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APRESENTAÇÃO

Os Organizadores do Evento “Seminário Internacional sobre Es-
tado e Instituições” têm a satisfação de dar as boas-vindas a todos e 
apresentar a sua segunda edição intitulada: “Desafios Contemporâ-
neos e o Futuro do Multilateralismo: Cenários e Perspectivas no âmbito 
da Governança Global”.

A organização deste Evento, que resulta na presente publica-
ção, remete a 2012, ocasião em que o Grupo de Pesquisa Estado, 
Instituições e Análise Econômica do Direito (GPEIA/UFF) foi criado. 
Ao longo dos anos, as parcerias desenvolvidas pelo Grupo resultaram 
em muitos frutos. Foram desenvolvidos oito eventos de periodicidade 
anual, sendo que a edição trazendo a temática “Perspectivas Latino-
-Americanas”, em 2018, contou com o apoio e financiamento da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Em 2020, o GPEIA entrou em uma nova fase, na qual assumo 
a coordenação geral do Grupo, representando o momento apropria-
do para, diante das adversidades e vicissitudes que se apresentaram, 
criarmos um espaço de debate, de forma crítica e propositiva, em rela-
ção aos desafios no âmbito das Políticas Públicas e de policy-making 
para o enfrentamento do cenário da crise que assolou a comunidade 
global como um todo.

O aprendizado e interação acadêmica ao longo desses anos, 
em colaboração científica com as instituições parceiras, foi fundamen-
tal para a organização do I Seminário Internacional sobre Estado e 
Instituições – “Diálogos Institucionais e Políticas de Enfrentamento da 
Crise” em setembro de 2020. O Evento alcançou seus objetivos com 
êxito, contando com a participação de aproximadamente 900 pessoas 
e mais de 80 pesquisas apresentadas.
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Além disso, como resultado do Seminário, foram lançados 
quatro ebooks, com mais de 65 artigos, divididos por área temática, 
contemplando formas de enfrentamento e soluções criativas para os 
desafios apresentados. Por último, foi organizada a publicação do li-
vro impresso “Estados e Instituições: Diálogos Institucionais e Políticas 
para o Enfrentamento da Crise” composto por capítulos inéditos em 
conjunto com a seleção de artigos revisitados das principais contribui-
ções que fizeram parte do Evento.

Em 2021, o fato de ainda estarmos passando por uma conjun-
tura complexa e repleta de particularidades - tanto em âmbito nacio-
nal quanto internacional - nos provocou a assumir essa empreitada, 
por meio do Grupo de Pesquisa, visando abrir o espaço para refle-
xões pertinentes em quatro frentes principais que foram abordadas 
pelos Grupos de Trabalho (GTs) de forma interdisciplinar: Desafios do 
Multilateralismo em Âmbito Global e o papel das Instituições Interna-
cionais (GT1); Políticas Nacionais e Internacionais de Enfrentamento 
da crise em Perspectiva Comparada (GT2); Alternativas para o Meio 
Ambiente e a Plataforma da Sustentabilidade (GT3) e Estado, Institui-
ções e Governança (GT4).

O GT1 intitulado “Desafios do Multilateralismo em Âmbito Glo-
bal e o papel das Instituições Internacionais” se propôs a debater os 
desafios globais voltados à reorganização e recuperação com vistas 
a um cenário pós-pandemia, assim como discutir as ações multila-
terais direcionadas a novas dinâmicas que venham acompanhadas 
de soluções criativas para o reordenamento em âmbito global. Nesse 
sentido, a relevância da cooperação internacional em escopo global, 
bem como a forma pela qual esse processo vem sendo conduzido, 
acaba representando um ponto fundamental dentro do debate ne-
cessário para a superação deste contexto crítico levando em conta a 
sua complexidade.
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O GT 2 intitulado “Políticas Nacionais e Internacionais de En-
frentamento da crise em Perspectiva Comparada” trouxe ao debate 
o papel do Estado e das Instituições na gestão da pandemia, bem 
como das políticas nacionais e internacionais de seu enfrentamento e 
recuperação. O intuito consistiu em destacar a relevância da multidis-
ciplinaridade que envolve estes desafios - buscando a complemen-
taridade de diversos campos do conhecimento na direção de saídas 
propositivas para essa conjuntura - incorporando abordagens tanto do 
caso brasileiro, como também das realidades internacionais, na con-
cretização destes objetivos.

O GT 3 intitulado “Alternativas para o Meio Ambiente e a Pla-
taforma da Sustentabilidade” teve como objetivo examinar, critica-
mente, o alcance e o impacto dos mecanismos estatais de gestão 
ambiental e de promoção da sustentabilidade para efetivação de di-
reitos fundamentais, em níveis individual, comunitário e da sociedade 
– incorporando, para tanto, elementos relacionados ao conceito de 
democracia ambiental.

Por sua vez, o GT4 intitulado “Estado, Instituições e Governan-
ça” pretendeu estabelecer o debate trazendo reflexões sobre as mu-
danças institucionais em curso e a forma como os Estados Nacionais 
têm buscado mecanismos internos - bem como respaldos no âmbito 
da governança global - voltados à superação dos desdobramentos 
da crise vigente nos campos econômico, político e social. Com esse 
intuito, o papel das instituições foi colocado em perspectiva, trazendo 
ao debate o sistema de regras sociais, na organização e na articulação 
de políticas públicas e de governança no contexto contemporâneo.

No mais, agradeço sinceramente a todos os que acreditaram 
neste projeto. À Universidade Federal Fluminense, bem como ao 
Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito (PPGSD/UFF) 
agradeço o apoio e suporte. A todos os coordenadores dos Grupos 
de Trabalho: André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, 
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Giulia Parola, Rafaela Mello, Rodrigo Tavares e Vinicius Chaves, meus 
sinceros agradecimentos por todo empenho dedicado ao Evento e ao 
excelente trabalho realizado ao longo das etapas de produção.

Aos palestrantes, que disponibilizaram seu conhecimento e de-
dicação para participarem dos Painéis, agradeço pela colaboração e 
solicitude em trazer consigo o debate em perspectiva multidisciplinar, 
tão relevante e necessário para o enfrentamento dos desafios que se 
apresentam na conjuntura atual. Meu profundo apreço às notáveis 
contribuições dos palestrantes: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabia-
na de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero e Sérgio Veloso.

Ao Prof. Oliver Stuenkel, que propôs para a Conferência Inaugu-
ral a temática “O Mundo Pós-Ocidental”, externo meu agradecimento 
especial por aceitar nosso convite e trazer consigo este tema emble-
mático, com as reflexões apropriadas para a abertura do Seminário.

Ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais (PP-
GCAm/UFSCar) e ao Centro de Estudos em Democracia Ambiental 
(CEDA/UFSCar), na pessoa do Prof. Celso Maran de Oliveira, gosta-
ria de destacar minha terna gratidão pela parceria e apoio ao longo 
da jornada.

À Comissão Executiva, toda minha admiração pelo empenho, 
garra e dedicação com a qual cumpriram com todas suas funções. 
Não sei como poderia ser grato o suficiente para fazer jus à disposição 
dedicada em equipe, pensando em cada procedimento com o aca-
bamento necessário para realizarmos mais uma edição louvável do 
Evento. Deixo registrado meu orgulho em relação a cada um de vocês: 
Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da Silva, Larissa Louback 
Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos Alves de Lima, Nathan 
Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alonso Alvares de Araujo 
e Yuri Amaral. Cada qual com seu talento e contribuição representou 
uma peça fundamental dentro do encadeamento de produção e reali-
zação desta empreitada.
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Um agradecimento final a todos que, de forma direta ou indireta, 
colaboraram para a realização deste Evento. Com o mesmo ânimo e 
disposição, convidamos desde já a todos a participarem conosco da 
próxima edição do Seminário.

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2022.

Gabriel Rached

Colaboração: Rafaela Mello
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The Organizers of the Event “International Seminar on the Sta-
te and Institutions” are pleased to welcome everyone and present their 
second edition of this Conference entitled: “Contemporary Challenges 
and the Future of Multilateralism: Scenarios and Perspectives on Global 
Governance”.

This Event’s organization, which results in the present publication, 
refers to 2012 when the Research Group “State, Institutions, and Eco-
nomic Analysis of Law” (GPEIA/UFF) began its activities. Over the years, 
the partnerships developed by the Group resulted in many fruits. Eight 
events were held since the Group’s creation, and the 2018’s edition, 
which had the thematic “Latin American Perspectives”, received the su-
pport and funding of the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES). 

In 2020, GPEIA entered a new phase, in which I assume the ge-
neral coordination of the Group, representing the appropriate moment 
for, considering so many obstacles and uncertainties that are presen-
ted, creating a space for debate, critically and purposefully, concerning 
challenges in the scope of Public Policies and policy-making to face the 
crisis scenario that reached the global community as a whole.

The academic interactions over the years and the collaboration 
with the partners institutions were fundamental for the organization of the 
“I International Seminar on the States and Institutions – Institutional Dia-
logues and Policies for Pandemic Times” in September 2020. The Event 
achieved successfully it’s objectives, counting with the participation of 
over 900 people and more than 80 academic paper proposals. 
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In addition, as a result of the Seminar, four e-books were released, 
with more than 65 papers, divided by thematic area, presenting creative 
solutions and ways of facing the ongoing challenges. Finally, the publi-
cation of the printed book “States and Institutions: Institutional Dialogues 
and Policies for Facing the Crisis” was organized. The book is compo-
sed of unpublished chapters together with a selection of revisited articles 
from the main contributions that were part of the Event.

In 2021, based on the assumption that we are still going through 
a complex conjuncture and full of particularities - both at the national and 
international level -, this evidence led us to undertake this task, through 
the Research Group, to open the space for pertinent reflections on four 
main fronts that were addressed by the Working Groups (WGs) in an in-
terdisciplinary way: The Challenges of Multilateralism at the Global Level 
and the Role of International Institutions (WG 1); National and Internatio-
nal Policies for Crisis Management in Comparative Perspective (WG 2); 
Alternatives for the Environment and the Sustainability Platform (WG 3); 
and, The State, Institutions, and Governance (WG 4).

The WG 1 entitled “The Challenges of Multilateralism at the Global 
Level and the Role of International Institutions” has proposed the debate 
the global challenges related to the reorganization and recovery towards 
a post-pandemic scenario, as well as to discuss multilateral actions ai-
med at new dynamics that are accompanied by creative solutions for 
reorganization at the global level. In that way, the relevance of internatio-
nal cooperation and how this process has been conducted ended up 
representing a fundamental point within the necessary debate to overco-
me this critical context, taking into account its complexity.

The WG 2 entitled “National and International Policies for Crisis 
Management in Comparative Perspective” opens the space for the de-
bate on the role of the State and the Institutions in the management of 
the pandemic, as well as national and international policies to face the 
crisis and it’s recuperation. The goal consisted in highlight the relevan-
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ce of the multidisciplinarity that involves this challenges – aiming the 
complementarity of different fields of knowledge in a search for creative 
solutions for this scenario - incorporating the debate in both national and 
international realities in comparative perspective in name of the realiza-
tion of this objectives.

The WG 3, entitled “Alternatives for the Environment and the Sus-
tainability Platform,” aims to examine the scope and impact of State 
mechanisms for environmental protection and the promotion of sustai-
nability to accomplish the fundamental rights at the individual, commu-
nitarian, and social levels – including, for this, elements concerning the 
concept of environmental democracy.

Consecutively, the WG4 entitled “The State, Institutions, and Go-
vernance” brings the discussion of the ongoing institutional changes 
and the way that Nation-States have been seeking internal mechanis-
ms - as well as support in the context of global governance - aimed at 
overcoming the crisis at the economic, political and social level. To do 
so, the role of the institutions is put in perspective, bringing the social 
rules system to debate, within the organization of public policies in the 
current scenario.

At this moment, I would like to sincerely thank everyone who be-
lieved in this project. I would like to thank the Fluminense Federal Univer-
sity, as well as the Graduate Programme in Sociology and Law (PPGSD/
UFF) for their support. To all the coordinators of the Working Groups: 
André Lanza, Carolina Cavalcante, Fabiana de Oliveira, Giulia Parola, 
Rafaela Mello, Rodrigo Tavares and Vinicius Chaves, my sincere thanks 
for all the effort dedicated to the Event and the excellent work carried out 
throughout the stages of production.

To the speakers, who contributed with their knowledge and dedi-
cation to participate in the Panels, I am grateful for their collaboration and 
solicitude in bringing the debate in a multidisciplinary perspective that 
is so relevant and necessary to face the challenges that have been pre-
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sented in the current situation. My deep appreciation to the remarkable 
contributions of the speakers: Alfredo Saad, Candice Vianna, Fabiana 
de Oliveira, Inês Cosme, José R. Peneluppi, Nuno Rodrigues, Pricila 
Maziero and Sérgio Veloso.

To Prof. Oliver Stuenkel, who proposed for the Inaugural Confe-
rence the thematic of “The Post-Western World”, my special thanks for 
accepting our invitation and bringing the ideal theme, with the appropria-
te reflections for the opening of the Event.

To the Graduate Programme in Environmental Sciences (PPG-
CAm/UFSCar) and to the Center for Studies in Environmental Demo-
cracy (CEDA/UFSCar), in the person of Prof. Celso Maran de Oliveira, 
I would like to highlight my tender gratitude for the partnership and su-
pport throughout the journey.

Last by not least, all my admiration for the Executive Committee’s 
dedication, commitment, and determination to performing all their func-
tions. I couldn’t be grateful enough to honour the team’s dedication, 
being available during many evenings reviewing all the details and de-
liberating on each procedure with the necessary “finishing touches” to 
make a remarkable second edition of the Event. I leave registered my 
pride in each one of you: Alejandro Louro Ferreira, Amanda Cristina da 
Silva, Larissa Louback Garcia, Lucas Thomaz Pessoa, Mariana Santos 
Alves de Lima, Nathan Oliveira, Vanessa Chaves de Siqueira, Ygor Alon-
so Alvares de Araujo and Yuri Amaral. Each one with a particular talent 
and contribution represented a fundamental piece in this production.

A final thanks to everyone who, directly or indirectly, contributed to 
the realization of this Seminar. With the same animus, we invite in advance 
all the readers to participate with us on the Seminar’s next edition.

Rio de Janeiro, March 30th, 2022.

Gabriel Rached 

Collaboration: Rafaela Mello
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O artigo é acerca da nova onda global regulatória; sobretudo na China, direcio-
nada a enfrentar particularidades de sua trajetória ao longo da crise pandêmi-
ca, tais como fraudes, corrupção, formação de cartéis e desigualdade social. 
Resta, contudo, ainda incerto o alcance da intenção do Estado em limitar o 
controle monopolístico das Big Techs, como são conhecidas as grandes em-
presas do setor de educação e tecnologia. Se existe, de fato, legítimo interesse 
do Estado em defender a privacidade dos cidadãos, o direito do consumidor 
e a proteção de dados pessoais, ou há o propósito subjacente de vigilância, 
controle social e concentração de poder. O problema da pesquisa é, então, 
aferir qual o limite da atuação estatal. O que a torna relevante, porque se insere 
nos debates acerca dos impactos das novas tecnologias digitais, tais como In-
teligência Artificial (IA), Big Data, computação em nuvem e internet das coisas 
(IoT) dentro da sociedade e na economia. Assim como o papel do Estado na 
regulação do livre mercado, da livre iniciativa e concorrência. Por meio do cha-
mado dirigismo estatal. O objetivo primeiro é, então, inquirir qual a real função 
do Estado em agora combater determinadas Big Techs e assumir o papel de 
principal indutor da economia política. Visto que governo e Big Techs eram até 
então aliados, interpenetrando-se os interesses público e privado em prol do 
desenvolvimento chinês. E, como objetivo secundário, projetar qual seu lega-
do pós-pandêmico. Para tanto, a metodologia será interdisciplinar, pela análise 
comparativa de indicadores qualitativos e quantitativos de fontes secundárias 
e primárias. Relacionadas às Ciências do Direito, da Sociologia, Economia 
Política e das Relações Internacionais. E as conclusões são no sentido que a 
China atua mais no sentido concorrencial, para corrigir distorções econômicas 
e garantir a competitividade chinesa no exterior, do que acumular mais poder 
e supostamente violar liberdades e direitos.

Palavras-chave: Big Techs; China; concorrência; dirigismo estatal; disputa 
tecnológica.
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ABSTRACT 
The article is about the new global regulatory wave; especially in China, aimed 
at facing particularities of its trajectory throughout the pandemic crisis, such as 
fraud, corruption, cartels formation and social inequality. However, it remains un-
certain the scope of the State’s intention to limit the monopolistic control of the 
Big Techs, as the big companies in the education and technology sector are 
known. Whether there is a legitimate State interest in defending citizens’ privacy, 
consumer rights and the protection of personal data, or whether there is an 
underlying purpose of surveillance, social control and concentration of power. 
The research problem is, then, to assess the limit of state action. What makes 
it relevant, because it is part of debates about the impacts of new digital tech-
nologies, such as Artificial Intelligence (AI), Big Data, cloud computing and the 
internet of things (IoT) within the economy and society. As well as the role of the 
State in regulating the free market, free initiative and competition. Through the 
so-called state driving. The main objective is, then, to inquire what is the real role 
of the State in fighting certain Big Techs and assuming the role of main driver of 
political economy. Since the government and Big Techs were until then allies, in-
terpenetrating public and private interests in favor of Chinese development. And, 
as a secondary objective, to project its post-pandemic legacy. Therefore, the 
methodology will be interdisciplinary, through the comparative analysis of quali-
tative and quantitative indicators from secondary and primary sources. Related 
to the Sciences of Law, Sociology, Political Economy and International Relations. 
And the conclusions are that China acts more in a competitive sense, to correct 
economic distortions and guarantee Chinese competitiveness abroad, than to 
accumulate more power and supposedly violate freedoms and rights.

Keywords: Big Techs; China; competition; state driving; technological dispute.
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INTRODUÇÃO

Em face da nova onda global regulatória, sobretudo na China 
(NOGUEIRA, 2021), direcionada a enfrentar abuso de poder, corrup-
ção, formação de cartéis e desigualdade social ao longo da crise pan-
dêmica, resta ainda incerta a intenção do Estado chinês em, agora, 
regular a atividade de grandes empresas nos setores de educação e 
tecnologia, mais conhecidas como Big Techs (MOROZOV, 2018). Uma 
vez que os setores público e privado atuavam juntos para alavancar o 
crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico da China (MA-
ZZUCATO, 2014). Isto é, se existe, de fato, legítimo interesse estatal em 
defender a privacidade dos cidadãos, os direitos do consumidor e a 
proteção de dados pessoais contra o crescente monopólio das Big Te-
chs, ou há o propósito subjacente de exercer controle social, vigilância 
e concentração ainda mais de poder. 

A hipótese então é que, quando se alega a defesa de direitos hu-
manos fundamentais e interesses difusos coletivos, o alvo do governo 
pode, na verdade, ser outro: eliminar ou ao menos reduzir a concor-
rência da iniciativa privada em meio à competição e ao acirramento da 
disputa entre as grandes potências no âmbito comercial e tecnológico 
(MAJEROWICZ, 2021). 

O problema da pesquisa é, portanto, aferir o limite da atuação 
estatal na sociedade e economia chinesas em face da atual crise pan-
dêmica. O que a torna relevante, pois se insere nos debates acerca 
do papel do Estado na regulação do livre mercado, da concorrência e 
livre iniciativa. Por meio do chamado dirigismo estatal.  Bem como do 
impacto a longo prazo do uso e desenvolvimento das novas tecnolo-
gias digitais (FRAZÃO, 2021), como Inteligência Artificial (IA), Big Data, 
computação em nuvem e internet das coisas (IoT). Particularmente no 
campo do 5G (MAJEROWICZ, 2020), rede móvel de quinta geração 
vista como infraestrutura crítica e necessária para sua integração em 
rede (RÖHE, 2021).
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O objetivo primeiro é inquirir o real propósito do Estado em que-
rer combater determinadas Big Techs e assumir o papel de principal 
indutor da economia política. Uma vez que, no passado recente, eram 
aliados, interpenetrando-se os interesses público e privado.

E, como objetivo secundário, projetar qual seu legado para o 
contexto pós-pandêmico.

Para tanto, o desenvolvimento da pesquisa será dividido em três 
seções. A primeira acerca da relevância do Estado empreendedor; a 
segunda quanto às causas e consequências da nova onda regulatória 
chinesa; e a terceira em relação ao contexto da disputa em torno do 5G. 
Encerrando com as Considerações Finais e Referências Bibliográficas.

E quanto à metodologia, esta será interdisciplinar; pela análise 
comparativa de indicadores qualitativos e quantitativos de fontes tanto 
secundárias quanto primárias. Relacionadas às Ciências do Direito, da 
Sociologia, Economia Política e das Relações Internacionais.

1. O ESTADO EMPREENDEDOR 
COMO DIFERENCIAL DA CHINA 

Em A Nova Onda Regulatória na China, a professora Isabe-
la Nogueira (2021), do Programa de Pós-graduação em Economia 
Política Internacional da UFRJ, argumenta que o real propósito do 
governo chinês em seu aperto regulatório é de natureza precaucio-
nal, a fim de reduzir a influência e dependência externas nas áreas 
de educação online e mercado consumidor interno; dirimindo, assim, 
suas vulnerabilidades em campos estratégicos diante de um even-
tual embate cibernético e/ou manobra regulatória estadunidense, em 
uma tentativa de banimento e propaganda contra a indústria chine-
sa de tecnologias emergentes, a exemplo do que aconteceu com a 



28S U M Á R I O

Huawei (COLETTA e VARGAS, 2021). Dado o acirramento da disputa 
pela liderança tecnológica na chamada Quarta Revolução Industrial 
(GRÜNBERG e BRUSSEE, 2021).

A intervenção de agora vem em decorrência de problemáticas 
estruturais críticas na web chinesa (MAJEROWICZ, 2021) e falhas de 
mercado aprofundadas pelo contexto pandêmico. Em áreas sensíveis 
como segurança da rede, fluxo internacional de dados e troca de in-
formações pessoais dos cidadãos chineses em grandes plataformas 
digitais como Didi, Tencent e Alibaba (BLOOMBERG, 2021). Correndo 
o risco de ocorrer incidentes de segurança graves, bem como o vaza-
mento de informações confidenciais – sobretudo a de funcionários de 
alto escalão – para o exterior. Ainda que hoje haja o que especialistas 
como Luca Belli (apud BALAGO, 2021), do Centro de Tecnologia e 
Sociedade da Fundação Getúlio Vargas (FGV), chamem de intranet 
chinesa (uma rede privada de internet) e o país esteja mais resguarda-
do do ponto de vista da segurança cibernética e da informação (BELLI 
e DONEDA, 2021).

O que reforça o argumento do ensaio da professora Isabela No-
gueira (2021) para a Revista Oikos, intitulado O Estado na China. Isto 
é, que há justificativa plausível para que hoje o governo chinês possa 
acumular as funções de Estado planejador, empreendedor, regulador 
da economia e até mesmo vigilante e controlador social. Pois foi as-
sim que a China conseguiu se alavancar, crescer economicamente e 
desenvolver-se do ponto de vista tecnológico, superando entraves e 
armadilhas comuns ao Sul Global que atrasavam seu desenvolvimento 
(VADELL, RAMOS e NEVES, 2016; ZHANG, 2019).

Logo, o sucesso de o “Estado investidor” só foi possível graças 
ao dirigismo de o “Estado regulador” que procura manter sob contro-
le um sistema político financeiro majoritariamente estatal (NOGUEI-
RA, 2021). Mas que ainda não é bem visto pelo restante do mundo, 
já que acusam a China de ser intervencionista e controladora demais, 
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perpetuando um regime de governo que é autoritário e opressor de 
direitos, garantias individuais e liberdades civis. Visto não haver al-
ternância de poder nem pluralismo político-partidário, quando com-
parada com as chamadas democracias plenas que tradicionalmente 
servem de modelo padrão. 

Ainda que, na prática, a retórica estadunidense de Estado mí-
nimo não corresponda bem à verdade, pois os EUA são um dos mais 
intervencionistas do mundo quando se trata de inovação e proteção 
de seu mercado doméstico (MAZZUCATO, 2014). Visto que o papel do 
Estado tem sido crucial dentro das revoluções tecnológicas. Mormente 
ao investir e subsidiar as Big Techs como forma de garantir a recupe-
ração em momentos pós-crise.

Acusação que, por sua vez, não mais condiz com a China con-
temporânea (DA SILVEIRA, 2018; DA SILVEIRA e COPETTI, 2021). 
Dado o advento do que o professor Evandro Menezes de Carvalho 
(2021), também da FGV, chama de “Estado de Direito Socialista”. Este 
sustenta que hoje a China está à frente até mesmo dos EUA no cam-
po do rule of law e da regulação tecnológica digital, ao ser uma das 
primeiras nações a codificar os direitos da privacidade e proteção de 
informações pessoais. Notadamente com a vigência do Livro IV do 
Novo Código Civil chinês (DE BIASI e YI, 2021) e da PIPL, sigla em in-
glês para a Lei de Proteção de Informações Pessoais chinesa, a entrar 
em vigor em novembro de 2021 (DIGICHINA, 2021). 

E uma vez que os EUA ainda não dispõem de uma lei de pri-
vacidade própria e de alcance nacional (LEVINE, 2021), estes não 
apenas ficam para trás na atual corrida tecnológica, mas também 
deixam de ser um dos participantes mais ativos do mundo na regu-
lamentação digital.

Logo, à medida que sua inserção global avança, a China pro-
cura estar dentro das regras, padrões éticos e se adequar às normas 
internacionais mais modernas. À luz do GDPR europeu de base prin-
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cipiológica e que é exemplo de modelo regulatório das novas tecno-
logias digitais, notadamente no campo da privacidade e proteção de 
dados pessoais (LEMOS, 2021). 

Ocorre que a Lei de Proteção de Informações Pessoais chinesa é 
mais nova e vai além do modelo europeu, ao tratar de questões globais 
prementes, como o avanço das fake news e do uso de contas inautên-
ticas. Pois ainda traz a possibilidade de inspecionar o funcionamen-
to dos algoritmos que regem as mega plataformas digitais (LEMOS, 
2021). O que hoje lhe confere vantagens competitivas a mais frente 
à concorrência de outras superpotências (GRÜNBERG e BRUSSEE, 
2021). Sobretudo em quesitos como confiança na rede, transparência 
para o usuário/consumidor e, por que não, credibilidade e legitimidade 
do próprio regime de governo (DE LUCENA e LUCENA, 2021). 

Argumento corroborado pelo 14º Plano Quinquenal (GRÜN-
BERG e BRUSSEE, 2021) de modo que a planificação da economia 
política possibilite a dupla circulação (entre o âmbito externo e interno) 
e assim promova a autossuficiência gradual da China, fortalecendo o 
mercado doméstico frente à crises e instabilidades sistêmicas advin-
das de sua abertura para o Ocidente.

2. A QUE VEIO A NOVA ONDA 
REGULATÓRIA CHINESA

O dirigismo estatal hoje na China atua mais para corrigir dis-
torções econômicas ao longo da trajetória chinesa rumo a uma so-
ciedade de prosperidade compartilhada, mais inteligente e resiliente, 
em prol de crescimento e desenvolvimento sustentáveis (PRAZERES, 
2021), do que centrado em um plano maquiavélico de acumular poder 
e cercear liberdades individuais (HERNANDES, 2020). A exemplo do 
trabalho que o governo vem desempenhando para controlar o endi-
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vidamento das famílias a partir do consumo desenfreado em mega 
aplicativos e atividades extracurriculares. Já que o povo deveria pou-
par mais, dado o perigo demográfico de a China envelhecer antes de 
enriquecer. E não perceber que o regime se preocupa com o todo 
sistêmico é se apegar a uma visão preconceituosa e simplista demais. 
Já que dentre seus objetivos estratégicos estão inclusive demandas 
legítimas da sociedade (PRAZERES, 2021).

Isto é, há hoje dirigismo estatal não exatamente no sentido de 
onipresença e onipotência do Estado na sociedade e economia polí-
tica, e sim atrelado a um conceito mais sutil e elaborado de projeta-
mento, ao invés do habitual planejamento da economia. O que confere 
à chamada nova “Economia do Projetamento” (Ignácio Rangel apud 
JABBOUR et al., 2021) um estágio superior de desenvolvimento e ama-
durecimento institucional que vem como resultado das transformações 
chinesas desde 1978 (CINTRA, FILHO e PINTO, 2015). E como neces-
sidade existencial para enfrentar seus novos desafios de governança 
(DE CARVALHO, 2021).

Essa vantagem competitiva da China frente aos demais, em 
termos de melhor adequação e regulação tecnológica (LEMOS, 
2021), no entanto, ainda é vista com ceticismo e incertezas (ZEIDAN, 
2021). Dados os interesses não declarados com a atual onda de re-
gulação estatal. 

Em especial, ao que parece ser a perseguição aos muito ricos 
na China, uma vez que o país concentra o segundo número de bilioná-
rios no mundo, atrás apenas dos EUA (LACHINI, 2021). Estratégia que 
vem não exatamente contra a acumulação de capital, e sim a forma 
como se deu esse processo de concentração de riqueza; isto é, se 
modo muito rápido e à custa de oligopólios e atividade de risco basea-
da em fraude, corrupção e especulação financeira.
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Sustentada, em tese, por uma política antitruste contra a forma-
ção de conglomerados (de mídia e educação, dentre outros) que não 
apenas distorcem a visão marxista de mercado como atrapalham os 
planos de prosperidade comum. Mas que, na prática, estaria direcio-
nada aos empresários críticos ao governo (LACHINI, 2021). 

Como foi o caso de Jimmy Lai (varejista e dono do Apple Daily, 
jornal oposicionista situado em Hong Kong, condenado à prisão por 
suas críticas ao regime da China continental), Ren Zhiqiang (magnata 
do ramo imobiliário, crítico a Xi Jinping e condenado por corrupção e 
suborno), Sun Dawu (líder do agronegócio condenado por sedição, ao 
atacar o enfrentamento da peste suína pelo governo). E o de Jack Ma, 
do Grupo Alibaba, o episódio que ganhou maior repercussão global, 
ao questionar a regulamentação estatal do sistema bancário e explo-
ração da mão de obra chinesa pelo esquema de trabalho conhecido 
como 996, isto é, das nove da manhã às nove da noite, seis dias por 
semana (FERREIRA, 2021).

Portanto, ao contrário de se ajustar e/ou retroceder, um dos 
prognósticos é que agora – ao interferir de forma mais incisiva no 
mercado – a China está ainda mais ambiciosa ao buscar autonomia 
total em infraestrutura tecnológica, sobretudo na fabricação de chips 
(SHENG, 2021). Pois, a despeito do que parece ser o desmonte de 
suas Big Techs (LEMOS, 2021), a intervenção do governo é cirúrgica, 
ao focar não em todas, mas um certo tipo de empresa de tecnologia: 
aquela voltada a prestar serviços diretos para o consumidor. 

Em outras palavras, a China estaria, assim, como Estado em-
preendedor, disposta a investir e assumir riscos, sacrificando interes-
ses de determinadas empresas, no intuito de reduzir o atual controle 
monopolístico de Big Techs que, por deterem muitos dados, agora 
cresceram e sabem demais. Fato que pode prejudicar seus usuários 
(PRAZERES, 2021).
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O que remete ao conceito de ubiquidade que se procura com-
bater ou ao menos delimitar; ou seja, a onipresença das Big Techs, via 
plataformização, em quase todos os aspectos da vida cotidiana (RAT-
CLIFF, MARTINELLO e MCGOURTY, 2021). Esse é o caso da política 
antitruste que vem para regulamentar a compulsão chinesa ao consu-
mismo; como acontece, p. ex., com a indústria de jogos que criou um 
verdadeiro vício em menores de 18 anos e o uso dependente de apli-
cativos, sobretudo de entrega de comida (AMÂNCIO; LEMOS, 2021).

Ou seja, atualmente o governo chinês prefere deixar de lado 
inovações que são até convenientes e atendam interesses de determi-
nado consumidor mais abastado, mas que, por outro lado, não incre-
mentam a produtividade nacional (podendo até mesmo diminuí-la, de 
certa forma), do que acabar gerando algum grau de instabilidade para 
a sociedade como um todo. Evitando, assim, acirrar a desigualdade 
social e desequilibrar a competitividade da China frente ao mercado 
estrangeiro (LEMOS, 2021).

3. 5G: CENÁRIO NÃO DE GUERRA, 
MAS DE COMPETIÇÃO EXTREMA

Hoje os EUA estão em um processo de catching-up (JABBOUR 
et al., 2021), já que atrasados em relação a algumas vantagens com-
petitivas da China. Não apenas em termos de regulação estatal das 
tecnologias digitais, mas desenvolvimento de sua própria rede móvel 
de quinta geração (5G). Já que a liderança mundial no 5G se dá por 
empresas privadas chinesas, sueca e finlandesa, não havendo esta-
dunidenses até o momento (RÖHE, 2021). Precisando, então, alcan-
çá-la, pois quem sai na dianteira dessa competição é capaz não só de 
formar, mas também disputar mercados ainda emergentes, como é o 
caso das tecnologias de informação e comunicação (TIC), biotecnolo-
gia e economia verde (MAZZUCATO, 2014).
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Defasagem que, no entanto, procura ser compensada por 
narrativas conspiratórias de que na China há um regime comunista 
que, além de opressor de direitos e liberdades democráticas, procura 
replicar seu modelo através da instauração de uma ditadura digital 
(GIELOW, 2021). 

Isto é, um Oriente impositivo e autoritário que foi e ainda é his-
toricamente mitificado pelo Ocidente (MAZZUCATO, 2014; DA SILVEI-
RA, 2018). Alimentando-se que ainda persiste no imaginário coletivo a 
paranoia de que quem controlar o manejo tecnológico um dia acabará 
dominando o mundo (RÖHE, 2021). Temor que até tem um fundo de 
verdade, mas não o suficiente para afirmar que no futuro isso ocorrerá 
de fato ou haverá uma equalização de poder entre Ocidente e Oriente. 

Mormente após a edição do livro Adam Smith em Pequim: ori-
gens e fundamentos do século XXI (ARRIGHI, 2008), uma releitura do 
clássico A Riqueza das Nações, escrito pelo “pai do liberalismo eco-
nômico”, porém inclinada a um cenário mais condizente, ao prever 
enfrentamento mais constantes e a decadência relativa da hegemonia 
dos Estados Unidos a partir da reestruturação da ordem internacional 
com a transferência de poder e influência para o eixo euroasiático. Um 
retorno, após séculos de dominação transatlântica. Ou seja, a China 
agora é vista como “novo hegemón”.

