a 

responsabilidade que poderia ser de uma empresa privada, 

nacional ou estrangeira. O papel da estatal é criar este 

vínculo econômico de provedor nacional. O valor embutido 

à ela depende da utilização ou não de mecanismos de 

propaganda pública nacional. No caso do Brasil, no seu 

                                                 
3
 Esta campanha se opunha à exploração do subsolo brasileiro por 

estrangeiros por ocasião da descoberta de um poço de petróleo na Bahia. 

Vargas permitiu a exploração para confirmar este poço, constatou-se a 

existência de petróleo e decretou-as propriedade estatal. 

setor energético, mais especificamente o caso do petróleo, a 

noção ufanista determinaria o que se entende pela imagem 

da estatal. 

 

A criação de estatais como agentes do desenvolvimento 

brasileiro não foi limitada à Petrobras. Foram criadas 

também: a Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941; a 

Companhia Vale do Rio Doce, em 1943; a Eletrobrás, em 

1962; a Embratel, em 1965; a Telebras, em 1972; a Siderbras, 

em 1973, entre outras. Comum aos investimentos nacionais, 

e como ―gerente‖ do desenvolvimento surge o BNDE(S)
4
  

sendo banco de fomento das empresas estatais e 

intermediário dos investimentos públicos. A criação das 

empresas estatais foi justificada pelo Estado como 

necessidade ao desenvolvimento social que teria sido 

rejeitado pela iniciativa privada (Saraiva, 2004). 

 

Entre os governos do General Eurico Gaspar Dutra (1946-

1951) e Juscelino Kubistchek de Oliveira (JK, 1956-1961) 

houve uma ampliação nos investimentos das bases 

nacionalistas. JK promoveu o desenvolvimento fortalecido 

por intelectuais. A ―ideologia do desenvolvimento‖ 

pretendido necessitava ser expandida (Lovatto, 1996), e os 

intelectuais passaram a debater institucionalmente a 

temática de segurança nacional e o desenvolvimentismo no 

ISEB
5
. Os intelectuais apontariam ao Estado quais seriam os 

caminhos mais favoráveis à industrialização 

autossustentada.  

 

Percebe-se que, o Brasil não somente interviu no 

desenvolvimento nacional, como também institucionalizou 

o processo de análise do cenário. Os intelectuais do ISEB 

estavam vinculados ao Estado para acompanhar os 

resultados obtidos. Até este período o campo do petróleo 

brasileiro baseava-se na importação tendo seus resultados 

de prospecção nulos ou abaixo da qualidade possível de 

exploração. Para completar, o tipo de petróleo até então 

encontrado em poucos poços era do tipo ―pesado‖ e as 

refinarias construídas processavam petróleo ―fino‖. Como 

resultado, o Brasil permanecia dependente da importação 

de petróleo. 

 

O intervencionismo econômico brasileiro nesse período era 

tão influente, que o Banco do Brasil controlava as 

importações e exportações através da CACEX
6
. Os 

licenciamentos e negociações na balança comercial eram 

fiscalizados visando manter o planejamento econômico. Isto 

significaria que o financiamento do comércio exterior no 

Brasil era controlado pelo Banco do Brasil uma vez que os 

investimentos – vindos do BNDE(S) – deveriam manter 

positivamente o fluxo da economia. De maneira complexa, 

                                                 
4
 BNDE: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, mais tarde BNDES: 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social criado em 1952. É 

vinculado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 
5
 ISEB criado pelo decreto n°57.608 de 1955 e instinto em 1964 pela ditadura 

militar. Foi um órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura 

destinado ao estudo das ciências sociais. Teve como principal tema de 

debate o desenvolvimentismo. 
6
 CACEX: Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil, criada em 1953. 
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os economistas criaram uma rede para sustentar a 

economia brasileira em uma estrutura institucionalizada e 

autorregulatória. 

 

O protecionismo: o dogma econômico 

 

Quando os militares assumiram o poder, o desenvolvimento 

econômico era caracterizado no progresso econômico 

interno, comparável ao modelo Varguista. A década de 1970 

foi marcada pelo crescimento das estatais e a eliminação de 

intermediários nas bases estruturais da economia tornava os 

insumos mais baratos, não delimitando o retorno financeiro 

do Estado (Schneider, 1999). 

 

O período conhecido como ―milagre econômico‖ (1968-1973) 

foi marcado pelo crescimento do PIB em 9,8% ao ano em 

1968, chegando à 14% ao ano em 1973 (Veloso et alli 2008) e 

pelo surgimento da classe média. Para Furtado (1981), o 

desenvolvimentismo não representou a autonomia industrial, 

mas sim, o foco no desenvolvimento interno focado no 

protecionismo. Seria, então, a consolidação do ciclo interno 

econômico, permitindo a circulação de bens internamente. 

 

Durante o governo militar houve uma expansão das estatais 

que receberam altos investimentos públicos e reduziram a 

influência de investimentos estrangeiros (Faucher, 1981). No 

período militar, houve duas crises do petróleo (1973 e 1979) 

que afetaram a economia mundial e a do petróleo. Nesse 

período, o Brasil que tinha suas refinarias baseadas na 

importação de petróleo, sobreviveu graças à manobra política 

do Estado. Enquanto o bloqueio internacional contra o Iraque 

vigorava, além da Líbia e Irã, o governo brasileiro propôs a 

troca de petróleo daquele país por equipamento bélico. A 

produção bélica no Brasil era monopólio da IMBEL
7
, estatal 

controlada pelo Ministério da Defesa. Desta forma, os 

militares conseguiram uma maneira de contornar a crise do 

petróleo e a baixo custo (Santana, 2006).  

 

Foi neste período que os militares perceberam que a 

dependência do capital estrangeiro era maior do que se 

pretendia manter. Devido à necessidade do capital 

estrangeiro para investir no desenvolvimento do setor 

energético, buscou-se apoio nos contratos de risco (1975) nos 

quais constava que as empresas privadas, nacionais e 

estrangeiras, teriam acesso à exploração do petróleo em 

território brasileiro arcando com os custos e dividindo os 

resultados obtidos. Em outras palavras, os contratos de risco 

eram: em caso de encontrar petróleo, este seria dividido com 

o Estado brasileiro, não encontrar significaria gastos únicos 

das empresas exploradoras. Os contratos de risco não 

obtiveram sucesso, porém a própria Petrobras descobriu a 

Bacia de Campos em 1976, anulando a possibilidade dos 

contratos a serem realizados. A partir deste evento houve um 

desencadeamento de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento no Brasil para que os profissionais 

brasileiros se especializassem na prospecção de petróleo. 

                                                 
7
 IMBEL: Industrial de Material Bélico do Brasil, fundada em 1975. 

Novamente os poços encontrados eram de petróleo pesado, 

o que não impediria a ação positiva da balança de petróleo. 

 

Com o retorno da democracia ao poder, o Brasil passou 

pela transição política com reflexos na própria Petrobras. 

Desde a sua instituição, a Petrobras era gerenciada por 

militares, e assim como a presidência da república, passou a 

ser gerenciada por civis. No primeiro governo eleito, 

Fernando Collor (1990-1992) determinou a reabertura das 

importações, a interpretação dada ao câmbio e a economia 

em geral passou a valorizar os investimentos estrangeiros 

uma vez que estes não são mais entendidos como desvios 

da cultura brasileira, mas investimentos como tal. Collor 

propôs a privatização das estatais, mas não conta com o 

apoio do BNDES, nem da oposição, e seu projeto perde 

forças (Aoun, 2008). 

 

Para a Petrobras, a grande transformação se inicia no 

governo de Itamar Franco (1992-1994) que propôs a 

internacionalização da empresa – Petrobrás passou a ser 

Petrobras (sem acento), preparando para a futura abertura 

de capitais. Esse período também ficou marcado pelo 

controle inflacionário da economia na gestão do então 

Ministro da Fazenda e futuro presidente Fernando Henrique 

Cardoso. Na gestão de Cardoso como presidente, com o 

apoio do BNDES e dos fundos de pensão em busca de 

investimentos, o plano das privatizações foi retomado, 

afetando a Petrobras. O objetivo político era de aumentar 

os investimentos de outras naturezas e ampliar a produção 

de energia. O nacional-desenvolvimentismo continuava nos 

planos do governo, porém foi a noção de propriedade 

pública que passaria à participação público-privada que 

alterou a equação. Após a regulamentação dos 

investimentos, o monopólio sobre a distribuição se 

manteve, e como ganho, a produtividade da Petrobras 

alavancou. O governo seguinte – de Lula – foi de oposição à 

Cardoso, entretanto ambos possuíram uma coerência com 

relação à interpretação da noção de políticas econômicas e 

empresas públicas, o que não alterou a relação do Estado-

empresa com a sua intervenção de mercado.  

Conclusões 

 

É notável o fato de que o intervencionismo de mercado e o 

protecionismo econômico são as características que melhor 

representam o nacional-desenvolvimentismo brasileiro. As 

estatais, principalmente as do setor energético, projetaram 

a indústria e a inserção de um novo modelo econômico 

tendo em vista que o Brasil buscou na infraestrutura as 

bases para o crescimento industrial. Independente do 

governo ou da origem do partido político, ou se a 

presidência da república era ocupada por um civil ou 

militar, o nacional-desenvolvimentismo mostrou-se acima 

da definição de origem partidária. A característica de 

responsabilidade pelo desenvolvimento nacional através de 

meios próprios, e por vezes forçado, alternaram a 

visibilidade das relações públicas com as políticas de 

desenvolvimento. 
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O teor ufanista da economia brasileira esteve presente 

desde o governo Vargas à Nova República. Tal elemento 

nortearia o crescimento em razão de uma confiança em si, 

pelo voluntarismo, definido por uma interpretação própria 

de ―destino-manifesto‖ ao que o Estado brasileiro passou a 

seguir independente de sua origem política de governança 

pública. O intervencionismo estatal permitiu o controle do 

―meio‖ ao que as estatais foram inseridas restando ao 

Estado-empresa a característica única oriunda do lucro 

bruto, sem deduções ou intermediários. 

 

As estatais passaram a fazer parte do Estado e a interferir 

como parte de um mercado que, ao mesmo tempo, 

defenderia interesses nacionais. O nacionalismo 

apresentado define a transição de simples fornecedor de 

insumos e de infraestrutura para a concepção de que o que 

move a economia é o voluntarismo e a intenção de possuir 

o essencial. Foi a criação de uma empresa antes mesmo da 

confirmação da existência do petróleo no território que faz 

do caso da Petrobras um exemplo único e de 

desenvolvimentismo. 

 

*Jaqueline Ganzert Afonso é mestre em Ciência Política 

pela Université de Montréal (Canadá), especialista em 

Antropologia, Filosofia e Política pela Concordia Univertity 

(Canadá) e em Comércio Exterior pela PUC-PR. Bacharel em 

Relações Internacionais pelas Faculdades Curitiba e em 

Administração (com ênfase em Negócios Internacionais) 

pela UFPR. É membro do Internácia Lab. 
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OS DESDOBRAMENTOS CONTEMPORÂNEOS DO CONFLITO 
COLOMBIANO COMO ENTRAVES AO PROJETO DE INTEGRAÇÃO NA 
AMÉRICA DO SUL 
 

por Tamiris Pereira dos Santos* 
 

Com espaço presente nos veículos midiáticos bem como 

em pesquisas pertencentes a diversas linhas na academia, o 

conflito colombiano angariou projeção devido a seu teor 

histórico e a uma gama de fatores que o transformaram de 

questão doméstica a questão internacional na 

contemporaneidade. Este conflito adquiriu tal status em 

decorrência de uma pluralidade de aspectos desenvolvidos 

na seara doméstica, os quais podem ser divididos 

sucintamente em quatro dimensões inter-relacionadas: 

geográfica, fundiária, normativa e política. Porém, nem 

sempre existe uma elucidação acerca de como este 

fenômeno se internacionalizou ao passo em que constitui, 

na atualidade, em um dos principais entraves para a 

concretização de projetos de integração regional. Neste 

sentido, explicitar tais dimensões é o primeiro passo para 

empreender reflexões acerca dos desdobramentos do 

conflito e de sua relação com os projetos de integração 

sulamericanos e da estabilidade regional em perspectiva.  

 

As dimensões do conflito colombiano 

 

Não é algo factível conceituar as origens do conflito 

colombiano analisando componentes de forma isolada. Ou 

seja, depreender que o conflito teve seu início e 

desenvolvimento mediante fatores eminentemente 

políticos ou mesmo sociais seria incorrer ao equívoco do 

reducionismo, sob a pena de não captar o fenômeno em 

sua complexidade. Portanto, para não incorrer em análises 

incompletas acerca da temática mencionada, são 

retomadas quatro dimensões do conflito a fim de ilustrar 

panoramicamente este cenário repleto de problemáticas, a 

iniciar pela dimensão geográfica.  

 

Há que se considerar que antes da formação da Grã-

Colômbia, preconizada por Simón Bolívar, havia três 

províncias que reivindicariam por autonomia se as 

necessidades diplomáticas e militares não prevalecessem, 

são elas: o Vice-reinado de Nova Granada, a Capitania 

Geral da Venezuela e a Audiência de Quito. Entretanto, 

após a morte de Bolívar, evidenciou-se a ausência de laços 

econômicos consolidados entre as referidas províncias, 

transparecendo também as diferenças identitárias entre as 

elites e grandes parcelas da população (Bethell, 1991), 

gerando a cisão territorial. Apesar deste fato histórico, a 

Colômbia não perdeu sua posição de pedra angular entre 

as repúblicas latino-americanas. Sua posição estratégica – 

entre os oceanos Pacífico e Atlântico e as cidades banhadas 

por estes - foi bastante favorável durante a guerra de 

independência (Réclus, 1893). Contudo,  

 

[...] sin querer prejuzgar un asunto entregado en manos de los  diplomáticos, y 

que por otra parte no ofrece ninguna importancia,  puesto que los límites 

ficticios trazados á través de selvas, montes y  mesas no cambian en nada ni 

la riqueza de un país ni el poderío de  una Nación, Colombia siempre será un 

grande estado cuanto á su  superficie, aun cuando fuese desafortunada en sus 

pretensiones sobre  los espacios en litigio. Ocupa una extensión que no puede 

valuarse en menos de 1.250,000 kilómetros cuadrados ó sea dos veces y media 

la superficie de Francia. Sin embargo, la verdadera Colombia, desde el punto 

de vista del relieve y los rasgos cardinales de la Geografía física, comprende 

sólo la mitad de ese enorme territorio ó sea el abanico de las cadenas andinas 

con los valles  intermediarios (RÉCLUS, 1893, p.2-3). 