Daí a preocupação do governo dos Estados Unidos em tentar 
conter a expansão chinesa. Nem que para isso tenha que transformar 
o atual cenário de competição extrema pela liderança das tecnologias 
emergentes em um jogo de soma zero; fazendo com que o mundo 
como um todo esteja envolvido em uma conjuntura de “guerra” e se 
veja obrigado a escolher um lado em detrimento de outro (ABRÃO, 
2021). Numa disputa maniqueísta entre um lado certo e outro errado 
da história; isto é, pela desumanização de um ator (no caso a China) 
que faz frente à hegemonia estadunidense e, por isso, passa a ser 
demonizado por supostamente não seguir regras, suprimir direitos e 
violar padrões internacionais.
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Porém, o que está em jogo na atual corrida tecnológica e nova 
onda regulatória não é bem a supressão de direitos e liberdades in-
dividuais pelo Estado, e sim o fator concorrencial (BALAGO, 2021). 
A fim de que a China possa, ao longo do tempo, corrigir os rumos 
de seu crescimento econômico e desenvolvimento tecnológico. Para 
que, então, consiga competir de igual para igual, tanto no mercado 
interno (com a iniciativa privada) quanto no externo (com as demais 
super potências). 

Concorrência que inclui outras variáveis que embaraçam não 
só seu desenvolvimento, mas a ascensão pacífica da China. Em parti-
cular, quanto à adesão global ao 5G chinês, em virtude da entrada da 
nova tecnologia no mundo ocidental. Supostamente uma ameaça à se-
gurança e defesa nacionais, em razão do uso dual das tecnologias de 
informação e comunicação em massa (TIC) para fins tanto civis quanto 
militares (MAJEROWICS, 2021). O que dá ensejo, então, a questões 
mais amplas e complexas que reverberam a ideia de que a inserção 
internacional da China representa um perigo geopolítico, pelo risco de 
espionagem, violação de patentes, propriedade intelectual e roubo de 
segredos comercial e industrial. 

Em particular, após o comunicado da OTAN (2021), em junho 
desse ano, denunciando o perigo que a ascensão global da China re-
presenta. Visto que a OTAN é uma aliança político-militar criada após a 
2ª Guerra Mundial em resposta justamente à expansão comunista pelo 
mundo. Sobretudo ao que consideram: “falta de transparência e uso 
de desinformação pela China”, “comportamento assertivo” e “desafios 
sistêmicos à ordem internacional baseada em regras”. O que reforça 
a ideia de que a China deva ser contida, em razão do que chamam 
de controle rígido sobre a política e sociedade chinesa (RÖHE, 2021).

Todavia é falaciosa essa retórica que ambiciona reeditar a nar-
rativa de Guerra Fria que os EUA mantinham com a ex-União Sovié-
tica, dividindo o mundo em duas esferas de influência. Uma vez que 
não é mais possível voltar e reproduzir o contexto do século passa-
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do (ARRIGHI, 2008). Posto que a relação de interdependência e hiper 
conectividade hoje existente entre China e Estados Unidos dificulta o 
“desacoplamento” no campo econômico/tecnológico, ao menos no 
curto prazo (ABRÃO, 2021). Em razão, sobretudo, do uso simbiótico 
da tecnologia digital que acirra a competição sino-estadunidense, por 
envolver maiores gastos e a assinatura formal ou não de uma série de 
acordos bi e multilaterais para a segurança e defesa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os EUA, seguidos de seus aliados, estão dispostos a barrar ou 
ao menos atrasar a China e, assim, alcançá-la em termos de capacida-
des tecnológicas digitais e desenvolvimento de sua própria rede móvel 
de quinta geração. Nem que para isso tenha que transformar o atual 
cenário de competição extrema em um jogo de soma zero; em que o 
mundo como um todo esteja envolvido em uma batalha discursiva e 
se veja obrigado a escolher um lado em detrimento de outro. Em uma 
espécie de disputa maniqueísta entre um lado certo e outro errado da 
história por supostamente não seguir regras, suprimir direitos e violar 
padrões internacionais. Algo que a China contemporânea prova ser 
uma inverdade, ao compatibilizar crescimento e igualdade.

Pois o que está em jogo na atual corrida tecnológica e nova 
onda regulatória não é bem a supressão de direitos humanos e liberda-
des individuais, e sim o fator concorrencial, a fim de que a China corrija 
os rumos de seu crescimento econômico e desenvolvimento tecnoló-
gico, para que consiga competir de igual para igual, tanto no mercado 
interno (com a iniciativa privada) quanto no externo (com as demais 
super potências, em particular os EUA). E, assim, reduzir o atual con-
trole monopolístico de determinadas Big Techs que antes tinham seu 
apoio incondicional, mas que agora cresceram demais e detém muitos 
dados que são sigilosos.
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Não que a China agora esteja contra as Big Techs que alavan-
caram sua economia, e sim preocupada com os rumos dados pelas 
mesmas, ao restringir, p. ex, o vício em jogos para menores de idade. O 
que remete ao conceito de ubiquidade que se procura adotar; ou seja, 
a indústria é lucrativa, mas é preciso equilibrar o mercado, corrigir dis-
torções e dar limites à onipresença das Big Techs, via plataformização, 
em quase todos os aspectos da vida cotidiana.

Até porque os custos foram altos ao financiar seu desenvolvi-
mento industrial, a ponto de gerar riqueza e sair da condição de país 
agrário em tão pouco tempo; pagando-se hoje, no entanto, o preço 
das longas jornadas de trabalho e redução dos direitos trabalhistas em 
grandes centros urbanos como Pequim e Xangai.

O dirigismo estatal hoje na China atua, então, mais para corrigir 
distorções ao longo da trajetória chinesa rumo a uma sociedade de 
prosperidade comum, mais inteligente e resiliente, em prol de cresci-
mento e desenvolvimento sustentáveis, do que centrado em um com-
plô para acumular poder e cercear liberdades individuais, violando o 
estado de direito chinês.

Isto é, há hoje dirigismo estatal não exatamente no sentido 
clássico de intervenção ativa do Estado na condução da sociedade 
e economia política, e sim a um conceito mais elaborado de projeta-
mento, aprofundando a ideia de planejamento a partir da inovação e 
digitalização.

O que não necessariamente implica em um maior grau de pri-
vacidade para os cidadãos, e sim que o uso da tecnologia será mais 
centralizado. Uma vez que as demandas da sociedade são atendidas 
por meio de salvaguardas, indo além até do modelo europeu de pro-
teção de dados, mas só que de forma subjacente, tangencial, já que 
não são o alvo principal do dirigismo estatal.
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O governo chinês é, portanto, bem intencionado quando, ago-
ra, intervém para que a competição interna deixe de correr de manei-
ra solta e indiscriminada. Evitando assim fraudes, especulação finan-
ceira e o consumo desenfreado das famílias. Bem como a corrida dos 
mais jovens por um lugar destacado nas melhores universidades. 
Preferindo dar um passo atrás do que até então ocorria domestica-
mente, quando havia desregulamentação do mercado financeiro e 
descontrole dos gastos das famílias, sobretudo com educação. Pois 
a intenção atual é que sobre dinheiro para que se tenha mais filhos, 
visto que a população chinesa está ficando idosa. Correndo o risco 
de fechar a janela demográfica e, assim, a China envelhecer antes 
mesmo de enriquecer. Fato que, então, irá diminuir sua vantagem 
competitiva com capital humano.

Porém, tal propósito não é de todo altruísta e/ou humanitário, a 
fim de atender direitos e garantias fundamentais a uma vida próspera 
e interesses difusos coletivos ao meio ambiente sustentável para os 
cidadãos. Há hoje uma boa dose de cálculo estratégico e geopolítico, 
nem que isso signifique correr riscos e sacrificar parte da população 
chinesa em prol de um bem maior: a sobrevivência da China frente à 
disputa com os EUA pela liderança global tecnológica.

As regras do jogo, então, mudaram. Todavia, ainda não se sabe 
ao certo quais são os interesses das autoridades chinesas e as prio-
ridades atuais do governo. Se tão somente focadas em competição e 
concorrência. Ou não apenas nisso. 

Pois, como revés, a atual estratégia de aumento de controle so-
bre as empresas pode atingir em cheio o motor de crescimento do 
país, correndo o risco de afastar investidores estrangeiros, desencora-
jar o empreendedorismo chinês, aumentar custos e inviabilizar negó-
cios promissores, como o das startups, que precisam de estabilidade 
e incentivo para se desenvolver.
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Como o momento atual é de transição, é algo que o tempo dirá. 
Logo, é preciso aguardar os próximos desdobramentos para verificar 
se tais medidas intervencionistas são pontuais ou uma tendência que 
veio efetivamente para ficar.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O Belt and Road Initiative (BRI), lançado em 2013 pelo presidente Xi Jinping, 
tem o objetivo de conectar as regiões da Ásia, Europa, África e seus mares 
adjacentes. Para isso, a China realiza investimentos, empréstimos e/ou sub-
sídios através de bancos estatais e fundos do projeto para o desenvolvimen-
to dos países participantes. No entanto, com a pandemia do Covid-19 houve 
uma grande preocupação mundial sobre a saúde pública, o que acabou 
respingando suas preocupações sobre a economia e política global. Diante 
desse cenário, a China vem enfrentando diversos desafios que fizeram o 
país repensar suas estratégias a longo prazo. Com isso, o objetivo do artigo 
é descrever a estratégia chinesa utilizada durante a pandemia sob a ótica 
do Belt and Road Initiative. Para tal fim, utilizar-se-á do método descritivo, em 
que se analisará em base de dados secundários e de jornais nacionais e in-
ternacionais as consequências do COVID-19 no projeto do BRI e a estratégia 
utilizada pela China para se recompor. Conclui-se que o projeto do BRI é um 
dos pilares para atingir o Plano de Desenvolvimento da China, portanto, o 
país se utilizara dessa estratégia para superar os desafios que vem enfren-
tando na última década, em diferentes níveis.

Palavras-chave: Belt and Road Initiative; Covid-19; Rota da Saúde; 
Estratégia Chinesa.
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ABSTRACT 
The Belt and Road Initiative (BRI), launched in 2013 by President Xi Jinping, 
aims to connect the regions of Asia, Europe, Africa, and their adjacent seas. For 
this, China makes investments, loans, and/or subsidies through state banks and 
project funds for the development of taking part in countries. However, with the 
Covid-19 pandemic, there was great global concern about public health, which 
ended up undermining their concerns about the global economy and politics. 
Given this scenario, China has been facing several challenges that made the 
country rethink its long-term strategies. Thus, the article aims to describe the 
Chinese strategy used during the pandemic from the perspective of the Belt and 
Road Initiative. For this purpose, the descriptive method will be used, in which 
the consequences of COVID-19 in the BRI project and the strategy used by 
China to recover itself will be analyzed in secondary databases and national and 
international newspapers. I conclude that the BRI project is one pillar to achieve 
the China Development Plan, and therefore, the country will use this strategy to 
overcome the challenges it has been facing in the last decade, at different levels.

Keywords: Belt and Road Initiative; Covid-19; Health Silk Road; Chinese 
Strategic.
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INTRODUÇÃO

O Belt and Road Initiative (BRI), também conhecido em portu-
guês como a Nova Rota da Seda, foi lançado em outubro de 2013 
pelo presidente Xi Jinping em suas viagens ao Sudeste Asiático. O 
objetivo do projeto é conectar as regiões da Ásia, Europa, África e 
seus mares adjacentes. Desde seu anúncio, em 2013, a China já rea-
lizou diversos empréstimos ou subsídios através de bancos estatais e 
fundos do projeto para o desenvolvimento dos países participantes. O 
objetivo do empréstimo, geralmente, é para construção de usinas de 
geração de energia elétrica, gasodutos, oleodutos, portos, aeroportos, 
ferrovias, entre outros projetos de infraestrutura. Além disso, as multi-
nacionais chinesas estão realizando investimentos para a construção 
de empresas e transferência de tecnologias. Conforme a consultoria 
RWR Advisor, a China já emprestou US$2,4 bilhões até 2020 para os 
países participantes do BRI (BBC, 2020).

Existem muitos pesquisadores céticos que consideram a estra-
tégia chinesa como uma estratégia de liderança global para redese-
nhar o mundo conforme as preferências do governo central, ou, até 
mesmo, para impulsionar tecnologias e assim promover a superiorida-
de do seu modelo de governança, obtendo um controle total. No en-
tanto, existem outros pesquisadores e apoiadores do projeto proposto 
pela China que assumem que o projeto tem beneficiado as duas par-
tes envolvidas. Os países mais pobres necessitam de financiamentos 
e investimentos para o desenvolvimento nacional, ou seja, os custos 
potenciais de uma associação de dívida com a China são superados 
pelos benefícios que virão ao país (MENDES, 2020; BBC, 2020).

A pandemia do Covid-19 foi responsável por uma grande preo-
cupação mundial sobre a saúde pública, o que acabou respingando 
suas preocupações sobre a economia e política global. Outra crise 
mundial que teve consequências similares em relação à economia e 
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política, foi a crise de 2008. Teve origem em Wall Street e acabou res-
pingando, em diferentes graus, em diversas economias dependentes 
da economia estadunidense. No entanto, a China conseguiu sair rela-
tivamente intacta da crise, devido a um emprego de um pragmatismo 
eclético entre modelos econômicos e políticas. A crise de 2008 iniciou 
uma visão mundial, um pouco modesta, para a China. O país foi pro-
tagonista na recuperação econômica na região asiática para enfren-
tar a crise. Desde o início da estratégia Belt and Road Initiative, em 
2013, o protagonismo chinês, conjuntamente com o aumento dos 
seus investimentos no exterior e do seu Soft Power, se intensificou. 
Nos últimos anos, com o desprezo pelo multilateralismo empunhado 
pelo ex-presidente estadunidense, Donald Trump, a confiança dos 
outros países em receber investimentos chineses aumentou (SCHIN-
DLER, JEPSON, CUI, 2020).

A consequência desses pontos resultou em como a China foi 
capaz de enfrentar a pandemia, e as estratégias que a mesma utilizou 
para dar sequência em seu plano de governo. Com isso, retomou-se 
o interesse de diversos líderes mundiais para aproveitar a estratégia 
da saúde (Rota da Saúde) como uma ação diplomática e desenvol-
ver o setor de saúde global. As conversas foram reforçadas desde o 
começo da pandemia com diversos países e Organizações Interna-
cionais, principalmente com líderes europeus e com a OMS (AHMAD, 
STERN, XIE, 2020).

Nesse sentido, este artigo tem o objetivo de descrever a estraté-
gia chinesa utilizada durante a pandemia sob a ótica do Belt and Road 
Initiative. Assim, ter-se-á de demonstrar alguns desafios que a China e 
o mundo enfrentaram durante o ápice do Covid-19, e, principalmente, 
como foram criadas estratégias, a curto e longo prazo, para se reer-
guer diante do cenário apresentado.

A pesquisa utilizar-se-á do método descritivo, em que se analisa-
rá em base de dados secundários e de jornais nacionais e internacio-
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nais as consequências do COVID-19 no projeto do BRI e a estratégia 
utilizada pela China para se recompor. A China foi um dos poucos paí-
ses no mundo que teve seu crescimento do PIB positivo. Além disso, 
o Governo chinês foi capaz de manter seus projetos em andamento, 
bem como lançar diversos tipos de tecnologias que a beneficiaram. A 
atuação chinesa no controle da pandemia foi rápida e eficaz.

1. ROTA DA SEDA DA SAÚDE

O BRI reflete a mudança na estratégia do desenvolvimento 
chinês. Também conhecida como Cinturão Econômico da Rota da 
Seda e a Rota da Seda Marítima Transoceânica do século XXI, é uma 
estratégia de desenvolvimento proposta pelo Governo Chinês, espe-
cificamente pelo presidente Xi Jinping, em outubro de 2013 em visitas 
à Ásia Central e ao Sudeste Asiático. O objetivo é conectar e cooperar 
entre a Ásia, Europa, África, e seus mares adjacentes. A iniciativa visa 
promover o fluxo ordenado e livre dos fatores econômicos, a aloca-
ção altamente eficiente de recursos e a integração dos mercados 
(CALLAHAN, 2016). 

Além disso, segue o escopo do país de estimular os investimen-
tos para gerar um crescimento global e investir em infraestrutura para 
aumentar a capacidade dos seus setores e reduzir a emissão de CO₂. 
Suas indústrias já estão passando por transformações, substituindo 
carvão por energia limpa. Assim como as economias desenvolvidas 
fizeram mudanças para se beneficiar do comércio mundial e da glo-
balização, a China busca esse reflexo no BRI, para que auxilie o país 
na sua própria globalização, no entanto, com um foco muito mais re-
gional. Para tanto, investe em objetivos e esforços conjuntos, a política 
do ganha-ganha e desenvolvimento em diversas áreas para os países 
(LIU & DUNFORD, 2016).
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O documento oficial do Governo chinês sobre a iniciativa, 
“Visão e Ações”, apareceu em março de 2015 para a construção 
conjunta do BRI. O documento propõe cinco prioridades de coope-
ração: coordenação de políticas, conexão de atividades de instala-
ções, facilitação do comércio, cooperação financeira e laços pes-
soa-a-pessoa. A primeira prioridade envolve a busca de interesses 
comuns entre os países e estabelecer um consenso de cooperação. 
A segunda propõe o desenvolvimento da infraestrutura que conec-
te as regiões da Ásia, Europa e África, bem como a facilitação do 
transporte e logística. A facilitação do comércio envolve a remoção 
de barreiras comerciais e de investimento, melhorando a troca de 
informações para áreas de investimento e cooperação tecnológica. 
A quarta prioridade aborda os serviços financeiros ofertados, bem 
como a melhora na eficiência e estabilidade de sistemas financeiros. 
E por fim, os vínculos pessoa-a-pessoa representam os intercâmbios 
culturais e acadêmicos, mídia, turismo, cooperação médica (Rota 
da Saúde), pesquisa conjunta, cooperação entre Organizações Não 
Governamentais (ONGs), entre outros (CHINA, 2015). 

A cooperação na área da saúde é um dos muitos planos para 
atingir a prioridade “vínculos pessoa-a-pessoa”. A Rota da Seda da 
Saúde (Health Silk Road/HSR) é uma pequena parte do projeto Belt and 
Road Initiative (BRI). Uma das pautas do BRI envolve a saúde global no 
documento oficial “Visão e Ações”. Apesar de o esboço do projeto já 
ter sido lançado com o documento oficial “Visão e Ações” em 2015, o 
termo foi utilizado pela primeira vez pelo presidente Xi Jinping em janei-
ro de 2017 em uma visita à Genebra, Suíça (RUDOLF, 2021). O evento 
era para assinar um memorando de entendimento com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) sobre o comprometimento para a criação de 
uma “rota” que melhorasse a saúde dos países participantes do BRI. 
O atual diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogiou 
a iniciativa e destacou ser uma iniciativa essencial para assegurar a 
saúde de bilhões de pessoas (MENDES, 2020). 
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No mesmo ano, em julho de 2017, a China convocou uma con-
ferência de alto nível em que o foco era a promoção da cooperação em 
saúde no âmbito do BRI. Foi convocado mais de 30 países com seus 
altos funcionários da área da saúde, bem como representantes de or-
ganizações internacionais da saúde, como OMS, Programa Conjunto 
das Nações Unidas sobre HIV/AIDS (UNAIDS), Aliança Global para Va-
cinas e Imunização (GAVI) e o Fundo Global. Com isso, formalizaram 
um comunicado conjunto definindo algumas linhas de ação para o for-
talecimento da cooperação de saúde no BRI: 1. estabelecer uma rede 
de pesquisa em políticas de saúde e uma aliança no desenvolvimento 
sustentável na indústria da saúde; 2. melhorar a coordenação em mo-
nitoramento, prevenção e controle em relação às doenças infecciosas; 
3. melhorar o treinamento e a capacitação dos profissionais de saúde; 
4. fortalecer a cooperação em pesquisa e desenvolvimento médico e o 
uso de medicamentos tradicionais; 5. aumentar a assistência médica e 
ajuda à saúde nos países do BRI; e 6. apoiar a OMS na governança e 
no desempenho de um papel importante da saúde global (NHC, 2017).

A pandemia global do Covid-19 retomou o projeto e o trouxe 
novamente à tona com uma grande importância para um cenário de 
catástrofe e recessão mundial. Desde seu lançamento, a China tem 
construído uma rede de infraestrutura, como hospitais e instalações 
sanitárias, com o objetivo de obter uma conectividade sanitária entre 
a Ásia, Europa e África (RUDOLF, 2021). Diante do cenário da pande-
mia, a China estava pronta para aumentar sua cooperação para um 
anti-coronavírus com o resto mundo, e, consequentemente, contribuir 
mais para a construção da HSR (CAO, 2020).
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2. DESAFIOS PARA A CHINA

A China foi a primeira vítima dessa pandemia do Covid-19, afe-
tando a saúde pública mundial, e refletindo suas consequências na 
economia e no social dos países. Desde o início, para os países e 
organizações internacionais, a tarefa mais importante era a contenção 
do vírus o mais rápido possível e restaurar a normalidade da economia 
e o dia a dia das pessoas. Nesse sentido, o primeiro desafio da China 
veio na coordenação global para o combate de um inimigo comum. 
Quando o vírus surgiu, o Partido Comunista da China, conjuntamente 
com mais de 230 partidos políticos de mais de 100 países, lançou um 
entendimento comum de que todos os Governos deveriam colocar a 
vida das pessoas em primeiro lugar e alertando que o vírus poderia 
trazer um debate político e estigmatizado para o mundo, minando a 
solidariedade internacional (CAO, 2020). 

Como evidenciado no decorrer da pandemia, foi exatamente o 
que a China previu que acabou acontecendo. Muitos países deixaram 
sua população de lado para salvar suas economias, não se preocu-
pando também com as populações de países menos desfavorecidos. 
A solução eficaz para a pandemia virou um debate político tão grande, 
que a origem da vacina é mais importante do que estudos científicos 
de sua eficácia.

Nesta linha política, o mundo não conseguiu realizar uma diplo-
macia voltada à saúde. Em vez disso, muitos políticos entraram em 
guerras de palavras uns com os outros, desviando assim as próprias 
críticas sobre sua ineficiência perante o vírus. Nesse furacão político, a 
OMS é posta no mesmo saco de ineficiência e marginalizada. A Organi-
zação é ofendida por muitos países como um órgão incapaz de desem-
penhar seu papel na coordenação de uma resposta com a pandemia.
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Os Governos nacionais são os principais responsáveis por 
seus cidadãos, pela sua segurança e saúde. No entanto, a pande-
mia transpassa fronteiras, e para isso, é necessária uma liderança 
de um órgão internacional, bem como uma liderança política forte de 
um país desenvolvido/hegemônico que tome a frente e sirva como 
exemplo para os outros países. Os Estados Unidos realizavam este 
papel desde o início do novo milênio, sendo o principal fornecedor de 
bens públicos globais. Na luta contra o Ebola foi um país chave para 
o combate à doença. Também era responsável por patrocinar Planos 
de Emergência para a AIDS (lançada em 2003 por George W. Bush) e 
doações para a Iniciativa de Saúde Global (iniciada pelo Barack Oba-
ma em 2009). Além disso, os Estados Unidos foram responsáveis por 
lançar a Agenda Global de Segurança Sanitária em 2014 (KETCHELL, 
2020; BOHAN, 2009). 

No entanto, o maior desafio mundial iniciou em 2017, quan-
do os Estados Unidos, devidas novas políticas internas, resolveram 
sair do papel de liderança mundial, não realizar mais esforços para 
enfrentar os desafios globais (por exemplo, mudanças climáticas e 
escassez de água) e encerrar uma conversa e diplomacia multilateral 
para uma visão mais bilateral. Esse desafio refletiu no combate ao 
vírus, em que o presidente Donald Trump preferiu dirigir um Governo 
negacionista, ineficaz, recuando numa resposta ao vírus ao exterior 
e suspendendo o financiamento a OMS (responsável por, aproxima-
damente, 29% das contribuições voluntárias à OMS) e denegrindo a 
imagem da Organização (CAO, 2020).

A União Europeia é outro grande ator do cenário internacio-
nal. Porém, falhou nos estágios iniciais da pandemia. Os maiores 
países do bloco (como Alemanha e França) fecharam e impuseram 
restrições perante as exportações de médicos e de itens médicos 
urgentes. Nesse sentido, o bloco se viu fragilizado tendo que pe-
dir ajuda ao exterior para o fornecimento de seus insumos básicos 
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(BROWN, 2020). Diante desse fato, a chanceler alemã Angela Merkel 
afirmou em seu discurso ao Bundestag que o Covid-19 demonstrou 
o quão frágil o projeto europeu é, e que os principais interesses dos 
países ainda são nacionais e não inteiramente europeus (VON DER 
BURCHARD, 2020). Com os Estados Unidos e a União Europeia in-
capazes de demonstrar uma liderança em prol à saúde no cenário 
internacional, a China enfrenta seu segundo desafio e toma a frente 
no combate à pandemia do COVID-19.

Outro desafio foi a reestruturação e implementação do HSR. Os 
Estados Unidos, conjuntamente com alguns países da União Europeia 
e países vizinhos da China, tratam a HSR sob um prisma geopolítico 
e ideológico. Esses países afirmam que o real objetivo é a dominação 
chinesa por meio do seu soft power. E a situação piorou quando o 
mundo se viu diante de uma dependência excessiva da China na pro-
dução e entrega de itens médicos de emergência, máscaras faciais, 
ventiladores, kits de diagnósticos, equipamentos de proteção, entre 
outros itens necessários ao combate do Covid-19.

Além desses pontos, a pandemia afetou o mercado interno e 
financeiro da China. Isso fez com que houvesse uma diminuição de in-
vestimentos em projetos no exterior. Conforme a consultoria Rhodium, 
o país se focou em ponderar entre os gastos com saúde, a recupera-
ção econômica e a concessão de empréstimos (PANDEY, 2020).

Da mesma maneira, a pandemia em si também veio como um 
desafio. A pandemia trouxe uma preocupação para os países que re-
ceberam empréstimos vultuosos da China. A maioria dos países está 
realocando seus recursos no combate à pandemia e deixando de lado 
alguns projetos já em andamento no país. A consequência disso, é o 
não pagamento dos juros e dos empréstimos para a China. O Paquis-
tão, Quirguistão, Sri Lanka e muitos países africanos, em 2020, pedi-
ram o adiamento ou perdão das dívidas de financiamento que haviam 
realizado com a China e estão para vencer. A China enfrenta o dilema 
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entre perdoar as dívidas e consequentemente colocar o seu sistema 
financeiro sob pressão ou, até mesmo, provocar uma reação negativa 
da população pelas consequências dos efeitos econômicos internos, 
ou, exigir o pagamento das dívidas e como consequência receber críti-
cas do mundo todo, principalmente sobre ter proposto uma “armadilha 
da dívida” (BBC, 2020).

E por fim, um dos desafios que mais tiveram repercussão, é 
sobre a idoneidade da China perante o vírus. Depois do surgimento do 
primeiro caso em Wuhan, na China, o país realizou a quarentena em 
massa, principalmente na cidade. Após onze semanas, o bloqueio da 
cidade foi suspenso, e a China declarou que o vírus estava sob efetivo 
controle. Era mais ou menos no início de abril. Devido a rápida rea-
ção e efetividade da China perante o vírus internamente, muitos países 
começaram a colocar em dúvida a idoneidade da China. Esse fator 
fez com que muitos países recusassem a prestação da assistência 
médica chinesa, e como consequência, dificultassem o combate ao 
Covid-19 (CAO, 2020).

3. ESTRATÉGIAS CHINESAS 
CONTRA O COVID-19

A pergunta que a sociedade se faz é: como a China conseguiu 
se recuperar da pandemia e ainda obter um desenvolvimento nacio-
nal, regional e mundial? Como possíveis resultados preliminares da 
pesquisa, será demonstrado algumas estratégias que a China utilizou 
para se recuperar da pandemia, mas também, com um pensamento a 
longo prazo. Alinhando essas estratégias também aos problemas que 
o país vem enfrentando a alguns anos perante o mundo.
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Diante do afastamento das duas potências líderes (EUA e UE) 
no âmbito multilateral, até então, a China toma a frente como estratégia 
para o combate ao vírus. Devido à produção mundial de acessórios 
médicos estar, em grande medida, na China, o país conseguiu doar 
70,6 bilhões de máscaras faciais, 340 milhões de roupas de proteção, 
11 milhões de pares de óculos, 96,700 ventiladores, 225 milhões de kits 
de teste, 40,29 milhões de termômetros infravermelhos e exportação 
de assistência médica, bem como, todo o plano de ação e protocolos 
de prevenção que a China utilizou no combate à pandemia. Todo esse 
material foi enviado para mais de 200 países e regiões do mundo no pe-
ríodo de primeiro de março a 31 de maio em diversos idiomas. Ou seja, 
foi uma ajuda mundial necessária, rápida e eficiente (CSCIO, 2020).

O confucionismo é uma filosofia que está inserida na socieda-
de chinesa, e acaba refletindo muitos dos seus ensinamentos na cul-
tura e valores da população. Assim, as pessoas devem ser guiadas 
pelos cinco princípios: ren (benevolência), yi (respeito ao sistema), li 
(respeito aos outros), zheng (sabedoria), e xi (fé). Ou seja, os seus 
atos do dia a dia irão refletir o comportamento das outras pessoas 
ao seu redor. Para tanto, as pessoas devem ter em mente sempre a 
lógica do amor ao próximo, com uma conduta de reciprocidade e 
benevolência. O ser humano só atinge a perfeição quando consegue 
conciliar a sabedoria, humildade, justiça, sinceridade e o ser amável. 
Diante disso, as pessoas devem cumprir as regras de conduta da 
sociedade e ajustar seus comportamentos perante o que é esperado 
dos governantes, e em troca, os governantes irão proporcionar um 
padrão de vida confortável, educação e moral.

Essa cultura chinesa reflete a estratégia utilizada de auxílio ao 
combate da pandemia. A população chinesa foi um auxílio para a estra-
tégia ao combate da pandemia. Devido à cultura e educação chinesa, 
o povo conseguiu se organizar de uma forma eficaz que não afetasse 
tanto a economia, e principalmente, diferente de muitos países ao re-
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dor do mundo, a população conseguiu cumprir as regras de isolamen-
to social impostas pelo Governo. Esses fatores, conjuntamente com a 
cultura da população, fizeram com que a China conseguisse uma visão 
internacional positiva do controle da pandemia (CHANG, 2020).

Pensando nessa filosofia, os médicos chineses também fizeram 
sua parte no contexto da grande família mundial. Os médicos que já 
haviam realizado intercâmbios e enfrentado outras doenças virais em 
lugares precários do mundo foram vitais na batalha contra o Covid-19. 
Depois de controlado internamente o vírus (depois de 31 de maio), o 
país enviou 29 equipes médicas para mais de 27 países e disponi-
bilizou assistência médica para mais de 150 países e organizações 
internacionais (ASEAN, EU, União Africana, Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico, Comunidade do Caribe, Organização de Cooperação de 
Xangai) (CSCIO, 2020).

Seguindo essa lógica, as empresas são reflexos da socieda-
de. Nesse sentido, uma estratégia utilizada pelo Governo chinês foi 
o de alinhamento estratégico de parceria com as empresas chinesas 
no combate à pandemia. O Governo escolheu as maiores empresas 
chinesas para uma representação de auxílio ao combate à pandemia 
no mundo. Essas empresas realizam investimentos contínuos no BRI 
e suas ações serviram de exemplos para outras empresas dos países 
participantes do BRI também realizassem essas ações. Jack Ma (fun-
dador do Alibaba Group) e Alibaba Group doaram mais de 120 milhões 
de máscaras faciais, 4 milhões de kits de teste e 3.704 ventiladores 
(HATTON, 2020). A Alibaba (uma empresa dentro do grupo Alibaba) 
doou 500 mil kits de testes e um milhão de máscaras para os EUA. A 
empresa Xiaomi doou milhares de máscaras faciais para a Itália (DON-
GXIAO, 2020). A Huawei doou máscaras e respiradores para os países 
europeus e aos EUA, bem como a transferência de tecnologia de diag-
nóstico através de Inteligência Artificial para o Equador e Filipinas por 
preço de custo (MENDES, 2020). 
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Houveram diversas estratégias realizadas dentro do BRI, para 
dar continuidade ao projeto, bem como demonstrar responsabilidade. 
Uma estratégia foi a suspensão do pagamento do juro da dívida até 
o fim de 2020 para 73 países (grande maioria participante do BRI). 
Essa estratégia deu um suspiro para muitos países, que conseguiram 
reorganizar seu sistema financeiro e renegociar as dívidas, baseado na 
situação de suas finanças internas e seus recursos (BBC, 2020). 

Também dentro do BRI, houve a criação da sua moeda eletrôni-
ca que tenta diminuir a influência dos dólares em sua economia. Essa 
estratégia está conectada com um dos pilares do documento oficial do 
BRI, “Visão e Ações”, que foca na “cooperação financeira”. Com uma 
possível guerra comercial dos últimos anos com os Estados Unidos, 
a China sentiu a evasão e escassez de dólares. O grande problema é 
que todos os seus empréstimos e financiamentos internacionais são 
realizados em dólares. Então, para não sofrer essa dependência, a 
solução foi a criação da moeda digital que traz uma recuperação aos 
seus bancos estatais e a economia nacional. Além disso, essa estraté-
gia poderá respingar nos países participantes do BRI que também são 
afetados diariamente pela flutuação do dólar no mercado internacional 
(AHMAD, STERN, XIE, 2020).

Apesar de vários esforços de diversos países para demonizar o 
projeto do Belt and Road Initiative, a pandemia serviu como uma ala-
vancagem. Desde o início do projeto, os Estados Unidos, bem como 
outros países parceiros dos estadunidenses, tenderam a gerar notícias 
polêmicas incriminando o projeto de alguma forma. Muitos afirmavam 
que era uma política de hegemonia da China, outros afirmavam que 
era uma política de criar armadilhas de dívidas para os países partici-
pantes. Além disso, enviados especiais dos EUA iniciaram conversas 
assertivas com diversos países para os impedir de apoiarem o BRI 
(LYNCH, 2020). No entanto, a pandemia fortaleceu as relações da Chi-
na com os países membros do BRI. Durante toda a pandemia houve 
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auxílio chinês a esses países, diferentemente de muitos países que se 
viram sozinhos e sem ajuda dos seus principais parceiros comerciais. 
Além da aproximação com os países membros, a China conseguiu 
mais países aliados, principalmente do Oriente Médio e do continente 
africano, realizando investimentos para construção de hospitais e cen-
tros de treinamento médico (CAO, 2020).