 

Portanto, apesar da privilegiada posição geográfica do 

Estado colombiano, o litígio territorial faz parte de uma 

realidade que adquiriu feições mais complexas, as quais 

serão explicitadas adiante. A dinâmica na qual o referido 

litígio se desenvolve consiste na ausência de interligações 

infraestruturais ao longo do território, propiciando 

assimetrias e o perdurar de questões de ordem 

institucional (Hage, 2008), traduzidas em problemáticas de 

ordem política, normativa e social. Entretanto, antes de 

explorar estas questões, convém fazer a ponte com outra 

dimensão bastante imbricada com a geográfica: a fundiária.  

 

Desde a ocupação espanhola, antes mesmo da cisão 

territorial mencionada anteriormente, as bases para a 

concentração fundiária foram lançadas (Arias, 2011). Como 

consequência, deixou como legado uma oligarquia rural 

politicamente fortalecida e os movimentos contestatórios, 

cujos porta-vozes a princípio eram as autodefensas 

campesinas e, a posteriori, as guerrilhas móveis – com 

destaque às FARC-EP (Ceará, 2009). Esta ―herança‖, aliada 

tanto à ocupação assimétrica do território colombiano – o 

qual apresenta vazios demográficos nas regiões de planície 

e altas concentrações populacionais em torno dos grandes 

centros urbanos, localizados às regiões planálticas e costas 

– quanto às questões políticas - como a falta de 
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representação política e demandas sociais contempladas 

desde o regime bipartidário (Velásquez, 2011) - constitui 

em um amálgama perfeito para a instauração de um 

duradouro conflito civil, transformando a recepção do 

Estado devido às ações repressoras em algo traumático 

para a sociedade ao mesmo tempo em que se instaurava 

um ambiente caracterizado por uma escalada de 

beligerância.  

 

Tornando a dinâmica mais complexa que envolve o referido 

cenário, a dimensão política do conflito se desenvolveu em 

duas frentes a princípio: a) na questão da falta de 

representatividade das demandas sociais na arena política, 

que já se via completada pelos anseios das oligarquias 

liberal e conservadora (Velásquez, 2011) e b) na negligência 

às áreas marginalizadas do território, as quais se viam 

vazias de funções estatais, fator que facilitou o advento do 

paralelismo estatal, seja praticado pelos grupos 

guerrilheiros, seja pelos paramilitares. Com a presença de 

mandos locais em contraposição ao governo central, 

suscitado pelo paralelismo estatal, abre-se espaço para a 

última dimensão do conflito: a normativa.  

 

Instaurar o imperativo da lei e o cumprimento às normas 

em todo um território compreendido por um Estado 

constitui um árduo desafio. E quando o território possui 

diversos níveis de fragmentação, como o caso colombiano? 

Este se torna um ambiente frutífero tanto para o fenômeno 

das brechas normativas – as quais correspondem ao 

choque de normas informais com as normas formais (leis), 

impingindo entraves à sua implementação (Thoumi, 2009) – 

quanto para a reorientação de lealdades (Rosenau, 2000), 

conduzindo parcelas da sociedade a simpatizarem com a 

dissidência, enfraquecendo a prerrogativa centralizadora 

do Estado nos cânones weberianos
1
. Insere-se neste 

contexto também a questão da legitimidade, a qual em 

termos clássicos era objeto monopolizado pelo Estado. 

Contudo em questões práticas, constitui prêmio de um 

conflito infindo, o qual impõe uma lógica maniqueísta na 

sociedade em meio a um ambiente de desconhecimento 

do outro (ESTRADA, 2009), mediante políticas 

contrainsurgentes ou mesmo através dos próprios atores 

envolvidos.   

 

Reunindo as dimensões do conflito brevemente 

mencionadas, observa-se um embate que transcende a 

questão do emprego da violência e das armas em 

ambiente doméstico. Trata-se de uma questão com panos 

                                                 
1
  Alusão à acepção de Estado moderno segundo o sociólogo alemão Max 

Weber, a qual consiste em uma associação de dominação institucionalizada, 

a qual conseguiu monopolizar territorialmente a coerção legítima, reunindo 

os meios materiais nas mãos de seu dirigente e substituindo funcionários 

estáveis por suas próprias categorias de hierarquia (Weber, 1919). 

de fundos diversos, os quais são passíveis de retratação 

pela história colombiana e seu desenvolvimento em meio 

às assimetrias discutidas. A componente territorial emerge 

novamente em sua importância estratégica no cenário 

colombiano, que ao não contornar seus litígios territoriais 

com um projeto de integração nacional, se vê fadado na 

contemporaneidade à ingerência externa para apaziguar 

um conflito armado com origens sociopolíticas
2
 e a 

enfrentar ações coletivas que traduzem de forma 

expressiva a sobreposição de territorialidades
3
, fio condutor 

de todas as dimensões brevemente citadas. 

 

O processo de transbordamento: internacionalizando a 

crise 

 

Após um breve panorama do conflito e seus vetores 

constituintes, é possível transmitir linearidade antes de 

explicitar a internacionalização da crise colombiana para a 

América do Sul. Questão ocorrida a partir de um 

transbordamento do conflito – através da intervenção 

norte-americana e das fronteiras – a internacionalização da 

crise colombiana suscita atenções principalmente após 

2002 e 2008: início de uma escalada da beligerância das 

estratégias contrainsurgentes adotadas em âmbito 

doméstico a partir da eleição de Álvaro Uribe e intervenção 

no Equador, como consequência das referidas estratégias.  

 

Em virtude das tentativas de negociação mal sucedidas, 

empreendidas principalmente com a finalidade do cessar-

fogo, instaurou-se um ambiente propício para o que pode 

ser caracterizado como uma ―virada à direita‖ no Estado 

colombiano, acrescendo popularidade a Álvaro Uribe, o 

qual se tornou ademais de presidente, uma figura 

influenciadora a tal ponto que as polarizações políticas a 

posteriori se subdividiam em uribismo e a esquerda liberal
4
. 

Com o avançar das guerrilhas das margens para o interior 

do território colombiano, disseminando temor devido ao 

emprego da violência em suas táticas e atentados, a 

sociedade colombiana elegeu o ex-presidente na 

esperança de trazer paz e segurança à região, propostas 

                                                 
2 Alusão aos financiamentos norte-americanos, iniciados na égide do LASO 

na Operação Marquetália (com a finalidade de combater o comunismo 

representando pelas autodefensas campesinas da região) e atualmente 

representada pelo Plano Colômbia, firmado em 1998 (Ceará, 2009; 

Colômbia, 2012) 
3
Remete à intersecção de autoridades presentes dentro de um Estado, 

impugnando o exercício da soberania como prerrogativa exclusiva ao Estado 

(Agnew; Oslender, 2010).  
4
 Esta questão reconfigurou a faceta da disputa bipartidária tradicional na 

Colômbia, elencada por Liberais e Conversadores. A situação produziu 

tamanhas diferenciações na arena de disputa política que nos auspícios das 

eleições de 2010, a subdivisão surgia como uribismo e santismo (aludindo a 

Juan Manuel Santos, atual presidente e ex-ministro de Defesa da gestão 

Uribe).  
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demarcadas na proposta deste ao instituir a Política de 

Seguridad y Defensa Democrática (PSDD)
5
.  

 

Em intentos de recentralizar o poder e angariar projeção 

política (HAGE, 2008), o ex-presidente colombiano deu 

início a um período de radicalização da contrainsurgência. 

Uribe conclamou a sociedade para uma cruzada contra o 

―narcoterrorismo‖ mediante ações como o Plano Patriota 

em 2003 – o qual consistiu no envio de 17 mil soldados às 

selvas do sul colombiano para fins de ações 

contrainsurgentes (DAWOOD, 2004), gerando sensível 

aumento das tensões diplomáticas nas regiões de 

fronteiras – o Programa Soldados Campesinos
6
, entre 

outras, culminando no expandir da militarização da 

sociedade.  

 

Apesar dos diversos desdobramentos em nível doméstico a 

partir da implementação destas estratégias 

governamentais, não convém enumerá-los aqui, pois o 

objetivo é caracterizar os desdobramentos internacionais e 

isso impede que outras questões - como a polêmica da ―lei 

de Justiça e Paz‖ 
7
 e o discurso antiterror (Hylton, 2009) – 

sejam abordados com a devida propriedade. Neste sentido, 

os principais desdobramentos observáveis, a partir da 

instituição desta política de segurança norteada por 

princípios combativos e teor ideológico norte-americano, 

são: 1) a utilização das fronteiras com menor contingente 

de patrulhamento como rota de fuga dos grupos 

guerrilheiros; 2) um expressivo aumento do número de 

desabrigados e de migrantes – suscitando em políticas de 

contenção à onda imigratória principalmente por parte da 

Venezuela e do Equador, através de medidas como o 

pasado judicial
8
; 3) crises na agenda política de integração 

regional a partir da intervenção no Equador em 2008, 

fomentando animosidades com a Venezuela e impingindo 

desafios maiores aos projetos de integração (Cepik; Borba, 

2010), que ademais de convergência de agendas, possuía o 

obstáculo do temor da intervenção a ser suprimido.   

 

Nesta direção, podem ser observadas duas categorias de 

transbordamento do conflito colombiano. A primeira, de 

caráter ideológico, constitui um arauto do método 

americano de táticas antiterror e discursos, instituindo um 

                                                 
5
 Política que visava o fortalecimento do Estado de Direito e da autoridade 

democrática no território colombiano, segundo documento oficial 

disponibilizado em: 

http://www.oas.org/csh/spanish/documentos/Colombia.pdf. 
6
  Programa que visava à incorporação de camponeses às fileiras militares no 

intuito de levar a Força Pública à áreas ditas suscetíveis a ação dissidente 

(considerada terrorista). Mais informações em: http://www.ejercito.mil.co. 
7
 A polêmica suscitada em torno desta lei gravitou basicamente em torno do 

artigo 72, esvaziando a atuação dos grupos guerrilheiros politicamente e 

assegurando o status político de grupos rebeldes aos paramilitares (Hylton, 

2009).  
8
 Documento equivalente a atestado de antecedentes criminais. 

ambiente de temor e desconfiança em detrimento de 

projetos de integração em voga sob a égide sul americana. 

A segunda, de caráter geográfico/estratégico, donde existe 

um aproveitamento das planícies amazônicas e das áreas 

de vazios demográficos - inclusive na questão de 

patrulhamento a favor das fugas. Consequentemente, o 

que antes era uma querela eminentemente doméstica, 

adquiriu proporções maiores e mais complexas, 

demandando por soluções à altura.   

 

(Des)Integração Regional: algumas considerações sobre 

a divergência de perspectivas 

 

Conforme explicitado, o transbordamento do conflito 

colombiano em suas duas conformações constitui um dos 

principais obstáculos para o andamento de projetos de 

integração regional no subcontinente sul americano. Como 

promover a integração física da América do sul através do 

IIRSA
9
? A integração econômica e política através da 

UNASUL
10

? Ou mesmo estabelecer um complexo de 

segurança regional na égide do Conselho de Defesa Sul 

Americano (CDS)
11

 pari passu a um conflito armado que 

canaliza os olhares e a atenção dos Estados vizinhos e 

grande parte dos esforços do Estado colombiano? O 

desafio está lançado e as perspectivas de resolução ainda 

não se encontram em um horizonte próximo.  

 

Antes de uma perspectiva pessimista, trata-se de uma 

constatação de alguns fatores que não sofreram alterações 

definitivas. Apesar de participante das instâncias 

supramencionadas, o Estado colombiano apresenta uma 

perspectiva diferenciada à revelia dos anseios que norteiam 

a instituição de tais projetos. Um dos exemplos que ilustra 

esta consideração seria a oposição de Uribe ao acordo no 

âmbito do CDS, apoiado na argumentação de que já existe 

a Organização dos Estados Americanos (OEA) com a 

mesma incumbência, ademais das divergências em torno 

da classificação dos grupos armados colombianos como 

terroristas (Saint Piérre, 2009). Outra questão seria a 

                                                 
9
  Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana 

(IIIRSA) – constitui em um projeto de integração infraestrutural que conta 

com a participação dos doze países sul americanos (à exceção da Guiana 

francesa) e encontra-se em voga desde a Reunião de Presidentes da América 

do Sul, em agosto de 2000. Maiores informações em: http://www.iirsa.org.  
10

 União das Nações Sul Americanas (UNASUL) – constituída pelos mesmos 

Estados signatários da IIIRSA, trata-se de um projeto de integração regional 

com vistas a reduzir as assimetrias nos marcos da soberania dos Estados 

constituintes, fortalecendo diálogos políticos entre outras iniciativas 

conjuntas. Também possui antecedentes na Reunião de Presidentes da 

América do Sul, em agosto de 2000. Maiores informações em: 

http://www.unasur.org. 
11

 Conselho de Defesa Sul Americano (CDS) – consiste em uma instância de 

consulta, cooperação e coordenação no âmbito da Defesa e da Segurança, 

criado na cidade de Salvador, em dezembro de 2008. Maiores informações 

em: http://www.unasur.org. 

  

http://www.unasur.org/
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recente instituição da Alianza del Pacífico, bloco regional 

constituído por Colômbia, México, Peru e Chile, o qual, 

além de refletir questões já abrangidas no âmbito da 

UNASUL, traz à baila o ressentimento mexicano por não 

estar incluso no âmbito do MERCOSUL (Bandeira, 2010).  

 

Portanto, institui-se uma dinâmica com dois pólos: a 

perspectiva meridional, representada pelos projetos de 

integração no âmbito sul americano e a perspectiva austral, 

representada pela influência norte-americana pairando por 

intermédio do Estado colombiano em principal. Dirimir esta 

fratura de perspectivas é o principal obstáculo a ser 

superado em conjunto com o provimento de soluções 

conjuntas para os desdobramentos internacionais do 

conflito colombiano. 

 

A égide meridional: paz e integração em perspectiva 

 

À guisa de uma conclusão para as análises aqui 

apresentadas, após um panorama geral da problemática 

colombiana e de alguns de seus principais desdobramentos 

no âmbito regional-internacional, pode-se inferir que o 

principal entrave para a concretização dos projetos de 

integração regional mencionados perpassa pelo eixo da 

divergência de perspectivas em primeira instância e se 

traduz no perdurar do conflito armado colombiano em 

última instância.  

 

A meridionalidade, uma das componentes geográficas de 

posicionamento do Brasil, encontra-se sobreposta pela 

ocidentalidade, visto que ainda há a preponderância do 

elogio aos valores ocidentais como superiores sob uma 

ótica hegemônica (Martin, 1993). Sem maiores receios, esta 

linha de raciocínio é passível de ser estendida para o 

subcontinente sul americano, retratando a fragmentação 

de perspectivas ilustrada. Convém elucidar, entretanto, que 

os objetivos da presente análise não consistem em uma 

apologia à negação dos valores ocidentais ou da 

perspectiva setentrional, mas em um chamariz para a 

tendência fragmentária que se instaura em um horizonte 

próximo em detrimento de projetos de desenvolvimento e 

inserção na dinâmica internacional de forma conjunta. 

Portanto, neste tecido de orientações diversificadas, uma 

alternativa para trazer projetos de inserção internacional 

concatenados seria a proposta meridionalista, donde as 

problemáticas internacionais fora e dentro do âmbito 

regional seriam observadas segundo os olhares do Sul 

(Martin, 1993). Não se trata de uma proposta aquém das 

capacidades, uma vez superados os desafios brevemente 

discutidos aqui. 

 

Se as fronteiras físicas unem Estados irmanados tanto pelo 

histórico colonial quanto pela diversidade cultural e por 

uma gama de aspectos, convém exaltar estes aspectos 

destas e não transformá-las em resistentes muros 

(Montenegro, 2007) mediante divergências ideológicas e 

políticas, expressas nos desdobramentos retratados. Este 

seria mais um aspecto, ademais do voluntarismo político, a 

constituir uma saída para o impasse protagonizado por 

Colômbia e Estados vizinhos no decorrer do conflito 

armado. A escalada da beligerância empreendida ao longo 

das gestões de Álvaro Uribe constituiu em um dos 

principais antagonistas na convergência de agendas 

políticas, suscitando um ambiente de temor e 

desconfianças na região. Com a mudança para o governo 

Santos e a esperança de novas táticas para a instauração da 

paz no Estado colombiano, haverá mudança para este 

quadro? Retornarão as fronteiras à conformação de 

delimitação de territórios?  

 

Estas são algumas das questões que aguardam resposta 

em futuro próximo, sob os auspícios de uma nova tentativa 

de estabelecer um acordo com os grupos guerrilheiros e 

estabelecer um balanço entre paz, desenvolvimento e 

integração. O que resta para o presente momento é insistir 

na instituição de uma convergência ideológica em prol de 

um desenvolvimento conjunto, superando as tendências à 

fragmentação detectadas e propiciar o suporte necessário 

para o desfecho tão esperado pela sociedade colombiana, 

visto que o atual presidente demonstra apreço ao 

acompanhamento das negociações que têm lugar em Oslo 

(Defesanet, 2012).  

 

Logo, distante de prover um encerramento para as 

questões apresentadas, suscitar a compreensão de um dos 

principais contenciosos fronteiriços existentes da América 

do Sul é algo demandado em tempos cuja ―alternativa à 

integração é o percurso do alinhamento automático de 

cada estado isolado a uma Grande Potência e a sua 

dependência política e econômica, um status político que 

sociedade alguma deveria almejar em qualquer tempo‖ 

(Costa, 2009, p.28). Aparece aqui um convite para as 

reflexões em torno de uma perspectiva de estabilidade de 

inserção internacional com o superar de problemáticas 

remanescentes do século anterior. 

 

* Tamiris Pereira dos Santos é mestranda em Integração 

da América Latina no PROLAM/USP. Pesquisadora 

Associada ao Centro de Estudos de Geopolítica e Relações 

Internacionais (Cenegri/SP) e coordenadora da linha de 

pesquisa Conflitos Internacionais. Membro do corpo de 

pesquisadores do GT América do Sul da Rede 

Latinoamericana de Geopolítica e Estratégia (RELAGE). 

Bacharel em Relações Internacionais pelo Centro 

Universitário Ibero-Americano (2009). 
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PASCUA LAMA E BARRICK GOLD: A LUTA PELO OURO NO CHILE 
 

por Ricardo Breda Consulim*  

 

 
A extração mineral se destaca pelo desenvolvimento 

econômico que traz para a região explorada. Ela estimula as 

economias locais através do pagamento de taxas, impostos, 

mas também através da criação de empregos e crescimento 

do comércio nessas regiões. A construção de uma nova 

mina em uma região representa um grande investimento 

em infraestrutura – construção de vias de transporte, 

escolas e centros de tecnologia para melhorar as práticas de 

mineração. Certamente, a indústria de mineração pode 

promover uma grande mudança na região onde está 

instalada: sob uma perspectiva econômica, essas mudanças 

são muito positivas. No entanto, esta indústria lucrativa, é 

vista como uma das indústrias mais poluentes do mundo.  

 

Existem muito poucos setores da economia que os efeitos 

adversos causados ao meio ambiente são bem conhecidos, 

como é o caso da indústria da mineração. Para a 

Organização das Nações Unidas "a mineração é 

inerentemente insustentável, a vida de uma mina é limitada, 

e os recursos gerados eventualmente acabam" (ONU, 2010, 

p.3). Esta atividade, pelo simples fato de sua existência, se 

opõe ao conceito de desenvolvimento sustentável
1
, 

causando impactos ambientais e sociais. Dentre os impactos 

mais conhecidos estão: o desmatamento e a mudança da 

paisagem natural; a desapropriação de terras e o 

reassentamento da população (campos e casas); a restrição 

de terras aráveis; a degradação de solos com elevado risco 

de erosão; a alta poluição do ar, causando doenças 

respiratórias; e a poluição da água (Butare e Keita, 2009). 

 

A mineração também está associada a vários conflitos 

sociais (Campbell, 2004). Na África, como Alain Denault 

explica em seu livro "Black Canada" (2009), empresas de 

mineração que se encontram em áreas de conflitos 

africanos, tiram proveito desta situação para comprar 

territórios que têm um grande potencial mineração a um 

preço baixo e sem licitação. Além disso, essas empresas são 

acusadas de diversos tipos de abuso contra as populações 

ao redor do mundo, por vezes denunciadas pela ONG 

Mining Watch (2011). 

 

O caso Pascua Lama é uma ilustração da evolução de 

conflitos neste setor, tendo os principais agentes o governo 

chileno, a empresa Barrick Gold e as comunidades afetadas 

pela construção de uma nova mina de ouro nos Andes. Ele 

abrange problemas relacionados a impactos socias e 

ecológicos na fronteira da Argentina com o Chile, assim 

como as estratégias adotadas pelos agentes para controlar 

e solucionar os conflitos. 

 

O contexto de mineração do Chile 

 

O Chile é possuidor de um território rico em recursos 

naturais. A indústria de mineração no Chile representa 

86,5% da produção industrial do país. Além disso, o Chile é 

responsável por 11,7% da indústria de mineração na 

América Latina, sendo o maior produtor mundial de cobre, e 

o segundo de rênio, lítio, iodo e molibdênio, oitavo em 

prata e décimo em ouro. Todo este potencial mineral levou 

a mineração chilena a crescer a uma taxa média anual de 

8,6% no período 2005-2009 (Datamonitor, 2010). Isso se 

deve a uma reforma regulatória intensa com base em 

investimentos nacionais e internacionais no setor. Esta 

reforma foi protagonizada pelo governo chileno com a 

participação do Banco Mundial em uma combinação de 

contratos público-privados para grandes projetos na região, 

incluindo a região de Pascua Lama.  

 

A nacionalização das minas por Allende (1971) suscitou 

durante a ditadura de Pinochet um processo de atração de 

investimentos estrangeiros para projetos de mineração por 

meio da privatização ou parcerias público-privadas. Em 

consequência disso, o Chile classificou-se em terceiro lugar 

no mundo em políticas de incentivo e investimento em 

mineração e em primeiro para o potencial de mineração, de 

acordo com estudos do Instituto Fraser (2003). Entre as leis 

que incentivam o investimento estrangeiro, estão: o Código 

de Mineração (1982), que introduziu o conceito de 

concessões plenas para a mineração; as normas para os 

investidores estrangeiros (1974) onde as empresas podiam 

se beneficiar além de mecanismos de depreciação acelerada 

de investimentos de invariabilidade fiscal. Acrescenta-se 

também às leis de 1990 que permitiram o acréscimo de 

benefícios fiscais para o setor de mineração (Azkarraga, 

2008). 

 

Porém, a consciência ambiental ainda era pouco presente 

nas leis chilenas. Segundo Newbold (2006), antes do retorno 

à democracia, em 1990, as leis em vigor no Chile tinham 

poucas cláusulas específicas para o meio ambiente. As 

regulamentações aplicavam-se principalmente para a 

segurança pública, a saúde, a proteção dos animais e 

também para a conservação de áreas protegidas. Estes 

regulamentos diziam respeito às quotas de pesca, aos fluxos 

de resíduos líquidos, aos aterros e à eliminação de resíduos. 

DEZ. 2012 ARTIGOS MEIO AMBIENTE 
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O objetivo principal dessas leis não era proteger o meio 

ambiente e sim regular as questões relacionadas às 

atividades econômicas, tais como mineração, a pesca e a 

agricultura.  

 

No início de 1990, um maior grau de consciência ambiental 

começou a ser observada em políticas públicas chilenas e 

novas leis foram promulgadas. A mais notável delas é a base 

do código de direito ambiental, aprovada em 1993. Esta lei 

abrange muitas áreas do direito, incluindo definições sobre 

questões ambientais (poluição, degradação ambiental, 

normas de emissões e qualidade ambiental). Outro ponto 

positivo quanto aos procedimentos para obtenção de 

aprovações ambientais para novos projetos e mudanças 

através do sistema de procedimentos de impacto ambiental 

(Newbold, 2006). 

 

Com a evolução comercial chilena, em 1997, tem-se a 

assinatura do Tratado de Integração de Mineração, entre o 

Chile e a Argentina, permitindo investimentos em zona de 

fronteira externa e, também a mineração em áreas 

estratégicas, um dos principais benefícios do projeto Pascua 

Lama. Este tratado foi escrito diretamente pelo lobby de 

mineração transnacional (Luna e Quevedo, 2004). Desde a 

assinatura do tratado, ambos os países cederam parte de 

sua soberania através da criação de um espaço onde uma 

parte de suas legislações nacionais não se aplicava. Isto 

trouxe um aumento da atividade de mineração para a 

região que, por sua vez, veio acompanhado do aumento de 

diversos movimentos sociais antimineração. No plano social, 

no entanto, estudos mostram que as áreas de mineração 

geram níveis relativamente altos de desigualdade social, 

provocando o agravamento da pobreza e aumento de 

conflitos sociais (Pegg, 2006). 

 

Devido à pressão interna no Chile causada por problemas 

socioambientais gerados pela atividade de mineração, foi 

criado em dezembro de 2002 um acordo abrangendo 

políticas e regras claras sobre a exploração e a produção 

mineira. Este acordo foi resultado do lobbying feito pelo 

Conselho de minas do Chile junto ao governo chileno. Este 

conselho é uma associação comercial formada pelas 

maiores empresas de mineração presentes no Chile, 

incluindo Barrick Gold, a grande intermediária entre essas 

empresas e o governo. Este acordo propôs um guia para as 

organizações nacionais e internacionais em matéria de 

regulamentações e normas ambientais e de saúde 

promovendo também melhorias na prevenção da poluição e 

na utilização de tecnologias mais limpas na mineração.  

 

De uma forma geral, este acordo visava sensibilizar as 

empresas de mineração operantes no Chile quanto à 

adoção de sistemas de gestão ambiental. Ele também 

incentivava a criação de mecanismos de comunicação e 

ouvidoria para as comunidades locais e outras partes 

interessadas, tendo em conta as preocupações sociais e 

dúvidas relacionadas ao planejamento de encerramento de 

minas, estabelecendo um canal de comunicação com as 

comunidades locais para informá-las sobre o impacto do 

trabalho proposto e suas vantagens e desvantagens para as 

regiões afetadas (Newbold, 2006). 

 

O Projeto Pascua Lama 

 

O projeto de mineração Pascua Lama é uma mina a céu 

aberto de processamento de minérios de ouro, prata e 

cobre para obter produtos de metal, de ouro, prata e 

concentrados de cobre. Esta mina está localizada entre 3800 

à 5200 metros acima do nível do mar, nos Andes. O 

investimento no projeto é entre 2,8 a 3 bilhões de dólares 

num prazo de vinte e cinco anos. Ocupando uma área total 

estimada em 1.650 hectares, o principal interesse 

econômico do projeto está na extração do ouro. Estima-se 

que o sítio de exploração contenha 17,4 milhões de onças 

de ouro (Barrick Gold, 2010). Porém, para extrair este 

minério, deve-se explodir os morros para agitar o solo, em 

seguida, esmagar a rocha e o minério que ele contém. 

Explosões emitem nuvens de poeira que transportam metais 

pesados, extremamente perigosos à saúde e ao meio 

ambiente. Assim, serão necessárias 23.500 toneladas de 

explosivos usados anualmente pela mina Pascua Lama 

(Ministério de Minas da Argentina, 2006) e ainda o uso de 

explosivos provoca o derretimento das geleiras glaciais da 

região. 

 

Na parte argentina do projeto, será feita um processo de 

lixiviação com cianeto, onde cerca de 380.000 toneladas de 

cianeto de sódio (cerca de vinte anos de funcionamento, 

18.068 toneladas por ano), e 410 litros de água por segundo 

serão usados para separar os minerais da rocha (Ministério 

de Minas da Argentina, 2006). Potenciais problemas como 

vazamentos subterrâneos de produtos químicos tóxicos 

podem contaminar aquíferos que alimentam os rios da 

região. Além disso, para o projeto Pascua Lama, os cursos 

de dois rios seriam desviados possivelmente causando a 

secagem dos rios que são alimentados por geleiras. 