O BRI demonstrou, por meio do HSR, o seu possível potencial. 
Ao nível saúde, o projeto poderá ser utilizado como uma forma de mo-
nitoramento de doenças infecciosas, e uma resposta rápida e eficaz 
aos problemas. A rede ferroviária, que conectada com diversas cida-
des, também poderá ser utilizada como uma via de envio de suprimen-
tos médicos, mais rápido.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com isso, visualiza-se o BRI como um pilar econômico e político 
do Governo chinês perante os assuntos internacionais com a liderança 
de Xi Jinping. A resposta rápida, objetiva e bem-sucedida da China ao 
combate à pandemia demonstra sua importância e relevância perante 
o sistema internacional. Visualiza-se que suas estratégias e projetos, 
como o BRI, implica diretamente no desenvolvimento do mundo, tanto 
a curto como a longo prazo. 

O BRI contribui para a economia chinesa e para o Plano de De-
senvolvimento Nacional, tanto a curto como a longo prazo. Portanto, 
independente do cenário, o BRI seguirá seu planejamento e se mante-
rá com foco na agenda chinesa. O projeto já atingiu um patamar muito 
elevado de reputação e de investimentos realizados, que dificilmente 
será abandonado.



60S U M Á R I O

Não é possível afirmar que a China assumiu a liderança total, 
tanto regional quanto internacional, no combate ao Covid-19 e no 
fornecimento de bens públicos globais para a saúde. No entanto, é 
notável o seu esforço no combate ao vírus, e por ter sido a primeira 
economia a ter efetivamente contido o vírus dentro de suas fronteiras. 
Mas, uma pandemia não conseguirá ser contida pela iniciativa exclusi-
va de um único país. É necessária uma conversa multilateral e focada 
na saúde. No entanto, o que é visualizado é pouca vontade política e 
falta de cooperação com diferentes tipos de países.

O HSR é uma oportunidade da China demonstrar o quão be-
néfico é o projeto do BRI para os países membros. Devido a falta de 
liderança e coordenação mundial da saúde, o HSR poderá assumir 
esse papel a longo prazo. Em que suas tecnologias e infraestruturas 
podem auxiliar num plano local e regional, rastreando e monitorando 
melhor as doenças infecciosas e, consequentemente, refletindo numa 
resposta mais rápida e eficaz.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Se os temores iniciais de que a África pudesse ser a região mais vulnerável do 
planeta aos efeitos da COVID-19 não se mostraram verdadeiros, atualmente, 
o mesmo não pode ser dito em relação à dificuldade dos países do continente 
em obter vacinas. Foi com o propósito de sanar esse problema, que a COVAX 
foi criada. A iniciativa desenvolvida através de uma parceria entre a Coalizão 
para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), a Aliança GAVI e a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS) tem como meta garantir que países com 
renda média e baixa tenham acesso a vacinas de maneira rápida e barata. 
No entanto, mais de um ano e meio após a sua criação, a COVAX tem sido 
criticada por não ser capaz de cumprir com o seu propósito, lançando dúvidas 
a respeito dos resultados do programa. Por isso, o objetivo deste artigo é anali-
sar a iniciativa COVAX e os desafios em relação às promessas feitas aos países 
africanos, que correm o risco de ficarem marginalizados de um processo de 
imunização que precisa ser global para ser bem sucedido. Para realizar essa 
análise, essa pesquisa adotará uma metodologia descritiva com levantamento 
bibliográfico sobre o tema. As conclusões da pesquisa indicam que, apesar da 
COVAX, uma série de fatores, tanto externos e internos à África, farão do conti-
nente o último do planeta a vacinar uma porção significativa de sua população.             

Palavras-chave: COVAX; África; vacinas; COVID-19.
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ABSTRACT 
If the initial fears that Africa could be the most vulnerable region regarding the 
effects of COVID-19 did not prove to be true, currently, the same cannot be said 
about the continent´s difficulties in obtaining vaccines. It was with the purpose 
of solving these difficulties that COVAX was created. The initiative, developed 
through a partnership between the Coalition for Epidemic Preparedness Innova-
tion (CEPI), the GAVI Alliance and the World Health Organization (WHO) aims at 
assuring that middle and low-income countries have quick and cheap access 
to vaccines. However, more than a year and a half after its creation, COVAX 
has been criticized for not being able to fulfill its purpose, casting doubt on the 
program´s results. Therefore, this article´s objective is to analyze the COVAX 
initiative and its challenges regarding the promises that were made to the African 
countries that are now at the risk of being marginalized from an immunization 
process that needs to be global in order to be successful. In order to accomplish 
this analysis, this research will adopt a descriptive methodology with a bibliogra-
phic survey on the subject. Research findings indicate that, despite COVAX, a 
series of factors, both external and internal to Africa, will make the continent the 
last one to vaccinate a meaningful portion of its population. 

Keywords: COVAX; Africa; COVID-19; vaccines.
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INTRODUÇÃO

A pandemia não afetou todas as partes do globo da mesma 
forma. Nos primeiros meses de 2020, enquanto a COVID-19 se es-
palhava rapidamente da cidade de Wuhan, na China, para o restante 
do globo, uma das principais preocupações de cientistas, especialis-
tas e representantes de organizações internacionais era com o con-
tinente africano. No entanto, nos meses seguintes, enquanto o vírus 
causava altas taxas de contágio e óbitos em países da América, Ásia 
e Europa, de forma geral, a África se mostrava relativamente mais 
resiliente do que o esperado.

Ainda assim, se os prognósticos pessimistas, que apontavam a 
África como o continente mais vulnerável à pandemia de COVID-19 não 
se concretizaram, o mesmo não pode ser dito em relação à obtenção 
de vacinas e a velocidade de imunização de sua população. Até o dia 
17 de setembro de 2021, apenas 3.8% dos africanos haviam sido com-
pletamente imunizados – um número muito inferior aos mais de 50% na 
Europa e 30% na Ásia e América Latina - posicionando a África como o 
continente mais atrasado nos esforços pela vacinação.

A existência de números tão distintos nos índices de vacinação 
entre os continentes sinaliza uma desigualdade global que se mani-
festa tanto nas desvantagens dos países africanos em competir com 
regiões mais ricas na corrida pela encomenda de vacinas, quanto pe-
las dificuldades em fazer com que as doses adquiridas cheguem à 
população necessitada.

Para solucionar esse problema da desigualdade global no for-
necimento de vacinas, a Coalizão para Inovações em Preparação para 
Epidemias (CEPI, na sigla em inglês), a Aliança GAVI e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) lançaram, em abril de 2020, a COVAX. A ini-
ciativa é um esforço global que tem como propósito facilitar o acesso 
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a imunizantes em países que, de outra forma, não teriam condições de 
pagar por eles ou garantir uma aplicação ampla em suas populações.

Uma vez que a África possui um elevado número de países con-
siderados de renda baixa ou média-baixa, o surgimento de um progra-
ma como a COVAX simboliza uma solução capaz de suprir algumas 
das diversas carências do continente em relação ao combate à pan-
demia. No entanto, nos últimos meses, a atuação da COVAX na África 
tem recebido críticas por não se mostrar eficiente o suficiente, especial-
mente em um momento em que uma terceira onda de COVID-19 tem 
acelerado as taxas de contágio e mortalidade.

Assim, o objetivo deste artigo é analisar a iniciativa COVAX e 
seus desafios em relação às promessas feitas aos países africanos 
que correm o risco de ficarem marginalizados de um processo de imu-
nização que necessita ser global para ser bem sucedido.

Para realizar essa análise, essa pesquisa adotará uma meto-
dologia descritiva, fazendo uso de um levantamento bibliográfico. As 
fontes utilizadas serão relatórios técnicos de órgãos diretamente en-
volvidos com a iniciativa COVAX, como a OMS, UNICEF, a União Afri-
cana (UA), além de artigos científicos. Devido à atualidade da questão 
e das mudanças quase diárias nos dados apresentados, a pesquisa 
também fará uso de notícias veiculadas nos principais veículos de in-
formação do mundo.

A fim de cumprir com o objetivo proposto, a estrutura desta pes-
quisa está dividida em quatro partes principais. A primeira parte apre-
sentará o contexto do desenvolvimento da pandemia do COVID-19 na 
África e as razões que tornam o continente uma região crucial para a 
COVAX. Na segunda, a COVAX será descrita de forma mais minuciosa, 
incluindo seus componentes principais e as metas globais estipuladas 
pela iniciativa. Na terceira, iremos analisar os fatores internacionais que 
têm contribuído para dificultar o acesso dos países africanos às vaci-
nas prometidas. Na quarta, citaremos alguns elementos internos da 



68S U M Á R I O

África que também podem contribuir para o acesso às vacinas. Por 
fim, as considerações finais demonstrarão como a COVAX deve ficar 
muito aquém de seus objetivos nos países africanos e porque isso 
representa um risco não só para os africanos, mas também para o 
restante do planeta.

1. A PANDEMIA DE COVID-19  
NO CONTINENTE AFRICANO

No dia 14 de fevereiro de 2020 - apenas três dias depois da OMS 
classificar a proliferação da COVID-19 como uma pandemia – o Egi-
to registrou o primeiro caso da doença no continente africano. Pouco 
tempo depois, o primeiro caso da África Subsaariana foi registrado em 
Lagos, na Nigéria (PEREIRA; KOWALSKI, 2020, p.09 e p.24).

Diante do aumento de casos da COVID-19 em todo o mundo, 
em 22 de fevereiro, durante um encontro com ministros da saúde dos 
países membros da União Africana (UA), o diretor-geral da Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus declarou 
que: “[...] a maior preocupação continua sendo o potencial da CO-
VID-19 se espalhar para países com sistemas de saúde mais frágeis.” 
(AFRICAN UNION, 2020).1 De forma semelhante, em março de 2020, 
Bruce Basset, cientista da Universidade de Cape Town usou o termo 
“bomba relógio” para se referir ao aumento do número de casos de 
COVID-19 no continente (NORDLING, 2020).

Ao longo dos três meses seguintes, o vírus se espalhou rapida-
mente, até que, no dia 13 de maio, o Lesoto registrou o seu primeiro 
caso, completando a disseminação da COVID-19 por todos os países 
da África (LESOTHO, 2021). 

1 “Our biggest concern continues to be the potential for COVID-19 to spread in countries with 
weaker health systems.”(tradução dos autores).
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Durante esses primeiros meses da pandemia, as predições que 
apontavam o potencial devastador da COVID-19 na África não pare-
ciam tão infundadas. Com sistemas de saúde frágeis, falta de recursos 
em diversos setores e elevado número de pessoas com problemas 
de saúde preexistentes, como tuberculose e HIV, acreditava-se que o 
continente africano era particularmente mais vulnerável à pandemia do 
que o restante do mundo. 

No entanto, nos meses seguintes, enquanto o vírus causava al-
tas taxas de contágio e óbitos em países da América, Ásia e Europa, 
de forma geral, a África se mostrava relativamente menos afetada, to-
talizando – até o momento da elaboração deste artigo - pouco mais de 
5.8 milhões de casos e 141 mil mortes, em um continente com uma 
população total de mais de 1.3 bilhão de pessoas. Em comparação, 
todo o continente americano, com uma população de 1.0 bilhão de 
habitantes, apresenta 87 milhões de casos e pouco mais de 2 milhões 
de óbitos, enquanto a Europa, com 700 milhões de habitantes, já teve 
67 milhões de infectados e 1.3 milhão de mortos (WHO, 2021).

Ironicamente, diversos elementos que normalmente são apon-
tados como indícios dos problemas que a África enfrenta, são apon-
tados como prováveis explicações para a relativa baixa incidência 
do coronavírus no continente. Algumas dessas razões incluem: uma 
média populacional jovem (19.4 anos); a expectativa de vida mais 
baixa do planeta (61.6 anos para a África Subsaariana); experiências 
recentes com epidemias, como o surto de ebola em países da África 
Ocidental e na República Democrática do Congo; e uma infraestru-
tura de transportes precária, que limita a circulação de pessoas (LA-
WAL, 2020; WAMAI et al., 2021).

 Apesar disso, o impacto da doença não pode ser desprezado. 
A variante Delta causou um aumento significativo no número de infec-
ções e mortes no continente, especialmente em países da região norte, 
como Argélia, Líbia, Marrocos e Tunísia. Além disso, esse último país, 



70S U M Á R I O

juntamente com o Egito e África do Sul, apresentam altas taxas de mor-
talidade (24 mil; 16 mil; 84 mil) e têm sido afetados de forma constante 
desde a primeira onda da pandemia (AFRICAN UNION, 2021).

Se, por um lado, algumas das deficiências da África se mostra-
ram fatores que contribuíram para retardar a disseminação do vírus e 
impedir altas taxas de mortalidade no continente, por outro, a partir 
do desenvolvimento e aplicação das primeiras vacinas contra a CO-
VID-19, algumas dessas mesmas deficiências podem prejudicar sig-
nificativamente a capacidade dos países africanos em obter vacinas.   

Apesar de lugares, como as ilhas Seychelles ou ilhas Maurício 
terem imunizado completamente uma parcela significativa das suas 
populações (70% e 62% respectivamente), esses casos representam 
uma exceção dentro do continente. Até o dia 17 de setembro de 2021, 
apenas 3.8% da população total do continente africano havia tomado 
duas doses das vacinas. Um número muito pequeno quando compa-
rado com as demais regiões do globo, como a Europa (51%), América 
do Norte (45%), América do Sul (36%), Ásia (34%) e Oceania (27%) 
(OUR WORLD IN DATA, 2021).

Para solucionar o problema da desigualdade global no forne-
cimento de vacinas, a Coalizão para Inovações em Preparação para 
Epidemias (CEPI, na sigla em inglês), a Aliança GAVI e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), lançaram, em abril de 2020, a COVAX. A ini-
ciativa é um esforço global que tem como propósito facilitar o acesso 
a imunizantes em países considerados de renda baixa ou média-baixa, 
totalizando 92 nações espalhadas pelos 05 continentes.2

Apesar dessa abrangência global, na prática, os critérios de ren-
da adotados pelo Banco Mundial fazem da África o grande foco da 
iniciativa. Em 2020, o consórcio abrangia 46 dos 54 países africanos 

2 De acordo com o Banco Mundial, países de renda baixa são aqueles que, EM 2020, 
possuíam uma Renda Nacional Bruta (Gross National Income – GNI) igual ou inferior a 
US$1.045, enquanto países de renda média-baixa são os que apresentam valores entre 
US$ 1.046 e US$ 4.095. (THE WORLD BANK, 2021).  
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(85% do total do continente). Além de demonstrar que a África é o 
continente com maior proporção de países inseridos na COVAX, esses 
números também apontam para o fato de que o continente concentra, 
sozinho, metade dos Estados que o consórcio busca beneficiar.3 

Assim, não foi uma surpresa quando, em 24 de fevereiro de 
2021, o governo de Gana foi o primeiro do mundo a ser beneficiado 
pela COVAX. O país que, na época, registrava mais de 80 mil casos de 
COVID-19 e 580 mortes, recebeu 600 mil doses de vacinas para iniciar 
a imunização de profissionais da área de saúde em todo o país (UNI-
CEF, 2021). Dentro do contexto apresentado, o fato não pode ser visto 
como uma mera coincidência, mas sim, um ato simbólico do reco-
nhecimento de que o sucesso ou fracasso da COVAX está fortemente 
atrelado ao seu desempenho no continente.

2. COVAX

A COVAX compõe o Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelera-
tor, que foi lançada em abril de 2020 em resposta à pandemia4. O ACT 
reúne governos, organizações globais de saúde, fabricantes, cientis-
tas, entidades do setor privado, sociedades civil e filantrópica, com o 
objetivo de fornecer acesso “inovador e equitativo” aos diagnósticos, 
tratamentos e vacinas para a COVID-19 (BERKELEY, 2020, online).

3 Posteriormente, a COVAX também passou a beneficiar países africanos de renda média-
-alta, incluindo África do Sul, Botswana, Gabão, Guiné Equatorial, Líbia, Ilhas Maurício e 
Namíbia. As Ilhas Seychelles – um país de renda alta – não está inclusa na COVAX. 

4 “O Acelerador de Ferramentas COVID-19 (ACT), é uma colaboração global inovadora para 
acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso equitativo aos testes, tratamentos e 
vacinas COVID-19. Lançado no final de abril de 2020, em um evento coorganizado pelo 
Diretor-Geral da Organização Mundial da Saúde, o Presidente da França, o Presidente da 
Comissão Europeia, e a Fundação Bill & Melinda Gates, o Access to COVID-19 Tools (ACT) 
Accelerator reúne governos, cientistas, empresas, sociedade civil e filantropos e organi-
zações globais de saúde (a Fundação Bill & Melinda Gates, CEPI, FIND, Gavi, The Global 
Fund, Unitaid, Wellcome, a OMS e o Banco Mundial). Após o lançamento do ACT-Accele-
rator, UNICEF e OPAS tornaram-se parceiros de entrega do COVAX, o pilar das vacinas.” 
(WHO, 2021, online, tradução nossa).
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A COVAX é coordenada pela GAVI5, pela Vaccine Alliance, pela 
Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI) e pela 
OMS. Segundo o site da GAVI (BERKELEY, 2020, online) a COVAX atua 
como uma plataforma de apoio à pesquisa, ao desenvolvimento e à 
fabricação de possíveis vacinas para a COVID-19, de forma que “todos 
os países participantes, independentemente dos níveis de renda, terão 
acesso igual a essas vacinas assim que forem desenvolvidas”.

Segundo o site da GAVI (BERKELEY, 2020, online, tradução 
nossa):

Para as nações financiadas de menor renda, que de outra forma 
não teriam condições de pagar essas vacinas, bem como para 
uma série de países de financiamento próprio de renda mais 
alta que não têm acordos bilaterais com fabricantes, o COVAX 
é literalmente uma salvação e a única maneira viável para seus 
cidadãos terem acesso às vacinas contra COVID-19. Para os 
países mais ricos com autofinanciamento, alguns dos quais 
também podem negociar acordos bilaterais com os fabricantes 
de vacinas, ele serve como uma apólice de seguro inestimá-
vel para proteger seus cidadãos, direta e indiretamente. Por um 
lado, fornecerá proteção direta aumentando suas chances de 
garantir doses de vacina, [...] por outro, essas nações também 
protegerão indiretamente seus cidadãos, reduzindo as chances 
de ressurgimento, garantindo que o resto do mundo também 
tenha acesso a doses.

A COVAX foi criada para maximizar as chances de desenvolver 
com sucesso vacinas contra a COVID-19 e fabricá-las em quantidades 
suficientes para acabar com a pandemia de forma também a garantir 
que a capacidade de renda não se tornasse um entrave ao acesso das 
mesmas. Ao ingressar no COVAX, tanto os países com autofinancia-
mento quanto os países financiados teriam acesso ao portfólio de vaci-
nas disponíveis após os testes seguros e eficazes. Aos países capazes 

5 A GAVI, oficialmente Gavi, the Vaccine Alliance (anteriormente denominada Global Alliance 
for Vaccines and Immunization), é uma parceria público-privada internacional fundada em 
2000 pela Fundação Bill e Melinda Gates com o objetivo de facilitar o acesso à imunização 
em países subdesenvolvidos.
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de realizar o autofinanciamento, seriam garantidas doses suficientes 
para a proteção de uma certa proporção de sua população, dependen-
do do quanto comprarem em doses. Os países financiados recebe-
riam doses suficientes para vacinar até 20% de sua população a longo 
prazo, quantidade essa sujeita à disponibilidade de financiamento. O 
COVAX previa também que, inicialmente, a distribuição entre todos os 
países com base no número de doses disponíveis aumentaria à medi-
da que essa disponibilidade aumentasse (BERKELEY, 2020, online).6

Como forma de viabilizar a COVAX, a GAVI criou o COVAX Faci-
lity através do qual os países participantes teriam acesso a um catálo-
go mundial de vacinas contra a COVID-19. A COVAX Facility monitora 
continuamente o cenário vacinal da COVID-19 para identificar candida-
tas à vacina, com base no mérito científico e escalabilidade e trabalha 
com os fabricantes para incentivá-los a expandir sua capacidade de 
produção antes das vacinas receberem aprovação regulatória (BER-
KELEY, 2020, online).

Durante o desenvolvimento das vacinas, os países participantes 
com autofinanciamento podiam solicitar quantidades de doses sufi-
cientes para vacinar de 10 a 50% de sua população. Contudo, nenhum 
país receberia inicialmente doses suficientes para vacinar mais de 20% 
de sua população até que a todos os países do grupo de financiamen-
to tivesse sido oferecido esse montante, com exceção dos países que 
optassem por receber menos de 20%. A COVAX Facility firmou uma 
série de acordos com os fabricantes para o fornecimento de vacinas 

6 Como as doses de vacina seriam inicialmente escassas, a OMS preparou um mecanismo 
de alocação em duas etapas. Na primeira etapa, as doses de vacina seriam distribuídas 
igualmente entre os países participantes, enquanto que, na segunda etapa, as doses se-
riam alocadas de acordo com a necessidade de um determinado país. Segundo Sharma, 
Kawa e Gomber (2021), os especialistas têm questionado se esta é a distribuição mais 
justa, pois a necessidade de um país deveria ser levada em conta desde o início. Contudo, 
embora, em teoria, uma distribuição direcionada em proporção à necessidade de um país 
seria mais moralmente justificável, quando se consideram as realidades políticas, uma 
distribuição igualitária parece ser mais provável para evitar um maior número de mortes e 
reduzir as disparidades.
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contra a COVID-19 para atingir a meta de aquisição de dois bilhões de 
doses até o final de 2021, aproximadamente metade das quais serão 
reservadas para distribuição em países em desenvolvimento. 7

3. OS DESAFIOS EXTERNOS  
DA VACINAÇÃO NA ÁFRICA

Até o início de setembro de 2021, a COVAX havia sido responsá-
vel pela entrega de 143 milhões de vacinas e a imunização de aproxi-
madamente 39 milhões de pessoas na África. Se analisados de forma 
isolada, os números podem parecer significativos, porém, quando le-
vamos em consideração uma população de 1.3 bilhões de pessoas, o 
montante representa apenas 3,0% do continente. Quando comparado 
com o restante do mundo, a disparidade se torna ainda maior. De um 
total de 5.5 bilhões de doses de vacinas contra a COVID-19 aplicadas 
no mundo, apenas 2.0% ocorreram na África (WHO, 2021).

Ao analisarmos os dados liberados pela própria COVAX, a res-
peito da eficiência no processo de diminuição da lacuna entre a va-
cinação nos países ricos e pobres – um dos objetivos principais da 
iniciativa – as projeções não são favoráveis. No início, a COVAX tinha 
o objetivo de fornecer 2.0 bilhões de vacinas para os países de renda 
baixa e média-baixa em todo o globo, até o final de 2021. Porém, em 
setembro, o consórcio baixou suas expectativas, prevendo o forneci-
mento de 1.4 bilhão (COVAX, 2021).

7 Para isso, a COVAX informa que garantiu 170 milhões de doses do candidato AstraZeneca/
Oxford por meio de um acordo de compra antecipada, 200 milhões de doses (e opções 
para até 900 milhões a mais) dos candidatos da AstraZeneca/Oxford ou Novavax, 500 
milhões de doses do candidato Janssen, através de um memorando com a Johnson & 
Johnson e 200 milhões de doses do candidato à vacina Sanofi/GSK. (ECCLESTON-TUR-
NER; UPTON,2021, p. 434-435).
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No caso da África, a diminuição dos números projetados foi 
ainda maior. Em fevereiro de 2021, a COVAX esperava entregar apro-
ximadamente 700 milhões de doses até o fim do ano (um número de 
vacinas suficiente para imunizar 40% de todo o continente). Contudo, 
nos meses seguintes, a COVAX reduziu duas vezes as suas projeções. 
Primeiro em julho, para 520 milhões, e depois, em setembro, para 470 
milhões (o que seria suficiente para vacinar apenas 17% do continente) 
(COVAX, 2021).

Além disso, apenas 12 Estados conseguiram atingir a meta es-
tabelecida pela OMS de vacinar pelo menos 10% de sua população até 
o fim de setembro.8 O número representa apenas 22% do continente, e 
deixa de fora os países mais populosos, como Nigéria, Etiópia, Egito e 
República Democrática do Congo (RDC) (MWAI, 2021).   

Ironicamente, a diferença de acesso às vacinas entre países ri-
cos e pobres, que a COVAX pretende diminuir, parece ser um dos prin-
cipais obstáculos da iniciativa. Ao longo da pandemia, vários países 
de renda alta se apressaram em assegurar grandes doses de vacinas 
e aceitando pagar preços mais elevados por elas. Os Estados Unidos, 
por exemplo, contrataram uma quantidade de vacinas suficiente para 
imunizar toda a sua população duas vezes (JOHNSON, 2021).   

Esse fenômeno conhecido como “nacionalismo da vacina”, 
pelo qual os países priorizam a realização de seus próprios acordos 
bilaterais de compra antecipada com os fabricantes de vacinas em 
detrimento da participação em iniciativas multilaterais como o COVAX 
Facility tem sido apontado como um dos fatores que mais contribuem 
para a escassez de vacinas e a falta de oferta para a COVAX. De forma 
semelhante, China e Rússia parecem ter rejeitado totalmente o COVAX 
em favor da busca de seus próprios acordos bilaterais com os fabri-
cantes de vacinas (ECCLESTON-TURNER; UPTON, 2021, p. 437).

8 Seychelles, Maurício, Marrocos, Tunísia, Comores, Cabo Verde, Esuatini, Botswana, Zimbá-
bue, Mauritânia, Guiné Equatorial e África do Sul. 
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Outro exemplo bastante ilustrativo e que teve um grande impac-
to na falta de vacinas para a África ocorreu em março de 2021, quando 
o Instituto Serum da Índia – o maior produtor mundial de vacinas contra 
a COVID-19 e até então programado para fornecer 70% das vacinas 
da COVAX – suspendeu suas exportações e redirecionou seu estoque 
para a demanda interna, após o início da segunda onda da pandemia 
no país (UNICEF, 2021b).  

Nesses casos em que a segurança nacional é baseada em uma 
visão individualista de bem-estar, mesmo um acréscimo importante, 
como a adesão dos Estados Unidos à COVAX, teve o seu grau de re-
vés para o programa. De acordo com Mueller e Robbins (2021), apesar 
do governo Biden ter revertido seu processo de retirada da OMS inicia-
do por Donald Trump, Washington preferiu fazer um acordo direto com 
a Pfizer para realizar sua contribuição à COVAX, ao invés de confiar no 
programa para intermediar o acordo. Segundo os autores, isso preju-
dicou a credibilidade da COVAX como uma compradora independente 
e incentivou outros países a agirem da mesma forma.

4. OS DESAFIOS INTERNOS DA VACINAÇÃO

Ainda que fatores externos dificultem a eficiência da COVAX na 
África, o continente ainda possui uma série de fatores internos que 
podem ser tão ou até mais prejudiciais aos esforços de vacinação.

O primeiro fator diz respeito à falta de infraestrutura no continen-
te, que cria gargalos logísticos difíceis de serem superados. De acordo 
com o Banco Mundial, em 2020, 58% da população da África Sub-
saariana ainda vivia em áreas rurais (THE WORLD BANK, 2020). Esse 
distanciamento dos centros urbanos e a precariedade dos serviços de 
transporte e comunicação criam entraves no processo de vacinação, 
dificultando que os profissionais de saúde e as vacinas cheguem até 
uma parcela significativa da população do continente. 
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Ademais, em algumas regiões, os problemas podem ser ain-
da mais graves. Segundo Lakmeeharan (et al., 2020), 600 milhões de 
pessoas no continente vivem sem acesso à eletricidade (dois terços de 
todas as pessoas do planeta que vivem nessa condição). Uma vez que 
muitas vacinas necessitam ser armazenadas em temperaturas muito 
baixas, a falta de energia elétrica para manter os refrigeradores de va-
cinas torna a sua logística de distribuição muito mais difícil, existindo 
ainda o risco de os imunizantes perderem a eficácia devido ao arma-
zenamento inapropriado.

Somado a isso tudo, ainda é preciso levar em consideração 
que a África possui diversas zonas de conflito. Guerras civis, como na 
região de Tigray, na Etiópia, ou a presença de diversos movimentos 
extremistas, como em Cabo Delgado, em Moçambique ou nos países 
do Sahel, como o Mali, Níger e Burkina Fasso, torna perigosa e inviável 
a realização de qualquer campanha de vacinação.

Uma alternativa para sanar as dificuldades logísticas de envio 
das vacinas seria a produção in loco, diminuindo as distâncias envol-
vidas na distribuição. Entretanto, atualmente, apenas 06 países pos-
suem centros de produção capazes de manufaturar vacinas contra a 
COVID-19 (Argélia, África do Sul, Egito, Senegal, Marrocos e Nigéria). 
Com capacidades variadas e, em alguns casos, ainda incipientes, es-
ses centros são capazes de suprir menos de 1.0% das necessidades 
de vacinas do continente (USMAN; OVADIA, p.01, 2021).  

Por fim, observa-se também no continente africano um fenôme-
no de hesitação em relação à vacina. Presente em outras partes do 
mundo, como nos Estados Unidos, Reino Unido e Brasil, a desconfian-
ça dos indivíduos em relação às vacinas pode atingir níveis elevados 
em alguns países africanos. 

De acordo com dados do instituto de pesquisa Afrobarometer, 
entre outubro de 2020 e janeiro de 2021, quando questionados se con-
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fiavam no governo para garantir se uma vacina era segura, 83% dos 
senegaleses e 78% dos liberianos responderam de forma negativa. 
Ainda na mesma pesquisa, quando perguntados se tentariam se va-
cinar, apenas 51% das populações do Níger e Togo responderam que 
sim (SEYDOU, 2021). 

Importante ressaltar que essa desconfiança em relação às vaci-
nas não se restringe ao período da pandemia de COVID-19. Outro le-
vantamento feito em dezembro de 2019 concluiu que na África do Sul, 
20% dos usuários de redes sociais demonstravam alguma hesitação 
em se vacinar (WIYSONGE, 2019). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Essa pesquisa analisou a criação da iniciativa COVAX como 
uma tentativa de diminuir as profundas diferenças econômicas e so-
ciais existentes entre os países do mundo, no processo de obtenção 
de vacinas contra a COVID-19. Uma vez que os países da África de-
monstram serem os mais vulneráveis às disparidades de renda, este 
artigo focou na eficiência da iniciativa COVAX no continente africano. 
A pesquisa constatou que, apesar de alguns avanços no fornecimen-
to de vacinas para países de renda baixa e média baixa na África, a 
COVAX vem diminuindo repetidamente suas projeções, apresentando 
resultados muito aquém daqueles apresentados nos primeiros meses 
após a criação da iniciativa. 

A escassez de imunizantes causada pelo fenômeno do “nacio-
nalismo da vacina” e a falta de compromisso dos países desenvolvidos 
com as promessas de ajuda feitas à COVAX, criam impedimentos in-
ternacionais difíceis de serem superados. 
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Além disso, a pesquisa apontou fatores internos ao continente 
indicando que, mesmo na eventualidade de um esforço internacional 
coordenado entre os países desenvolvidos - como os Estados Unidos 
- ou de grandes produtores mundiais de vacinas – como é o caso da 
Índia - ainda assim, um processo de vacinação amplo no continente 
encontraria uma série de desafios difíceis de serem superados.

No entanto, os atrasos e empecilhos da COVAX não devem ser-
vir de justificativa para o abandono da iniciativa. A pandemia de CO-
VID-19 é um problema de dimensões globais, capaz de afetar todos 
os países, independentemente de suas rendas. Ainda assim, especia-
listas apontam que o continente africano deve atingir uma taxa de imu-
nização significativa somente em 2023 (ECONOMIST INTELLIGENCE 
UNIT, 2021).

Por um lado, as razões apontadas como causadoras do atraso 
em imunizar a população de países de renda baixa e média-baixa 
(como é o caso da maioria dos países africanos), representam ape-
nas mais um capítulo dentro da história de um continente marginali-
zado há décadas dos aspectos positivos da globalização. Por outro, 
o surgimento de novas variantes da COVID-19 e a facilidade com que 
o vírus demonstrou sua capacidade de se alastrar pelo restante do 
globo, tornam os esforços pela vacinação, uma iniciativa verdadeira-
mente global. Se os países, líderes e comunidade internacional qui-
serem livrar-se dos efeitos do vírus, desta vez, o continente africano 
não poderá ser negligenciado.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O presente trabalho tem o objetivo de comparar o modo pelo qual o Brasil 
lidou com a epidemia de HIV/AIDS, durante o governo Fernando Henrique Car-
doso (FHC), e a pandemia de COVID-19, no decorrer do governo Bolsonaro, 
no âmbito multilateral, em especial nas discussões no âmbito da ONU. Aqui 
se argumenta que o cenário internacional possibilitou o desfecho da atuação 
brasileira no combate à epidemia/pandemia nos fóruns multilaterais da ONU 
nos períodos estudados. Para chegar no objetivo da pesquisa vale passar por 
alguns conceitos e explicações importantes. Pode-se constatar que o governo 
FHC teve maior eficácia no combate ao HIV do que o governo Bolsonaro no 
do coronavírus, o negacionismo de Bolsonaro acabou sendo legitimado pela 
conjuntura internacional e nacional vivida.

Palavras-chave: HIV/AIDS; COVID-19; Política Externa Brasileira; 
Multilateralismo.
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ABSTRACT 
This paper aims to compare the way in which Brazil dealt with the HIV/AIDS 
epidemic, during the Fernando Henrique Cardoso (FHC) government, and the 
COVID-19 pandemic, during the Bolsonaro government, at the multilateral le-
vel, especially in discussions at the UN level. Here, it is argued that the interna-
tional scenario made the outcome of the Brazilian action in the fight against the 
epidemic/pandemic possible in the multilateral forums of the UN in the studied 
periods. To reach the objective of the research, it is worth going through some 
important concepts and explanations. In view of this, the work is divided into 
four main sections. It can be seen that the FHC government was more effec-
tive in the fight against HIV than the Bolsonaro government in the coronavirus, 
Bolsonaro’s denial ended up being legitimized by the international and national 
situation experienced.