Consequentemente, este projeto pode enfraquecer a fonte 

de água potável para muitos vales e afetar a biodiversidade 

local. No caso dos Andes, especialmente nas geleiras Toro 1, 

Toro 2 e Esperança, há um acúmulo de água doce, assim 

este projeto pode ser uma ameaça para a qualidade das 

águas, que têm importância capital por serem  elas a única 

fonte de água potável par um número considerável de 

habitantes  destas regiões da Argentina e do Chile 

(Ministério de Minas da Argentina, 2006). 

 

Um projeto de mineração desse porte envolve sempre um 

equilíbrio entre os impactos ambientais e sociais. A empresa 

Barrick Gold elaborou dois Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA): o primeiro data o ano de 2001 e o segundo, trazendo 

algumas mudanças sugeridas pelo governo chileno, data o 

ano de 2006 (Barrick Gold, 2009). Os principais impactos 

são: na terra (riscos geológicos, acidificação da água e 

mobilização de metais pesados); uso e transporte de 

grandes quantidades de sódio, de cianeto e de outras 

substâncias perigosas, além do crescimento do tráfego na 
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região; alto consumo de água e energia elétrica; geração de 

empregos e; risco de perda de água das geleiras na região.  

 

O conflito: sua emergência, ampliação e difusão 

 

As atividades de mineração no vale do Huasco existem há 

muitos anos. No entanto, foi apenas na década de 2000 que 

Barrick Gold apresentou seu primeiro EIA sobre o projeto 

Pascua Lama e, simultaneamente, as primeiras críticas 

começaram a surgir no município de Alto del Carmen, 

motivadas por um movimento político-religioso (Urkidi, 

2010). Esses opositores estabeleceram um canal de 

comunicação com algumas ONG's (Oceana e  Observatório 

Latino-Americano de Conflitos de Mineração), formando 

alianças a fim de estudar as questões jurídicas, ambientais e 

técnicas do projeto. Além disso, houve o aumento de 

questionamento das comunidades locais quanto aos 

projetos de mineração na região e seus benefícios (Urkidi, 

2010). 

 

A oposição era baseada em grupos religiosos locais, 

preocupados com os riscos de redução de geleiras de água 

doce, de poluição da água, de usurpação de terras 

comunais, de falta de respeito às tradições de Huasco, de 

incompatibilidade entre as práticas agrícolas e de mineração 

na região e de danos sócio-econômicos no vale. Este 

movimento ganhou forças na região, amplificando sua 

importância e a do conflito (Urkidi, 2010). Enquanto isso, em 

2000, um tratado de integração entre a Argentina e o Chile 

foi ratificado com o objetivo de flexibilizar a relação entre 

esses países quanto aos projetos de mineração binacionais 

(Urkidi, 2010). 

 

Apesar da oposição crescente, em abril de 2001, Pascua 

Lama recebeu a aprovação ambiental do governo chileno. 

No entanto, a Barrick Gold decidiu adiar o início da 

construção para começar um programa intensivo de 

intervenção social na região, dando pequenos presentes e 

fazendo entrevistas com a população local, oferecendo 

acordos com organizações e políticos locais (Urkidi, 2010). 

 

Entre 2001 e 2004, a Barrick Gold concluiu um segundo EIA 

para o projeto Pascua Lama. Este foi enviado para as 

autoridades chilenas e argentinas em agosto de 2004, 

adicionando uma extensão ao projeto. Este evento gerou a 

organização de um movimento de oposição mais forte. 

Grupos de pressão foram formados (Urkidi, 2010) e 

começaram a disseminar o problema, amplificando suas 

esferas de influência através de meios de comunicação 

locais e nacionais, difundindo o conhecimento deste conflito 

com o projeto Pascua Lama. 

 

Em junho de 2005, durante a avaliação da segunda edição 

do EIA proposto por Barrick Gold, a direção da Junta de 

Vigilancia del Huasco
1
 formada por grandes agricultores no 

vale do Huasco, até então um dos principais opositores 

deste projeto, assinou um acordo com a Barrick Gold 

(Urkidi, 2010). Este acordo foi assinado sem consultas a 

outros grupos de pressão e a oposição a este projeto 

começou a crescer nacionalmente, ecoando no exterior. Tal 

expansão foi o resultado de alianças com ONG's que 

trabalharam para construir uma ponte entre a região do vale 

do Huasco e o resto do mundo através da divulgação do 

conflito pela Internet. 

 

Indiferente à onda de protestos, em fevereiro de 2006, 

Barrick Gold foi capaz de influenciar as instituições locais e o 

governo chileno, aceitando o novo projeto Pascua Lama. Em 

dezembro de 2006, a Argentina respondeu em favor deste 

projeto também. O aceite dos governos chileno e argentino 

para a continuação do Projeto Pascua Lama causou uma 

sensação de falta de esperança entre as pessoas e uma 

diminuição na intensidade da oposição.  

 

O início de 2007 trouxe consigo novos opositores ao 

projeto com novas estratégias de ataque na luta contra este 

projeto de mineração. O movimento de oposição a este 

projeto ganhou a adesão de alguns trabalhadores da 

comunidade local demitidos pela Barrick Gold devido à 

tentativa de sindicalização (Urkidi, 2010). As novas 

estratégias adotadas compreendiam: uma ação judicial 

contra a Barrick Gold por danos ambientais e uma 

campanha internacional contra a multinacional, lançada em 

maio de 2007. 

 

Em contrapartida, ainda em março de 2007, a Barrick Gold 

anunciou um aumento no orçamento do projeto devido a 

dificuldades técnicas: de US$ 1,5 bilhão para US$2,4 bilhões, 

anunciando o início da construção da mina de Pascua Lama 

para 2008 (Barrick Gold, 2009). Entre 2007 e 2008, a Barrick 

Gold reformulou o plano de EIA para melhor cobrir os 

impactos ambientais. Além disso, uma parceria com o 

Governo da província chilena de San Juan foi estabelecida, 

bem como a confirmação de um investimento de mais de 

US$40 milhões para construir uma usina de energia eólica. 

Em outubro de 2008, Barrick Gold assinou o "Compromisso 

de Atacama", em parceria com quatro ONG's chilenas para 

combater a pobreza e outros problemas sociais na região 

do Atacama (Barrick Gold, 2009). Em 2009, alguns 

problemas com a divisão de tributações, além de obstáculos 

administrativos e jurídicos, atrasaram o projeto e em maio 

de 2009, apesar de ameaçado por diversas barreiras, Barrick 

Gold confirmou a continuação do projeto Pascua Lama e 

sua construção. 

 

As estratégias por detrás das ações de Barrick Gold 

 

A empresa programou uma série de medidas para 

minimizar o impacto dos conflitos ligados ao projeto Pascua 

Lama: auditoria ambiental independente feita pelo governo 

chileno em todas as fases do projeto; criação de uma 

comissão de monitoramento do meio ambiente formada 

por líderes comunitários e autoridades locais e nacionais; o 

estabelecimento de um sistema de gestão ambiental para 

reduzir ou eliminar os impactos sobre a qualidade da água, 
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do ar e do solo, além de controlar os impactos sobre a vida 

selvagem na região.  

 

Somado a estes, um mecanismo de consulta e apoio à 

comunidade foi estabelecido com a participação de líderes 

comunitários locais, ONG's e agências governamentais, 

como o Independent Mining Environmental Commission 

(Argentina), a Corema (autoridade regional do meio 

ambiente do Chile) e o CONAMA (autoridade nacional do 

meio ambiente do Chile). Além desse sistema de consultas 

nas comunidades, 40 projetos comunitários estão em curso, 

abrangendo melhorias na educação, formação profissional, 

saúde, desenvolvimento de pequenas empresas e de 

infraestrutura de irrigação e recuperação de programas 

culturais e patrimoniais.  

 

Ao analisar o caso Pascua Lama e Barrick Gold, nota-se que 

a empresa utilizou diversas estratégias em cada etapa do 

conflito, adaptando-se às situações. Na primeira etapa do 

conflito, Barrick Gold identificou os intervenientes e os 

grupos de pressão. Usando uma estratégia de comunicação 

e persuasão, ela tentou converter algumas partes 

interessadas para defender seu ponto de vista. Em um 

segundo momento, a empresa adotou uma estratégia de 

coalizão. Assinou um tratado com a associação de 

produtores agrícolas da região, trabalhando um lado da 

relação. Por outro lado, aumentou a pressão feita por outros 

atores que não tinham conhecimento da discussão e da 

formação desta coalizão. 

 

Quanto às estratégias adotadas pela Barrick Gold na relação 

com o governo chileno, ela fazia parte do Conselho de 

minas chilenas e juntamente com o governo chileno 

desenvolveu o Código Ambiental de mineração. Essa 

estratégia caracteriza um modelo proativo que visa 

influenciar o governo na tomada de medidas com um 

objetivo em longo prazo (Taylor, Warrack e Baetz, 1999). 

Tudo isto reforçado por um sistema embasado numa 

colaboração entre uma associação comercial e o governo 

que proporcionou uma taxa de sucesso maior nas 

negociações do projeto. Em um estágio mais recente deste 

conflito, a empresa usou a colaboração como uma 

estratégia genérica para a resolução de conflitos (Taylor, 

Warrack e Baetz, 1999).  A empresa criou comitês nas 

regiões afetadas para ouvir as necessidades das 

comunidades locais e incitou as agências governamentais 

para orientar a empresa nas abordagens de mineração com 

o objetivo de proteção ambiental. 

 

Além disso, como se trata de um conflito que perdura 

pouco mais de uma década, a empresa também adotou a 

estratégia ―esperar‖ (Wait, sugerida por Lawrence, 2010). 

Neste caso, a empresa se deu conta que o poder de ação 

das partes interessadas era elevado. A adoção desta 

estratégia se dá pela a dependência de recursos, pois a 

América Latina é uma das fontes mais importantes de ouro 

para Barrick Gold (Craze, 2001). A empresa foi capaz de gerir 

a sua urgência na construção da mina e atingiu seu objetivo. 

A Barrick Gold também assinou uma parceria com quatro 

ONG's locais, com o objetivo de ajudar as comunidades 

locais a melhorar o seu nível de educação e saúde usando 

uma estratégia de contribuição difusa (Diffused 

contribution) (Peloza e Falkenberg, 2009). 

 

Conclusões 

 

Costuma-se dizer que é preciso tempo para a realização de 

alguns projetos, mas enfrentar os desafios das operações de 

mineração e todas as suas formas de poluição demanda 

uma necessidade real de intervenção. Tem-se aqui uma 

forte deslocalização de empresas de mineração de Norte a 

Sul com o exemplo da sua concentração no alto dos Andes, 

onde as regras e leis ambientais aplicáveis nestes países-

sede são esmagadas em nome do lucro. Ambientes, ricos 

em biodiversidade e recursos naturais, são destruídos, assim 

como as vidas e o bem estar das pessoas que lá vivem.  

 

Essas mineradoras também estão envolvidas em operações 

que causam o esgotamento de recursos naturais, 

especialmente em países em desenvolvimento. No entanto, 

isso não é o que se vê até agora com o comportamento dos 

agentes econômicos no setor de mineração e de gestores 

públicos que deveriam ser os guias. Alguns gestores 

parecem mais interessados em continuar a aumentar seus 

volumes de negócios que em analisar a gravidade dos 

problemas causados pela mineração. Realmente, o lobby da 

indústria da mineração e suas estratégias de persuasão e 

controle são muito eficazes. Assim, os governos devem agir 

para controlar o ímpeto das empresas mineradoras e ao 

mesmo tempo implementar medidas de controle de 

impactos ambientas. Transformar o lobbying em uma 

ferramenta para influenciar a proteção do meio ambiente 

pode ser uma solução para os governos. 
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GEOPOLÍTICA DO MAR:  
O PAPEL DO BRASIL NA PROTEÇÃO DO ATLÂNTICO SUL 
 

por Rodrigo Milindre Gonzalez* 

 
A importância do Espaço Marítimo 

 

Atualmente, mais de dois bilhões de pessoas vivem a 

distâncias de até 100 km de uma linha costeira. Através dos 

mares circulam aproximadamente 50 mil navios de porte 

oceânico, que transportam 80% do comércio mundial. 

Todos os anos, quase dois bilhões de toneladas de petróleo 

(60% de todo o petróleo produzido) são transportados por 

via marítima. 

 

A circulação do comércio necessita de que haja um 

resguardo militar. É necessária a articulação de ações de 

cooperação por parte dos Estados banhados pelo Oceano 

Atlântico, que através do desenvolvimento de proteção 

conjunta, podem conter o avanço dos temores de muitos 

de seus governos: a pirataria e o terrorismo marítimo, 

atividades ilícitas que prejudicam o comércio internacional, 

como também, a segurança global. 

 

Os interesses marítimos do Brasil não estão limitados à 

área vital, constituída pela "Amazônia Azul". A área primária 

de influência do Poder Naval brasileiro abrange todo o 

Atlântico Sul, entre a América do Sul e a África, bem como 

parte do Oceano Antártico. A área secundária inclui o Mar 

do Caribe e parte do Pacífico Sul, nas proximidades do 

litoral sul-americano. 

 

O conceito de Pirataria 

 

A prática da pirataria, não é um fenômeno recente no 

cenário internacional. Seus registros remontam o inicio das 

navegações entre a Europa e o restante do mundo quando 

caravelas carregadas de artigos de luxo eram atacadas em 

alto mar e sua carga subtraída. , O ato de pirataria é uma 

ação que tem por objetivo o lucro. Na maior parte dos 

casos atuais, os grupos que cometem o ato são financiados 

por organizações terroristas de alguns países ou grupos 

radicais, com o fim de sequestrar embarcações e solicitar 

resgates de alto valor, tanto pela carga quanto pela 

tripulação. Sabe-se que, geralmente, 30% do valor 

arrecadado do resgate destinam-se ao pagamento de 

subornos utilizados para atracar os navios ou evitar uma 

revidação por parte das forças armadas locais. 

 

É neste contexto que a definição de pirataria ganha 

notoriedade pública sendo, inclusive, incluída na 

Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, 

realizada em dezembro de 1982 em Montego Bay, na 

Jamaica. O artigo 101 da Convenção sobre o Direito do Mar 

define, então, Pirataria da seguinte forma: 

 
a) Todo o ato ilícito de violência ou de detenção ou todo o ato de depredação 

cometidos, para fins privados, pela tripulação ou pelos passageiros de um 

navio ou de uma aeronave privados, e dirigidos contra:  

i) Um navio ou uma aeronave em alto mar ou pessoas ou bens a bordo dos 

mesmos; 

ii) Um navio ou uma aeronave, pessoas ou bens em lugar não submetido à 

jurisdição de algum Estado;  

b) Todo o ato de participação voluntária na utilização de um navio ou de uma 

aeronave, quando aquele que o pratica tenha conhecimento de fatos que 

dêem a esse navio ou a essa aeronave o caráter de navio ou aeronave pirata; 

c) Toda a ação que tenha por fim incitar ou ajudar intencionalmente a 

cometer um dos atos enunciados na alínea a) ou b) (CNUDM, 1982). 

 

Isto demonstra que a atividade é combatida pela 

convenção, ou seja, a mesma está descriminada nos textos 

da Convenção, deixando-a em evidência para algumas 

organizações internacionais, tais como: ONU, OMI, quais, 

através das suas diretrizes, de alguma maneira, evitam que 

o problema tome dimensões maiores. 

 

A Geopolítica do Mar e o Brasil 

  

Alfred Thayer Mahan ao elaborar a teoria do poder 

marítimo em 1890, em sua obra The Influence of Sea Power 

Upon History, sintetizava sua doutrina em seis fatores que 

eram determinantes no desenvolvimento do poder 

marítimo: posição geográfica, conformação física, a 

extensão territorial, população, o caráter nacional e as 

instituições governamentais. A aplicação dos pilares do 

pensamento de Mahan ao contexto brasileiro, semelhante 

à sua aplicação na estratégia de expansão norte-americana, 

outorga ao Estado a possibilidade de evocar este autor 

para a necessária defesa da soberania marítima nacional.  

 

Em 2008, ano do anúncio das descobertas energéticas, os 

Estados Unidos da América após 68 anos reativaram a IV 

Frota, destinando-a para patrulhar as águas do Atlântico 

Sul, podendo, em sua missão, ingressar em águas interiores 

sob a soberania de outras Nações. Isso se traduz como 

invasão de soberania e violação da Convenção das Nações 

Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, ainda não ratificada 

pelo Estado norte-americano. Segundo o USSOUTHCOM, 

comando responsável pela IV Frota, a ativação da mesma 

justifica-se sob o preceito de proteção da região sul do 

Atlântico do tráfico ilícito e para a segurança da região. Os 

recursos alojados dentro da soberania marítima do Brasil 

representam um elemento geopolítico muito forte, pois 
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insere o país como Global Player em matéria energética. 

Isto, entre outras necessidades, reafirma a necessidade da 

defesa da costa brasileira. 

 

No plano da política internacional, tal questão vem 

acompanhada de outro fator: a necessidade de 

manutenção da liderança regional. O país possui o litoral 

de maior extensão do continente e esta questão por si só 

exigem que seja gerado um conhecimento amplo acerca 

do nosso litoral e também de Atlântico Sul. Além dos 

recursos naturais presentes ao longo dos litorais, esta 

massa hídrica é muito utilizada pelo comércio marítimo e 

também é usada para o transporte de produtos ilícitos ou 

para fins não pacíficos. Por isto a presença de forças 

armadas é necessária, seja atuando de maneira soberana 

ou em cooperação com outros países. 

 

A Estratégia Nacional de Defesa prevê que a prioridade é 

evitar que qualquer força inimiga aproxime-se do país por 

via marítima, portanto é essencial aplicar o conceito realista 

de Hans Morghentau no qual o Estado precisa demonstrar 

poder atendo-se aos limites do Direito Internacional 

estabelecidos na Convenção das Nações Unidas sobre o 

Direito do Mar,. Neste sentido, a modernização da Marinha 

do Brasil através de novos programas, como o 

desenvolvimento do submarino nuclear brasileiro, por 

exemplo, ampliam a capacidade de proteção da região. Tais 

iniciativas colocam o país num patamar militar, equiparado 

a potências militares estrangeiras e permitem um 

aprimoramento do desenvolvimento de estratégias de 

defesa da região sul do Atlântico. Para isso, a cláusula C da 

Estratégia Nacional de Defesa, no que tange a Marinha do 

Brasil, vem de encontro à importância do país nessa 

proteção, já que a mesma prevê a necessidade de 

prontidão para responder a qualquer ameaça, por Estado 

ou por forças não convencionais ou criminosas, às vias 

marítimas de comércio. 

 

O pilar de realistas como Hans Morghentau ainda é 

importante para abordar questões como a segurança 

marítima no Hemisfério Sul e, neste aspecto, a manutenção 

da soberania nacional sobre seu litoral. Embora questões 

como a reativação da IV Frota não representem a priori 

ameaça à soberania nacional, é fundamental a realização 

das reformas estruturais propostas para que no futuro o 

Brasil tenha condições de garantir sua soberania em uma 

área que vem se demonstrando estratégica para o 

desenvolvimento do país.  

 

Quando Mahan estabelece os conceitos de defesa, ele 

destaca a importância de deter o inimigo através de obras 

de caráter permanente, estas obras constituem-se de 

defesas submarinas e fortificações fixas, obras que o 

Ministério da Defesa vem realizando para consolidar o país 

como potência econômica e militar no Hemisfério Sul. No 

âmbito econômico, além de coibir as atividades ilícitas no 

Atlântico Sul, as ações de modernização da força militar 

naval contribuem para fortalecer o mercado interno e 

constituem na abertura de novas possibilidades de caráter 

comercial, como a abertura de novas rotas comerciais e 

consequentemente maiores possibilidades de reafirmar o 

poder internacional do país.  

 

*Rodrigo Milindre Gonzalez é bacharelando em Relações 

Internacionais pela Universidade do Vale do Itajaí – 

UNIVALI.   
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A ADESÃO DA RÚSSIA À ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO 
COMÉRCIO E SUAS IMPLICAÇÕES 

 

por Robson Coelho Cardoch Valdez* 

 

 
Nos últimos dez anos a Rússia tem dado sinais de como 

pretende interagir economicamente com os demais países. 

Nesse sentido, tem-se percebido um forte componente 

Estatal na indução do capitalismo russo. Isso se deve à 

interpretação de que durante os anos noventa o país abriu-

se à competição internacional sem a devida adaptação dos 

agentes econômicos russos àquela realidade e de que era 

necessário rever todo esse processo. 

 

Assim, ao se avaliar o período de abertura comercial dos 

anos noventa e o período correspondente aos anos 2000, 

nota-se que a integração do país com o sistema 

multilateral de comércio esteve sempre na agenda dos seus 

dirigentes. No entanto, o processo russo de adesão à 

Organização Mundial do Comércio (OMC), que iniciou em 

1993, teve seu grau de prioridade atrelado à conjuntura 

econômica e política do país ao longo de todos estes anos. 

Apesar de todas as adversidades, o país foi formalmente 

aceito como membro da OMC em dezembro de 2011. 

 

O processo de adesão à Organização Mundial do 

Comércio (OMC) 

 

Desde os tempos do General Agreement on Trade and 

Tariffs (GATT), em 1947, passando pelo surgimento da 

Organização Mundial do Comércio (OMC), em 1995, o livre 

comércio entre os países baseia-se, principalmente, no 

princípio basilar dessa instituição multilateral: o princípio da 

não-discriminação. É importante ressaltar que o princípio 

de não-discriminação desdobra-se em outros dois 

princípios igualmente relevantes: a cláusula de nação mais 

favorecida e o princípio de tratamento nacional.  

 

A cláusula de nação mais favorecida pressupõe que toda 

vantagem tarifária oferecida por um país deve ser 

estendida a todos os demais países membros. Quanto ao 

princípio de tratamento nacional, constata-se o 

compromisso do país em dar ao produto importado o 

mesmo tratamento jurídico e tarifário recebido pelo 

produto nacional. Adicionalmente, as negociações no 

âmbito da OMC ancoram-se no respeito aos seguintes 

princípios: transparência; diminuição de barreiras tarifárias 

por meio de negociações; utilização de tarifas para a 

proteção de setores sensíveis, resolução de disputas e 

revisão de políticas comerciais. 

 

Nesse sentido, o país, que concordar com a relevância 

desse rol de princípios e desejar tornar-se membro da 

OMC, pode dar início ao seu processo de adesão por meio 

de uma carta de pedido de adesão a esta instituição. 

Recebido o pedido, o Conselho Geral da OMC estabelece 

um grupo de trabalho para considerar a adesão do novo 

membro. Vale ressaltar que este grupo de trabalho é 

aberto a qualquer país membro que tenha interesse em 

acompanhar a adesão de um novo membro. No casso da 

Rússia, o grupo de trabalho esteve composto por mais de 

60 países. 

 

Passada esta etapa inicial, o país aspirante deve fornecer 

toda informação referente a seu regime de comércio que 

deverá ser minuciosamente estudado pelo grupo de 

trabalho estabelecido. A partir daí, como condição para 

adesão do país à OMC, o grupo de trabalho estabelece um 

plano de compromissos a serem atingidos pelo país 

aspirante. Após todos os acertos, bilaterais e multilaterais, a 

proposta de adesão deve obter a aprovação de 2/3 dos 

países membros da OMC. Caso seja aprovado, o protocolo 

de adesão é submetido à ratificação do país aspirante. 

 

No que se refere ao processo de adesão da Rússia, o país 

passou por todos os procedimentos acima mencionados. O 

extenso período de seu processo de adesão deveu-se ao 

turbulento cenário político e econômico do país nos anos 

noventa. Ademais, nos anos 2000, o processo russo foi 

retardado pelos efeitos da crise financeira de 2008, pela 

questão da geopolítica da Geórgia
1
 e pela decisão do país 

russo em rever seu processo de adesão à OMC.  Até 2009, a 

maior parte das negociações bilaterais russas havia sido 

concluída. Finalmente, em 16 de dezembro de 2011, a 

                                                 
1
 A questão da Geórgia permaneceu como um entrave político ao processo 

de adesão da Rússia à OMC até novembro de 2011, quando o Grupo de 

Trabalho aprovou o pacote de adesão e o enviou à Conferência Ministerial 

(COOPER, 2012, p.5). 

COMÉRCIO INTERNACIONAL ARTIGOS MÊS 



 

ODEBATEDOURO.com | DEZEMBRO 2012| EDIÇÃO 81 |ISSN 1678-6637 

 
26 

Conferência Ministerial da OMC aprovou o pacote de 

adesão e convidou a Rússia a se tornar membro da OMC. 

 

As idas e vindas no processo de adesão da Rússia à 

Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 

Logo após o desmantelamento do bloco soviético, a 

Federação Russa buscou articular-se com as demais 

repúblicas independentes com o objetivo de mantê-las 

como área de prioridade estratégica, tanto no campo 

político como econômico. Essa estratégia respaldava-se 

nos laços históricos e culturais do passado soviético que, a 

princípio, traduzia-se em vantagem natural nas relações 

comerciais e políticas dos russos com os povos da região. 

No entanto, no decorrer da década de 1990, a Rússia não 

conseguiu deter a influência de países europeus, dos 

Estados Unidos, da Turquia e do Irã junto às antigas 

repúblicas soviéticas (Colin, 2007, p.132-133).  

 

Dentro desse contexto de ajustamento geopolítico na 

região, a Rússia adota o discurso democrático liberal no 

âmbito político e o de livre comércio na seara econômica. 

No que se refere ao aspecto estritamente econômico, o 

país adotou a liberalização de preços, a abertura comercial 

e a privatização de empresas estatais como estratégia para 

a modernização econômica do país. À frente desse 

processo esteve o presidente Boris Yeltsin. Yeltsin sucedeu 

Mikhail Gorbatchov em 1991 e manteve-se no comando do 

país até 1999, quando o país passou a ser governado pelo 

primeiro ministro Vladmir Putin. 

 

Durante a década de 1990, o processo de liberalização 

econômica do país ficou marcado por um período de 

descontrole inflacionário, hiperinflação, recessão 

econômica, e concentração de renda em poder de uma 

pequena classe de antigos funcionários do alto escalão do 

governo que passaram a controlar antigas empresas 

estatais nas áreas energética, automotiva e de 

telecomunicações. Esse seleto grupo de pessoas que ficou 

conhecido como ―oligarcas‖, tinha grande influência e 

interesse nas decisões políticas e econômicas do país.  

 

No decorrer dessa década, a economia russa passou por 

um processo de desindustrialização acentuada em virtude 

de sua incapacidade de competir com os produtos 

importados e de todas as dificuldades econômicas e sociais 

pelas quais a Rússia passou. Esse cenário de crise ficou 

emblematicamente marcado pela crise cambial russa de 

1997 quando o país sofreu com a perda acentuada de 

divisas internacionais, afetando fortemente a capacidade 

do governo em honrar seus compromissos de curto prazo. 

 

Como decorrência da crise econômica, a legitimidade do 

governo Yeltsin desaparecia com o desenrolar dos eventos. 

Entre março de 1998 e agosto de 1999 seis primeiros-

ministros revezaram-se no poder. Vladmir Putin foi 

indicado como novo primeiro-ministro do país, 

permanecendo no poder até se eleger presidente do país 

em março de 2000. 

 

Além de toda a turbulência política e econômica vivida no 

período Yeltsin, a crise da Chechenia e os atentados 

terroristas em Moskva em setembro de 1999 reforçavam o 

caráter secundário que o processo de adesão do país à 

OMC vinha ganhando na agenda de prioridades do 

governo russo. Dessa forma, apesar de ter iniciado seu 

processo de adesão em 1993, foi durante os anos 2000, um 

período de relativa calma no cenário político e econômico 

russo, que o processo de adesão foi retomando
2
. 