Keywords: HIV/AIDS; COVID-19; Brazilian foreign policy; Multilateralism.
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INTRODUÇÃO

O mundo atual vive um momento atípico. A pandemia de CO-
VID-19 atingiu todos os países e vem provocando mortes, recessão 
econômica em diversos setores da economia mundial e crise social 
e política nos Estados Unidos. Assuntos ligados ao financiamento, 
representatividade e respostas efetivas ao combate do novo corona-
vírus estão sendo discutidas, demandando articulações e interven-
ções imediatas. Portanto, a saúde se tornou o centro dos debates 
das relações internacionais, surgindo como pauta principal da políti-
ca externa dos Estados. 

Esta não é a primeira vez que a saúde entra como foco da 
Governança Global. Na história recente se identifica a epidemia de 
AIDS/HIV como um momento ímpar, ao qual se verificam assuntos 
internos dos Estados ultrapassando as fronteiras nacionais. Com-
parativamente o HIV tem uma taxa de transmissão menor do que a 
COVID-19 - já que ocorre apenas pelo sangue, de mãe para filho e 
por relações sexuais - e até os dias de hoje não tem uma vacina que 
imuniza a população. O HIV demorou mais tempo para se tornar um 
assunto profundamente debatido nas relações internacionais, tendo 
a década de 1990 como o ápice.

Temas relacionados à saúde devem ocupar a centralidade das 
relações internacionais, sobretudo em momentos de crise sanitária. 
Nesse contexto, o multilateralismo se mostra como uma importante 
ferramenta para articular soluções, de maneira que os países com-
pactuem e estabeleçam estratégias para o combate conjunto ao ví-
rus.  O presente trabalho tem o objetivo de comparar o modo pelo 
qual o Brasil lidou com a epidemia de HIV/AIDS, durante o governo 
Fernando Henrique Cardoso (FHC), e a pandemia de COVID-19, no 
decorrer do governo Bolsonaro, no âmbito multilateral, em especial 
nas discussões no âmbito da ONU. Aqui se argumenta que o cenário 
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internacional desenhou e legitimou o desfecho da atuação brasileira 
no combate à epidemia/pandemia1 nos fóruns multilaterais da ONU 
nos períodos estudados.

Para chegar no objetivo da pesquisa vale passar por alguns con-
ceitos e explicações importantes. À vista disso, o trabalho está dividi-
do em quatro seções principais. A primeira aborda a conceituação de 
política externa e multilateralismo, de modo que apresente a aborda-
gem que aqui se estabelece, assim como a política externa brasileira 
no que tange a temática multilateral. As duas sessões seguintes têm 
a finalidade de contextualizar, doméstica e internacionalmente, o mo-
mento epidêmico/pandêmico e mostrar como os governos em questão 
lidaram com a crise sanitária nas instituições multilaterais. Já a última 
parte consiste na comparação dos dois períodos históricos e nos res-
pectivos resultados.

1. MULTILATERALISMO E POLÍTICA 
EXTERNA BRASILEIRA

A política externa se trata de uma esfera particular da política 
governamental que combina os planos internos e externos simultanea-
mente seria o resultado de iniciativas tomadas por diferentes atores 
que disputam a influência no processo decisório (MILANI; PINHEIRO, 
2013; SALOMÃO, 2013). Assim, este trabalho caracteriza política ex-
terna como política pública, ou seja, se reconhece que sua formula-
ção e implementação se insere no dinamismo dos governos, onde as 
escolhas políticas são resultados de coalizões, barganhas, disputas 
e acordos entre diversos setores com diferentes interesses (MILANI; 
PINHEIRO, 2013). Analisar a política externa dos Estados perpassa, 

1 Uma epidemia ocorre quando há surtos de uma determinada doença em várias regiões. Já 
a pandemia é a disseminação mundial de uma doença, ou seja, a dissipação da epidemia. 
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portanto, por investigar os atores internos, que influem no processo 
decisório, e as variáveis externas, que compreende os constrangimen-
tos internacionais.

Dentre os meios para alcançar interesses no contexto epidê-
mico/pandêmico o multilateralismo se mostra como importante ferra-
menta à política externa dos Estados. Como John Ruggie (1993) defi-
ne, multilateralismo é a coordenação das relações entre três ou mais 
Estados com base em princípios generalizados de conduta mediante 
uma forma institucional. Este autor expõe dois corolários do multilate-
ralismo: a indivisibilidade e a reciprocidade difusa. A indivisibilidade 
entre os membros de uma coletividade diz respeito a um padrão de 
comportamento que deve ser seguido por todos, não podendo, as-
sim, um Estado agir de forma avessa ao que foi decidido em conjunto. 
Já a reciprocidade difusa refere-se a expectativa dos membros que o 
acordo em questão produza equivalência aproximada de benefícios no 
agregado e ao longo do tempo. Assim sendo, o multilateralismo seria 
um espaço em que os Estados poderiam se relacionar de maneira a 
contrapor seus interesses e chegar a um resultado comum, não ex-
pressando vantagens particulares discrepantes.   

Maria Regina Soares de Lima e Mariana Albuquerque (2020) 
apresentam dois modos de se legitimar as instituições multilaterais. 
O primeiro seria endógeno à instituição em que a legitimidade estaria 
fundada no princípio de igualdade entre os Estados, ligando, assim, o 
interesse particular ao coletivo. O segundo seria exógeno à instituição 
e vincula-se à condensação de duas dimensões relativamente antitéti-
cas: ordem e poder. De acordo com as autoras, a ordem seria o con-
junto de normas e princípios que definem o comportamento coletivo e 
que atenuam o impacto do poder dos participantes mais fracos sobre 
os mais fortes, logo, países periféricos prefeririam relações multilaterais 
à bilaterais. O arcabouço normativo refletiria a correlação de forças 
existentes no momento de sua criação. O conjunto de regras, normas e 
princípios ali estabelecido repercutiria na estratificação do poder, uma 
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vez que as ações dos Estados se pautariam no arranjo ali acordado. 
Dessa forma, Estados mais fortes aceitariam que suas ações fossem 
limitadas no presente porque sabem que as instituições permitiriam 
que seu poder perdure no futuro. Dessa maneira, o multilateralismo 
serviria aos interesses de todos os Estados.

Em período epidêmico/pandêmico a governança global, por 
meio dos fóruns multilaterais, é essencial para a formulação de uma 
saída conjunta à crise sanitária, de maneira que os países em desen-
volvimento não tenham prejuízos que sacrifiquem sua população. É 
fundamental que países periféricos, como o Brasil, que possuem me-
nor margem de manobra no sistema internacional, atuem nos fóruns 
multilaterais como forma de mitigar os constrangimentos que o sistema 
internacional impõe. Assuntos relacionados à saúde devem ser consi-
derados primordiais, pois estão intimamente ligados à segurança dos 
cidadãos e das cidadãs dos Estados Nacionais. Em uma conjuntura 
epidêmica/pandêmica a política externa dos países deve se pautar no 
pragmatismo e os debates devem ocorrer multilateralmente, de modo 
que o direito à vida da população mundial seja garantido. 

O Brasil participou de diferentes momentos históricos relaciona-
dos tanto à construção do multilateralismo quanto aos temas de saúde 
global. Esteve presente na formação da Liga das Nações e é membro 
fundador da ONU e de organizações regionais2. A defesa do multila-
teralismo marca uma das continuidades da Política Externa Brasileira 
(PEB). Até mesmo no período da Ditadura Militar, em que a atuação 
brasileira se baseou em um distanciamento maior dos fóruns multilate-
rais, não havia uma posição de ataque aos organismos internacionais. 
As mudanças que houve relativas à atuação brasileira nessas instân-
cias foram em seu grau de participação, a depender do modo pelo 
qual os diferentes governos utilizaram o multilateralismo para garantir 
a autonomia brasileira.  

2 Como o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e Organização dos Estados America-
nos (OEA).
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A ação brasileira foi essencial na instituição da saúde como 
direito humano fundamental e de acesso universal pelos países que 
compõem a OMS, posição deliberada pela Declaração de Alma Ata, 
em 1979. O Brasil internalizou os princípios e diretrizes da declaração 
por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) e da FIOCRUZ, os defen-
dendo nos fóruns, organizações e blocos regionais. Além disso, a defi-
nição da Declaração de Doha, em 2001, sobre propriedade intelectual, 
contou com participação e articulação ativa brasileira, junto aos paí-
ses em desenvolvimento, para aprovar a resolução que garantiu aos 
países o direito de flexibilizar as regras internacionais de propriedade 
intelectual no que tange a saúde pública (ALVARENGA et al., 2020a). O 
país liderou iniciativas e coalizões destinadas aos assuntos de Saúde 
Global, tanto em âmbito regional, com o MERCOSUL3 e a UNASUL4 
quanto nos BRICS5 (ALVARENGA et al., 2020a). 

Dessarte, o Brasil sempre foi ativo e participativo em diversos 
fóruns multilaterais, liderando iniciativas, ações e posições e formado 
consensos entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento. A 
PEB, na maioria das vezes, garantiu os interesses nacionais median-
te o multilateralismo, e mais recentemente por meio da cooperação 
Sul-Sul. Os temas de Saúde Global tiveram grande relevância dentro 
deste aspecto, levando atores domésticos a terem participação ativa 
na diplomacia em saúde global.

3 Houve a constituição de um banco de preços de medicamentos com a finalidade de pro-
mover compras governamentais conjuntas.

4 foi ator ativo na constituição do Conselho de Saúde e do ISAGS, com o objetivo de ob-
ter um centro de conhecimento, informação e atuação coordenada entre os sistemas 
de saúde regionais.

5 O Brasil atuou na promoção de parcerias e estratégias para o combate à fome e à pobreza, 
para a garantia do acesso universal à saúde e para o desenvolvimento de tecnologias
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2. CONJUNTURA BRASILEIRA E POLÍTICA 
EXTERNA DURANTE A PANDEMIA DE AIDS/HIV

Os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados na década 
de 1980, nos Estados Unidos. Neste período, historicamente, o mun-
do estava vivendo um processo de transição da ordem bipolar para a 
unipolar, e simultaneamente os países latino-americanos vivenciavam 
o fim das ditaduras e o início da redemocratização. Enquanto os anos 
1980 demarca a transição, a década de 1990 firma a ordem unipolar 
e neoliberal. O surgimento de múltiplos atores e agendas nos debates 
globais fortaleceu o multilateralismo internacional e, por consequên-
cia, os fóruns da ONU ganharam maior relevância. Nesse momento a 
legitimidade do multilateralismo estava em seu auge, com debates em 
várias instâncias da ONU e criação de inúmeros blocos regionais. É 
nessa circunstância que os temas de Saúde Global ganham preponde-
rância. Assim, os assuntos destinados a AIDS recebem mais destaque 
na política externa dos Estados, e isso também cabe ao Brasil.  

A AIDS foi diagnosticada no Brasil em 1982, motivando a cria-
ção do primeiro programa estadual de HIV/AIDS, no estado de São 
Paulo no ano seguinte. Em 1985 houve a estruturação do “Programa 
de Controle da SIDA ou Aids” na esfera federal, que determinava me-
didas de prevenção da AIDS mediante um conjunto de ações sobre 
casos confirmados, suspeitos e grupos de risco. Todavia, foi na dé-
cada de 1990 que a atuação brasileira no combate à epidemia se 
tornou mais efetiva. Em 1991, se instituiu um decreto autorizando a 
distribuição, gratuita e universal, dos medicamentos para os portado-
res de HIV, tornando-se o primeiro país em desenvolvimento a adotar 
esta política. Posteriormente, em 1993, em detrimento de emprésti-
mos ofertados pelo Banco Mundial, o Brasil iniciou a própria produção 
nacional de antirretrovirais, propiciando uma política mais autônoma 
de combate à enfermidade. Mais tarde, em 1996, com uma carga de 
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importância maior, foi deliberado a alteração da lei de propriedade 
intelectual, pela publicação da Lei n° 9.279, modificando consideravel-
mente a proteção das patentes sobre os medicamentos e impactando 
as importações e a produção em território nacional (PEREIRA, 2020).  

No que tange a política doméstica, a década de 1990 foi mar-
cada pela instabilidade econômica, com altos índices inflacionários. 
O governo de Fernando Henrique Cardoso estava inserido em uma 
conjuntura de reverberação da política neoliberal no mundo, por isso, 
sua agenda político-econômica foi pautada pela privatização e pela 
abertura de mercado. O Plano Real foi instituído, recuperando a econo-
mia nacional, mas em contrapartida a baixa taxa de câmbio refletiu no 
aumento da importação e consequente desindustrialização. No plano 
externo, o foco estava nos países centrais, mas o campo regional apre-
sentava-se como área importante de influência brasileira. Sua política 
externa valorizava o multilateralismo, acreditando que ao integrar-se 
aos regimes internacionais o Brasil conseguiria obter maior autonomia, 
já que participaria da formulação das normas dentro das organizações. 

2.1 POLÍTICA EXTERNA  
PARA AIDS/HIV NO GOVERNO FHC

Desde a Constituição de 1988, mediante seu art. 196, o Brasil é 
destaque no mundo no que se refere a saúde pública visto a inclusão 
desta como um direito universal e a criação do Sistema Único de Saú-
de (SUS), inserindo o Estado como garantidor da saúde dos cidadãos 
e cidadãs (ROSA, 2014). O Brasil foi um dos primeiros países a reco-
nhecer a gravidade da AIDS, contudo, a doença começou a ter mais 
expressão na política externa brasileira na década de 1990, sobretudo 
no governo de FHC.
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A principal deliberação governamental desde o início da epide-
mia foi a de aderir à terapia antirretroviral (TARV) combinada, no ano de 
1996, conferindo uma conduta para o programa brasileiro de combate 
a AIDS e resultando na constituição de uma identidade no sistema 
internacional. A Lei n° 9.313, de 13 novembro de 1996 estabeleceu, 
em seu artigo 1°, que os portadores de HIV receberiam gratuitamente, 
por meio do SUS, toda a medicação necessária para o tratamento, 
respeitando assim o direito à saúde e, por conseguinte, a vida. (FI-
GUEIREDO, 2018).

A Lei de Patentes brasileira, mediante o artigo 68, determinou 
regras para o licenciamento compulsório, estabelecendo que o titular 
da patente seria sujeito a tê-la licenciada compulsoriamente se pra-
ticasse abusos de todas as ordens, sobretudo a econômica. Esse 
mecanismo de redução dos preços, por meio de licenciamento, foi 
fundamental para a garantia do tratamento dos portadores de AIDS 
(PEREIRA, 2020). Todavia, sua implementação estava vinculada ao 
abuso econômico do mercado monopolista de medicamentos, por 
isso a demanda interna por preços mais baixos se tornou um assunto 
de política externa, associado à OMC. A partir de 2000 os EUA pas-
sam a questionar o artigo 68 da Lei de Patentes brasileira, colocando 
que a legislação do Brasil não se enquadrava ao TRIPS (Acordo sobre 
Aspectos de da Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio) 
e, por isso entrou com pedido de consultas no Órgão de Solução de 
Controvérsias, no âmbito da OMC. Contextualizando, o acordo TRIPS 
foi negociado em 1994, na Rodada do Uruguai, sob forte influência 
dos lobbies estadunidenses, apoiados pela União Europeia e Japão, 
e tratou do tema de propriedade intelectual em escala mundial. Qual-
quer país que busque acesso fácil aos mercados internacionais aber-
tos pela OMC deve aderir às leis estipuladas pelo acordo, ou seja, 
todos os Estados que estão na OMC são signatários do TRIPS. Por 
esse motivo, o TRIPS é um instrumento fundamental para a globaliza-
ção das leis de propriedade intelectual (ROSA, 2014).  
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Em resposta aos EUA o governo brasileiro argumentou que o 
bem público deveria sobrepor à obtenção do lucro, e, portanto, a lei 
brasileira não estaria na contramão da OMC, o direito à saúde e a 
vida se sobressairia a qualquer outro interesse particular. Em virtude 
da relevância do tema muitos setores, com diferentes interesses, co-
meçaram a se mobilizar em torno dessa agenda, especialmente paí-
ses em desenvolvimento que possuíam escassez de recursos para 
prover terapia medicamentosa apropriada aos pacientes soropositi-
vos (PEREIRA, 2020).

Em fevereiro de 2001 o ministro José Serra ameaçou quebrar a 
patente dos medicamentos Nelfinavir, fabricado pela Roche, e Efavi-
renz fabricado pela Merck. Posteriormente, a OMC aceitou, mais uma 
vez, o pedido dos Estados Unidos em rever a Lei de Patentes brasileira, 
especificamente a Lei n° 9.279, de 14 de maio de 1999 que assegurava 
a produção nacional. Após muitos debates e consultas, o resultado foi 
de “vitória” brasileira. Os EUA admitiram a possibilidade de quebra de 
patentes em questões de saúde pública, provocando a diminuição dos 
preços dos medicamentos. Em 2002 o Brasil iniciou sua produção e 
comercialização de genéricos Fuzeon, primeiro da classe de medica-
mentos denominados “inibidores de fusão” (PEREIRA, 2020). Dessa 
forma, a atuação ativa do Brasil na OMC possibilitou um ganho aos paí-
ses em desenvolvimento, abrindo oportunidade para pacientes soro-
positivos do mundo inteiro obterem tratamento com custo mais baixo.

A identidade internacional da diplomacia de saúde brasileira 
tem os princípios e diretrizes do SUS, dessa forma, o Brasil atuou ati-
vamente em diferentes fóruns e instâncias multilaterais referentes ao 
HIV, tais como: o Programme Coordinating Board (PCB) do UNAIDS, a 
Assembleia Mundial de Saúde (AMS) da Organização Mundial da Saú-
de (OMS), a Sessão Especial da Assembleia das Nações Unidas em 
HIV/Aids, entre outros. O país foi ator central na definição da agenda e 
das estratégias globais de enfrentamento à epidemia, estabelecendo 
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cooperação técnica e humanitária com vários países em desenvolvi-
mento. Nessa circunstância, o Brasil se consolidou como referência no 
enfrentamento à AIDS por meio do compartilhamento de conhecimen-
tos, experiências, tecnologias, doação de medicamentos e insumos de 
diagnóstico e de prevenção (FIGUEIREDO, 2014). 

Os temas envolvendo o acesso ao tratamento, a assistência 
e aos ARVs estiveram presentes na maioria dos acordos com todos 
os países que o Brasil cooperou na matéria de diplomacia da saú-
de. Ainda em 2001, o Brasil propôs a criação do Fundo Global de 
Combate à Aids, Tuberculose e Malária, proposta que foi aceita pelo 
secretário-geral da ONU. Mais tarde, o país liderou a iniciativa de 
participação equitativa no gerenciamento dos recursos, incluindo os 
países em desenvolvimento no debate. Devido sua atuação ativa, o 
Brasil foi escolhido para ser Diretor do Fundo Global, sendo represen-
tante da América Latina.

3. CONJUNTURA BRASILEIRA E POLÍTICA 
EXTERNA DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

No início dos anos 2000 o mundo assistiu a ascensão da China, 
a recuperação da Rússia e o revisionismo de alguns países em desen-
volvimento – Brasil, Índia e África do Sul -, demonstrando uma mudan-
ça na ordem internacional multipolar. A primeira década do século XXI 
foi marcada pela redistribuição de poder do Ocidente para o Oriente. 

A recessão de 2008 coincidiu com o agravamento da rivalidade 
entre a China e os Estados Unidos, o gigante asiático conseguiu ter 
resultados melhores que o país ocidental, crescendo 6% ao ano. A ten-
são entre esses Estados vem crescendo desde então. Muitos analis-
tas de relações internacionais defendem que o mundo está passando 
por uma ordem denominada “bipolaridade assimétrica”. A China vem 
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ocupando espaços que historicamente pertenceram aos EUA no He-
misfério Ocidental, sobretudo na América Latina, que se tornou o maior 
parceiro comercial e possui maciços investimentos em infraestrutura 
em todo o continente (NERY, 2020).  Nesse contexto, a chegada de 
Trump ao governo estadunidense marcaria o reforço do imperialismo 
na região – expresso, por exemplo, no aumento do cerco econômico 
à Cuba e à Venezuela – e influência crescente dos EUA nos assuntos 
domésticos dos Estados latinos.

No que tange ao multilateralismo internacional, atualmente 
pode-se observar seu enfraquecimento. Isso decorre de processos 
de deslegitimação das instituições multilaterais internacionais, tanto 
na dimensão exógena quanto na endógena. Segundo Maria Regina 
Soares de Lima e Mariana Albuquerque (2020), no que concerne à di-
mensão exógena, nos últimos anos houve um desajuste entre ordem 
e poder devido à tensão entre China e Estados Unidos. As autoras ex-
põem que a China passa a desempenhar um papel de peer competi-
tor, desestabilizando a ordem que antes era voltada para o ocidente. 
A competição teria então se difundido para as organizações multila-
terais, evidenciando uma disputa que traz em seu âmago um novo 
equilíbrio de poder, uma nova correlação de forças normativa e um 
centro político-econômico que não se encontra no ocidente. Simul-
taneamente, Lima e Albuquerque (2020) colocam que na dimensão 
endógena o unilateralismo estadunidense revelado a partir do 11 de 
setembro deslegitima as decisões tomadas coletivamente e elimina 
a possibilidade de que o mecanismo da reciprocidade difusa opere. 
Esse unilateralismo se amplia com a chegada de Trump ao poder, e 
leva outros países a tomarem caminhos semelhantes, distanciando o 
multilateralismo de suas políticas externas. 

No contexto doméstico, a eleição de Bolsonaro está inserida 
no avanço da extrema-direita no sistema internacional, sendo ele a 
principal expressão latino-americana principal. Segundo Tiago Nery 
(2020), a competição geopolítica unida ao conflito distributivo interno 
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traria o fim da coalizão produtivista e a reestruturação das classes 
empresariais em volta da agenda neoliberal. O autor expõe que Bol-
sonaro seria uma “saída de emergência” das elites políticas e eco-
nômicas, dado o fracasso do governo Temer e a implosão das forças 
de centro-direita. Atualmente o presidente lidera uma coalizão neo-
conservadora cujos alicerces estão no anticomunismo, militarismo, 
anti-multilateralismo, punitivismo, neoliberalismo econômico e alinha-
mento externo ao Estados Unidos. 

3.1 POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA 
NA PANDEMIA DE COVID-19

A pandemia de COVID-19 atingiu todos os países do mundo 
e vem provocando mortes, recessão econômica em diversos setores 
da economia mundial e crise social e política nos Estados Unidos. 
Assuntos ligados ao financiamento, representatividade e respostas 
efetivas ao combate do novo coronavírus estão sendo debatidas, de-
mandando articulações e intervenções imediatas (ALVARENGA et al., 
2020).  Contudo, os problemas direcionados à Governança Global e 
ao papel das organizações internacionais, cuja raiz está no questio-
namento do multilateralismo internacional e na bipolaridade assimé-
trica, se agravaram com essa nova conjuntura, enfraquecendo uma 
saída conjunta no combate à pandemia. 

Em maio de 2020 a OMS garantiu o acesso universal à vacina 
e ao tratamento, reconhecendo-os como bem público mundial. Porém 
as negociações sofreram forte oposição dos EUA, que defendeu o di-
reito à propriedade intelectual e não assinou essa resolução. Países 
como China, Japão, Reino Unido e França articularam junto à OMS o 
desenvolvimento de vacinas, mas a realidade de tensão política que 
o mundo se encontra gerou uma disputa acirrada por seu desenvolvi-
mento, principalmente no que tange os aspectos econômicos da des-
coberta (ALVARENGA et al., 2020).
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A área de produção de medicamentos, equipamentos e outros 
produtos relacionados ao tratamento da doença mostrou grande im-
portância e envolve os complexos industriais e tecnológicos de saúde 
dos Estados. A escassez de produtos no sistema internacional trouxe 
uma competição por acesso, por isso o comércio exterior vem sendo 
empregado como forma de garantir suprimentos e equipamentos para 
a economia doméstica, levando à “pirataria moderna”. A “pirataria mo-
derna” se expressa numa ação unilateral dos Estados e pode ser vista 
na atuação de países como França, EUA e Alemanha que confiscaram, 
desviaram e recompraram cargas vinda da China. Portanto, Estados 
com menor poder econômico e geopolítico enfrentaram grandes difi-
culdades com a falta de insumos, medicamentos e equipamentos para 
o combate ao COVID-19, evidenciando a necessidade de um comple-
xo industrial e de uma política externa pragmática que garantisse a ob-
tenção dos meios para enfrentar a doença (ALVARENGA et al., 2020a).

No cenário pandêmico a inserção brasileira no sistema inter-
nacional apresentou forte declínio. O novo governo redirecionou sig-
nificativamente os valores, interesses e objetivos da política externa 
brasileira, passando a ser “norte-americanista” e “ocidentalizada”. 
Nessa circunstância, o Brasil abandonou a posição de articulador de 
consenso internacional, se alinhando geopolítica, econômica e ideo-
logicamente aos EUA de Trump. Sua postura é de crítica e repúdio às 
iniciativas multilaterais e de Cooperação Sul-Sul regionais e globais, 
evidenciando um isolamento no sistema internacional (RODRIGUES; 
SILVA; SABIÃO, 2020).  

A entrada do Brasil na Organização para a Cooperação e De-
senvolvimento Econômico (OCDE) foi marcada pelo abandono de 
um histórico de defesa comercial a favor das demandas dos países 
em desenvolvimento na OMC, assentindo as vantagens comerciais 
desta posição. Em consonância, o Brasil não aderiu, em um primei-
ro momento, à resolução que garantiu o acesso universal à vacina 
e ao tratamento, ou seja, concordou com a propriedade intelectual 
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e se colocou contra a quebra de patentes (ANTUNES, 2021). Este 
posicionamento mudou, posteriormente, devido à pressão interna, 
sobretudo do congresso, e externa, especialmente dos países em 
desenvolvimento, mas a primeira postura demonstra o afastamento 
brasileiro dos interesses dos países em desenvolvimento e o alinha-
mento submisso aos interesses estadunidenses. Ademais, o Brasil 
não participou da primeira iniciativa multilateral para o desenvolvi-
mento da vacina, no âmbito da Assembleia Mundial de Saúde da 
OMS. Nessa grave conjuntura o país vem sendo considerado um “pá-
ria internacional”6, devido ao desencontro entre a ação brasileira e os 
governos de outros Estados (ALVARENGA et al., 2020b).

O governo federal defendeu a manutenção das atividades eco-
nômicas e um isolamento verticalizado, não aderindo ao lockdown. 
Este direcionamento causou contradições internas, diversos governos 
estaduais se posicionaram a favor do isolamento horizontal e do lock-
down, causando conflito entre as instâncias governamentais e confu-
são nas orientações a serem seguidas (ALVARENGA et al., 2020b). 
Devido à má gestão do governo federal o Supremo Tribunal Federal, 
em abril de 2020, deu aos entes federativos maior autonomia para lidar 
com a pandemia e decidir medidas de combate – como a abertura 
comercial e a imposição de lockdowns -, legitimando ações de coope-
ração internacional subnacionais (RODRIGUES; SILVA; SABIÃO, 2020). 
Soma-se a isso, de forma a agravar a crise sanitária, a demora do go-
verno federal em obter acesso à materiais e equipamentos médicos, 
tardando a se posicionar à própria “pirataria moderna”, fato que preju-
dicou o Brasil diretamente. Diante da imobilidade e da inoperância do 
governo brasileiro governos estaduais apelaram para intervenção em 
seus complexos industriais e tecnológicos - como São Paulo- e para a 
paradiplomacia – como o Maranhão (ALVARENGA et al., 2020b).

6 O Brasil aderiu um caminho negacionista junto à países como Nicarágua, Turcomenistão e 
Bielorrússia (RODRIGUES; SILVA; SABIÃO, 2020). Bolsonaro e seus aliados defenderam o 
uso do medicamento hidróxido de cloroquina, mais uma vez em alinhamento ao discurso 
do presidente Trump.
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4. COMPARANDO A POLÍTICA 
EXTERNA BRASILEIRA NOS DOIS 
MOMENTOS HISTÓRICOS

Tabela 1 - A política externa brasileira durante  
a epidemia de AIDS/HIV e a pandemia COVID-19.

 AIDS/HIV - Governo FHC COVID-19 - Gover-
no Bolsonaro

Contexto Internacional Unipolaridade Multila-
teralismo fortalecido

Bipolaridade assimétrica 
Multilateralismo questionado

Contexto Doméstico Governo de centro-direita 
Economia neoliberal

Governo de extrema-direita

Economia neoliberal

Negacionista

Caracterização da 
política externa

Alinhamento pragmático 
aos Estados centrais

Alinhamento sub-
misso aos EUA 

Centralizada Descentralizada

Participação ativa nos 
fóruns multilaterais

Afastamento e crítica aos 
fóruns multilaterais

Pragmática Ideológica

Foco Principal 
dos Estados Quebra de patentes Acesso a insumos e 

medicamentos

Resultado Eficácia no combate à AIDS Inoperância no com-
bate ao COVID-19

Fonte: elaborado pela autora, 2021.

Investigando os períodos analisados se percebe a influência dos 
níveis sistêmico e doméstico na política externa e, por consequência, 
na atuação do Brasil nos fóruns multilaterais internacionais. O contexto 
epidêmico da AIDS é muito diferente da realidade conjuntural que se 
vivencia na pandemia de COVID-19. No nível sistêmico a unipolaridade 
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e o multilateralismo fortalecido contribuíram no aumento da margem 
de manobra do Brasil no sistema. A unipolaridade faz com que o ator 
hegemônico haja de maneira branda com aqueles que estão próximos 
politicamente. O governo brasileiro tinha como foco os países centrais 
e suas diretrizes política e econômica condiziam com as ideias neolibe-
rais defendidas pelo Estados Unidos. Já a multipolaridade fortalecida 
influi na legitimidade das ações tomadas nos fóruns multilaterais, uma 
vez que as instituições, endógena e exogenamente, são reconhecidas 
como órgãos legítimos para a solução dos problemas.  

Paralelamente, no nível doméstico se verifica a presença de um 
governo que opera de forma pragmática e compreende a necessidade 
de combate à epidemia de AIDS. Estes fatores influenciam diretamente 
na política externa brasileira, visto que veem no multilateralismo inter-
nacional, e nas oportunidades que esse traz, um ambiente que propi-
cia benefícios para o enfrentamento da doença, e, portanto, conduzem 
o Brasil a agir ativamente nos fóruns multilaterais. A vitória do Brasil 
na quebra de patentes dos medicamentos ARVs não só contribuiu 
no controle e combate do vírus em território nacional como também 
ajudou os países em desenvolvimento de maneira geral. Ademais, a 
cooperação técnica e humanitária brasileira, que difundiu as diretrizes 
e princípios do SUS e trazendo a FIOCRUZ para o centro da ação, 
deu ao Brasil reconhecimento internacional no enfrentamento a AIDS. 
Dessa forma, se certifica que o governo FHC e a política externa por 
ele traçada trouxe resultados eficazes para o Brasil, tanto no nível inter-
nacional quanto no doméstico.

Em contrapartida, atualmente o mundo vivencia um período 
de bipolaridade assimétrica e de questionamento do multilateralis-
mo internacional como instrumento político eficaz para os Estados. 
A rivalidade entre China e EUA tensionam os debates internacionais, 
reduzindo o campo de atuação dos países nos fóruns multilaterais. 
Ao mesmo tempo, as instituições internacionais têm suas decisões 
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deslegitimadas devido às ações e decisões unilaterais de Estados 
poderosos – como é o caso dos Estados Unidos -. Esses dois fatores 
influem sobre a política externa brasileira, visto que as estratégias 
traçadas no enfrentamento a AIDS não poderiam ser as mesmas para 
o combate ao Covid-19. Isso também decorre do fato de que o pro-
blema central não está na quebra das patentes, mas no acesso aos 
insumos e aos medicamentos. Nesse cenário, a “pirataria moderna” 
torna-se o centro da questão. 

No campo doméstico se verifica a existência de um governo de 
extrema-direita que se alinha a políticas negacionistas, marginalizando 
a ciência e as soluções por ela propostas. Para além disso, se obser-
va uma aliança com os Estados Unidos trumpista e a deslegitimação 
contínua das instituições multilaterais internacionais. Esses fatores in-
fluenciam a política externa pontualmente, trazendo um resultado de 
inoperância no combate à pandemia. Com uma postura isolacionista e 
de afastamento e crítica aos fóruns multilaterais, o Brasil tem se torna-
do um pária no sistema internacional.

O governo Bolsonaro não atuou em confronto com a “pirata-
ria moderna”, assim como não traçou estratégias para que o Brasil 
conseguisse insumos e medicamentos para o combate ao vírus. Tal 
fato fez com que os entes federativos brasileiros tomassem atitudes 
pelo governo federal, aumentando a paradiplomacia dos estados e 
municípios brasileiros. Essa realidade demonstra a descentralização 
da política externa, diferente da obtida pelo governo FHC. Ademais, o 
atual presidente busca seu fortalecimento político nacional e por isso a 
política externa traçada pelo seu governo procura incidir sobre a políti-
ca doméstica, sendo caracterizada pela ideologia bolsonarista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática da saúde traz em seu cerne a discussão sobre con-
siderar política externa como política pública, pois é explícito o trans-
bordamento das políticas públicas ligadas à saúde às fronteiras dos 
Estados. Observou-se que as premissas e princípios de Cardoso e 
Bolsonaro, assim como de seus respectivos partidos, incidiram sobre a 
política externa brasileira. Enquanto Bolsonaro, com sua postura extre-
mamente ideológica, funda sua política externa em alicerces negacio-
nistas e isolacionistas, FHC, com posicionamentos mais pragmáticos, 
baseia a atuação externa brasileira no multilateralismo e na ciência. 

Vale aqui reforçar a importância das instâncias multilaterais no 
combate à epidemia/pandemia. Desde as discussões sobre a AIDS, 
perpassando por outras epidemias – como a de Ebola e H1N1 -, vários 
mecanismos institucionais foram criados como forma de enfrentamen-
to aos vírus. Como a saúde é um tema que afeta diretamente a vida das 
pessoas, em todos os Estados, a saída para as crises sanitárias deve 
ser multilateral, de maneira que todos os países tracem estratégias de 
solução conjuntamente. Contudo, o enfraquecimento do multilateralis-
mo internacional, mediante a rivalidade entre China e Estados Unidos 
e medidas unilaterais, trouxe problemas para o combate à pandemia 
de COVID-19. A agenda negacionista de países com governos de ex-
trema-direita, como o Brasil, é obstáculo ao multilateralismo e conse-
quentemente à uma solução multilateral.