 

No seu primeiro mandato (2000 – 20004), Vladmir Putin, 

respaldado pela retomada do crescimento econômico do 

país, promoveu a inserção comercial do país por meio do 

processo de adesão da Rússia à OMC. Segundo o 

presidente, esse processo teria de acontecer em condições 

aceitáveis para os russos de forma a fazer com que o país 

fosse competitivo em todos os sentidos (COOPER, 2012, 

p.4). Assim, o governo passou a implementar leis e normas 

para tornar seu regime de comércio e códigos aduaneiros 

mais consistentes com as regras da OMC. 

 

Contudo, no seu segundo mandato (2004 – 2008), o 

presidente Putin deu claros sinais de retomada do controle 

de setores estratégicos da economia para o Estado. Esse foi 

o caso do setor petrolífero que ficou marcado pela prisão 

do então presidente da companhia Yukos Oil, Mikhail 

Khodorkovskiy. Apesar de toda a apreensão que esses 

eventos causaram, o governo russo conseguiu manter o 

controle sobre a inflação e sobre o crescimento econômico 

do país. Adicionalmente, Putin deu continuidade ao 

processo de adesão à OMC por meio da conclusão de 

acordos bilaterais de acesso aos mercados com os Estados 

Unidos (2006), com a União Européia (2004) e demais 

membros da instituição (2009) (Cooper, 2012). 

 

Nos últimos quatro anos (2008 – 2012), o presidente Dmitri 

Medvedev e o então primeiro ministro Vladmir Putin viram-

se fortemente atingidos pela crise financeira internacional 

do período. O revés econômico expôs, mais uma vez, a 

                                                 
2
 Desde a crise russa de 1999 o país apresentou as seguintes taxas de 

crescimento do PIB; 5,4% (1999), 9,1% (2000), 5,1% (2001), 4,7% (2002), 

7,3% (2003), 7,2% (2004), 6,4% (2005) e 6,7% (2006). Muito desse 

crescimento é decorrente da desvalorização da moeda russa e do 

aumento do valor do preço do petróleo e do gás natural no mercado 

internacional (Urdinez, 2010, p.107). 
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dependência econômica do país em relação ao petróleo e a 

outros recursos naturais. Além das contingências 

econômicas decorrentes da crise, a questão militar da 

Geórgia em agosto de 2008 causou grandes preocupações 

aos investidores quanto ao futuro do país. 

 

No decorrer desse período, destaca-se o fato da Rússia ter 

anunciado, em 2009, a decisão de aderir à OMC por meio 

de uma união aduaneira formada juntamente com a 

Bielorússia e com o Cazaquistão. Dada a resistência dos 

membros da OMC e dos principais parceiros envolvidos no 

processo de adesão, os países participantes nesta união 

aduaneira decidiram aderir à instituição separadamente, 

apesar de manterem a coordenação conjunta de suas 

políticas comerciais. 

 

Dessa forma, em 2010, depois de reaproximar-se dos 

Estados Unidos e da União Européia, a Rússia concluiu a 

maior parte dos acordos bilaterais com estes países e com 

outros importantes parceiros comerciais com o objetivo de 

finalizar seu processo de adesão à OMC. Passados 18 anos, 

a OMC convidou a Rússia a se tornar membro da 

organização em 16 de dezembro de 2011. Em julho de 

2012, o congresso nacional russo, a Duma, aceitou as 

condições impostas pela OMC e ratificou o tratado de 

adesão. Por fim, no dia 22 de agosto deste mesmo ano, o 

país tornou-se o 156º membro da OMC. 

 

Implicações 

 

A prospecção de cenários sobre o impacto da adesão da 

Rússia à OMC leva em conta tanto o cenário doméstico da 

economia russa quanto à percepção das demais economias 

do mundo em relação ao comportamento do novo 

membro dessa organização internacional. Assim, ao se 

analisar o comportamento da economia doméstica russa 

frente a esta realidade, tanto a perspectiva do consumidor 

quanto a do produtor devem ser levadas em consideração. 

 

Do ponto de vista do consumidor, os ganhos se farão sentir 

no acesso a produtos mais baratos e de melhor qualidade. 

A liberalização gradual da economia promoverá a redução 

generalizada do nível de preços do país, uma vez que a 

indústria nacional, não mais protegida, será forçada a 

competir em qualidade e preço com os produtos 

importados. Vale lembrar que taxas de inflação em níveis 

mais baixos são essenciais para a manutenção da 

estabilidade econômica. No entanto, a forte concorrência 

internacional poderá levar à falência importante parcela de 

setores industriais e agrários do país, comprometendo, 

diretamente, o emprego. 

 

Nesse sentido, a capacidade de produzir e gerar emprego e 

renda são os maiores desafios dos produtores russos frente 

à competição externa. Levando-se em conta que o 

produtor não poderá se beneficiar de práticas desleais e de 

medidas restritivas ao comércio, como subsídios, cotas e 

procedimentos fitossanitários arbitrários, acredita-se que 

muitos negócios não sobreviverão ao necessário período 

de adaptação à concorrência mundial.  

 

O enquadramento da política comercial russa nos padrões 

estabelecidos pela OMC reduzirá a margem de manobra 

que o governo russo dispunha para proteger os produtores 

nacionais. Assim, este novo ambiente fomentará as relações 

econômicas internacionais do país para além do setor 

energético. Acredita-se que, dado o comprometimento da 

Rússia com as regras das OMC, o setor financeiro, 

energético e de serviços atrairão grandes somas em 

investimentos para o país. No que se refere à abertura do 

setor agrícola, países como o Brasil terão a expectativa de 

regras mais claras quanto às medidas fitossanitárias russas 

que tanto impactam na inserção das carnes brasileiras 

neste mercado. Do mesmo modo, as relações da Rússia 

com a Europa poderão ser estabelecidas em bases mais 

claras e amistosas no que diz respeito ao fornecimento de 

petróleo e gás russos a essa região. 

 

Vale ressaltar que a adesão da Rússia à OMC representa 

também a implosão do último resquício econômico da 

Guerra Fria nas relações entre russos e norte-americanos. 

Trata-se da obsolescência, nos Estados Unidos, da emenda 

Jackson-Vanick – um conjunto de sanções comerciais 

estabelecidas por Washington que tinha o objetivo de 

pressionar Moscou a permitir a emigração de judeus russos 

a Israel durante o período da Guerra Fria (Radio Free 

Europe, 2012). Dessa forma, os Estados Unidos não podem 

lançar mão desse argumento jurídico ―discriminatório‖, 

ainda em vigor, contra um membro pleno da OMC.  

 

Finalmente, dado o peso geopolítico do país russo no 

cenário internacional, bem como seu potencial econômico 

em um mundo submerso numa crise de grandes 

proporções, a agenda internacional dos Estados, como um 

todo, permanece incerta. Desse modo, levando-se em 

consideração a crise econômica dos países centrais e seus 

impactos nas economias emergentes, parece prematuro 

prospectar o grau de convergência dos países emergentes 

em torno de uma agenda econômica que englobe a Rússia, 

agora membro da OMC, assim como a relação desses 

estados e a Rússia com as demais nações do centro do 

capitalismo mundial. 
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Abaporu, de Tarsila do Amaral, de 1928, pode ser o símbolo 

das artes e da identidade brasileira. Mas, como uma obra com 

tão pouco diz tanto? 

 

Enquanto referência histórica, o Abaporu representou a 

antropofagia modernista, movimento encabeçado por Oswald 

de Andrade – quem foi presenteado pela própria Tarsila com 

esta obra.  

 

Tal movimento visava a ―deglutir a cultura estrangeira, fazendo 

uma releitura com base na realidade brasileira‖ 1.  Assim, o 

sabor brasileiro seria o traço distintivo desta construção 

cultural. 

 

Tarsila do Amaral entende a brasilidade como poucos. O nome 

da obra - do tupi - significa ―homem que come gente‖. 

Representado pela força braçal em que pés e mãos aparecem 

desproporcionais à cabeça, que é pequena, pode-se ler como 

uma critica àquela sociedade brasileira. Na época em que o 

modernismo ocupava espaço, os intelectuais brasileiros 

questionavam o valor do Brasil como provedor de 

conhecimentos. A cultura ainda respirava uma atmosfera 

europeia. Um país, recém-independente de sua colônia, se 

encontrava dependente sob vários aspectos. 

Na contextualização histórica do período, já na década de 30, 

o Brasil de Vargas transitava da economia agrícola para a 

industrial. Havia uma reconstrução econômica que mudaria a 

identidade e a percepção brasileira no mundo. A modernização 

                                                 
1
 Agência brasileira. Dilma quer quadro Abaporu em exposição no Planalto 

em homenagem à mulher. Portal Brasil. 2011 (23 de fevereiro). Em 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/23/dilma-quer-quadro-

abaporu-em-exposicao-no-planalto-em-homenagem-a-mulher. Acessado 

em 18/11/2012 

se fazia necessária. E o Movimento Antropofágico trazia a 

crítica que a sociedade brasileira precisava. O movimento 

modernista brasileiro representava a liberação cultural do 

Brasil, se desvinculando do Brasil colônia e trazendo uma 

versão verdadeiramente brasileira da cultura nacional. 

 

Hoje, é quase que um consenso: o Abaporu representa uma 

das obras que melhor retrata a cultura brasileira. Desejo de 

muitos, seu proprietário, o argentino Eduardo Constantiti, a 

emprestou em 2011 para a presidenta Dilma Rousseff. Nesta 

ocasião, esta obra foi uma das principais atrações da exposição 

Mulheres, Artistas e Brasileiras, em comemoração ao dia da 

Mulher 2.  

 

Este símbolo nomeará esta seção, que busca a cada edição d‘O 

Debatedouro apresentar obras que se transformaram em 

ícones de um momento histórico, desde um olhar brasileiro. A 

arte pela história ou a história pela arte? Realidade, sentimento 

e repercussão, tudo ao mesmo tempo. Sejam bem-vindos ao 

Abaporu!

                                                 
2
 Blog do Planalto. Abaporu chega ao Palácio do Planalto para exposição 

‗Mulheres, Artistas e Brasileiras‘. 2011 (17 de março). Em 

http://blog.planalto.gov.br/abaporu-chega-ao-palacio-do-planalto-para-

exposicao-mulheres-artistas-e-brasileiras/. Acessado dia 18/11/2012. 

QUADRO ABAPORU | TARSILA DO AMARAL ABAPORU SEÇÃO 

 

Quadro de Tarsila do Amaral, 1928. 

Fonte: Tarsila do Amaral 

Empreendimentos: 

www.tarsiladoamaral.com.br 

http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/23/dilma-quer-quadro-abaporu-em-exposicao-no-planalto-em-homenagem-a-mulher
http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/23/dilma-quer-quadro-abaporu-em-exposicao-no-planalto-em-homenagem-a-mulher
http://blog.planalto.gov.br/abaporu-chega-ao-palacio-do-planalto-para-exposicao-mulheres-artistas-e-brasileiras/
http://blog.planalto.gov.br/abaporu-chega-ao-palacio-do-planalto-para-exposicao-mulheres-artistas-e-brasileiras/
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A GUERRA DO PARAGUAI:  
UM EPISÓDIO HISTÓRICO-SOCIAL DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
NO BRASIL 

 

por Rodrigo Goyena Soares*  
 

Se há algo em comum entre as diferentes correntes 

historiográficas sobre as relações internacionais no Brasil, 

trata-se do poder. Investigou-se sobre as causas e as 

origens do poder, em espécie de acordo tácito entre 

historiadores estruturalistas, liberais e construtivistas. Para 

alguns estudiosos, talvez, tenha sido o século XX uma 

sucessão de guerras pautadas por eventuais desequilíbrios 

na balança do poder, já para outros, talvez, tenham sido os 

cem anos mais liberais considerando a diluição do poder 

estatal em benefício de organizações multilaterais de 

cooperação. 

 

É lúcida, nesse sentido, a afirmação de Francisco Falcon 

(2011) consoante a qual "história e poder são como irmãos 

siameses – separá-los é difícil; olhar para um sem perceber 

a presença do outro é quase impossível". Há provavelmente 

uma dualidade intrínseca a essa constatação. Ou se fala de 

poder como motivo e objetivo da investigação histórica ou 

de poder como manifestação da própria produção 

historiográfica, qual seja, como força que instrumentaliza a 

escolha temática do historiador. Ou, ainda, se escreve em 

perfeita simbiose entre essas duas vertentes do poder. 

Reabilitar um assunto histórico não é, portanto, somente o 

resultado de uma nova descoberta sobre as causas e 

origens do poder, mas uma maneira de dar agência política, 

compreendida como capacidade de incidência na condução 

dos negócios públicos, a um grupo social até então 

relegado a segundo plano, como se houvesse um 

reequilíbrio do poder que permitisse dissertar menos sobre 

monarcas, por exemplo, e mais sobre escravos. 

 

Se for verdade que, por um lado, a história social tem se 

recuperado, por outro, a história das relações internacionais 

parece ainda vinculada à evolução das cúpulas de governo. 

Embora tenham sido notáveis os esforços historiográficos 

no transcurso das últimas três décadas, no sentido de 

atenuar a dicotomia entre política externa e política 

interna
1
, as análises decorrentes tenderam a limitar-se ora à 

incidência dos negócios políticos estatais na condução das 

relações internacionais, ora aos impactos externos na 

formação de políticas públicas internas. Em outras palavras, 

assumiu-se que a política externa constitui variável de 

promoção de interesses internos, não havendo oposição, 

                                                 
1
 Milza, Pierre. Política interna e política externa. In: Rémond, René (org.) Por 

uma história política. (2a edição 1998). Rio de Janeiro: Editora FGV, 1996. 

senão semântica, entre ação externa e interna
2
. Relativizou-

se a ideia de Jacques Vernant segundo a qual “enquanto a 

sociedade internacional seja composta de Estados cuja 

característica essencial continuar sendo a soberania, a 

relação entre a política interna e a externa poderá ser 

esquematizada como relação entre o dentro e o fora” 
3
, mas 

pouco se avançou no estudo da dimensão social das 

relações internacionais, conforme advogou Pierre Renouvin 

e, mais tarde, René Girault. 

 

Seja na História Diplomática do Brasil de Delgado de 

Carvalho que um Marc Bloch ou um Lucien Febvre chamaria 

de história événementielle, seja na História da política 

exterior do Brasil de Amado Luiz Cervo e de Clodoaldo 

Bueno que um Pierre Milza aplaudiria pela diluição da 

dicotomia entre política interna e externa, ainda são tímidos 

os passos dados no sentido de dispersar as unidades de 

poder, vislumbráveis em instituições educativas, 

hospitalares ou penitenciárias, retomando alguns exemplos 

por demais ligados a Michel Foucault. Saiu-se pouco, pelo 

menos no que concerne à história das relações 

internacionais, da esfera do Estado. E enxergou-se nele o 

único lugar de produção do poder simbólico. Ou o único 

espaço do fiduciário organizado, na poética expressão de 

Paul Valéry.  

 

Se há diluição do conceito de sistema internacional no 

interior da vida dos Estados, conforme salienta Estevão 

Rezende Martins (2012), o que retira daquele a autonomia 

orgânica própria a estes, não por isso haveria 

homogeneidade sociopolítica na formulação, na condução 

e na implementação da política externa. E muito menos 

uniformidade na incidência dos negócios estrangeiros nas 

diferentes camadas sociais. Quer-se considerar, portanto, 

que ora haja relações entre nações determinadas pela ação 

de Estados, ora relações entre coletividades de fora e de 

dentro das fronteiras, sem a organização fiduciária do 

Estado, as relações internacionais não escapam à agência 

política dos atores que as compõem e aos que a elas se 

sujeitam. Em poucas palavras, poder-se-ia dizer que há mais 

política externa no cotidiano social do que deixaria supor o 

                                                 
2
 Wendt, Alexander. Anarchy is what States make of it: the social construction 

of power politics. Vol. 17 . 4 vols. New York: Review of International Studies, 

1992. 
3
 Vernant, Jacques. Seminário "Elaboração da política externa". Dijon, 1969. 
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exame historiográfico das relações internacionais pela ótica 

das cúpulas de governo. 

 

Tome-se o exemplo da Guerra do Paraguai. Distante, 

decerto, da realidade externa do Brasil atual, mas não por 

isso menos revelador das características sociais dos 

negócios estrangeiros. A guerra talvez fosse, naquela época, 

a expressão máxima da política externa. O exame da 

participação de diversos segmentos sociais na guerra, com 

destaque especial para os escravos libertos, permite torná-

los sujeitos ativos tanto na formulação quando na 

condução dos negócios bélicos. O que significaria conferir 

maior protagonismo a esses agentes sociais na política 

externa. Protagonismo este destacado nas palavras de 

Charles Ribeyrolles, que teria provavelmente apontado a 

participação do negro na guerra caso não tivesse falecido 

em 1860: 

 
A princípio, os aventureiros paulistas, batedores infatigáveis, descobriram a 

maior parte das minas brasileiras. Mas quem cavou a terra, quem abriu as 

galerias, desviou as correntes, lavrou as areias, achou o ouro e os diamantes? 

Os negros. [...] Quem arroteou os terrenos e cultivou o solo? Quem semeou, 

plantou e colheu? Os negros. Quem faz ainda hoje, todos os trabalhos do 

campo, tão rudes e penosas em plena zona tórrida? [...] Nas chácaras, nas 

fazendas, nas moradas burguesas, ruas e praças das grandes cidades, em 

quem recaem todos os trabalhos servis e domésticos? Nos negros
4
. 

 

Especificamente no que concerne aos libertos da Guerra do 

Paraguai, sua participação no conflito contribuiu para 

sedimentar a canalização das reivindicações antiescravistas 

por intermédio do Estado. A eclosão do conflito contribuiu 

para desestruturar o agenciamento hierárquico entre 

escravos e libertos e, entre patrões e cativos. A alforria 

adquirida por intermédio da participação no teatro de 

operações militares promoveu uma reestruturação dos 

laços de família; afinal, o liberto regresso teria de conviver 

com uma família escrava. Malgrado o risco de 

reescravização, houve consciência de ter participado, como 

livre, em uma causa de envergadura nacional. Como forma 

de evitar riscos de insubordinação, o Estado imperial 

decretou a imposição legal de respeitar os laços de família 

na compra e venda de escravo. Embora a decisão não tenha 

sido respeitada
5
, não parece ser fruto do acaso que esta 

tenha sido promulgada em 1869, um ano antes do término 

da Guerra do Paraguai. Nesse sentido, tem-se uma primeira 

pista quanto às reverberações sociais e simbólicas de uma 

política externa no conjunto da população. 

 

No que concerne à participação de libertos na Guerra do 

Paraguai, Ricardo Salles
6
 recorda as discussões entabuladas 

durante a sessão do Conselho de Estado de 5 de novembro 

de 1866 acerca da alforria de escravos cedidos para o 

                                                 
4
 Ribeyrolles, Charles. Brasil Pitoresco. 2a edição 1980. Vol. 2. São Paulo: 

Editora Universidade de São Paulo, (1a edição 1859). 
5
 Klein, Herbert e Vidal Luna, Francisco. Slavery in Brazil. New York: 

Cambridge University Press, 2010. 
6
 Salles, Ricardo. A Guerra do Paraguai, a "questão servil" e a questão 

nacional no Brasil (1866-1871). In: Pamplona, M. e Stuven, A. M. (orgs.) 

Estado e nação no Brasil e no Chile ao longo do século XIX. Rio de Janeiro: 

Garamond Universitária e FAPERJ, 2010. 

conflito. Ao passo que o Visconde de Abaeté advogava a 

desapropriação da posse escrava por intermédio de 

indenizações, Pimento Bueno preconizava o contrário. Por 

sua vez, Nabuco de Araújo vislumbrava na alforria o 

fornecimento de recursos políticos aos escravos, o que hoje 

chamaríamos de capacidade de agência, que, em última 

instância, promoveria o arrefecimento do instituto da 

escravidão. O Visconde de Itaboraí desaconselhava o 

recrutamento de escravos, na medida em que causaria 

tensões na ordem social interna, o que seria fulcro para 

emancipação dos cativos não combatentes. Nas palavras de 

Itaboraí, o Brasil precisaria dos escravos para defender sua 

integridade. Torres Homem afirmava que alforriar os cativos 

cedidos seria dar-lhes esperanças e desejos. Por último, o 

Visconde de Rio Branco vislumbrava na alforria uma 

possibilidade de ferir preconceitos sociais, visto que livres 

lutariam ao lado de libertos, seria estimular o gradualismo 

da emancipação, portanto. 

 

Depreendem-se desse debate três grupos de assuntos que 

estiveram presentes nas mentalidades dos conselheiros de 

Estado: o primeiro diz respeito à concessão de um espaço 

de reivindicação política aos libertos; o segundo, às 

possíveis rupturas na ordem social da estrutura 

escravocrata; e o terceiro aos impactos simbólicos 

derivados da aproximação e do convívio de estratos sociais 

na guerra
7
. 

 

No que diz respeito ao cotidiano das tropas, a hierarquia 

patrão/escravo foi substituída por uma hierarquia militar. 

Os libertos não chegaram ao oficialato: os próprios oficiais 

de alta patente teriam buscado preservar, no Exército, os 

valores da diferenciação social consubstanciados pela ideia 

de racialização. As condecorações por critérios de bravura 

não foram outorgadas a soldados libertos. Essa distinção 

social é confirmada nas reminiscências de Dionísio 

Cerqueira
8
, nas quais se destaca um cotidiano caudilhista 

no sul no país, onde tropas baianas, os denominados 

zuavos, eram rotulados pelos gaúchos como negros que 

não sabiam montar a cavalo. Nessa ordem de ideias, não 

parece exagero supor que o alto oficialato em muito se 

diferenciasse dos soldados de baixa patente, o que não 

significa que os libertos não tenham trazido seus modos de 

socialização para os acampamentos militares, conforme 

ratificam Edyr Rosa Guimarães e Almir Lima ao relembrar a 

corimba de candomblé composta após a batalha de 

Humaitá: 

 
Humaitá, Humaitá/Ó Rei de Umbanda/Ogum já venceu demanda/Foi lá no 

Humaitá/Onde Ogum guerreou/Foi lá em alto-mar/que Iemanjá 

coroou/Beira-mar, auê Beira-Mar/Beira-Mar, quem está de ronda é 

                                                 
7
 Antonio Gramsci afirma que a guerra obriga ao convívio entre grupos 

sociais díspares. Ver Gramsci, Antonio. Escritos políticos. Vol. 1. Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
8
 Cerqueira, Dionísio. Reminiscências da Campanha do Paraguai. Rio de 

Janeiro: Biblioteca do Exército, edição especial, 1980. 
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militar/Ogum já jurou Bandeira/Na porta de Humaitá/Ogum já venceu 

demanda/Vamos todos sarava
9
. 

 

Em poucas palavras, malgrado a multiplicidade de tipos de 

socialização que os díspares estratos sociais trouxeram para 

os acampamentos militares, a característica conflitiva do 

cotidiano das tropas aliadas teria promovido uma 

associação identitária por intermédio da alteridade. Houve, 

portanto, uma política externa a formar ou, pelo menos, a 

consolidar relações de identidade. Nada mais próximo de 

um episódio histórico-social das relações internacionais 

brasileiras. 

 

Na sessão de 2 de abril de 1867 do Conselho de Estado, 

debateu-se sobre a possibilidade de constituir lei que 

alforriasse o ventre das escravas. Vislumbrava-se, não sem 

considerar a liberdade concedida aos cativos combatentes, 

que a manutenção da escravidão pudesse produzir atos de 

insubordinação, o que não impedia às alas mais 

conservadoras condenar qualquer investida contra a 

escravidão, apoiando, portanto, as palavras de Caxias, 

consoante as quais ―soldados negros não compreendem o 

que é a pátria, a sociedade e a família‖ 
10

. Embora o projeto 

de lei tenha sido deixado de lado após a queda do gabinete 

de Zacarias de Góis e Vasconcellos e a subsequente 

ascensão do Visconde de Itaboraí à presidência do 

Conselho de Ministros, não se deixou de considerar, nas 

posteriores sessões do Conselho de Estado, os atos dos 

escravizados como ações portadoras de consequências 

políticas
11

. Em outras palavras, embora as reivindicações de 

libertos e de escravizados não passassem forçosamente 

pelas instâncias de jurisdição do Estado, a agência política 

desses indivíduos estaria representada por atos de 

insubordinação nas famílias escravas, em muito, alicerçados 

sobre uma consciência de direitos que a Guerra do Paraguai 

teria contribuído a sedimentar. Afinal, os libertos haviam 

lutado por uma causa nacional. 

 

Consolidou-se, após o término da guerra, uma 

conscientização de direitos traduzida não somente em 

rebeldias, fugas, assassinatos, atos de violência e formação 

de quilombos, isto é, em dispersão das unidades de poder, 

mas também em reivindicações para a constituição de 

pecúlios, para a compra de alforria e para o direito ao 

cultivo da roça
12

. Essas reclamações, por sua vez, 

                                                 
9
 Guimarães, Edyr Rosa e Lima, Almir. Umbanda. Sua codificação. Rio de 

Janeiro: Editora didática e científica, sd. Citado por Salles, Ricardo. Guerra do 

Paraguai: memórias & imagens. Rio de Janeiro: Edições Biblioteca Nacional, 

2003. 
10

 Sessão do Conselho de Estado de 2 de abril de 1867. 
11

 Mattos, Hebe. Laços de família e direitos no final da escravidão. In: 

Alencastro, L. F. (org.) A vida privada no Brasil, Império: a corte e a 

modernidade nacional. Vol. 2. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
12

 Salles, Ricardo. A Guerra do Paraguai, a "questão servil" e a questão 

nacional no Brasil (1866-1871). In: Pamplona, M. e Stuven, A. M. (orgs.) 

Estado e nação no Brasil e no Chile ao longo do século XIX. Rio de Janeiro: 

Garamond Universitária e FAPERJ, 2010. 
12

 A Lei do Ventre Lei não menciona a cor de pele, o que seria uma primeira 

relativização, ainda que apenas legal, do conceito da racialização como 

justificativa da escravidão. 

promoveram a retomada de discussões acerca da edição da 

Lei do Ventre Livre que veio à tona em 28 de setembro de 

1871. É nessa ordem de ideias que se considera haver 

relação direta entre a participação de libertos na Guerra do 

Paraguai e a promulgação da lei de 1871. Não se quer dizer 

com isso que tenham sido os libertos os únicos 

fomentadores da edição da lei, mas haveria uma relação de 

causalidade entre a participação de alforriados na Guerra 

do Paraguai e a Lei do Ventre Livre
i
. Seria esse o exemplo 

maior do impacto social e simbólico da guerra: uma política 

externa no Brasil oitocentista. Ao todo, houve formação de 

uma incipiente ideia de cidadania por parte de escravos e 

de libertos, em muito secundada por uma mudança de 

discurso nos outros agentes políticos da sociedade, o que, 

em última instância, constituiria fator de unidade nacional
ii
. 
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OBAMA’S PERSPECTIVES ON INTERVENTION:  
WHY DID THE U.S. INTERVENE IN LIBYA AND NOT IN SYRIA? 
 

por Philipe Moura* 

 
The 20

th
 century witnessed the growing importance of 

issues regarding humanitarian intervention, leading to the 

recently developed concept of responsibility to protect 

(R2P). In light of this emerging norm, the international 

community has the responsibility to intervene in case a 

state fails to protect its population from mass atrocities.
1
 

However, international norms are not sufficient to explain 

why states engage in humanitarian intervention. The 

present essay will focus on understanding why the United 

States decided to intervene in the Libyan crisis and not on 

the Syrian one. We argue that while international factors 

such as the opposition of Russia and China contribute to 

explaining the variation of action by the United States in 

facing each case, domestic preferences such as economic 

motivation and the upcoming presidential election are 

crucial to understanding the American position on the two 

crises.  