Por fim, identifica-se um retrocesso na atuação brasileira no que 
tange a pauta de Saúde Global. Foi visto que historicamente o Brasil 
participou ativamente dos debates de saúde, tendo a diplomacia em 
saúde global como referência. O SUS é um instrumento institucional 
garantidor do direito à vida, seus princípios e diretrizes sempre guiaram 
a política externa brasileira nas instituições internacionais. No combate 
a AIDS o Brasil foi referência, se inserindo em cooperações técnicas 
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e humanitárias, enquanto no que se refere ao enfrentamento ao CO-
VID-19 o país se mostra como “pária internacional”, sendo uma carac-
terística a descontinuidade da PEB. Essa realidade tem em seu âmago 
a inoperância do governo Bolsonaro, uma vez que expertise o Brasil 
tem para lidar com a crise sanitária. 

Verifica-se, assim, que o contexto internacional legitimou a atua-
ção brasileira nos fóruns internacionais. No governo de FHC, o multi-
lateralismo fortalecido possibilitou a vitória na quebra de patentes. Em 
contrapartida, o questionamento do multilateralismo, tendo como carro 
chefe a atuação dos EUA, validou os posicionamentos de Bolsonaro. 
O Brasil se tornou pária internacional, mas, ao mesmo tempo, tem ao 
seu lado outros Estados que legitimam os posicionamentos brasileiros 
no sistema internacional.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Diante do quadro de crise resultante da pandemia e o surgimento de desa-
linhamentos em termos de coordenação entre os Estados em questões fun-
damentais que envolvem a saúde pública e a superação do momento vivido, 
o presente artigo visa debater a forma de atuação dos métodos pacíficos de 
solução de conflitos internacionais. Esse cenário se desenvolve em meio à 
uma gama de questionamentos acerca da própria ordem globalizada perante 
a ascensão de lideranças populistas - e como estes impactam na busca pelo 
consenso diante dos conflitos que insurgem deste momento atípico. Por esta 
perspectiva, buscando trazer uma análise de escopo interdisciplinar e tendo 
como fundamento as decisões proferidas até então pelos principais agentes 
de solução de conflitos internacional – em especial a Corte Permanente de 
Arbitragem de Haia – propõe-se uma discussão acerca das vantagens que 
poderiam advir da participação ativa dos países por meio dos procedimentos 
previstos nessas instituições, visando a resolução de controvérsias. Nessa re-
lação, envolve-se ambos - Estados e Organizações Multilaterais - na busca do 
enfrentamento célere e efetivo da crise pandêmica, buscando compreender o 
papel que estes podem ocupar na construção de uma nova atuação em ter-
mos de multilateralismo e governança global no cenário pós-pandemia.

Palavras-chave: Governança Global; Pandemia; Solução de Conflitos; 
Arbitragem Internacional.
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ABSTRACT 
In view of the crisis resulting from the pandemic scenario and the emergence 
of lack of coordination between States on fundamental issues involving public 
health and the peculiarities of this moment, this article aims to discuss the effec-
tiveness of the peaceful methods on solving international conflicts. This debate 
comes into the scene amid a range of questions being made about the globa-
lized order itself - and how it impacts in the search for consensus in face of the 
conflicts that arise from this atypical moment. From this perspective, aiming to 
bring an interdisciplinary analysis and based on the decisions made so far by 
the main agents of international conflict resolution - in particular the Permanent 
Court of Arbitration - the discussion proposed deals with the advantages that 
could come from the active participation of the countries on the procedures 
provided by these institutions for dispute resolution. This relationship involves 
both - States and Multilateral Organizations - in search of the effective confron-
tation of the pandemic crisis, seeking to understand the role they can play in 
building a new dynamic in terms of multilateralism and Global Governance in the 
post-pandemic scenario.

Keywords: Global Governance; Pandemic; Conflict’s Resolution; International 
Arbitration.



109S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

Trazer ao debate a temática relacionada aos métodos pacíficos 
de resolução de conflitos representa, de certo modo, adentrar em reco-
nhecer sua complexidade bem como as inúmeras nuances envolvidas 
nos processos de conciliação e harmonização dos interesses envolvi-
dos por parte dos diferentes agentes em questão.

As alterações substanciais advindas da crise pandêmica e suas 
implicações na forma de vida cotidiana - considerando aqui fatores 
essenciais à rotina tal como as dinâmicas relacionadas ao mundo do 
trabalho e do convívio em sociedade - acabou por trazer questiona-
mentos acerca dos mecanismos de resolução de conflitos e da opera-
cionalização da estrutura Judiciária como um todo, tanto em perspec-
tiva nacional como internacional.

Antes mesmo da ascensão da crise, os métodos pacíficos de 
solução de conflitos atuavam, tanto em uma perspectiva jurídica do-
méstica quanto em âmbito internacional, com o objetivo de resguardar 
a harmonia de relações entre os agentes e mitigar os possíveis danos 
que poderiam afetar ambas as partes ao encontrar uma solução que 
satisfaça aos interesses de todos os envolvidos através de um instru-
mento de natureza imparcial e consensual.

O processo de construção destes mecanismos não é recen-
te, tendo havido uma histórica movimentação no sentido de afastar 
os tradicionais Tribunais (a exemplo do Tribunal Penal Internacional) 
e valorizar uma participação mais direta e diplomática de Estados e 
organismos internacionais no intuito de gerar um resultado que seja 
reconhecido por todas as partes envolvidas. 

Nessa relação distingue-se duas modalidades essenciais: 1) os 
mecanismos diplomáticos de solução de conflitos, onde se encontram 
a mediação, a conciliação, a negociação e os serviços amistosos; e 2) 
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os mecanismos legais, dentre os quais estão os Tribunais Internacio-
nais e a Arbitragem Internacional (NOHMI, 2018, p. 204).

Esta última, em específico, ascende como um mecanismo posi-
tivo para dirimir conflitos existentes entre Estados, agentes internacio-
nais ou mesmo companhias multinacionais1. Nessa relação, destaca-
-se a Corte Permanente de Arbitragem de Haia (CPA), criada no âmbito 
da Conferência da Paz e oficializada através da Convenção de 29 de 
junho de 1899.

A Conferência da Paz, conforme descrita por Celso Lafer, dispu-
nha do intuito de realizar um pacifismo ativo, com enfoque nos meios 
possíveis para obtenção de resultados pacíficos, seja pelo estímulo 
em uma solução harmônica de controvérsias ou - em um sentido mais 
concreto - através do desarmamento em âmbito global, tendo como 
um de seus principais resultados a Convenção para Solução Pacífica 
de Conflitos Internacionais, criadora da CPA2.

Diante dessa descrição e dos princípios que regem a matéria, 
traz-se a necessidade de refletir, a partir da ascensão do cenário pan-
dêmico, sobre as consequências trazidas a todos os sujeitos de direito 
internacional - os quais, em função de cada realidade nacional espe-
cífica, lidam com os desdobramentos e demandas oriundas da crise 
de formas distintas. 

Nesse momento, destacam-se algumas questões essenciais: 
qual a maneira que esses desafios serão enfrentados, seria através do 
acirramento de conflitos internacionais e a manutenção de uma política 
mais isolacionista por parte dos principais agentes globais ou adotan-
do as iniciativas de solução de conflitos por fontes pacíficas? Neste 

1  Sobre a questão da Arbitragem Internacional e sua relevância, ver: <https://www.interna-
tional-arbitration-attorney.com/>. Acesso em: 26 out. 2021.

2  Para saber mais sobre a Conferência da Paz à luz da visão de Celso Lafer, ver: <https://
cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/CONFER%C3%8ANCIAS%20
DA%20PAZ%20DE%20HAIA.pdf>. Acesso em: 22 out. 2021.

https://www.international-arbitration-attorney.com/
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caso, quais seriam as práticas adequadas e o instrumental necessário 
para dirimir conflitos decorrentes da crise pandêmica? Seriam neces-
sárias reformulações na forma de funcionamento destas instituições, 
para se adequar ao contexto presente? Quais são os pressupostos e 
estímulos necessários que poderiam implicar em um maior interesse 
dos Estados pela adoção desses mecanismos?

A discussão trazida permeia a relevância do conceito de Go-
vernança Global e a atuação dos métodos pacíficos de solução de 
controvérsias enquanto um elemento prático representativo do pró-
prio escopo da governança em âmbito internacional. A concepção 
de Governança em si, simboliza um processo em desenvolvimento 
na agenda internacional, com enfoque na obtenção de maior grau de 
desenvolvimento com sustentabilidade, mas também remete a ques-
tões como segurança e equidade (SANTOS, 2006, p. 99) e - diante 
do contexto que se impõe - na democratização da saúde e do conhe-
cimento científico. 

Ante o exposto, o objetivo do presente trabalho consiste em 
discutir, sob uma perspectiva crítica, a forma como se têm utilizado 
os métodos pacíficos de solução de conflitos em meio à pandemia 
e as adaptações que têm se feito necessárias para a garantia de seu 
pleno funcionamento - com enfoque específico de análise na atuação 
da Corte Permanente de Arbitragem e sua condução durante os anos 
de 2020 e 2021.

Paralelamente, o intuito é trazer ao debate caminhos propostos 
por especialistas da área para maximizar sua atuação e a garantia pelo 
respeito de suas decisões, visando refletir acerca dos melhores percur-
sos em direção à concretização de seus objetivos em um cenário pós-
-pandemia - podendo envolver, inclusive, a necessidade de revisitação 
de seu regulamento e procedimentos historicamente constituídos3.

3 Para compreender melhor os procedimentos da Câmara Permanente de Arbitragem, ver: 
<https://pca-cpa.org/pt/>. Acesso em: 22 out. 2021.
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Para tal finalidade, serão analisados documentos e dados dis-
poníveis na página da CPA e instituições análogas em campos de 
mediação e conciliação, buscando compreender a forma como estas 
vêm atuando desde o advento da crise. Será consultada bibliografia 
especializada sobre o tema - trazendo consigo os desdobramentos 
deste debate sob a ótica de diversas áreas do saber, buscando assim, 
uma compreensão interdisciplinar a respeito da relevância de sua 
atuação em face dos conflitos que se apresentam.

O presente artigo foi estruturado da seguinte forma: na pró-
xima seção serão discutidas algumas nuances do contexto vigente 
de crise de coordenação do multilateralismo - apresentando ques-
tionamentos acerca dos pilares da Governança Global - trazendo a 
discussão sobre a importância de difusão dos mecanismos pacíficos 
de solução de controvérsias.

Na seção seguinte, será abordado o caso específico da CPA 
e a mediação dos desafios contemporâneos – abordando especial-
mente questões sensíveis tal qual a saúde pública – de forma a sal-
vaguardar a possibilidade de coordenação internacional em nome da 
solidariedade entre as nações.

Paralelamente, busca-se tecer uma breve análise sobre a es-
trutura regional do Mercosul para resolução de conflitos, bem como a 
forma pela qual a mesma tem operado em face do cenário presente, 
de forma que se busque garantir não apenas uma maior integração 
entre seus Estados-Membros, como também um enfoque prático na 
superação da crise e no processo de retomada econômica.

Por último, serão traçadas considerações finais que visam tra-
zer proposições ao analisar a importância da manutenção de víncu-
los harmônicos entre os Estados – especialmente através de uma 
utilização mais ativa dos métodos pacíficos de solução de conflitos 
- de forma a dinamizar as soluções para superação da crise e a miti-
gação de seus efeitos.
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1. COORDENAÇÃO EM ÂMBITO MULTILATERAL 
E O ESCOPO DA GOVERNANÇA GLOBAL 
FRENTE AOS MÉTODOS PACÍFICOS 
DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Nos últimos anos, identificou-se de forma cada vez mais profun-
da uma discussão acerca de uma possível crise de coordenação em 
âmbito multilateral. A ascensão de lideranças populistas que valorizam 
uma matriz bilateral em detrimento de discussões em fóruns internacio-
nais potencializou este processo, impactando na própria dinâmica das 
instituições internacionais que visam a solução de conflitos.

O multilateralismo é marcado, em essência, não pelo número 
de países que o envolvem, mas pela essência da relação entre estes, 
marcada por valores e princípios tal como a indivisibilidade, as regras 
de conduta gerais e a reciprocidade difusa (RUGGIE, 1992, p. 556). 
Nesse contexto, presume-se uma confiança por parte dos agentes nas 
instituições multilaterais, uma vez que é através destas que ocorrem a 
presença de discussões em matérias sensíveis, bem como a resolução 
de controvérsias que possam surgir em decorrência da relação entre 
Estados ou mecanismos internacionais.

Essa conceituação, no entanto, encontra-se historicamente 
relacionada a um internacionalismo liberal, que persiste dominante 
no âmbito da Governança Global e que dispõe de relação crucial 
com a crise que se vislumbra. Nesse contexto, mantém-se como 
foco de discussão nos fóruns internacionais questões relativas à 
existência de um ambiente democrático, atrelado fundamentalmen-
te aos conceitos de paz e segurança (HIRST, 2014, p. 30-31). Em 
razão disso, como escopo fundamental desta necessária análise, 
encontram-se os métodos pacíficos de solução de conflitos como 
um salvaguardo destes valores.
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Diante de tal contexto, destaca-se a existência de duas vertentes 
fundamentais que se relacionam com a matéria tratada: de um lado, há 
quem caracterize a arbitragem internacional como elemento constitu-
tivo da Governança Global, ao passo que outra corrente defende sua 
existência enquanto uma uma alternativa aos Tribunais convencionais 
(KARTON, p. 01-02). Para que se compreenda a arbitragem interna-
cional como elemento da Governança Global, porém, descreve-se a 
necessidade de existência de normas universais aplicáveis indepen-
dentemente de quem esteja postulado enquanto parte, de forma que 
se permita criar uma vinculação universal baseada em mesmos parâ-
metros pré-definidos passíveis de serem resolvidos por uma instância 
comum (KARTON, 2014, p. 03-04).

Adotando-se a corrente dos métodos pacíficos enquanto estru-
turas que constituem a Governança Global, tem-se como base a con-
cepção de que estes operam como um fenômeno segundo o qual as 
partes voluntariamente buscam resolver suas diferenças objetivamen-
te, seguindo elementos de boa-práticas e costumes historicamente 
constituídos em um sistema informal de cooperação - com nuances de 
Direito Internacional e tomada de decisões (NAPPERT, 2017, p. 07-08).

Entretanto, mesmo diante da importância conceitual dada aos 
métodos pacíficos de solução de conflitos e sua correlação obje-
tiva com o multilateralismo e a consolidação da Governança Glo-
bal, percebe-se uma dificuldade marcante para sobrepor a barreira 
meramente comercial e econômica destes institutos para atingir, da 
mesma forma, questões públicas envolvendo Estados ou mesmos 
mecanismos multilaterais.

Nacionalmente falando, deve-se destacar a relevância histórica 
do país na concretização dos métodos pacíficos de solução de contro-
vérsias internacionais, mediante a participação ativa de Ruy Barbosa 
na 2ª Conferência da Paz de Haia, marco originário da Corte Perma-
nente de Arbitragem (SOUTO, 2005, p. 05). No entanto, ainda assim, 
percebe-se uma presença minoritária do país nas principais câmaras 
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de mediação e arbitragem internacionais, destacando-se sua presen-
ça em questões comerciais tal como a divergência entre Brasil e Cana-
dá no âmbito do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) (LORENTZ, 2003, p. 62-64).

Retomando uma perspectiva internacional acerca da temática, 
destaca-se a dificuldade de garantir o cumprimento das decisões pro-
feridas pelos principais agentes de solução de conflitos internacionais. 
Exemplo marcante para compreender essa questão é a resistência, 
por parte das autoridades chinesas, em reconhecer a validade da sen-
tença arbitral proferida pela Corte Permanente de Arbitragem para a 
resolução dos conflitos existentes no Mar da China Meridional em um 
procedimento arbitral conjunto com as Filipinas4. 

Na busca por caminhos para enfrentar as problemáticas levan-
tadas, torna-se imprescindível a criação - por parte da comunidade 
internacional - de uma consciência acerca da necessidade de con-
solidação das decisões dos mecanismos de solução de conflitos por 
vias pacíficas e o respeito a estas, como um instrumento de defesa da 
Governança Global.

2. OS MÉTODOS PACÍFICOS NO CONTEXTO  
DA PANDEMIA: ATUAÇÃO E REFLEXÕES SOBRE 
SUAS DINÂMICAS E SEU FUNCIONAMENTO

Buscando trazer o foco para os casos concretos envolvendo o 
contexto vigente, a realidade demonstra a inexistência de casos envol-
vendo Estados ou organismos multilaterais nas principais câmaras ar-
bitrais em conflitos decorrentes do cenário de crise. Essa constatação 
demonstra a necessidade de se discutir as causas dessa realidade, 

4 Para mais sobre o caso e a dificuldade de consolidação das decisões dessas Cortes, 
ver:<https://www.dw.com/pt-br/haia-decide-contra-china-em-disputa-mar%C3%ADti-
ma/a-19395122>. Acesso em: 15 out. 2021.
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bem como os obstáculos que se colocam para que os principais agen-
tes internacionais passem a adotar de forma mais recorrente estes mé-
todos como instrumento de pacificação de suas relações.

Inicialmente, deve-se destacar que o aparato regulatório de ins-
tituições como a Corte Permanente de Arbitragem trazem o escopo 
da pandemia e questões de saúde pública como passíveis de serem 
tratados por estas5, desde que se vislumbre uma prévia relação jurídica 
entre as partes envolvidas no conflito. Entretanto, dados apontam para 
a existência de 7 procedimentos interestatais sendo analisados pela 
instituição multilateral sediada em Haia6, em questões marcadamente 
diversas daquelas do contexto de crise e seus efeitos em diferentes 
setores da vida social.

Nesse mesmo sentido, tampouco foi possível verificar uma atua-
ção positiva do foro de resolução de conflitos da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) diante do cenário de crise. Nessa perspectiva, 
foram identificados apenas 5 novos casos levados à apreciação do 
Sistema de Solução de Controvérsias (SSC) no ano de 20207 - nenhum 
destes com relação direta com o contexto pandêmico - ainda que te-
nham sido vislumbrados conflitos de mercado relativos à obtenção de 
insumos médicos durante o ano de 20208. 

Embora o número de casos levados ao SSC tenha aumentado 
no ano de 2021, com 8 casos até outubro, estes continuam estando 

5  Nesse sentido, ver o regulamento da Corte Permanente de Arbitragem: <https://pca-cpa.
org/pt/>. Acesso em: 19 out. 2021.

6 Para saber mais sobre os casos levados à apreciação da Corte, ver: <https://pca-cpa.org/
en/cases/>. Acesso em: 30 out. 2021.

7 Para mais informações sobre os casos levados à análise do SSC, ver: <https://www.wto.
org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm>. Acesso em: 05 set. 2021.

8 Nesse caso, destacam-se ações predatórias de países como os Estados Unidos para a 
aquisição de suprimentos destinados ao combate à COVID-19, tal como máscaras e kits de 
testagem. Para mais informações, ver: <https://www.gazetadopovo.com.br/mundo/eua-a-
cusados-comprar-insumos-emergencia-outros-paises/>. Acesso em: 05 out. 2021.
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desvinculados do campo da saúde pública ou de demais temas que 
tenham se tornado fundamentais com o advento da crise. 

Essa realidade aponta para um contraponto para com os entes 
de arbitragem e mediação com enfoque em agentes do setor privado, 
uma vez que a Câmara de Comércio Internacional teve um número 
recorde de casos levados à sua apreciação, incluindo aqueles rela-
cionados com o contexto de crise9. Por sua vez, esta constatação 
aponta para uma preferência do setor privado pelos métodos pacíficos 
de solução de conflitos, ao passo que figuras estatais e multilaterais 
permanecem dependentes de seus tradicionais mecanismos diplomá-
ticos para resolução de controvérsias.

Nesse contexto, deve-se destacar que as instituições de solu-
ções pacíficas de conflitos - tal como a CPA - não interromperam suas 
atividades em nenhum momento, promovendo modificações essen-
ciais para a manutenção de seu funcionamento e o atendimento das 
demandas novas e antigas submetidas à sua análise. Merece des-
taque, nesse sentido, a difusão de ferramentas virtuais para a conti-
nuidade dos procedimentos arbitrais, que trazem consigo necessárias 
discussões acerca da necessidade de criação de plataformas seguras 
para o armazenamento de informações e documentos (SHOPE, 2020). 

Para além disso, o contexto de crise traz consigo a oportunidade 
de revisitar concepções tradicionais do Direito, de modo a flexibilizar 
os tradicionais protocolos adotados com o intuito de se chegar a uma 
resposta condizente aos desafios que se impõem. Tal relação abre a 
possibilidade de modificação de culturas jurídicas convencionais, pro-
porcionando uma maior valorização do objeto do litígio em detrimento 
da influência de qualquer das partes envolvidas naquela relação - in-

9 Para mais informações sobre o número recorde de arbitragens envolvendo relações comer-
ciais, ver: <https://www.crowell.com/NewsEvents/AlertsNewsletters/all/2020-International-
-Arbitration-Overview-Demand-for-Dispute-Settlement-Up-Despite-COVID-19-Struggles>. 
Acesso em: 19 out. 2021.
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clusive na busca por soluções mais justas e adequadas em respeito ao 
princípio fundamental da equidade (WILSKE, 2020). 

Visando atingir tais objetivos, faz-se necessário compreender a 
necessidade de modificações fundamentais no próprio processo de 
estruturação de um procedimento arbitral. Tal cenário deriva não ape-
nas de questões relacionadas à sua legitimidade, mas sim sobre a 
necessidade de uma maior transparência dos elementos decisórios 
dos árbitros, garantindo o domínio público às informações que guiam 
a conduta da arbitragem (NAPPERT, 2017, p. 06).

Ao analisar essa questão no âmbito da CPA, verifica-se que as 
audiências são realizadas publicamente por meio de videoconferência, 
viabilizando o acesso público à documentação. No entanto, a Corte 
apresenta às partes tanto a possibilidade de acordarem pela divul-
gação das informações levadas à trâmite quanto pela imposição de 
sigilo por determinação dos agentes - destacando-se que nesta última 
hipótese poder-se-ia incorrer em danos aos preceitos fundamentais da 
Administração Pública10.

No mais, diante do caráter emergencial decorrente da crise pan-
dêmica, a morosidade característica das instituições que visam a so-
lução pacífica de conflitos acaba diminuindo o interesse dos Estados 
em submeter-se ao seu regulamento11 e levando, muitas vezes, estes 
Estados a darem preferência a mecanismos diplomáticos que repre-
sentam caminhos mais céleres e menos burocráticos.

10 Uma lista de casos em que as partes acordaram pela divulgação de informações públicas 
podem ser encontradas no site da Corte. Disponível em: <https://pca-cpa.org/en/cases/>. 
Acesso em: 22 out. 2021.

11 Cabe destacar que, no âmbito da Corte Permanente de Arbitragem, existem casos datados 
de 2015 que ainda seguem tramitando sem resolução definitiva - o que representa um 
contraponto à necessidade de celeridade que se impõe no contexto de crise. Para mais 
informações, ver: <https://pca-cpa.org/cases/>. Acesso em: 22 out. 2021.
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3. MÉTODOS PACÍFICOS  
EM ESCALA REGIONAL:  
O CASO DO TRIBUNAL PERMANENTE 
DE REVISÃO DO MERCOSUL

Almejando uma maior compreensão acerca do escopo dos mé-
todos pacíficos, trazer o debate acerca da realidade da solução de 
conflitos em uma perspectiva regional faz-se essencial diante do con-
texto de crise atual. Ao se observar como esses mecanismos repercu-
tem no contexto sul-americano, é possível tomar como base para esta 
análise o caso do Mercosul, especificamente no que diz respeito ao 
funcionamento de seu Tribunal Permanente de Revisão - responsável 
por dirimir qualquer controvérsia que envolva os membros do bloco.

O Tribunal Permanente de Revisão é um produto direto do Proto-
colo de Olivos, tendo sido criado no ano de 2004 como um mecanismo 
julgador de recurso das sentenças arbitrais, bem como a instância úni-
ca a ser acionada pelos membros do bloco, para os quais opera como 
órgão consultivo. Seu objetivo consiste em buscar uma harmonia das 
decisões proferidas pelos Tribunais ad hoc – isto é, aqueles criados 
especificamente visando resolver determinado conflito através da ar-
bitragem – e diminuir o tempo necessário para oferecer uma resposta 
condizente aos desafios impostos (BRESSAN, 2012, p. 31-32).

No entanto, mesmo considerando o contexto de crise pandêmi-
ca e os desdobramentos decorrentes deste episódio, não se verificou 
uma participação significativamente ativa deste ente internacional na 
resolução de conflitos. Corroborando esse fato, pode-se observar que 
a única Opinião Consultiva proferida pelo Tribunal internacional ocorreu 
no ano de 2019, período anterior à deflagração do cenário vigente12.

12 Para saber mais sobre a atuação do Tribunal Permanente de Revisão, ver: <https://tprmer-
cosur.org/pt/opi_consultivas.htm>. Acesso em: 30 out. 2021.

https://tprmercosur.org/pt/opi_consultivas.htm
https://tprmercosur.org/pt/opi_consultivas.htm
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Desta forma, percebe-se a reprodução do panorama interna-
cional em escala regional, de forma a utilizar preferencialmente me-
canismos diplomáticos para a solução de conflitos entre Estados. No 
entanto, essa realidade acaba não contribuindo para o fortalecimento 
da integração regional no âmbito do Mercosul, dado que não fomenta 
a utilização dos mecanismos oficialmente criados para a resolução de 
conflitos entre seus membros.

Trazendo a discussão à esfera privada, ainda que o cenário de 
crise tenha trazido consigo inúmeras demandas, as iniciativas regio-
nais tampouco se tornaram protagonistas no momento que se impõe. 
Nesse contexto, exemplificando a discussão em fórum privado, o “Tri-
bunal Arbitral da Câmara de Comércio do Mercosul e América” não 
apresentou qualquer papel relevante para dirimir conflitos comerciais 
durante os anos de 2020 e 2021. Para além disso, soma-se a essa 
questão o fato da baixa publicidade de informações acerca de seu pro-
cedimento não estimular a utilização desse mecanismo pelos agentes, 
dado que sua atuação, em certa medida, contrasta-se com o padrão 
apresentado pelos principais agentes arbitrais de mercado13.

Por essa perspectiva, em face da gravidade do cenário con-
temporâneo que possui escopo tanto internacional quanto nas demais 
esferas de governança, torna-se relevante um maior grau de efetivida-
de destas instituições regionais, em um esforço conjunto que possa 
conduzir a medidas de superação do contexto de crise - podendo con-
tribuir, inclusive, como agentes propulsores do processo de retomada 
econômica na região.

13 Para mais informações sobre o Tribunal Arbitral, ver: <https://ccmercosul.org.br/tribunal-ar-
bitral/arquivos-pdf>. Acesso em: 20 out. 2021.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A sociedade global, que já vinha lidando com as idiossincrasias 
do sistema internacional - evidenciadas pelos recorrentes cenários de 
adversidade e incerteza - ficam expostas, no quadro da crise pandê-
mica, a uma gama de velhos e novos obstáculos que, por sua vez, 
passam a se apresentar de forma potencializada.    

Pode-se traçar inúmeros cenários e possibilidades para lidar 
com os desafios trazidos pela pandemia sendo que, e este é um dos 
pontos que este trabalho busca destacar, a coordenação internacional 
possui papel central para a superação desse quadro crítico.   

Nesse contexto, as instituições responsáveis por resolver os 
conflitos existentes em escala internacional podem exercer papel es-
sencial na gestão e superação da crise, ao garantir uma coexistência 
harmônica entre os agentes internacionais - promovendo assim de-
bates e medidas pertinentes para a solução dos desafios impostos 
- tendo como intuito norteador os parâmetros da Governança Global.

Por esse prisma, torna-se fundamental destacar a necessidade 
de uma maior efetividade dos mecanismos de solução de conflitos, 
voltados à estruturação de soluções dinâmicas para as controvérsias 
vigentes em meio a esse conturbado contexto, que possam levar em 
conta as especificidades econômicas e sociais de cada região bem 
como a gravidade dos desdobramentos da crise.

No entanto, a observação das questões levadas à apreciação 
de entes como a Corte Permanente de Arbitragem denota a dificuldade 
de se garantir maior engajamento na participação - seja por parte dos 
Estados ou das instituições multilaterais - nestes fóruns de solução de 
conflitos, sobretudo no que se refere à seara da saúde pública, que 
constitui um tema central no momento atual. 
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Tratando-se especificamente da Corte Permanente de Arbitra-
gem, torna-se importante compreender não apenas a relutância dos 
Estados em submeter-se aos seus regulamentos em função da moro-
sidade procedimental, mas também questões essenciais como a limi-
tação no acesso à informação por parte do público em geral. 

Por essa perspectiva, a comunidade internacional poderia apro-
veitar essa possibilidade para dar um passo adiante e avançar em re-
lação à estrutura vigente, promovendo modificações nas instituições 
voltadas à resolução de conflitos internacionais para que estas pos-
sam atender, de forma célere, à magnitude das demandas que têm se 
apresentado.

Em relação ao cenário sul-americano, identifica-se o baixo 
grau de engajamento e participação dos mecanismos de solução 
de conflitos no âmbito da pandemia. Desse modo, trazendo como 
exemplo o caso do Mercosul, seus organismos internos apresenta-
ram poucas demandas concretas passíveis de resolução de conflitos 
- incluindo-se aquelas de natureza comercial decorrentes do contexto 
de crise - a despeito da contribuição que poderiam obter para reso-
lução destes entraves.

Nesse sentido, a dinamização de soluções criativas através da 
maior difusão destes métodos representa um caminho cujo potencial 
ainda não foi explorado. Por este ângulo, a busca por uma atuação 
coordenada entre os agentes visando o enfrentamento e superação 
da crise atual requer tanto vontade política quanto uma plataforma de 
valores comuns - pautadas sobretudo pela confiança e solidariedade 
- condizentes com uma agenda propositiva em consonância com as 
demandas que têm se apresentado nesse início do século XXI.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O presente estudo pretende analisar o contexto geral da transnacionalização 
do direito, como efeito da diferenciação funcional da sociedade mundial em 
subsistemas autônomos complexos. Para tanto observamos o percurso teórico 
do pensamento luhmaniano, sobretudo nas reflexões desenvolvidas a partir de 
Gunther Teubner em sua tese sobre o constitucionalismo transnacional em que 
constituições se formam fora dos limites do Estado nacional nos setores priva-
dos da política transnacional. Nesse sentido, apresentamos as ponderações 
presentes na teoria do Transconstitucionalismo de Marcelo Neves no que se 
refere ao uso inflacionário do termo constitucional e, sobretudo, dos métodos 
de solução de controvérsias no âmbito das colisões entre diferentes ordens 
normativas. A metodologia empregada no texto obedece ao rigor do método 
comparativo sistêmico de matriz construtivista, na medida em que reconhece 
o observador como partícipe do processo de observação. As reflexões acerca 
dos paradoxos constante do tensionamento das teorias do constitucionalismo 
transnacional e do transconstitucionalismo aduzem a necessidade de cons-
truir dialogicamente um constitucionalismo capaz de inserir atores diretamente 
afetados pelos níveis de decisão, referendando uma concepção assimétrica e 
policêntrica do universalismo jurídico.

Palavras-chave: Transnacional; Democracia; Legitimidade; Direito; Sistemas.
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ABSTRACT
The present study intends to analyze the general context of the transnationali-
zation of law, as an effect of the functional differentiation of the world society in 
complex autonomous subsystems. Therefore, we observe the theoretical path 
of Luhmanian thought, especially in the reflections developed from Gunther 
Teubner in his thesis on transnational constitutionalism in which constitutions 
are formed outside the limits of the national state in the private sectors of trans-
national politics. In this sense, we present the considerations present in Mar-
celo Neves’ theory of Transconstitutionalism with regard to the inflationary use 
of the term constitutional and, above all, the methods of dispute settlement in 
the context of collisions between different normative orders. The methodology 
used in the text obeys the rigor of the systemic comparative method of cons-
tructivist matrix, as it recognizes the observer as participating in the observa-
tion process. Reflections on the constant paradoxes of tensioning theories of 
transnational constitutionalism and transconstitutionalism suggest the need to 
dialogically construct a constitutionalism capable of inserting actors directly 
affected by decision levels, endorsing an asymmetric and polycentric concep-
tion of legal universalism.

Keywords: Transnational; Democracy; Legitimacy; Right; Systems.
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INTRODUÇÃO

À medida em que a modernidade é definida como o primado 
da diferenciação funcional, um conjunto de aportações teóricas têm 
emergido com o comum desejo de proceder um outro olhar sobre o 
vocabulário transnacional, como uma nova categoria semântica para a 
política, o direito e sobretudo para o constitucionalismo. Uma perspec-
tiva que na sua origem considera a semântica transitória de estruturas 
não intermediárias ao Estado nação, mas caracterizadas por normati-
vidades próprias, capazes de reproduzir autonomamente formas inde-
pendentes de padrões sociojurídicos.

A proliferação de regimes jurídicos transnacionais, cujas rela-
ções se entrelaçam e sobrepõe na sociedade mundial, além das fron-
teiras territoriais dos marcos constitucionais nacionais, impõe uma 
nova semântica a teórica jurídica e política na medida em que reco-
nhece a dinâmica em evolução das ordens normativas além do esta-
do (SHAFFER, 2016; KAJER, 2014, NEVES, 2009; TEUBNER, 2006)). 
Estruturas normativas que envolvem múltiplos níveis/camadas da so-
ciedade mundial não refletidas adequadamente nas ordens jurídicas e 
contextos sociais controláveis pelo Estado, e menos ainda pela tradi-
ção do direito internacional público clássico (WALKER, 2002; SOMEK, 
2012), dão conta de apontar para uma inevitável globalização do direi-
to constitucional (TUSHNET, 2008). 

Nesse sentido, o presente estudo tem como escopo orientar-se 
a partir do seguinte questionamento: o processo de fragmentação dos 
regimes globais de governança, associado à radicalização da dinâ-
mica auto referencial de diferenciação funcional dos subsistemas da 
sociedade mundial em formas descentralizadas e heterárquicas de to-
mada de decisão, conduz a problemas constitucionais além do Estado 
Nacional, que encontram na semântica do pluralismo constitucional 
transnacional o paradoxo que resulta em saber em que medida é pos-
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sível identificar, no constitucionalismo transnacional, um equivalente às 
constituições dos Estados Nacionais, capaz de absorver o dissenso 
estrutural da sociedade mundial?