 

The American interests in play 

 

In democratic countries, interventions require at least a 

minimum level of domestic support. President Obama, 

then, on understanding how pressing the case of Libya had 

become in the international community, as well as in the 

American media, weighted the benefits, costs and 

probability of success of engaging in a humanitarian 

intervention there.
2
 On the side of benefits, there was the 

moral imperative of ending the conflict (R2P), the likely 

increase in popular support for the president (as it had 

become a pressing issue in the media) and the possible 

economic benefits – Libya has the fifth largest oil reserve in 

the world and would require [profitable] investments on 

                                                 
1
 The term ―international community‖ implies that the norm fully realizes 

when the moral imperative of protection is pursued collectively.  
2
 Boettcher (2004) points out the role of media in democracies on what 

regards agenda setting. It is important to consider that in authoritarian 

countries, on the other hand, the media is used to justify agendas for the 

general public. Indeed, the BBC published a report on how Russian and 

Chinese media justify their leaders‘ support for Assad, and can be found on 

the link: <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18424991>. Read 

more about media and agendas in humanitarian crises in: Boettcher, William 

A. (2004). Military Intervention Decisions regarding Humanitarian Crises: 

Framing Induced Risk Behavior. The Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, 

No. 3, pp. 331-355.  

post-conflict reconstruction.
3
 The costs were surprisingly 

low: with broad international support, cost sharing with 

allies and a capable local militia, the likelihood of success 

was high. Thus, in March 2011, Obama, under the 

prerogative of his constitutional authority to conduct U.S. 

foreign policy, invoked the United Nations Security Council 

(UNSC) resolution 1973 when notifying the Congress of his 

decision of striking Libya.
4
 He decided upon a mission with 

limited scope with alleged focus on ―realiz[ing] the 

objectives of the Security Council‖.
5
 Yet, none of these 

conditions were met in the example of Syria. 

 

First, without international authorization and multilateral 

action, the costs and the risks of unilateral action are 

higher. For Obama, the goal of reelection in the upcoming 

election is of primary interest. Swing voters – precisely the 

ones that will define the November 2012 – tend to be risk-

averse; when this is added to the increasingly complicated 

nature of the conflict in Syria,
6
 a possible political backfire 

of an intervention could cost Obama his reelection. As a 

matter of fact, voters have become more sensitive to this 

question after the death of American diplomats in Libya. 

Finally, American economic interests in Syria would have to 

be conciliated with the stronger interests of two other 

foreign players: Russia and China.  

 

International players: obstructing the norm  

 

In July 2012, on the occasion of the third consecutive veto 

exercised by Russia and China on a UNSC resolution on 

                                                 
3
 It is noteworthy that the conflict in neither Libya nor Syria – at least until 

now – reached a point where it became a threat to U.S. national security. 

Therefore, in these as in many other cases in the past, national security 

cannot be pointed out as a reason for intervention.  
4
 White House (2011). Letter from the President regarding the 

commencement of operations in Libya. White House. Available in: 

<http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-

regarding-commencement-operations-libya>. 
5
 Obama (2011) apud Waxman (2011). Read more in: Waxman, Matthew C. 

(2011). The Debate Over U.S. Libya Intervention. Council on Foreign 

Relations. Available in: <http://www.cfr.org/libya/debate-over-us-libya-

intervention/p24500>. 
6
 The conflict in Syria is inherently more complicated as it is inflamed by 

religious and ethnical issues, as well as by the presence of extremist groups 

and foreign fighters.   

POLÍTICA INTERNACIONAL ARTIGOS DEZ. 2012 

http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18424991
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-regarding-commencement-operations-libya
http://www.whitehouse.gov/the-press-office/2011/03/21/letter-president-regarding-commencement-operations-libya
http://www.cfr.org/libya/debate-over-us-libya-intervention/p24500
http://www.cfr.org/libya/debate-over-us-libya-intervention/p24500


 

ODEBATEDOURO.com| DEZEMBRO 2012| EDIÇÃO 81 |ISSN 1678-6637 

35 

Syria, British ambassador Mark L. Grant said those countries 

had ―chosen to put their national interests ahead of the 

lives of millions of Syrians.‖
7
 President Medvedev of Russia, 

however, had decided to abstain from the also recent 

voting on the resolution on Libya, claiming they prioritized 

peaceful means of resolving the conflict.
8
  

 

In reality, both China and Russia wanted to support 

Kaddafi‘s regime for economic reasons.
9
 For Russia, 

abstaining from voting was the diplomatic way of showing 

such position in a scenario where the international 

community was supporting the rebels.
10

 Nevertheless, with 

the advancements of war, it became evident that Kaddafi 

was on the losing side, hence Russia‘s move, during the 

Group of Eight (G8) summit in May 2011, to join the 

international pressure on the Libyan government.
11

 As of 

China, there were suspicious of the Chinese government 

selling weapons to Kaddafi‘s representatives during an 

allegedly secret visit to China in June 2011 – i.e. after 

having signed the UNSC resolution.
12

 In the case of Libya, a 

collective action backed by international norms lowered the 

political and economic costs (both domestically and 

internationally) of intervening.
13

  

 

Once again, this is not the case in Syria. Both China and 

Russia have important investments in Syrian and hence 

favor the status quo. China has become Syria‘s largest trade 

partner on 2011 (surpassing Russia) and also has flagrant 

                                                 
7
 Grant (2012) apud Osnos, Evan (2012). Why China Will Back Assad—Until it 

Won‘t. The New Yorker. Available on: 

<http://www.newyorker.com/online/blogs/evanosnos/2012/07/how-long-will-

china-back-assad.html#ixzz2BPlFaqgl>. 
8
 United Nations (2012). Security Council Approves ‗No-Fly Zone‘ over Libya, 

Authorizing ‗All Necessary Measures‘ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour 

with 5 Abstentions. Available in: 

<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm>. 
9
 As seen in Al-Jazeera (2011), available in 

<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/04/201141195046788263.

html>; Reuters (2011), available in: 

<http://www.reuters.com/article/2011/08/23/china-libya-oil-

idUSL4E7JN0Q120110823>; and Pravda (2011), available in: 

<http://english.pravda.ru/business/finance/24-03-2011/117309-libya_russia-

0/>.  
10

 This had domestic consequences for the then President Medvedev. Russia 

was the last G8 nation to support the international action – and this decision 

was quickly followed by American bombings in Libya –, and, according to 

Mirsky (2012, apud Ioffe, 2012), the anti-Americanism made Russians 

question Medvedev‘s behavior. Read more on Ioffe, Julia (2012). Russia‘s 

Syrian Excuse. The New Yorker. Available in: 

<http://www.newyorker.com/online/blogs/comment/2012/06/russias-syrian-

excuse.html>.  
11

 As seen in The Guardian (2011). Available in: 

<http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/27/g8-gaddafi-libya-russia>. 
12

 As seen in The Economist (2011). Available in: 

<http://www.economist.com/node/21528664>.  
13

 This is particularly good for countries that seek strategic benefits from the 

intervention, like China in Cambodia in 1989 (Finnemore, 1996).  

interests in the Syrian oil industry.
14

 Russia, by its turn, has 

an important military base in Syria and [yet] uninterrupted 

arm sales to the country.
15

 Furthermore, President Putin 

himself cannot afford, from a domestic perspective, to 

appear weak in front of the requested support for action in 

Syria that is perceived as an American demand. By alleging 

a lack of objective reasons to authorize a collective action 

against Syria via the UNSC, Putin, followed by the president 

Hu Jintao of PRC, justified a veto to the resolution in order 

to protect its national interests. Also, the final outcome of 

the actions in Libya surprised both Putin and Jintao, who 

did not expect that the resolution on no-fly would lead 

directly to Western powers overthrowing Kaddafi, and this 

contributed to both countries assuming a more firm 

position on the Syrian case.
16

 

 

Conclusions 

 

International norms have an important role in defining a 

state‘s interests and willingness to engage in humanitarian 

intervention, as it works in lowering the costs of action
17

.
 

But, as the examples of Libya and Syria have demonstrated, 

there are also other factors at play. On one hand, the 

international community authorized multilateral action in 

Libya and many states, including the U.S., supported the 

rebels against Kaddafi; Putin and Jintao sought to maintain 

the status quo and hence their particular interests on both 

cases, but are doing so more firmly in Syria by obstructing 

the normative requirement of collective action. On the 

other hand, due to electoral and economic preferences, it 

was unlikely the U.S. would have intervened in Syria on its 

own, as the potentially high costs could interfere in 

Obama‘s attempt to get reelected and would surpass the 

potential benefits from intervening.  
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16

 As seen on Grammaticas (2012). Read more on: Grammaticas, Damian 

(2012). China's stake in the Syria stand-off. BBC. Available in: 

<http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-17158889>.  
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 Finnemore, Martha (1996). Constructing norms of humanitarian 
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185. 
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‗Não faz tanto tempo assim‘. Em 22 de outubro de 2002, o jovem espirituoso Dawisson Belém Lopes (hoje um professor doutor 

de espírito jovem) rascunhava palavras que abririam o primeiro produto de um projeto editorial que teria pela frente 10 anos de 

evolução, reconhecimento e desafios. O texto reflete e é contaminado pelo ineditismo e pelas promessas com as quais o projeto 

nasceu.  

 

Cumpridas ou não, as promessas renascem junto com o projeto. As palavras, outrora promissoras, hoje serão consideradas boas 

premonições. E a escolha deste texto para inaugurar a seção ―Túnel do Tempo‖, talvez, não tenha nada a ver com estratagemas 

da equipe ou com causalidades. Esta decisão está mais próxima do misticismo e da crença em ritos de sorte que possam fazer 

repetir êxitos anteriores. Oxalá! 

 

“COM A SUA LICENÇA, PROF. HOUAISS!” 
 

Não faz tanto tempo assim.  Início dos anos 90 do século 

passado. Em meio a uma alvoroçada manhã - como, aliás, 

muitas outras manhãs assim seriam doravante: alvoroçadas! -, a 

barbárie se fez sentir. Ecoou, retumbante, por todos os rincões 

deste país.  O réu: um Ministro de Estado no Brasil. O tipo 

penal: proferir, ao ser acossado pela imprensa, palavra não 

familiar aos dicionaristas. Nunca utilizada, oficialmente, até 

aquele momento. O motivo: incipiência vocabular, reengenharia 

filológica ou infeliz recombinação destas duas hipóteses 

anteriores.   

 

O julgamento: condenação em primeira instância. Afinal, como 

aceitar que tão crasso erro pudesse dimanar de um ser humano 

depositário de tamanha autoridade? Por todo o Brasil, em 

uníssono, o mesmo tom burlesco: "Vocês viram o que disse o 

nosso Ministro?‖. E alguém retorquia: "Imexível??? Como é 

criativo, não?!!" A  absolvição: Apesar de condenado  - execrado  

-publicamente, nosso réu aqui não teria final tão trágico como 

aquele que se esboçava. Ao menos, sob o ponto de vista 

estritamente lingüístico. Consultado sobre a gafe do Ministro, o 

saudoso professor Antônio Houaiss, com a altivez de quem, não 

por ledo favor, ocupara a mesma cadeira de Sílvio Romero, 

Osório Duque-Estrada e Roquette-Pinto, sentenciou: "A palavra, 

apesar de inexistente, é tecnicamente boa. Poupem o pobre 

rapaz..." Hoje, o neologismo "imexível", muito criticado pelos 

elitistas à época, foi reconhecido pela Academia Brasileira de 

Letras, vindo figurar no erudito "Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa".  

 

De neologismo em neologismo, chegamos ao DEBATEDOURO. 

Para tanto, acrescentamos o sufixo "-douro" ao substantivo 

primitivo "debate". O novo lócus do debate, se assim 

preferirem. O objetivo do projeto, devo confessar, afigura-se 

um tanto quanto ambicioso: o fomento de discussões sobre 

temas de Relações Internacionais  - tão pouco estudados  -em 

um país-baleia, de dimensões continentais, com inegável papel 

no concerto das nações, como este em que vivemos. Oxalá o 

nosso intento, qual seja, o de promover debates bastante 

dinâmicos, livres das "pechas" e constrangimentos que 

obstaculizem o desenvolvimento, possa encontrar guarida em 

nossos qualificados interlocutores. Fica o convite.  

 

Semanalmente [hoje, trimestralmente], estabeleceremos um 

ponto de encontro. Nossos colunistas trarão à baila os temas 

mais candentes da agenda internacional, sempre por 

intermédio de colunas fluidas, objetivas, enxutas. 

Trimestralmente, o convite é estendido ao leitor que deseje 

incursionar por artigos mais densos e  "encorpados", frutos de 

um sistemático trabalho de pesquisa  de  nossa equipe. Ah, já ia 

me esquecendo... A interação colunista-leitor será não apenas 

permitida, como também escancaradamente encorajada.   

 

Retomando, então, a parabólica trama com que introduzimos 

esta carta, queremos submeter ao juízo dos senhores bem mais 

que um mero neologismo. Queremos, verdadeiramente, 

propalar toda a carga estética, semântica e analítica que o 

acompanha. E que venham as críticas! Que venham, também, 

sugestões, discordâncias, elogios! Mas que venham, sobretudo, 

os argumentos. O debate! A instauração de uma "atmosfera do 

debate", esta, sim, simbolizará a nossa verdadeira redenção.  

 

Por fim, com a devida licença que pedimos ao eterno Prof. 

Houaiss, que o uso continuado do verbete "debatedouro" trate 

de consagrá-lo!...  Hoje e sempre! Pelo bem do debate! 

  

 

 

 

 

 

EDIÇÃO 01 | OUTUBRO 2002 TÚNEL DO TEMPO SEÇÃO 
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Publishing (Alemanha). 

Adriano Smolarek é assessor editorial 

Bacharel em Direito pela Faculdade União (Paraná) e 
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CONTATO 
 

O Debatedouro possui um sistema centralizado para gerenciar os contatos e 

consultas ao periódico: 

 

Leitores 

E-mail: odebateodouro@outlook.com 

Facebook: facebook.com/ODebatedouro 

Twitter: @ODebatedouro 

 

Parceiros 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Parceria 

 

Seção Cartas  

Para enviar tweets, basta tweetar e citar @ODebatedouro. No caso das cartas, envie 

e-mail com nome completo, cidade e país do remetente. 

Twitter: @ODebatedouro 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Cartas & Tweetadas 

 

Submissão de Artigo 

E-mail: odebatedouro@outlook.com | Assunto: Submissão de Artigos 

Consulte o site para informações adicionais e para acessar os documentos do 

processo de submissão: http://odebatedouro.com/submissao 
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https://www.twitter.com/odebatedouro
https://www.twitter.com/odebatedouro
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