Para tal intento articulamos a equivalência funcional das noções 
de direito e política em uma sociedade cada vez mais complexa, para 
tanto adotaremos os pressupostos estabelecidos pela teoria dos sis-
temas de matriz luhmaniana, em que o método funciona nos moldes 
de uma fenomenologia da comunicação – comparação funcional. A 
articulação das equivalências funcionais entre os sentidos político, ju-
rídico e social exigirão, segundo a perspectiva sistêmica, um método 
comparativo em que se interpretam os fatos mais heterogêneos com 
os mesmos conceitos, garantindo uma comparação de contextos rela-
cionais muito diversos (LUHMANN, 2007). De modo que seja possível 
tensionar os limites do constitucionalismo transnacional fragmentário 
em relação à realidade política normativa do direito constitucional.

1. A TOPOGRAFIA ASSIMÉTRICA  
DO FENÔMENO TRANSNACIONAL: DIREITO, 
PLURALISMO E MULTINORMATIVIDADE

O debate acerca da juridificação dos regimes políticos globais 
através da emergência de constituições transnacionais (TEUBNER, 
2004; 2010; 2012) encontra, na diferenciação interna de subsistemas 
autônomos da sociedade mundial, o deslocamento das expectativas 
normativas internas do direito para dentro dos campos sociais, em que 
se opera a diferenciação ( KOSKENNIEMI, 2006, p. 305-324). Ao as-
sumir o fenômeno transnacional como um modelo de governança ba-
seada na auto regulação, assenta-se que a globalização do direito não 
como uma unificação e centralização, mas uma dinâmica fragmentada 
em que o locus de constitucionalização se desloca para longe do sis-
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tema jurídico estatal em busca dos setores sociais que estabelecem 
constituições civis autonomamente (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 
2004, p. 1014-1015).

Frente a dinâmica incontrolável do mercado e da força irradiante 
da política transnacional em organizações e instituições não estatais e 
detentoras de poder político decisório, efeitos da prevalência da auto-
descrição semântica da globalização na sociedade mundial, Teubner 
enfatiza a autonomia fragmentária desse sistema e a reação ao perigo 
de sua expansão em detrimento de outros (TEUBNER, 2008). Ao ob-
servar formas sociais de interação e comunicação como economia, 
arte, ciência e esporte, cristalizadas em suas formas de lex mercatória 
(LIEKWEG, 2003), lex sportiva e lex digitalis (KARAVAS, 2007), bem 
como de regimes privados de mercado da arte, todos fiadores de seu 
próprio processo constitutivo interno de normatividade, nota-se que 
esse fenômeno foi agravado pela transnacionalização da vida social 
globalizada que conduz os subsistemas a operarem autonomamente 
em relação ao sistema político estatal (WILLKE, 2003, p. 80-90). 

A descrição da crescente fragmentação que moldou o debate 
sobre o direito trasnacional encontra seu ponto de partida no racio-
cínio teórico-jurídico de Philip Jessup (1956) ao propor o uso do ter-
mo lei transnacional em vez do termo lei internacional para abranger a 
regulação de atividades ou eventos que atravessam fronteiras nacio-
nais, independentemente de ser propriedade estatal ou não (JESSUP, 
1956). Esse fenômeno corresponde aos processos de diferenciação 
que não podem ser interrompidos pelos estados e são provocados 
pela dinâmica autorreferencial no mercado, da cultura, da educação, 
dos direitos humanos, mas também no âmbito da internet, esportes, 
saúde e meio ambiente, na sociedade mundial (FISCHER-LESCANO; 
TEUBNER, 2004, p.19), para Jessup:

O termo “direito transnacional” inclui todo direito que regula 
ações e eventos que transcendem as fronteiras nacionais. Tanto 
o direito internacional público quanto o privado estão incluídos, 
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bem como outras normas que não se enquadram perfeitamente 
em uma categoria padrão. (JESSUP, 1956, p. 02)

Nesse desiderato, a lei transnacional consiste em um conjunto 
de regras e regras sobre regras (reflexividade) estreitamente ligadas 
a certos regimes setoriais,  em que normas assumem uma função de 
jurisdição vinculativa no nível operacional em várias organizações e 
áreas funcionalmente especializadas, em que inexiste um meta-princí-
pio político de autoridade sobre o qual a análise deve ser orientada em 
nível transnacional (WALKER, 2008, p. 376). Ao tratarmos do proces-
so transnacional das leis no âmbito dos direitos humanos ou mesmo 
do reconhecimento dos direitos fundamentais por tribunais privados, 
a exemplo da CIC, do ISCID e do ICANN (TEUBNER, 2020, p. 127). 
Nesse sentido, é imperativo percorrer a condição sobre a qual uma 
teoria do pluralismo jurídico deve explicar se e como os regimes jurí-
dicos transnacionais desenvolvem seu próprio nível de reflexividade e, 
somado a este, deve esclarecer como essas ordens normativas lidam 
com os problemas de legitimidade.  

Se as leis internas estão baseadas em um acoplamento estru-
tural entre política e direito (GRIMM, 2006, p. 3), as leis transnacionais 
resultam da referência heterônoma entre os mecanismos reflexivos do 
direito e os mecanismos reflexivos do setor social em questão (TEUB-
NER, 2012). Embora em intensidades diferentes e variando de acordo 
com as especificidades de cada ambiente, os regimes transnacionais 
estão cada vez mais produzindo regras secundárias concernentes à 
identificação, interpretação, emenda e competências para a criação 
e delegação de regras primárias (TEUBNER, 2012) essenciais para a 
generalidade e previsibilidade de processos de tomada de decisão. 

Consequentemente as ordens internacionais e transnacionais 
da sociedade produzem sua própria versão do meta-código consti-
tucional/inconstitucional, moldando formas específicas de hierarquia 
interna. Ao compreendermos esse processo enquanto um acoplamen-
to estrutural de mecanismos reflexivos dos subsistemas sociais, que 
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informam sobre a legalidade das normas primárias através da autor-
reflexão normativa transcrita em linguagem jurídica, aproximamos o 
procedimento jurídico transnacional de um comportamento autônomo 
e dotado de capacidade multinormativa (TEUBNER, 2012) através de 
sua dupla reflexividade (LUHMANN, 2005, p.105).

A assunção dos regimes transnacionais, nesse sentido, expres-
sa o fato de que a globalização liberta outras dinâmicas sociais além 
da comunidade política como mecanismos legais. Em Teubner, não 
apenas a política, mas os sistemas sociais, estabelecem-se através 
de processos auto-referenciais pelos quais constituem sua autonomia 
(TEUBNER, 2004). Desse modo, no nível transnacional a fundação e a 
legitimação das ordens normativas ocorrem mediante a especialização 
decorrente dos paradoxos de decisão sobre questões referentes a um 
ambiente social complexo (KOSKENNIEMI, 2009, p. 19).

A racionalidade transversal entre as esferas sociais globais e 
ordens jurídicas mundiais entrelaçam a autoprodução do direito com 
o correspondente subsistema da sociedade por meio de pontes de 
transição. Enquanto o pluralismo jurídico dentro da estrutura keyne-
siana-westfaliana de um sistema jurídico (centrado no Estado) exercia 
apenas pressão externa sobre um sistema jurídica presumivelmente 
uniforme, a maximização da própria racionalidade dos sistemas fun-
cionais se converte em efeitos sobre a sociedade policêntrica sob 
a forma de regimes autônomos que podem confrontar se com as 
tendências expansivas de alguns sistemas funcionais globais em de-
trimento da autonomia de outros subsistemas, a exemplo dos crimes 
transnacionais perpetrados contra as minorias culturais, de gênero, 
orientação sexual e religião. 

Há, portanto, no debate sobre a transnacionalização do direi-
to e a consequente autorreferencia desses subsistemas em ordens 
autônomas a necessidade de encontrar um limitativo à abordagem 
pluralista, ao considerar que o poder como meio social assume uma 
forma legal e sua reprodução social depende de sua circulação le-
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galizada de acordo com os procedimentos do sistema jurídico. Por 
outro lado, o direito se torna dependente da diferenciação do sistema 
político para sua própria reprodução, no sentido de que o direito re-
cebe forma transnacional como um tipo de lei especial concedida ao 
povo pelo povo. Caso contrário, as regras legais podem ser expostas 
a explorações por conjunções particularistas de interesses, a exemplo 
da OMC, em que não há acoplamento estrutural entre direito e política 
ou qualquer outro sistema no plano reflexivo, mas subordinação es-
trutural do direito a uma esfera social determinada. 

2. DINÂMICAS FRAGMENTÁRIAS  
DA SOCIEDADE MUNDIAL:  
A CONSTELAÇÃO TRANSNACIONAL  
DA FRAGMENTAÇÃO A INTERAÇÃO

À medida em que os horizontes comuns de oportunidade se 
entrelaçam e contradizem na complexa constelação de interesses da 
sociedade mundial, vetores de diferenciação funcional, motivados por 
extensas comunidades epistêmicas promovem o enredamento de es-
truturas autônomas de governança de expectativas normativas e sociais 
nos quais os imperativos contemporâneos de reconciliação dos egoís-
mos dos interesses privados e das exigências do bem comum, no cená-
rio global, entrelaçam semanticamente os contextos de fragmentação e 
pluralismo do direito. Notadamente, o direito internacional experimenta a 
dinâmica colidente e autorreferente das sobreposições das expectativas 
normativas e sociais sobre os mais diversos clusters de interesses.

Compreender a constelação transnacional como estrutura além 
da expressão de cooperação entre Estados e comércio global (FIS-
CHER-LESCANO; MÖLLER, 2017, p. 13), passa por assumir que tam-
bém no nível além do Estado Nação e nas relações entre si, deve-se 
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proteger os direitos mais caros à vida humana e social. Por suposto 
a complexidade das crises mundiais tornam maleáveis as possíveis 
respostas normativas dadas por governos, associações e instituições 
públicas e privadas, a exemplo da crise de alimentação humana mun-
dial pautada na cúpula do G20 em 2009 por Olivier de Schutter, relator 
especial das Nações Unidas, em que se discutiu a profundidade dos 
danos causados pela assimetria econômica entre os estados, revelan-
do que em 2008 cerca de 40 milhões de pessoas morreram de fome 
dada a explosão de preços das commodities alimentares e a neces-
sidade de produzir lucros por grandes conglomerados empresariais. 

Os paradoxos internos das cadeias globais de produção são 
cada vez mais levadas a responsabilizar-se por danos ao meio am-
biente e pelas violações aos direitos humanos, parte de uma iniciativa 
global da sociedade civil e de instituições públicas dedicadas a pro-
duzir consenso no sentido da manutenção da paz, da democracia e 
do desenvolvimento sustentável e inclusivo (RAJAGOPAL, 2003, p. 18).

A fragmentação da sociedade em estruturas unitárias de poder 
e de tomada de decisão, capazes de produzir efeitos os mais diversos 
sobre a vida social, aliada à desformalização das estruturas jurídicas 
que leva a um déficit de legitimidade democráticas de muitos gover-
nos, a exemplo da crise europeia pós tratado de Lisboa (HABERMAS, 
2012). Tais considerações nos induzem a dois questionamentos: onde 
estão situadas as fronteiras dos mercados financeiros globais em sua 
expansão em direção aos outros subsistemas da sociedade mundial? 
É possível pretender que direitos humanos e fundamentais tenham va-
lidade em espaços não estatais da sociedade mundial?

À medida em que a eficácia horizontal dos direitos 
fundamentais já pode ser notada vigente, sobretudo no que se refere 
à responsabilização de atores coletivos não estatais, a exemplo da 
catástrofe de Aids na África do Sul materializada pelo caso Hazel Tau 
vs. Glaxo and Boehringer, no qual se perguntava se a política de pre-
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ços de empresas transnacionais poderia infringir direitos fundamentais 
(HESTERMEYER, 2004, p. 101; YAMIN, 2003, p. 101). Em outubro de 
2003 a Comissão Nacional de Concorrência decidiu contra a Glaxo 
Smith Kline e Boehringer Ingelheim, sob o argumento de as empresas 
exigirem preços demasiadamente excessivos aos consumidores. 

Não só no âmbito das farmacêuticas a querela acerca da im-
posição de eficácia horizontal dos direitos fundamentais apresenta-se 
frutífera de discussões, o caso de poluição ambiental e tratamento de-
sumano de grupos populacionais locais pela Shell na Nigéria ( WOOD 
e SCHARFFS, 2002, p. 531 a 539; POHLY-BERGSTRESSER, 1995, p. 
35-44), o acidente químico em Bophal, em que na noite de 3 de de-
zembro 40 toneladas de gases letais vazaram dos depósitos da Union 
Carbide Corporation na India, se caracterizando como um dos maiores 
desastres químicos da história (HOERING,1985, p. 53), nas questões 
envolvendo trabalho escravo e trabalho infantil na fabricação de artigos 
esportivos da Nike e Adidas (CLEVELAND, 1998, p. 1533; HOLTBRÜG-
GE e BERG, 2004, p. 181), a lista vai além quando observamos danos 
ambientais, tráfico humano e déficit de legitimidade democrática de 
governos cada vez mais autoritários.

Nesse sentido o instrumento hierárquico do direito internacional, 
derivado do monismo kelseniano, em que uma última autoridade é ca-
paz de definir os sentidos possíveis à interpretação da questão sobre a 
qual se busca solucionar, já não é suficiente. De modo que a realidade 
plural e hipercomplexa da sociedade mundial demanda discussões 
ancoradas na legitimidade da hierarquia do direito internacional ou 
mesmo na fonte estatal de produção de normatividade.

Frente a essa dinâmica incontrolável do mercado e da força ir-
radiante da política transnacional em organizações e instituições não 
estatais e detentoras de poder político decisório, efeitos da prevalência 
da autodescrição semântica da globalização na sociedade mundial, 
Teubner enfatiza a autonomia fragmentária desse sistema e a reação 
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ao perigo de sua expansão em detrimento de outros (TEUBNER, 2008). 
Ao observar formas sociais de interação e comunicação como econo-
mia, arte, ciência, esporte ou comunicação de massa, fiadoras de seu 
próprio processo constitutivo interno de normatividade, ficando even-
tualmente sujeita a regulamentação política externa, contando com ex-
pectativas normativas cristalizadas sob forma de direitos fundamentais 
(RENNER, 2011, p. 40-41), nota-se que esse fenômeno foi agravado 
pela transnacionalização da vida social globalizada que conduz os 
subsistemas a operarem além e abaixo das linhas territoriais do siste-
ma político estatal (WILLKE, 2003, p. 80-90).

Nesta sociedade mundial cada vez mais atual, a integração so-
cial está mais fortemente vinculada à flexibilidade das comunicações 
e às formas correspondentes de soft law, do que nas estruturas hie-
rárquicas e territorialmente definidas dos Estados (TEUBNER, 2012, 
p. 1-21). Em consequência, atores não estatais, privados e híbridos 
atuam de forma incremental na constitucionalização de uma multi-
plicidade de subsistemas autônomos da sociedade mundial, assu-
mindo assim a forma de uma multiplicidade de constituições civis 
(TEUBNER, 2004, p. 8).

Nesse sentido, a fragmentação e a transnacionalização do di-
reito internacional impõem uma mudança epistemológica na análise 
dos conteúdos das teorias do pluralismo jurídico no sentido de com-
preender os processos de interlegalidade (SANTOS, 2002, p. 437) dos 
sistemas com foco nas funções limitativas da lei em relação às expec-
tativas normativas dos subsistemas sociais funcionalmente diferencia-
dos com foco no desdobramento do significado da eficácia horizontal 
dos direitos fundamentais e humanos. 

Esse cenário pluralista na normatividade jurídica transnacional 
caminha, segundo Teubner, no sentido de constituições transnacio-
nais, no entanto, parece levar o conceito de constituição longe demais 
(NEVES, 2009, p.2). Ao estender o conceito de constituição a arranjos 
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legais investidos de alguma interação autônoma, como a lex sportiva, 
lex digitalis ou lex mercatória, corre-se o risco de sermos incapazes de 
dizer o que é uma constituição (VESTING, 2000), é necessário observar 
que o acoplamento estrutural do sistema político e do sistema jurídico 
através da constituição não tem correspondência no plano da socieda-
de mundial (LUHMANN, 1995, p. 582)

Regimes parciais que se diferenciam e desdiferenciam, e nes-
ses entrelaçamentos impõe violações a direitos humanos, a exemplo 
da catástrofe de Aids na África do Sul materializada pelo caso Hazel 
Tau vs. Glaxo and Boehringer (HESTERMEYER, 2004, p. 101; YAMIN, 
2003, p. 101). O caso de poluição ambiental e tratamento desuma-
no de grupos populacionais locais pela Shell na Nigéria ( WOOD e 
SCHARFFS, 2002, p. 531 a 539; POHLY-BERGSTRESSER, 1995, p. 
35-44), o acidente químico em Bophal (HOERING,1985, p. 53), nas 
questões envolvendo trabalho escravo e trabalho infantil na fabricação 
de artigos esportivos da Nike e Adidas ( HOLTBRÜGGE e BERG, 2004, 
p. 181), a lista vai além quando observamos danos ambientais, tráfico 
humano e déficit de legitimidade democrática de governos cada vez 
mais autoritários. No entanto, em que pese o caminho a ser adotado 
a partir de Teubner, os aspectos paradoxais e as deficiências contidas 
na premissa de uma constituição transnacional como equivalente fun-
cional das constituições nacionais emergem como contraponto a partir 
de, sobretudo, a perspectiva teórica de matriz luhmaniana adotada por 
Marcelo Neves a partir do Transconstitucionalismo (2009), enquanto 
forma em que se tem desenvolvido um constitucionalismo sem ou 
além da constituição (NEVES, 2009). 

 Nesse sentido, dada a existência de um direito global que trans-
cende as fronteiras do sistema político segmentado territorialmente da 
sociedade mundial, deve haver uma estrutura constitucional legitima-
dora das decisões em nível transnacional? Em que medida os âmbitos 
transnacionais constitucionalizados podem equivaler-se às constitui-
ções dos Estados Nacionais?  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O debate acerca da juridificação dos regimes políticos globais 
através da emergência de constituições transnacionais (TEUBNER, 
2004; 2010; 2012) encontra, na diferenciação interna de subsistemas 
autônomos da sociedade mundial, o deslocamento das expectativas 
normativas internas do direito para dentro dos campos sociais em que 
se opera a diferenciação (KOSKENNIEMI, 2006, p. 305-324). O fenôme-
no transnacional como modelo de governança baseada na auto regu-
lação impõe pensar a globalização do direito não como uma unificação 
e centralização, mas uma dinâmica fragmentaria em que o locus de 
constitucionalização se desloca para longe do sistema jurídico esta-
tal em busca dos setores sociais que estabelecem constituições civis 
autonomamente (FISCHER-LESCANO; TEUBNER, 2004, p. 1014-1015)

A multidão da sociedade substitui a unidade do poder sobe-
rano a medida em que  ocorre uma expansão na adoção de tratados 
multilaterais, seguida pela proliferação de instituições internacionais de 
solução de controvérsias a fim de promover negociações e coopera-
ções baseadas na acomodação recíproca e interativa de interesses e 
mecanismos funcionais específicos, no interior do qual os Estados são 
apenas autores entre outros (FISCHERLESCANO e TEUBNER, 2004, 
p. 17-19), como evidenciou o relatório da Comissão de Direito interna-
cional da ONU em 2006, seguindo a disposição do artigo 13 da Carta 
da ONU de promover a estabilização do direito (HAFNER,2000, P. 144).

A confusão desigual das contradições dos regimes jurídicos 
transnacionais (FISCHER-LESCANO e TEUBNER, 2004, p. 19) a exem-
plo dos mais de 125 tribunais privados (BRAITHWHITE, 2000, p. 963) 
transposto no Fórum de Estabilidade Financeira, no Comitê de Basileia 
de Supervisão Bancária, no Organização Internacional das Comissões 
de Valores Mobiliários e a Associação Internacional de Supervisores de 
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Seguros, bem como o sistema de solução de controvérsias da OMC, 
todos sistemas baseados nas complexas redes de adjudicação res-
ponsáveis pela resolução de controvérsias no âmbito da lex mercatoria 
(HATZIMIHAIL, 2008, p. 172).  

Nesse desiderato o constitucionalismo transnacional consiste 
em um efeito reflexivo aplicado aos regimes setoriais da sociedade 
mundial (TEUBNER, 2012, p. 139-158) em que o fenômeno multinor-
mativo se reveste de uma função de jurisdição vinculativa no nível 
operacional da sociedade mundial em uma espécie de concepção 
policêntrica de jurisdição (TEUBNER, 1996). Se as constituições na-
cionais estão baseadas em um acoplamento estrutural entre políti-
ca e direito (LUHMANN, 2005, p. 538-552; NEVES, 2006, p. 95-106; 
GRIMM, 2006, p. 3), as constituições transnacionais resultam da re-
ferência heterárquica entre os mecanismos reflexivos do direito e os 
mecanismos reflexivos do setor social em questão (TEUBNER, 2012, 
p. 105). Embora em intensidades diferentes e variando de acordo 
com as especificidades de cada ambiente, os regimes transnacionais 
caracterizados pela produção de regras secundárias concernentes à 
identificação, interpretação, emenda e competências para a criação e 
delegação de regras primárias (TEUBNER, 2012b, p. 114), essenciais 
para a generalidade e previsibilidade de processos de tomada de 
decisão sob a forma de um constitucionalismo global fragmentado 
tensionado a partir da estabilização normativa das expectativas de-
mocráticas da sociedade mundial policontextural. 
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Este artigo tem por finalidade averiguar como as Cortes Internacionais po-
dem agir para frear a degradação democrática em curso nas democracias 
constitucionais do ocidente, uma vez ser possível constatar que após anos de 
estabilidade, esses sistemas políticos passam nesse momento por uma grave 
crise que vem culminando em prejuízos civilizatórios. Para isso, é inicialmente 
delimitado um conceito de democracia constitucional, posteriormente expli-
cado os fundamentos para o surgimento da crise que se passa atualmente, 
bem como de qual forma e por quais motivos as cortes internacionais podem 
agir a fim de frear a autocratização em curso no ocidente e manter a estru-
tura do Estado democrático de Direito. A metodologia utilizada para chegar 
às conclusões auferidas nesse trabalho consiste em pesquisa bibliográfica e 
jurisprudencial, devidamente referenciados. 

Palavras-chave: Democracia Constitucional; Cortes Internacionais; Degrada-
ção Democrática; Autocratização; Crise do Estado de Direito. 
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ABSTRACT 
This paper aims to check how the International Courts can act to brake the 
constitutional rot ongoing on western constitutional democracies, given the 
fact that after years of estability this political systems are in this moment going 
through a serious crisis, which is culminating on civilizatory loss. For this, it’s 
delimited a concept of constitutional democracy, then it’s explained the funda-
mentals of the crisi’s emergence, as well how and why the international courts 
cant act to break the constitutional rot ongoing in westerns countries. The 
applied methodology in this paper consists on jurisprudencial and bibliogra-
phic research, properly referenced.

Keywords: Constitutional Democracy; International Courts; Constitutional Rot; 
Autocratization; Rule of Laws’ crisis. 
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INTRODUÇÃO

Inicialmente, é necessário pontuar que este artigo é um dos 
frutos da pesquisa de iniciação científica conduzida pelos autores no 
âmbito do PROBIC (Programa de Bolsas de Iniciação Científica) da 
PUC Minas, em que é realizado uma pesquisa intitulada “O Papel das 
Cortes Internacionais na Preservação do Estado de Direito em tempos 
de Retrocesso Democrático”.

Nesse sentido, esse artigo parte do mesmo pressuposto da 
pesquisa referida. Notoriamente, atualmente o Ocidente atravessa uma 
grande crise política, que consiste no enfraquecimento das democra-
cias constitucionais e ascensão dos processos de autocratização dos 
Estados. Em decorrência disso, se entende que a função de manuten-
ção do Estado Democrático de Direito não é uma prerrogativa apenas 
das instituições nacionais, mas também das instituições nacionais. 

Essa conclusão, conforme será depreendido ao decorrer desse 
artigo, é sustentada pela influência dos fenômenos da pós-modernida-
de, como a globalização e a flexibilização da soberania dos estados, 
na ciência política. 

A Democracia Constitucional terminou o Século XX se consa-
grando como a vencedora da disputa de narrativas sobre a teoria de-
mocrática e durante muito tempo acreditou que essa guerra estava 
vencida. Todavia, eventos recentes no mundo ocidental vieram para 
provar que a história é cíclica e não é possível que os estados demo-
cráticos se mantenham estáticos diante das mais diversas revoluções 
epistemológicas e tecnológicas que estão em curso na atualidade, a 
partir da globalização e da pós-modernidade, principalmente devido 
ao fato que, como pode ser auferido de forma subsequente neste ar-
tigo, justamente a caraterística do dinamismo foi um dos fatores que 
garantiu a primazia da democracia constitucional sob as teorias adver-
sas de ruptura que foram difundidas ao longo do Século XX. 
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Ao não comportar as modificações geradas pela pós-moderni-
dade e tender a se tornar oligárquica e elitista, a democracia constitu-
cional encontra-se novamente em risco. Discursos de ruptura voltaram 
a ecoar em diversos países no mundo e a garantia de direitos fun-
damentais, bem como a separação e independência das funções do 
estado encontram-se ameaçados por líderes autocratas.

Ocorre que, em alguns países como, por exemplo, o Brasil, que 
se encontra em avançado processo de autocratização, as instituições 
nacionais como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal 
ainda conseguem reter esse avanço da degradação democrática (Hu-
mans Right Watch, 2021). Todavia, isso não é uma realidade para todos 
os países e é partindo desse pressuposto, e com fulcro na organização 
institucional do arcabouço jurídico internacional, que esse artigo nos 
permite entender que as cortes internacionais possuem um dever de 
agir pela preservação da democracia constitucional. 

Essa pesquisa é dividida em três subitens: o seu primeiro tópico 
possui a finalidade de fundamentar por qual razão as cortes internacio-
nais devem ser provocadas para preservar a democracia constitucio-
nal, o segundo que explana de que forma se deu a atual crise vivencia-
da pelas democracias ocidentais e o terceiro tópico, que por fim, traz 
as considerações finais e a hipótese de resolução para o problema de 
pesquisa levantado.  

Ademais, a metodologia desse trabalho consistiu em pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial, sendo essa última baseada em prece-
dentes na história recente onde cortes internacionais agiram para a 
contenção de danos causados por violações aos pressupostos da de-
mocracia constitucional no âmbito interno dos Estados. 
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1. CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO: 
A IDEOLOGIA VITORIOSA DO SÉCULO XX 

Luís Roberto Barroso abriu sua palestra na Universitat Pompeu 
Fabra, em Barcelona no ano de 2019, com a seguinte afirmação: “O 
Constitucionalismo Democrático foi a Ideologia vitoriosa do Século XX” 
(informação verbal1), expressão escolhida para dar batismo ao primei-
ro tópico deste artigo. 

Essa citação do ilustre Ministro Barroso é conveniente porque 
a presunção de que as Cortes Internacionais possuem um papel na 
preservação da democracia está estreitamente ligada à formulação de 
um conceito de Democracia Constitucional, bem como a aceitação de 
que é esse o regime político pelo qual as instituições devem militar. 

Em realidade, a democracia enquanto vocábulo trata-se de um 
significante em disputa. Em caso de partirmos para uma análise eti-
mológica poderíamos definir que a democracia é o governo do povo, 
uma vez que no grego “demos” significa povo e “cracia” significa po-
der (Grondona, 2000). Todavia, essa análise seria muito simples e não 
seria capaz por si só de resolver os problemas que decorrem da de-
finição de um conceito de democracia enquanto sistema de governo, 
visto que foi da chancela popular que muitas vezes surgiram regimes 
autocráticos e critérios meramente eleitorais, que não observem a qua-
lidade das instituições, bem como a garantia de direitos fundamentais, 
não são suficientes para essa classificação. Nesse sentido, é necessá-
ria uma teoria mais complexa para comportar esse termo e fazer isso 
demanda necessariamente de uma recapitulação da história da Demo-
cracia Constitucional da modernidade adiante, proposta desse tópico.  

1 Afirmação oral em palestra conferida por Luís Roberto Barroso na Universitad Pompeu 
Fabra em 2019. 
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A democracia constitucional a que se refere aqui trata-se do 
modelo de estado com eleições livres, separação de poderes e carta 
que garanta direitos fundamentais. Ademais, se baseia em dois valores 
substanciais: Igualdade e Liberdade, que foram resgatados da Demo-
cracia Antiga (BOBBIO, 1997, p.62). O seu surgimento é consequência 
direta dos efeitos do Iluminismo na sociedade após a derrubada do 
Antigo Regime e do reconhecimento do sujeito enquanto indivíduo. 

Por sua vez, o Iluminismo é a base de toda a epistemologia mo-
derna. Em sentido estrito e de forma resumida podemos tratá-lo como 
o choque racionalista que impulsionou o individualismo e as Revolu-
ções Modernas. “O homem, então, creía ser o detentor de seu próprio 
destino, formulando o racionalismo e contrariando as imposições de 
caráter religioso, sua “razão” divina de existir, e os privilégios dados 
à nobreza e ao clero – ainda predominantes à época (séculos XVII e 
XVIII). (MELLO, DONATO, 2011, p.252). 

Entretanto, é necessário ir além dessa classificação e compreen-
der substancialmente seu impacto nas mais diversas especificidades. 
Atinente ao que é proposto por essa pesquisa, compreender o indivi-
dualismo iluminista apenas enquanto esse racionalismo genérico seria 
insuficiente, pois é necessário compreendê-lo também sob a perspec-
tiva dos Direitos Fundamentais, pois é esse um dos fundamentos da 
Democracia Constitucional Moderna.

Nesse sentido, depreende-se que os Direitos Fundamentais 
de primeira geração são considerados Direitos Individuais, portanto 
consequência direta do Individualismo Iluminista, uma vez que o re-
conhecimento do homem enquanto indivíduo e sujeito de direitos foi 
substancial para essa conquista. Esses conceitos se referem principal-
mente aos Direitos relativos à propriedade privada, o direito ao voto e 
representação no parlamento, bem como a Liberdade e suas deriva-
ções como a liberdade contratual e de expressão. 
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Portanto, quando se fala em Direitos Individuais está se fazendo 
referência direta aos reflexos do individualismo iluminista no Estado. 
O pensamento do Liberalismo clássico e de primeira geração é o que 
comporta esse entendimento, uma vez que se baseia estritamente no 
conceito de liberdade negativa, ou seja, não intervenção do Estado 
nas liberdades individuais e das liberdades públicas, que como bem 
pontua Virgílio Afonso da Silva (2005), se delimitam dentro do rol dos 
direitos dos indivíduos frente ao Estado, incluindo a liberdade de ex-
pressão e a liberdade de tomada de decisões, dentro dos direitos po-
líticos. Nesse sentido, a Democracia Constitucional surge sob a égide 
do Liberalismo Político e da irradiação de reflexos do Iluminismo na 
Modernidade, sendo as Revoluções Liberais o grande marco histórico 
e representativo dessa epistemologia. 

Ocorre que, como se sabe, os ideais advogados pela Revolução 
Francesa, mas contidos em toda epistemologia daquele contexto e po-
dendo ser extraídos também na Revolução Americana e Inglesa, eram 
a Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Contudo, o Estado Liberal, em 
sua primeira geração, moldava-se diante de um conceito arcaico de 
liberdade, onde qualquer intervenção do Estado poderia ser conside-
rada como arbitrária e lesiva aos direitos fundamentais. Nesse sentido, 
estabeleceu-se um conceito de igualdade meramente formal, uma vez 
que o Estado não poderia intervir para torná-la material. Quem melhor 
explorou esse conceito foi Norberto Bobbio ao definir igualdade formal 
como a igualdade jurídica, perante a lei e, por sua vez, a igualdade ma-
terial, que trata de igualdade substancial e de fato (BOBBIO, 1997, p. 
25). Essa diferenciação é importante para a análise proposta por esse 
artigo porque é possível notar que a igualdade garantida pelo Estado 
Liberal em seu primeiro ciclo trata-se da igualdade formal, uma vez que 
era garantido a todos a igualdade perante a lei, todavia não era possí-
vel a configuração de um Estado garantidor de direitos sociais e que 
intervém na própria liberdade a fim de equilibrá-la com a igualdade.
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Esse apontamento do parágrafo anterior foi responsável por ge-
rar o primeiro grande abalo enfrentado pelas Democracias Constitucio-
nais, ainda quando estavam formuladas em sua forma mais incipiente 
e limitadas aos axiomas arcaicos do Estado Liberal em sua primeira 
geração, como também foi dito acima. Foi por essa via e dentro desse 
contexto que teorias adversas ao status quo do Liberalismo começa-
ram a se difundir com maior amplitude, ainda no início do Século XX. 

A Revolução Russa e o surgimento da União Soviética provo-
caram grandes mudanças nesse paradigma. A partir disso, o capi-
talismo e o Estado Liberal passaram a enfrentar uma concorrência 
direta de disputas de narrativas, o que ocasionou a ampliação de 
Direitos sociais, pois existia uma necessidade de se conter o avanço 
do socialismo. 

Por outro lado, o totalitarismo mostrava a sua face também por 
meio de regimes de extrema direita, representados pelo avanço do 
Nazi-Fascismo na Europa. Todavia, esse horror gerado pelos regimes 
totalitários funcionou como uma via de mão dupla, pois os prejuízos 
civilizatórios gerados também impulsionaram avanços em diversos 
sentidos para a humanidade. Nesse sentido, discorre Barroso: 

O Século XX pode não ter sido breve, mas certamente foi uma 
era de extremos: Por um lado, ele teve a marca de guerra e ge-
nocídios e de outro a consagração dos direitos humanos e ex-
pansão da democracia. As guerras foram muitas: guerras mun-
diais como a Primeira, de 1914 a 1917, e a Segunda, de 1939 a 
1945; e guerras locais, como aquelas da Coreia, Vietnam e do 
Golfo, dentre outras. Em adição, teve a longa Guerra Fria, com 
o risco iminente de um conflito nuclear. Houve dois holocaustos: 
um com a morte de mais de um milhão e meio de Armênios as-
sassinados pelo Império Otomano, entre 1915 e 1923, e o mas-
sacre de mais de seis milhões de judeus pelos Nazistas. Além 
disso, o século também foi marcado pela Revolução Russa de 
1917 e a grande depressão do mundo capitalista, que começou 
em 1929. Também foi vista a ascensão e queda do Fascismo, 
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Nazismo e Comunismo, bem como o despertar do fundamen-
talismo islâmico. (Barroso, 2019, p.6, tradução dos autores2). 

Em contrapartida a esses eventos, também foi possível presen-
ciar a vitória da Democracia Constitucional a partir de sua expansão e 
consolidação no ocidente, bem como o reconhecimento dos Direitos 
Humanos. Por isso o autor cita que de fato o Século XX foi uma era 
de extremos, marcada pela disputa de narrativas entre a Democracia 
Constitucional e as demais teorias adversas, que em sua suma eram 
conduzidas por Estados Totalitários. 

Ocorre que, ao reconhecer direitos sociais e equipará-los aos 
direitos civis, bem como ampliá-los para uma maior gama da popula-
ção, posteriormente se organizar politicamente no plano internacional 
ao construir blocos dotados de autonomia administrativa a fim de lidar 
com os conflitos entre Nações e difundir a democracia e os direitos 
humanos durante a expansão do Direito Internacional e o fenômeno 
Pós Positivista, e, ainda somado a isso todas as suas outras evolu-
ções históricas que culminaram no conceito de Estado Democrático 
de Direito, é possível apontar que ao final do século XX, a Democracia 
Constitucional, como muito bem afirmado por Luís Roberto Barroso, 
terminou sendo considerada a ideologia vitoriosa do nosso tempo. 
Portanto, quando se assume que o arcabouço institucional existente 
no plano internacional na forma das Cortes Internacionais deve mover 
sua jurisdição a fim de conter a degradação democrática iminente no 

2 The twentieth century may not have been brief, but it certainly was an era of extremes: 13 it 
had both the mark of wars and genocides, on the one hand, and the consecration of human 
rights and the expansion of democracy, on the other. The wars were many: world wars like 
the First, from 1914 to 1917, and the Second, from 1939 to 1945; and local wars, like those 
of Korea, Vietnam, and the Gulf, among others. In addition, there was the long-lasting Cold 
War, with the imminent risk of nuclear conflict. There were two holocausts: one with the death 
of more than 1.5 million Armenians killed by the Ottoman Empire, between 1915 and 1923, 
and the massacre of more than 6 million Jews by the Nazis, between 1941 and 1945. Some 
would also include in this list the slaughter of more than 500,000 Tutsis in Rwanda in 1994. 
In addition, the century was also marked by the Russian Revolution of 1917 and the great 
depression of the capitalist world, beginning in 1929. It also saw the rise and fall of fascism, 
Nazism, and communism, as well as the outbreak of Islamic fundamentalism.
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ocidente, está se tratando do uso dos mecanismos de defesa do Es-
tado de Direito e aprimoramento do sistema de freios e contrapesos a 
nível internacional a fim da manutenção da Democracia Constitucional 
Liberal e suas evoluções históricas.

2. DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 
EM VERTIGEM

“Democracia em Vertigem” é um filme do ano de 2019 em que a 
cineasta Petra Costa documenta o processo de impeachment enfren-
tado pela Ex-Presidente Dilma Rousseff no ano de 2016. Essa referên-
cia foi escolhida para dar nome ao título deste segundo tópico porque 
entre os países que se encontram com processos de ruptura demo-
crática em andamento no ocidente, o Brasil é um dos que caminha a 
passos largos para a autocratização. 

Para o desenvolvimento deste segundo tópico é fundamental 
retomar aqui os apontamentos feitos no tópico anterior. Ao tratar da 
crise da Democracia, é necessário delimitar a qual democracia esta-
mos nos referindo, uma vez que a mesma se trata de um significante 
em disputa. “Geralmente, o que se considera em crise é a definição de 
democracia presente na tradição do liberalismo político, que se traduz 
em instituições representativas que incorporam o pluralismo existente 
na sociedade.” (AZEVEDO, 2021, p.277).

Esse modelo de democracia, tratado acima como democracia 
constitucional, encontra-se em vertigem e iminente perigo em todo o 
ocidente atualmente.  Esse processo de autocratização das democra-
cias ocidentais foi surpreendente para grande parte da ciência política, 
uma vez que após os processos vivenciados no século XX e a deca-
dência de teorias adversas a democracia liberal como o comunismo 
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e o fascismo acreditava-se que o modelo constitucional democrático 
não enfrentaria maiores riscos, “Até recentemente, a democracia libe-
ral reinava triunfante. Apesar de todas as deficiências, a maioria dos 
cidadãos parecia profundamente comprometida com a sua forma de 
governo. A economia estava crescendo. Partidos radicais eram insig-
nificantes. ” (MOUNK, 2018, p.2, tradução nossa3). 

Todavia, essa segurança e certeza veio a mudar, como um resul-
tado da época em que vivemos. Enquanto a Modernidade era a época 
certeza e da segurança, a Pós-Modernidade é a época das incertezas 
e da insegurança (MAGALHÃES, 2014, p.48). Hoje, a realidade social 
é parte de uma modernidade líquida, em seu sentido baumaniano, e 
não mais sólida, sendo assim existentes paradigmas sociais em que a 
globalização atinge níveis e esferas totalmente diferentes do que eram 
postos quando a democracia constitucional se consolidou. 

Portanto, ainda que a democracia constitucional tenha chegado 
ao final do século XX como uma ideologia vitoriosa, não é possível 
permanecer estática em frentes as revoluções epistemológicas que 
seguem em curso. 

Como pôde ser notado no tópico anterior, um dos fatores que 
manteve a democracia constitucional vigente foi a sua possibilidade 
de adaptação e evolução frente aos óbices que surgiam. Todavia, 
é possível observar que diante da ausência de concorrentes e dis-
putas de narrativas, o Estado Democrático se acomodou durante 
um tempo e não conseguiu acompanhar as diversas mudanças que 
estavam ocorrendo. 

Depreende-se que, a disputa de narrativas pela democracia no 
século XX foi fundamental para o seu processo histórico de evolução. 

3 Until recently, liberal democracy reigned triumphant. For all its shortcomings, most citizens 
seemed deeply committed to their form of government. The economy was growing. Radical 
parties were insignificant.
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A partir do momento em que se contextualiza dentro de um sistema 
capitalista, é recorrente que as democracias sofram influências de gru-
pos de pressão representantes dos interesses da elite. Esse poder de 
barganha da elite se torna ainda maior e desequilibrado comparado 
ao de outros grupos quando deixa de existir a concorrência de fortes 
teorias de oposição ao status quo da economia e da política.  

Ao buscar pelas possíveis razões que fizeram com que o 
povo tivesse insurgido contra a democracia e acolhido o discurso 
de líderes autocratas, os autores parecem ser unânimes em estudar 
os efeitos da globalização sob as economias e o descompasso de 
representação democrática entre as ruas e as instituições.  Rosana 
Pinheiro Machado em seu livro “Amanhã vai ser Maior” busca esses 
efeitos ainda na onda de protestos que tomou conta do Brasil em 
2013, em que para a autora existia claramente um descompasso en-
tre o que as ruas ansiavam e as pautas que conduziam as políticas 
públicas do Estado durante a crise fiscal de 2008, a crise do mundo 
globalizado. Nesse sentido, Machado discorre: 

Não penso que todas as transformações que ocorreram recen-
temente no mundo sejam decorrência direta da crise financeira, 
mas sem dúvida se trata de um marco crucial, porque a par-
tir dela foi disparado um alerta: poucos estavam felizes com o 
neoliberalismo e com a corrupta relação entre Estados e corpo-
rações. Poucos estavam felizes com a globalização e a demo-
cracia tal qual elas se apresentavam. Poucos ficaram satisfeitos 
com a solução encontrada para a crise: a política de austerida-
de. Das primaveras de ocupações à ascensão da extrema-direi-
ta, as respostas políticas e econômicas para essa insatisfação 
generalizada foram extremas, e não houve um vencedor único; 
ainda há muito em disputa no mundo hoje. O colapso econômi-
co ajudou a impulsionar a explosão de ocupações e protestos 
em massa no mundo todo. Muito se fala do crescimento do po-
pulismo autoritário em escala global, e não poderia ser diferente: 
é estarrecedor constatar que alguns fantasmas, que pareciam 
ter sido varridos da história, tenham voltado a assombrar. (MA-
CHADO, 2019, p. 18).
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A autora não é uma voz sozinha nessa análise. Jack Balkin, da 
Universidade de Yale, advoga que com o passar do tempo, as Repu-
blicas tendem a tornar-se mais elitistas e oligárquicas com o decorrer 
do tempo e a degradação constitucional tende a ocorrer quando o 
sistema de governo se torna menos democrático e menos republicano. 
Nesse sentido, desse descompasso entre o desejo da maioria popular 
e a atuação de um governo que atende a demandas de poucas elites 
ocasiona o fenômeno do constitutional rot, o apodrecimento constitu-
cional em tradução livre. Em suas palavras: 

Quando ocorre o apodrecimento constitucional, nosso sistema 
se torna simultaneamente menos democrático e menos repu-
blicano. O sistema político se torna menos democrático por-
que o poder do estado se torna menos representativo para a 
opinião popular. O sistema político se torna menos republicano 
porque os representantes não estão mais devotos a promover 
o bem-estar público; ao invés disso eles tem por finalidade 
manter a si mesmos no poder e atender a demandas de rela-
tivos pequenos grupos e indivíduos. Quando isso acontece, 
o sistema republicano de representação falha- mesmo que o 
sistema permanece formalmente representativo no sentido de 
que ainda temos eleições- e o resultado é oligarquia (BALKIN, 
2013, p.151, tradução nossa4). 

O resultado é perverso. Indicadores do V-DEM, índice que mede 
a qualidade da democracia no mundo e vinculado a Universidade de 
Gotemburgo, demonstram que está em curso no mundo uma terceira 
onda de autocratização, portanto um grande risco para as democra-
cias constitucionais. 

4 As constitutional rot occurs, our system becomes simultaneously less democratic and less 
republican. The political system becomes less democratic because the power of the state 
becomes less responsive to popular opinion and popular will. The political system beco-
mes less republican because representatives are no longer devoted to promoting the public 
good; instead, they seek to maintain themselves in power and please a relatively small set 
of powerful individuals and groups. When this happens, the republican system of represen-
tation fails-even if the system remains formally representative in the sense that we still have 
elections-and the result is oligarchy.
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Com o Relatório da Democracia de 2020, nós emitimos um aler-
ta de autocratização. A “terceira onda de autocratização” está 
se acelerando e se aprofundando. A Democracia entrou em de-
clínio em 26 países durante 2019, mais que 18 em 2017. Pela 
primeira vez desde 2001, as democracias não são mais maioria 
no mundo. Caíram de 55% (98 estados) em seu pico em 2010 
para 48% dos países no munco durante 2019, agora restam no 
mundo 87 democracias eleitorais e liberais, o que abriga a 46% 
da população mundial. A dramática perda de peso das demo-
cracias no último ano bate um novo recorde na mensuração de 
queda democrática (V-DEM, 2020,p.9, tradução nossa5).

Se um paradigma de expansão da democracia e dos direitos 
humanos foi o que marcou o final do século XX, essa não é mais uma 
realidade para a atualidade. Nesse sentido, é possível claramente ob-
servar que atualmente, o mundo se encontra diante do curso de uma 
grave crise a ser enfrentada pelas democracias constitucionais, que 
devem formular respostas a esses óbices. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista do conteúdo apresentado até aqui, é possível auferir 
dois principais apontamentos: i) A democracia constitucional está em 
evidente crise; ii) A contextualização da sociedade contemporânea se 
constitui diante de uma realidade que possui medidas globais, impul-
sionadas pelo fenômeno da globalização.

5 WITH THE DEMOCRACY REPORT 2020, we issue an autocratization alert. The “third wave of 
autocratization”1 is accelerating and deepening. Democracy declined in 26 countries during 
2019, up from 18 in 2017. For the first time since 2001, democracies are no longer in the 
majority. Down from 55% (98 states) at its peak in 2010 to 48% of the countries in the world 
as of 2019, the world is now left with 87 electoral and liberal democracies, which are home to 
46% of the world’s population. The dramatic loss of eight democracies in the last year sets a 
new record in the rate of democratic breakdowns.
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Nesse sentido, para a solução dos óbices que estão postas 
atualmente, essa pesquisa caminha para uma sugestão: as institui-
ções supranacionais, especialmente as cortes internacionais, pos-
suem o dever de frear a ascensão do movimento de autocratização 
que se observa na democracia constitucional atualmente. 

 A democracia constitucional é um sistema que possui meca-
nismos de freios e contrapesos com a finalidade de evitar a concen-
tração do poder e manter a vontade de maioria, respeitando os di-
reitos das minorias. Após o fenômeno do Pós-Positivismo é possível 
notar que a garantia de direitos é papel não apenas das instituições 
nacionais, mas também das instituições supranacionais. Isso ocorre 
porque esse fenômeno, estudado no Direito como um todo, também 
pode ser observado de forma específica no direito constitucional e 
nas teorias do estado, e trata-se dos acontecimentos da pós-moder-
nidade influindo no Direito em diversos níveis a partir de, por exemplo, 
a formação de blocos políticos e econômicos, constituídos por várias 
nações, que passaram a editar normas (vinculantes ou não) junto aos 
Estados, portanto representando a quebra do monopólio do Estado-
-Nação acerca do Direito. 

Nesse contexto, o Direito Internacional se fortalece e gera 
enorme impacto no Direito Interno dos países, incluindo o direito 
constitucional. Nesse paradigma, temos a jurisdição nos Estados 
sendo exercida em dois planos: a jurisdição das cortes nacionais e 
das cortes internacionais. 

Enquanto a base do Estado-nação torna-se instável no caminho 
para a globalização, os atores jurídicos estão cada vez mais 
enfrentando uma pluralidade de regimes jurídicos. Por um lado, 
os sistemas jurídicos nacionais são suplantados por outros sis-
temas jurídicos tanto supranacionais como globais. Na Europa, 
por exemplo, um cidadão de um Estado-membro da União Eu-
ropeia (UE) está sujeito ao regime jurídico do Estado-nação do 
qual ele é oriundo, ao da UE, e àquele decorrente da Convenção 
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Europeia de Proteção dos Direitos Humanos (CEDH) – tal como 
elaborado pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos –, bem 
como a alguns regimes jurídicos globais, como o procedente da 
Organização Mundial do comércio. (Rosenfeld, 2019, p.1174).

O que se defende aqui é que se tratando dos mecanismos de 
defesa da Democracia Constitucional e do Estado de Direito, assim 
como ocorre em outras matérias, devemos entender que existe uma 
obrigação de compromisso das instituições supranacionais, além 
das instituições nacionais. Nesse sentido, quando os freios e con-
trapesos falham a nível nacional, devem ser provocados a ação na 
esfera internacional. 

Essa tese é fortalecida quando compreendidos os aponta-
mentos do artigo, que demonstram como dificilmente em uma socie-
dade global e contextualizada na pós-modernidade, problemas que 
ocorrem em diversos países irão ser solucionados com ações que 
ocorrem apenas no plano nacional, pois na verdade os problemas 
da pós-modernidade globalizada são problemas que demandam so-
luções formuladas por vias multilaterais. 

Além disso, essas sugestões não são necessariamente inédi-
tas e descoladas da realidade, pois possuem fundamento e prece-
dentes na história recente, com os memoráveis casos “Tribunal Cons-
titucional VS Peru” na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
condenou o Estado do Peru por violação de direitos humanos a partir 
da intervenção do Poder Executivo na independência e separação 
das funções do Estado com a destituição de juízes do Tribunal Cons-
titucional do país (CIDH, 2001), bem como com o recente caso en-
volvendo a reforma judiciária em curso na Polônia, onde o Tribunal de 
Justiça da União Europeia determinou mais recentemente que o Es-
tado da Polônia cessasse de forma imediata o curso da reforma, que 
coloca em risco a independência dos juízes em relação ao Executivo 
Nacional, violando o Direito Europeu. (TJUE, 2021).



161S U M Á R I O

Baseado nisso, é possível compreender que as instituições su-
pranacionais, especialmente as cortes internacionais, possuem um de-
ver de advogar pela democracia constitucional, uma vez que a mesma 
irradia efeitos em todo o direito comum ao ocidente, consolidando-se 
como um direito humano e presente no plano internacional. Ademais, a 
partir da crise da democracia constitucional tornam-se a evidente alter-
nativa à cessação da autocratização dos estados, a partir do momento 
que os freios e contrapesos a nível nacional começam a falhar. 
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O presente artigo analisa o terrorismo como um fenômeno relevante da so-
ciedade internacional atual. Neste sentido, destaca que o terrorismo ganhou 
uma nova dimensão a partir do início do século XXI e dos atentados de 11 de 
setembro de 2001, nos Estados Unidos da América (EUA). A partir deste fato, 
a presente pesquisa questiona se a sociedade internacional atual consegui-
rá encontrar mecanismos capazes de enfrentar esse fenômeno e estabelecer 
um novo ciclo de paz duradoura. Por isso, por meio do emprego do método 
hipotético-dedutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica, o trabalho objetiva 
refletir sobre os novos contornos do terrorismo, seus desafios na atualidade e 
o papel das instituições multilaterais para enfrentá-lo. Por fim, analisa se o cha-
mado projeto da Constituinte da Terra, formulado pelo jurisfilósofo Luigi Ferra-
joli, pode se tornar um mecanismo relevante de enfrentamento do fenômeno 
do terrorismo na atualidade. A resposta para este cenário tende a ser positiva. 
Assim, evidencia-se que a construção de um mundo mais pacífico é possível 
e, portanto, que esta possibilidade deve ser o resultado não do uso da força, 
mas da atuação conjunta dos Estados por meio da cooperação internacional, 
bem como do fortalecimento ou da criação de instituições multilaterais.

Palavras-chave: Constituinte da Terra; Direitos Humanos; Multilateralismo; 
Sociedade Internacional; Terrorismo.
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ABSTRACT
This article analyzes terrorism as a relevant phenomenon in today’s international 
society. In this sense, it highlights that terrorism has gained a new dimension 
since the beginning of the 21st century and the attacks of September 11, 2001, 
in the United States of America (USA). Based on this fact, this research ques-
tions whether the current international society could find mechanisms capable 
of confronting this phenomenon and establishing a new cycle of lasting peace. 
Therefore, through the use of the hypothetical-deductive method and the bi-
bliographic research technique, the work aims to reflect on the new contours of 
terrorism, its current challenges and the role of multilateral institutions to face it. 
Finally, it analyzes whether the so-called Land Constituent Project, formulated by 
jurisphilosopher Luigi Ferrajoli, can become a relevant mechanism for confron-
ting the phenomenon of terrorism today. The answer to this scenario tends to 
be positive. Thus, it is evident that the construction of a more peaceful world is 
possible and, therefore, that this possibility should be the result not of the use of 
force, but of the joint action of States through international cooperation, as well 
as strengthening or creation of multilateral institutions.

Keywords: Constituent of the Earth; Human Rights; Multilateralism; International 
Society; Terrorism.
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INTRODUÇÃO

As múltiplas formas de violência perpassam as diversas etapas 
da história humana.1 Mas, a violência organizada e utilizada como um 
mecanismo de produção do medo coletivo é um pouco mais rara. Isto 
significa que os seus momentos de irrupção podem ser mapeados e 
identificados, como evidenciado nas primeiras décadas do presente 
século. Assim, pode-se dizer que o mundo atual tem, entre suas mar-
cas, a ameaça terrorista. Este fato dificulta a atuação dos Estados e 
das instituições multilaterais na manutenção de uma ordem mundial 
pacífica e democrática. Desse modo, o avanço contingencial do ter-
rorismo e a multiplicação dos conflitos tanto internos como interna-
cionais, têm gerado, de fato, situações imprevisíveis de violência, as 
quais exigem profunda análise histórico-social, de tal modo que sejam 
encontradas as vias possíveis para a construção de um cenário de paz 
que propicie a proteção universal dos direitos humanos, como é o caso 
do projeto da Constituinte da Terra, proposto por Luigi Ferrajoli.

Foi a partir das profundas transformações acarretadas pela 
globalização do mundo que o fenômeno do terrorismo, dotado de 
uma célere propagação midiática, emergiu como uma ameaça re-
levante para a humanidade. Diante dessa realidade, o problema do 
presente estudo reside no fato de como a sociedade internacional 
pode construir mecanismos capazes de enfrentar o terrorismo. A hi-
pótese do trabalho é que o caminho para a construção de cenário 
de paz duradouro dar-se-á mediante a atuação conjunta dos Esta-
dos nacionais e com o fortalecimento ou a criação de instituições 
multilaterais. Isto significa que os Estados devem aderir projetos que 
visam a cooperação e que a perspectiva anacrônica das fronteiras 
territoriais westfalianas que dividiram geopoliticamente o mundo em 
Estados soberanos deve relativizada.

1 Em relação ao tema das violências e de suas motivações pode ser visto, entre outras obras, 
o livro Por que existem violências no mundo (OLIVEIRA; ROMAN FOLLE, 2021).
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Neste sentido, objetiva-se analisar algumas questões funda-
mentais: (i) as características do terrorismo atual (especialmente ad-
quiridas a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, nos EUA); 
(ii) os desafios impostos pelo terrorismo, em âmbito jurídico interna-
cional, à proteção dos direitos humanos e aos instrumentos voltados 
para a construção de um cenário de paz mundial duradoura através 
da atuação de instituições multilaterais; (iii) o projeto da Constituinte 
da Terra, de Luigi Ferrajoli, o qual pode ser uma possibilidade de (re)
pensar o fenômeno do terrorismo na nova ordem global. Assim, a 
pesquisa aqui delineada, no que concerne às questões voltadas para 
a cooperação na sociedade internacional de combate ao terrorismo, 
se justifica pela relevância prática e teórica do tema. O método uti-
lizado no trabalho foi o hipotético-dedutivo e a técnica de pesquisa 
empregada foi a bibliográfica.

1. O TERRORISMO INTERNACIONAL  
E SUA REDEFINIÇÃO NO SÉCULO XXI

O século XXI teve início repleto de promessas e esperanças. 
Mais do que deixar para trás as catástrofes das últimas guerras mun-
diais, a humanidade passou a almejar a paz e o progresso, na medida 
em que os processos de diálogo entre os Estados se fortaleceram e 
a polarização da Guerra Fria desapareceu. Por isso, quase ninguém 
imaginava que o primeiro ano do novo século seria marcado por um 
terrível ato de violência. No entanto, isto aconteceu. Assim, a data de 
onze de setembro de 2001 passou ser um marco histórico importante, 
em virtude da ocorrência do maior e mais devastador atentado ter-
rorista da história, que mergulhou o mundo em um estado de medo 
generalizado, acarretou a morte de milhares de pessoas e destruiu 
um dos mais imponentes símbolos do capitalismo global. O referido 
fato inaugurou um tempo de alerta e de violência numa intensidade 
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inédita e bastante desafiadora. Essa particularidade, de certa forma, 
inaugurou uma nova fase das relações internacionais, impulsionando 
as formas de controle diante da indeterminação das fontes de peri-
go. Desse modo, esse novo momento colocou o medo no centro da 
política global e uma agenda securitária se estabeleceu. Como lem-
bra Zygmunt Bauman (2008, p. 12), esse cenário permitiu que “novos 
perigos sejam descobertos e anunciados quase diariamente”. Com 
isso, a vida humana transformou-se em uma verdadeira e constante 
luta contra o medo, o qual acaba sendo utilizado pelos atores do ter-
rorismo como uma ferramenta voltada para amedrontamento dos in-
divíduos, o que desencadeia novas formas de controle dos governos 
dos Estados e de instituições.

Nesse cenário, a busca por “segurança torna-se viciante; [...] 
O medo alimenta o medo. A resistência singular e solitária à tendên-
cia geral e à disposição universal tem pouca utilidade.” (BAUMAN, 
2013, p. 99-100). Diante disso, a ordem estatal também foi fragiliza-
da, ficando evidente que, conforme Yuval Noah Harari (2018, p. 215), 
“nenhum Estado soberano será capaz de superar sozinho” os novos 
desafios impostos pelo terrorismo atuante em um mundo geopolitica-
mente multifacetado. De fato, é possível dizer que os Estados, diante 
do fenômeno da globalização, não conseguem mais, por si só, “exe-
cutar políticas econômicas independentes, declarar e travar guerras 
quando quiser, ou mesmo conduzir as próprias questões internas 
como julgar conveniente.” (HARARI, 2018, p. 215). Dessa forma, fica 
evidente que a sociedade internacional passou a conviver com no-
vos desafios e com riscos extraordinários. Nesse contexto, o terro-
rismo tornou-se um fenômeno intenso, com dimensões abrangentes 
e efeitos de magnitudes abissais que se propagam celeremente pe-
los inúmeros veículos midiáticos e informacionais. Tal fato projetou a 
barbárie num novo nível. É que os ataques terroristas evidenciaram 
as novas potencialidades da sociedade de informação e tornaram a 
violência um grande espetáculo. Assim, seus autores descobriram 
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que “o assassinato em massa de homens e mulheres em lugares 
públicos tem mais valor como provocador de manchetes e [de re-
conhecimento]”2 (HOBSBAWM, 2007, p. 131). Em outras palavras, 
notaram que, na atual sociedade globalizada, a propagação mundial 
do medo acontece de forma célebre e simbólica. 

De qualquer forma, é um fato relevante que o mundo se tornou 
diferente a partir do ataque de 11 de setembro de 2001 às chamadas 
torres gêmeas, o complexo do World Trade Center (EUA).3 A partir 
desse atentado, a sociedade internacional passou a conhecer uma 
forma diferente e inédita do terrorismo. Nesse acontecimento histórico, 
logo ficou evidente os efeitos da globalização sobre a sociedade inter-
nacional e sobre as novas formas de violência e de seu enfrentamento 
(Guerra ao Terror). Os atores envolvidos (George W. Bush, presidente 
dos EUA, e Osama bin Laden, líder da Al-Qaeda) tinham uma projeção 
global e a mídia ocupou um papel importante. Nesse processo, muitas 
vezes, a verdade foi omitida e dissimulada, uma vez que erroneamente 
as culturas islâmicas que se desenvolveram em territórios ricos pela 
abundância de recursos naturais, tais como o petróleo e o gás natu-
ral, passaram a ser associadas ao terrorismo e, por isso, tornaram-se 
mais vulneráveis “à modernização selvagem produzida pelos merca-
dos globalizados e dominada por um pequeno número de Estados e 
corporações internacionais [com interesses econômicos específicos]” 
(BORRADORI, 2004, p. 33).

2 O vínculo existente entre violência e reconhecimento pode ser aprofundado com a leitura 
da obra Identidade e violência, de Amartya Sen (2015).

3 O ataque foi realizado pela organização internacional fundamentalista islâmica Al-Qaeda 
(A Base) e se constituiu em uma reação à instauração de bases militares norte-america-
nas na península arábica (durante a Guerra do Golfo) e sob a liderança de Osama bin 
Laden. Primeiramente, na cidade de Nova York, às 8h46min, um avião da companhia 
aérea American Airlines atingiu a Torre Norte do complexo do World Trade Center e, cerca 
de 20 minutos depois, às 9h03min, uma aeronave da United Airlines, atingiu a Torre Sul. 
Em seguida, às 9h37min, no condado de Arlington, um voo da American Airlines atingiu o 
Pentágono, e, às 10h03min, um avião comercial da United Airlines, repleto de passagei-
ros, caiu em um campo aberto na região da Pensilvânia, em Shanksville, próximo à capital 
norte-americana de Washington. Além da morte dos passageiros das quatro aeronaves, o 
desabamento das Torres Gêmeas resultou em 2.606 mortos, enquanto no Pentágono foi 
contabilizado 125 mortos, totalizando um número de 2.993 vítimas fatais e mais de 8.900 
feridos (BORRADORI, 2004). 
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Este fato ajudou a vincular, por um lado, o terrorismo à religião 
islâmica4 e, por outro, revelou que o terrorismo se reinventou. Com 
efeito, o velho terrorismo – como os praticados pelo Hezbollah no 
Líbano e pelo Hamas na Palestina – apresentava objetivos políticos 
bastante tradicionais, na medida em que tais organizações terroristas 
possuíam motivações que visavam a fundação de um Estado nacional 
e étnico próprio e, em consequência, a retirada dos ocupantes es-
trangeiros da região do Oriente Médio. Isto não estava mais presente. 
Para Ulrich Beck (2016, p. 274), a partir de 2001, o terrorismo passou 
a se destacar pelo fato de não estar fixado ou motivado “em termos 
territoriais nem em termos estatais”, ou seja, os grupos terroristas “não 
combatem por um Estado próprio – é sobretudo também por isso que 
os meios de controle da força hegemônica mundial falham”. Assim, 
o novo terrorismo adquiriu características inéditas e passou a estar 
marcado por uma estrutura dispersa, transnacional e alvos dispersos. 

Este novo fenômeno pode ser denominado de terrorismo glo-
bal. Mas, o que é este novo terrorismo? Embora seja bastante difí-
cil defini-lo, Nasser (2011a, s.p.) assevera que esse consiste em um 
“método psicológico, inspirador de repetidas ações violentas, pregado 
por indivíduos, grupos clandestinos ou Estados [em escala mundial]”. 
A doutrina internacional preponderante reputa que um ato terrorista 
visa “difundir o medo e coagir um governo ou uma autoridade políti-
ca internacional” (ZOLO, 2011, p. 108). Por isso, os alvos diretos dos 
atentados não são as principais metas, porque as vítimas são esco-
lhidas ao acaso, com vistas à manipulação do alvo principal. Frente 
à utilização de armas nucleares, biológicas, químicas e radiológicas, 
o novo terrorismo pode provocar a destruição em massa ou gerar a 
paralização dos recursos econômicos, políticos e militares de um país 
ou continente inteiro. Portanto, a sociedade internacional está diante de 
um inimigo que se infiltra na multidão global, desafiando a estabilidade 

4 Esta vinculação é, para Nasser (2011b, s.p.), uma concepção errada e politicamente peri-
gosa, visto que “atrelar terroristas ao islã pode resultar em ações de combate ao terrorismo, 
na maioria das vezes, equivocadas e injustas”.
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política, as frágeis conquistas democráticas e a proteção dos direitos 
humanos. Esse ator apresenta um nome, é membro de organizações 
que agem privada e clandestinamente, mas, não tem pátria ou rosto e 
denomina-se: terrorista (CRETELLA NETO, 2009).

2. A ATUAÇÃO MULTILATERAL NO 
ENFRENTAMENTO DO TERRORISMO

O Século XX possui muitas marcas. Uma destas é que foi um 
período histórico de grandes guerras. Neste sentido, lembra Eric 
Hobsbawm (2007, p. 22) que “o mundo como um todo não teve paz 
desde 1914 e não está em paz agora.” A entrada no Século XXI conti-
nuou a estar marcada pela questão da guerra e da paz. O que mudou 
foi que, agora, o tema da guerra e da paz passou a ser discutido a 
partir de neoimpérios globais e que envolvem as diversas regiões do 
mundo. Nesse panorama, o terrorismo internacional atual não visa 
a conquista ou a substituição de determinados governos ou Esta-
dos, mas, sim, a sua desmoralização. Por certo, é evidente que todo 
e qualquer ato de violência que provoca morte, terror e destruição, 
atenta contra a paz e os direitos humanos. Então, a relação entre 
geopolítica, território e terror mudou, especialmente, pelo avanço dos 
processos da globalização e da tecnociência, que empalidecem a 
distinção entre a guerra e o terrorismo. Para Jacques Derrida (2004, 
p. 111), o “11 de setembro ainda faz parte do arcaico teatro da vio-
lência destinado a chocar a imaginação”.

Após o mais hediondo e gigantesco atentado da história huma-
na, registraram-se diversos outros ataques terroristas. Na atualidade, 
evidencia-se a ascensão cada vez mais intensa do grupo terrorista 
extremista Estado Islâmico (ISIS). Trata-se de uma organização islami-
ta jihadista, que atua majoritariamente em regiões do Oriente Médio. 
Pode-se verificar que uma série de atentados terroristas perpetrados 
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no Ocidente, principalmente em países que promovem ações bélicas 
contra o ISIS, tiveram a autoria assumida pelo grupo. Mesmo sem o re-
conhecimento da sociedade internacional, em julho de 2014, Abu Bakr 
al-Baghdadi proclamou o califado do Estado Islâmico, pretendendo 
impor uma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo 
e desejando controlar diversas regiões de maioria islâmica. É bem ver-
dade que foi a guerra civil da Síria que oportunizou a esse grupo extre-
mista jihadista o encontro de um verdadeiro campo aberto de batalha 
para lutar e prosperar (WEISS; HASSAN, 2015). Recentemente, com a 
retomada do poder estatal no Afeganistão, o movimento fundamenta-
lista e nacionalista islâmico “Talibã” (atualmente aliado da Al-Qaeda), 
reconhecido internacionalmente como um grupo terrorista afegão, ou 
seja, uma organização provincial, volta à cena da mídia mundial em 
razão de seus atos extremos perpetrados contra a população local.

Diante do inegável avanço do fenômeno do terrorismo, Danilo 
Zolo (2011, p. 107) se questiona: “o 11 de setembro teria sido apenas 
um começo?”. Não há uma resposta definitiva para essa pergunta. 
Esta dúvida deve-se ao fato de que, atualmente, existem inúmeras for-
mas de terrorismo que se expressam em contextos distintos e que 
possuem uma complexidade que foge ao padrão tradicional. Desse 
modo, a atuação das grandes potências mundiais sob um slogan ético 
e humanitário, significa nada mais do que a negação da condição e da 
qualidade de humano ao “inimigo”, fato esse que justifica a utilização 
de métodos cruéis e desumanos, que atingem proporções vastas e 
inimagináveis nos territórios onde se situam determinados grupos ter-
roristas. Por detrás da bandeira da paz e da proteção internacional dos 
direitos humanos, as intervenções armadas dos EUA e seus aliados 
(Reino Unido, França e Israel) contra o “eixo do mal”, inflamaram ainda 
mais os conflitos regionais de Estados que podem ser designados de 
nações desestruturadas.5

5 Ou, até mesmo, de verdadeiros Estados nacionais fracassados (FUKUYAMA, 2004). Estes 
Estados estão localizados em diversas regiões do mundo, mas com uma certa preponde-
rância, por questões históricas, na região do Oriente Médio.
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Além disso, ressalta-se que a utilização de bombas por parte do 
Ocidente jamais será inteligente o suficiente para impedir o terrorismo 
global. Nesse sentido, lembra Ulrich Beck (2016, p. 287) que “não é o 
ato terrorista que destrói o Ocidente, mas sim a reação à antecipação 
do mesmo”. Por isso, tal solução não parecer ser a mais adequada, 
porque esses Estados se utilizam da mesma forma de violência dos 
atentados terroristas que pretendem eliminar, para impor ao mundo 
uma lógica de poder. No entanto, quando os responsáveis por tais 
atos são as grandes potências, a jurisdição internacional parece “não 
ter coragem suficiente para iniciar uma investigação e encaminhar um 
processo” (ZOLO, 2011, p. 111). Foi exatamente isso o que aconteceu 
nas guerras do Afeganistão e do Iraque, onde a chamada guerra de 
prevenção mediante o uso da agressão por parte dos Estados Unidos 
da América (EUA) e seus aliados, acarretou adversários uma contínua 
onda de medo, ódio, morte e destruição, capaz de conduzir o mundo 
para uma guerra terrorista sem fim.

Nesse mesmo contexto, Eric Hobsbawm (2009, p. 25) analisa 
que, atualmente, “os Estados Unidos consideram-se uma potência 
com a missão de estabilizar o mundo e, portanto, obrigada a recorrer, 
sempre que necessário, a operações policiais internacionais”. Diante 
disso, pode-se afirmar que a grande potência norte-americana precisa 
demonstrar que “suas forças podem intervir em qualquer parte do glo-
bo, de modo a convencer potenciais inimigos fora da área da OTAN.” 
(HOBSBAWM, 2009, p. 25). No entanto, Flávia Piovesan (2006, p. 30) 
lembra que, a respeito da doutrina de segurança adotada pela pelos 
Estados Unidos após os atentados de setembro de 2001: “imaginem-
-se as nefastas consequências para a ordem internacional se cada um 
dos 200 Estados que a integram invocasse para si o direito de cometer 
‘ataques preventivos’, com base no unilateralismo”.

O certo é que a condução de uma guerra contra redes ou gru-
pos terroristas que se ocultam na multidão global consiste em uma 
atitude equivocada. É preciso, pois, fortalecer as instituições multilate-
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rais que se utilizam de mediações dialógicas e diplomáticas, para que 
se encontrem alternativas viáveis de prevenção ao terrorismo. Todavia, 
os impasses da sociedade internacional no tocante à definição e à 
tipificação do terrorismo dificultam o enfrentamento desse fenômeno, 
que deve ser rechaçado pelo Direito Internacional em nome da prote-
ção dos direitos humanos e da paz mundial. Resta agora identificar de 
que forma as instituições multilaterais, tais como a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e o Tribunal Penal Internacional (TPI), podem vir 
a se adequar às transformações ocorridas para combater efetivamente 
o terrorismo e a violência global.

Nota-se que o Tribunal Penal Internacional (TPI), que passou a 
operar mundialmente em 1º de julho de 2002, tem, infelizmente, uma 
competência restrita. De fato, a sua atuação está direcionada para o 
julgamento dos mais graves crimes que afetam a sociedade internacio-
nal, quais sejam: o crime de genocídio, crimes contra a humanidade, 
crimes de guerra e o crime de agressão (art. 5º do Estatuto de Roma). 
No entanto, verifica-se que não existe a tipificação do crime de terro-
rismo, em virtude da regulamentação em tratados de cooperação in-
ternacional, o que causa controvérsias entre os juristas. Notadamente, 
outorgar competência à Corte Penal Internacional para o julgamento de 
atos terroristas seria uma hipótese relevante, pois isso garantiria uma 
maior isenção e imparcialidade.

Em relação à Organização das Nações Unidas (ONU), desta-
ca-se que o terrorismo consiste em um ataque direto aos valores da 
Carta das Nações Unidas de 1945. Isso significa que esse fenômeno 
é uma afronta aos seus princípios fundamentais, à convivência entre 
os povos e ao sistema de resolução pacífica dos conflitos (BRANT, 
2005). Assim, as ações da ONU voltadas ao combate do terrorismo 
internacional, realizam-se por intermédio do Conselho de Segurança 
e da Assembleia Geral que, em razão dos atentados de 2001, intensi-
ficaram as suas atividades com a criação do Comitê Antiterrorismo e 
a adoção da Resolução nº. 1373, com objetivos de “impedir o finan-
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ciamento do terrorismo, criminalizar a coleta de fundos para este fim e 
congelar imediatamente os bens financeiros dos terroristas” (ONU-BR, 
2020, s.p.). Apesar de existirem pelo menos doze convenções inter-
nacionais que procuraram estabelecer normas sobre o terrorismo, a 
incerteza normativa e cognitiva ainda é bastante difusa e, além disso, a 
ONU não consiste em uma potência internacional independente, “mas 
depende da autoridade que lhe é conferida pelas grandes potências.” 
(HOBSBAWM, 2009, p. 24-25).

Em 2004, o Conselho de Segurança da ONU, preocupado com 
os riscos da proliferação para os atores não-estatais de armas de 
destruição em massa, adotou a Resolução nº. 1540, através da qual 
obrigou os Estados-nação a interromperem qualquer apoio “para o 
desenvolvimento, aquisição, produção, posse, transporte, transferên-
cia ou uso de armas nucleares, biológicas e químicas e seus meios de 
entrega” (ONU-BR, 2020, s.p.). Ainda como parte do esforço interna-
cional para enfrentar o terrorismo global, a Assembleia Geral lançou, 
em 2006, uma Estratégia Global de Contraterrorismo da ONU, ampa-
rada na convicção de que “o terrorismo, em todas as suas formas, é 
inaceitável e não pode nunca ser justificado” (ONU-BR, 2020, s.p.), 
devendo ser combatido em níveis nacional, regional e internacional. 
Recentemente, em 2017, foi criado pela Assembleia Geral o Escritório 
de Contraterrorismo das Nações Unidas, com o escopo de centralizar 
todos os esforços antiterrorismo da ONU.

Frente aos perigos devastadores das novas formas de terroris-
mo que ameaçam o futuro da humanidade, torna-se necessária uma 
reação planetária que envolva mudanças na ordem jurídica internacio-
nal clássica, que permanece ancorada no modelo dos Estados sobe-
ranos, “rumo a uma nova ordem cosmopolita, em que os principais 
atores políticos seriam instituições multilaterais e alianças continentais” 
(BORRADORI, 2004, p. 12). O primeiro passo consiste em fortalecer as 
instituições multilaterais já existentes (ou ainda criar instituições), o que 
requer uma reavaliação crítica do significado da soberania estatal, de 
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tal forma que seja possível implementar uma maior eficácia no alcance 
diplomático e no respeito às suas deliberações coletivas. Somente sob 
essa condição, a sociedade internacional poderá continuar avançando 
em direção a possíveis projetos de paz mundial.

3. O PROJETO DA CONSTITUINTE  
DA TERRA COMO UMA POSSIBILIDADE

Os desafios de enfrentamento da violência na sociedade in-
ternacional são gigantescos. Mas, a contribuição de vários políticos 
e intelectuais também tem se tornado relevantes. As ideias mais re-
centes do jurista e filósofo italiano Luigi Ferrajoli podem ser incluídas 
neste quadro. Para compreender a contribuição do autor, é importan-
te destacar a sua proposta de “levar o direito internacional a sério” 
e, em consequência, a sua busca pela construção de um Estado de 
Direito de âmbito mundial (FERRAJOLI, 2002). Esta proposta revela a 
influência de vários autores sobre a sua obra: Immanuel Kant, Hans 
Kelsen, Norberto Bobbio e, em certa medida, Jürgen Habermas. Fer-
rajoli adicionou à obra Constitucionalismo más allá del Estado (2018) 
uma primeira parte intitulada “Por que uma Constituição da Terra?”. 
Esta alteração foi realizada em 21 de fevereiro de 2020 e, portanto, 
coincidiu com o momento de difusão do novo coronavírus na Itália. 
Por que isso é importante? Porque a pandemia da Covid-19 é um 
fenômeno global e que pressupõe ações coordenadas em escala 
mundial. Tal fato impulsionou a formação, sob a liderança de Ferrajoli, 
do que tem sido denominada de Escola Constituinte da Terra.6 Esta 
proposta revela que a preocupação de alguns juristas importantes 
não respeita mais fronteiras e começa a se projetar como uma utopia 
futura. Utopia, nos termos da poesia El derecho al delirio, do escritor 
uruguaio Eduardo Galeano:

6 Para conhecer a estrutura dessa Escola, acessar: http://www.costituenteterra.it/.
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Ainda que não possamos adivinhar quanto tempo levará, te-
mos, pelo menos, o direito de imaginar o que queremos que 
seja. Em 1948 e 1976, as Nações Unidas proclamaram extensas 
listas de direitos humanos; porém a grande maioria da huma-
nidade não tem mais do que o direito de ver, ouvir e ficar em 
silêncio. Que tal começarmos a exercer o nunca proclamado 
direito de sonhar? E se alucinarmos por um tempo? Vamos fixar 
nossos olhos além da infâmia, adivinhar outro mundo possível. 
(GALEANO, s.a., s.p).7

O ponto de partida da Constituinte da Terra é tentar construir uma 
“esfera pública global, de bens públicos e de interesse público, mas não 
publico porque é do Estado, público porque é seu, meu, de todos nós.” 
(MARTINI, GEHLEN, 2020, p. 14). Importante referir que a proposta do 
jurista e filósofo italiano não tem por pretensão criar um “super-Estado”, 
mas sim pôr em prática instituições garantistas que tutelem questões 
de direitos humanos e promovam a paz em âmbito local, regional, bem 
como internacional (PISARELLO, 2004). De acordo com Ferrajoli (2002, 
p. 50), o “Estado já é demasiado grande para as coisas pequenas e 
demasiado pequeno para as coisas grandes”. Compreende-se, desse 
modo, que os Estados nacionais, para o autor, são insuficientes ante as 
consequências da globalização econômica hodierna (CAMPILONGO, 
2002). Esse cenário se constitui em um desafio para a economia mun-
dial: é necessário, cada vez mais, que os Estados estejam “maiores” 
para enfrentar questões como o desmatamento, o aquecimento global, a 
desigualdade social, o problema da fome e afins (CAMPILONGO, 2002). 
Outros problemas como os perigos de conflitos nucleares, a pobreza, a 
falta de acesso a medicamentos compreendidos como essenciais, e a 
questão do refúgio também são problemas considerados globais que, 

7 Tradução nossa. Texto original: “Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí que 
tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, 
las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero la inmensa 
mayoría de la humanidad no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si em-
pezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos, por un 
ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible.” 
(GALEANO, s.a., s.p).
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por negligência ou falta de interesse político – e/ou econômico, não fa-
zem parte da agenda política dos governos.

Destaca-se que dez dos cento e noventa e seis Estados nacio-
nais são equipados com armas nucleares (FERRAJOLI, 2020c). Adi-
cionado a este fato, encontram-se questões como o racismo, a crimi-
nalidade e os fundamentalismos religiosos, sendo possível identificar 
a grandiosidade dos problemas atuais (FERRAJOLI, 2020c). Diante 
desse cenário, o autor se pergunta como seria possível, desse modo, 
em meio a crises democráticas, mesmo nos países mais avançados, 
admitir, por hipótese, uma democracia cosmopolita e uma constituição 
global composta por mais de uma centena de povos diferentes, por ve-
zes em conflito uns com os outros? (FERRAJOLI, 2020c, p. 17). Este é 
um desafio extraordinário. A saída, entende o autor, é o estabelecimen-
to de uma Constituinte da Terra, o qual consiste no centro das reflexões 
atuais do pensador italiano e formulador do garantismo jurídico.

Mas, por onde começar? Talvez um passo inicial importante seja 
lembrar da experiência do fascismo, do “nunca mais” das duas grandes 
guerras mundiais (FERRAJOLI, 2020c). Além disso, é fundamental que 
haja o fortalecimento do ordenamento internacional que já existe – com-
posto, por exemplo, pela Carta das Nações Unidas (1945), pela Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos (DUDH, de 1948), pelo Pacto In-
ternacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e pelo Pacto Internacional 
dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) –, bem como tomar 
novas medidas. A Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) de 
1945 é o símbolo que marca o pacto de convivência pacífica entre os 
países signatários, uma vez que proíbe a guerra e tem como norte os 
direitos humanos. Ela representa, para Luigi Ferrajoli (2020c, p. 20), um 
embrião da Constituição Mundial, e, desse modo, “no plano normativo, 
portanto, o paradigma constitucional já foi incorporado na ordem inter-
nacional”. Em relação às novas medidas, o fundamental é construir uma 
esfera pública global e estabelecer uma verdadeira Constituição para a 
Terra, voltada para a proteção dos bens públicos mundiais.
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Por meio de uma esfera pública global, o autor acredita que se-
ria possível promover uma democracia mais cosmopolita – o que reve-
la uma forte influência da obra de Immanuel Kant em sua teoria. Diante 
desse processo desconstrutivo, é necessário um constitucionalismo 
para além dos Estados, que seja supranacional. Esse, em tese, resol-
veria a grande lacuna do direito internacional: a ausência de funções e 
instituições de garantia em âmbito internacional. Assim, a Constituinte 
da Terra supriria essa lacuna para dar respostas globais a catástrofes e 
desastres globais, como é o caso, por exemplo, da Covid-19, um vírus 
que não conhece quaisquer fronteiras (FERRAJOLI, 2020b).

E o que seria a Constituição da Terra? Para Ferrajoli (2020c) 
seria um alargamento do paradigma constitucional, ou seja, iria além 
do que um Estado nacional propõe e se dá em três direções: a) um 
constitucionalismo supranacional (ou, ainda, de direito internacional); 
b) um constitucionalismo de direito privado; c) um constitucionalismo 
dos bens fundamentais. Infelizmente, diversos governos democráticos 
não dão suporte a proposta planetária por temer que essa se torne 
imperialista (FERRAJOLI, 2004). Esse temor decorre do sobredito 
desconhecimento acerca da teoria garantista. Frente a isso, Ferrajoli 
(2011b) afirma que o garantismo se configura como a outra face do 
constitucionalismo, restando claro que o autor defende um modelo teó-
rico normativo capaz de transformar a realidade por meio do direito, 
o qual tem por objetivo principal promover a paz e a democracia. Na 
referida Constituinte, três emergências mundiais estão abarcadas: a) a 
emergência ambiental; b) a emergência nuclear; c) o apartheid mundial 
(questões de desigualdade social).

A Constituição da Terra, desse modo, trata-se da constituciona-
lização da globalização, ou seja, pode ser considerada como a globa-
lização do constitucionalismo – novamente, um projeto já concebido 
por Immanuel Kant. A política global idealizada, representaria, assim, 
a oportunidade de “refundar a garantia da paz e dos direitos humanos 
sobre a base necessária da interdependência mundial gerada por tal 
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ameaça.” (FERRAJOLI, 2011a, p. 73). Contudo, as dificuldades que 
esse projeto global enfrenta são mais de ordem política do que teóri-
ca propriamente dita. Em termos dworkianos, se levarmos os direitos 
a sério, no que tange ao plano da validade, é possível criar Estados 
nacionais que não violem, de fato, direitos de liberdade e uma comu-
nidade internacional que satisfaça integralmente os direitos sociais – 
promovendo, assim, a paz por meio do direito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A configuração do mundo enquanto um sistema global foi um 
dos mais expressivos acontecimentos histórico-sociais. Com efeito, a 
globalização e a revolução tecnológica unificaram o planeta em todos 
os sentidos e com diversos graus de intensidade, de tal modo que di-
versos problemas internacionais, como é o caso do terrorismo, passa-
ram a ser sentidos em qualquer lugar físico e do ciberespaço mundial. 
Apesar de ser mais perceptível na atualidade, em virtude da intensifi-
cação dos atentados após o 11 de setembro de 2001, o fenômeno do 
terrorismo está presente há muito tempo na sociedade humana. De 
fato, o terror que destrói a vida, despreza os direitos e as democracias 
instituídas no decurso das civilizações, engendra uma situação prati-
camente revolucionária, a qual desafia a proteção internacional dos 
direitos humanos e as possibilidades da paz.

É notório que um dos maiores problemas do novo século 
consiste em encontrar uma maneira de enfrentar e derrotar o terrorismo 
internacional, que é onipresente em grande parte do mundo e torna 
remotas as perspectivas dos pacifistas, como é o caso da proposta da 
Constituinte da Terra de Luigi Ferrajoli. Diante dos contornos assumi-
dos pela sociedade internacional, exige-se dos novos atores multilate-
rais a adoção de medidas que visam atenuar o sofrimento e as perdas 
desproporcionais produzidas pelos terroristas na era global. Assim, é 
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evidente que uma cooperação maior entre os Estados e uma atuação 
conjunta às instituições não-estatais implica em um maior êxito no en-
frentamento desse fenômeno. Contudo, inúmeros avanços ainda pre-
cisam acontecer para dissuadir pessoas de se utilizarem de práticas 
terroristas e impedir que os Estados as apoiem, de modo a reforçar o 
combate aos atentados, bem como defender os direitos humanos e a 
segurança internacional.

À luz desse cenário, o equilíbrio da nova ordem global exige 
o fortalecimento das instituições multilaterais e das propostas de 
cooperação que tem por base a solidariedade cosmopolita entre as 
nações. Enfim, não se pode afirmar que a humanidade está indefesa 
em relação às ameaças dos atentados terroristas. No entanto, deve-
se reconhecer que o enfrentamento destes através de expressões 
igualmente problemáticas como: “guerra contra o terrorismo”, são 
capazes de regenerar as causas de um mal que se pretende erradicar, 
em virtude da excitação hostil entre as culturas. Portanto, a efetiva 
proteção dos direitos humanos deve ser confiada aos novos atores 
internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas (ONU) e o 
Tribunal Penal Internacional (TPI), que se distinguem de alianças militares 
na medida em que exigem modalidades de intervenção preventivas 
(de caráter civil e econômico), fundamentadas nos pressupostos do 
diálogo intercultural (não coercitivo) para mediar as possibilidades de 
construção de um cenário de paz duradoura no mundo atual.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Depois de um longo conflito armado que ocorreu na Colômbia entre as Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia- Exército do Povo e o Estado, as partes 
celebraram um acordo de paz em 2016 que incluiu desde reformas estruturais 
até incorporação política e entrega de armas. Em um dos pontos acordados as 
partes buscaram o apoio da Organização das Nações Unidas- ONU para atuar 
como um mecanismo de monitoramento e verificação. A solicitação foi aprova-
da pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. Os objetivos da Missão 
de Paz eram garantir os cumprimentos dos pontos estipulados no acordo e 
efetuar o processo de entrega de armas. Dessa forma, este artigo pretende 
discutir as definições de missão de paz, relacionando-os com a missão de 
paz da Colômbia e verificar se sua atuação foi efetiva e se cumpriu com os 
objetivos encomendados. A partir dessa análise foi possível identificar que a 
missão de paz na Colômbia atingiu as metas estabelecidas, ainda que fora do 
prazo estipulado. Após realizada a primeira etapa da missão que foi a entrega 
de armas, esta ainda se faz presente, de forma menos acentuada para acom-
panhar a reinserção social dos ex-guerrilheiros e a implementação dos demais 
pontos do acordo de paz.

Palavras-chave: Missão de Paz; ONU; Colômbia; Paz; Multilateralismo. 
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ABSTRACT 
After a long-armed conflict that took place in Colombia between the Revolutio-
nary Armed Forces of Colombia-People’s Army (FARC-EP) and the State, the 
parties signed a peace agreement in 2016 that ranged from reforms to political 
incorporation and handing over of arms. At one of the points agreed, the parties 
sought the support of the United Nations-UN to act as a monitoring and verifi-
cation mechanism. The request was approved by the United Nations Security 
Council. The objectives of the Peace Mission were to ensure compliance with 
the points stipulated in the agreement and to carry out the process of handing 
over arms. Thus, this article plans to discuss the obligations of a peace mission, 
relating them to the Colombian peace mission and verifying whether their ac-
tions were effective and if they fulfilled the mandated objectives. Based on this 
analysis, it was possible to identify that a peace mission in Colombia achieved 
common goals, even though it was overdue. After carrying out the first stage of 
the mission, which was the delivery of weapons, it is still present, in a less ac-
centuated way, to accompany the social reinsertion of the former guerrillas and 
the implementation of the other points of the peace agreement.

Keywords: Peace Mission; UN; Colombia; Peace; Multilateralism.
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INTRODUÇÃO

O conflito armado entre o Estado nacional da Colômbia e as 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) tornou-se o 
conflito armado mais sangrento e longo da América Latina e do mun-
do (BBC, 2016) reverberando para os países vizinhos, interferindo 
em certa medida nas relações internacionais e vivenciando a inge-
rência dos interesses de atores externos. Após décadas de nego-
ciações e tentativas de um acordo de paz fracassados, o governo 
finalmente concretizou um acordo final de paz em 2016 liderado pelo 
então mandatário Juan Manoel Santos (2010-2018). As operações 
de manutenção de paz das Nações Unidas podem ser entendidas 
como mecanismos de “muitas vertentes – militar, policial e civil – que 
trabalham juntas para ajudar a estabelecer as bases para uma paz 
sustentável” em diversas dimensões de conflitos: entre dois Estados 
e no interior de um território, conhecidos como conflitos intraestatais 
e guerras civis (DOUTRINA CAPSTONE, 2008, p.18). 

Em janeiro de 2016 o governo colombiano e as FARC solicita-
ram uma missão especial da ONU para auxiliarem na condução de 
um acordo de paz, que foi aprovada após pouco tempo através da 
resolução 2261/2016 do CSNU. A missão de paz da ONU na Colômbia 
consistiu majoritariamente em um mecanismo de verificação e moni-
toramento de todo processo de paz, como observador se tornou um 
importante ator internacional para legitimar o acordo e auxiliar nas en-
tregas de armas do grupo guerrilheiro, bem como no pós-conflito com 
a reinserção social de seus membros (ONU, 2017). 

Construir um sólido acordo de paz faz surgir mais questões do 
que respostas, pois “todo processo de paz aprende, em certa medi-
da, com algum ponto ou desenvolvimento de algum outro lugar, mas 
também inova-se para ajustar-se aos desafios presentes em nível lo-
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cal e considerando o contexto temporal em que se insere” (HERBOL-
ZHEIMER, 2016, p. 2). Assim como apresenta Galtung (1976) para um 
acordo de paz se tornar efetivo e duradouro é necessário consolidar a 
paz, analisando de uma forma mais profunda as origens do conflito e 
a violência estrutural construída socialmente buscando superá-la por 
meio da promoção do diálogo entre todos os atores envolvidos. Dessa 
forma, o acordo entre o governo e as FARC inclui diversas caracterís-
ticas inovadoras se comparadas aos processos de paz anteriores ou 
outros acordos ao redor do mundo relacionado com a transformação 
do conflito e não simplesmente seu término.

Dessa forma, o presente artigo pretende discorrer sobre os tipos 
de missão de paz, suas atuações e efetividade, buscando relacionar 
tais conceitos com o estudo de caso da Missão de Paz da ONU na 
Colômbia, que ajudou a encerrar o conflito armado entre as FARC-EP 
e o governo colombiano, que perdurou por mais de cinquenta anos. 
A partir da análise teórica dos conceitos contidos na segurança in-
ternacional e desenvolvimento da paz, busca-se responder algumas 
inquietações tal como, como se deu a aprovação da Missão especial 
de paz da ONU na Colômbia? Quais foram seus principais objetivos e 
como foi a atuação, para então ponderar se estes foram efetivamen-
te concretizados, dentro do prazo estabelecido, suas implicações e 
efeitos tanto na sociedade colombiana como para o debate sobre o 
desenvolvimento da paz nas relações internacionais.

Inicialmente analisou-se o levantamento bibliográfico acerca do 
conflito armado colombiano entre as FARC-EP e o Estado, bem como 
conceitos e tipologias acerca das definições de missões de paz da 
ONU, seu desenvolvimento e atuações. Ademais, utilizou-se bibliográ-
fica referente à atuação da ONU e temas de segurança internacional, 
buscando relacioná-los com o conflito colombiano e a missão de paz. 
Através da metodologia quantitativa observou-se os dados contidos 
nos relatórios sobre a implementação do acordo de paz, especifica-
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mente no processo de entrega de armas, coordenado pela Missão de 
Paz da ONU, dados como número de armas coletados, porcentagem 
de armas e demais dados estatísticos imprescindíveis para verificar a 
efetividade e cumprimento dos objetivos inicialmente propostos pela 
missão de paz. Por meio do método qualitativo buscou-se analisar con-
teúdos acerca das missões de paz, primeiramente por uma visão geral, 
em seguida, de forma específica com a missão de paz colombiana.

Os dados foram coletados a partir de diferentes fontes, abran-
gendo tanto fontes primárias como relatórios oficiais da Missão de Paz 
da ONU na Colômbia, do Alto Comissariado para a Paz, do governo 
colombiano e da Organização das Nações Unidas. Estudou-se as re-
soluções expedidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas 
e ainda relatórios de ONGs da sociedade civil como o Centro de Es-
tudos Estratégicos Espanhol, que acompanhou a atuação da missão 
de paz da ONU, bem como a contribuição de artigos científicos de es-
pecialistas da área, propiciando um debate e diálogo epistemológico 
sobre o mesmo tema, mas através de diferentes perspectivas.

MISSÕES DE PAZ DA ONU: DESENVOLVIMENTO, 
DEFINIÇÕES E PROPÓSITOS

A manutenção da paz das Nações Unidas evoluiu progressiva-
mente, abrangendo uma ampla variedade de funções e atuações, tor-
nando difícil classificá-las com uma única definição (AGUILAR, 2011). 
As  definições existentes refletem diferentes abordagens às dinâmicas 
do sistema internacional e ao papel da manutenção da paz e à se-
gurança (OLIVEIRA, 2009). Dessa forma, alguns autores apresentam 
uma definição a partir de uma visão cronológica através de diferentes 
gerações, refletindo a crescente complexidade destas intervenções 
(FREIRE; LOPES, 2009). Tais definições são representadas por mis-
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sões clássicas ou tradicionais, as missões multidimensionais, integra-
das, complexas ou multifuncionais, além das operações de apoio à 
paz. Para Freire e Lopes (2009) alguns autores ainda identificam uma 
potencial nova geração, como por exemplo, as intervenções cosmopo-
litas (WOODHOUSE E RAMSBOTHAM, 2005). Há ainda a existência de 
missões ou operações de intervenções humanitárias (COTTEY, 2008) e 
as missões de imposição da paz (DOYLE, 1996). 

Após o 11 de setembro, com o ataque terrorista nos Estados 
Unidos, marcou-se uma nova reconfiguração no Sistema Internacional, 
em que se observou um aprofundamento do conceito de segurança. 
As Nações Unidas procuraram também expandir e aprofundar sua 
compreensão acerca da segurança internacional, em que não eram 
somente os Estados os principais atores das Relações Internacionais 
(OLIVEIRA, 2009). Com isso, as missões de paz passaram a incluir 
dimensões sociais, econômicas, psicológicas e de segurança, ou seja, 
uma manutenção e construção multidimensional e multilateral da paz 
no âmbito da ONU e principalmente do CSNU (GHISLENI, 2011).

As resolução e deliberações do CSNU passaram a aprimorar 
os mandatos das missões, de modo que estas incluíssem mais do 
que a observação e a manutenção da paz, expresso através do Rela-
tório Bhahimi (2000) ampliado os temas para “uma consolidação de 
confiança, acordos de partilha de poder, cooperação eleitoral, reforço 
do Estado de direito e desenvolvimento social e económico” (FREI-
RE; LOPES, 2009, p. 11). Dessa forma, as novas missões de paz 
passaram a abranger mais objetivos que as inicialmente realizadas, 
abarcando tanto soldados e polícias, como pessoas da sociedade 
civil. Diante dos novos desafios globais enfrentados pela humanida-
de, além das guerras, como o narcotráfico, terrorismo, mudança cli-
mática, cyberterrorismo, etc, as Nações Unidas passaram a elaborar 
um terceiro tipo de missão de manutenção da paz (FREIRE; LOPES, 
2009). Tal alteração enquadra-se na proposta de Kofi Annan com re-
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lação à necessidade de apresentar “uma disponibilidade para repen-
sar a forma como as Nações Unidas respondem às crises políticas, 
humanitárias e de direitos humanos que afetam uma grande parte do 
mundo” (ANNAN, 1999). 

Independente de um modelo de “gerações” das missões de paz, 
de ordem cronológica, existem autores que propõem uma definição 
com base nos tipos de intervenção (FREIRE; LOPES, 2009) tais como 
Boutros-Ghali (1992) que apresenta na “agenda para a paz” (BOU-
TROS-GHALI, 1992) quatro tipos de intervenções para as Nações Uni-
das, sendo elas a diplomacia preventiva (preventive diplomacy), que 
dispõe “medidas que previnem o surgimento de litígios entre as partes, 
incluindo o desdobramento preventivo de tropas, a pacificação (peace 
making), que “objetiva levar as partes hostis a um acordo por meio de 
mecanismos pacíficos”, a manutenção da paz (peace keeping) indi-
cando a “presença da ONU no campo, com o desdobramento de tro-
pas e o consentimento das partes interessadas”, além da construção 
da paz (peace building) que  visa “desenvolver uma série de ações, 
nos mais diversos campos, de modo a prevenir futuros atos de violên-
cia e estabelecer as bases para uma paz duradoura” (AGUILAR, 2011, 
p. 99). Nesta perspectiva as intervenções de paz no âmbito da ONU, 
vem tomando a seguinte conotação:

[...] uma presença das Nações Unidas no terreno, até agora 
com o consentimento de todas as partes, envolvendo normal-
mente militares e/ou polícias das Nações Unidas e frequente-
mente civis também. A manutenção da paz é uma técnica que 
aumenta as possibilidades quer da prevenção de conflitos, quer 
de fazer a paz (BOUTROS-GHALI, 1992, Capítulo II, § 20).

Se os dois tipos de missões de manutenção da paz se caracte-
rizam pela necessidade de as partes beligerantes consentirem na in-
tervenção, este terceiro tipo de manutenção da paz tenta resolver esta 
questão ao concentrar-se na “responsabilidade de proteger” (ICISS, 
2001) para legitimar o uso da força. Essa responsabilidade de pro-



193S U M Á R I O

teger pode ser entendida como uma necessidade de manter a paz 
e a segurança internacional (OLIVEIRA 2009; GHISLENI, 2011), uma 
vez que capacita a equipe das missões para o cumprimento dos seus 
mandatos. Contudo, não garante ou promove necessariamente a paz 
e levanta a questão da legitimidade das Nações Unidas, pois em al-
guns casos pode acirrar ainda mais o conflito e intensificar a violência 
(OLIVEIRA 2009), como ocorreu por exemplo, no Timor-Leste e Kosovo 
(FREIRE; LOPES, 2009).

Para Freire e Lopes (2009) independente da abundância de defi-
nições e tipologias acerca das missões de paz, existe algum consenso 
na academia, sobre dois tipos de missões. O primeiro tipo de missão, 
seria a tradicional manutenção da paz, que objetiva a observação do 
cumprimento das condições estabelecidas em acordos de paz e de 
cessar-fogo, respeitando o consentimento das partes envolvidas, sem 
o uso da força e com base no princípio da imparcialidade, garantindo 
que nenhum dos grupos beligerantes exerça violência física. Ainda se-
gundo as autoras, estas missões implicam dois problemas principais, 

Primeiro, os grupos beligerantes não são facilmente identifica-
dos, o que torna mais difícil que a missão verifique quem é que 
está a cumprir ou a infringir as condições acordadas. Segundo, 
apesar de se acordar algum tipo de paz antes do envio da mis-
são de manutenção da paz, a violência pode persistir, seja por 
uma reescalada das tensões anteriores ou sob uma forma mais 
dissimulada, tornando-se invisível para os soldados, uma vez 
que se transforma de uma ameaça direta à paz e à segurança 
internacional numa questão de criminalidade doméstica/trans-
nacional (FREIRE; LOPES, 2009, p. 10). 

Como resultado destas implicações apresentadas, a dicoto-
mia convencional de violência e paz torna a missão militarizada, em 
que os principais atores são os soldados. Isto pode comprometer o 
potencial de contribuição destas missões para a paz e a segurança 
internacional ao limitar a sua credibilidade e eficácia, não desdobran-
do-se para outras áreas como a social e política. Apesar das defini-
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ções apresentadas, as missões de paz não foram expressas literal-
mente na Carta da ONU (COLARES, 2010). Estas se desenvolveram 
ao longo das décadas para auxiliar as nações em conflitos armados 
e outras situações que seja necessária uma ação conjunta da comu-
nidade internacional, com amplos debates na Assembleia Geral e no 
CSNU, apoiando-se em cláusulas específicas que visam um esforço 
multilateral para a manutenção da paz.

[...] a Carta das Nações Unidas ressalta que seus membros de-
vem resolver controvérsias por meios pacíficos de modo que 
não se perturbe a paz, a segurança e a justiça internacionais 
(artigo 2, §3; artigo 33). Eles devem também evitar a ameaça ou 
o uso da força contra a integridade territorial ou a independência 
política de outros Estados, ou qualquer outra ação incompatível 
com os propósitos da Organização (ONU, 1945).

Considerando tais definições e a partir do estipulado na Carta 
da ONU, através de uma análise quantitativa é possível observar quan-
tas missões de paz foram realizadas pelo órgão, de acordo com AGUI-
LAR (2011) a ONU desenvolveu cerca de 67 missões de manutenção 
da paz, incluindo missões políticas e de construção da paz conduzidas 
pelo Departamento de Operações de Paz da ONU. Estas operações 
podem ser divididas em dois períodos, que compreende 1948 e 1988, 
no contexto da Guerra Fria, com características intrínsecas ao rela-
cionamento dos Estados nos âmbitos multilaterais. Nesse período, tal 
como já mencionado, as operações de paz foram denominadas de 
“clássicas”, em que houve uma predominância de acordos e interven-
ções de cessar fogo, ou seja, com caráter mais militar. No segundo 
período, após a Guerra-Fria, marcaram-se as mudanças no Sistema 
Internacional, denominadas “multidisciplinares” ou de “segunda-gera-
ção” que compreende ações e intervenções mais com cunho político e 
de ajuda humanitária, tal como afirma AGUILAR (2011, p. 99):

As operações passaram a envolver não só tarefas de cunho mi-
litar. Houve, portanto, uma ampliação considerável das ativida-
des que abarcaram a proteção do envio de ajuda humanitária, 
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desminagens, atenção a vítimas e refugiados, reestruturação 
ou estruturação das instituições políticas, judiciárias, financei-
ras, etc, supervisão de eleições, reconstrução da infra-estrutura, 
fiscalização da observância dos direitos humanos, dentre várias 
outras atividades. 

As missões de paz também passaram a ter algumas caracterís-
ticas que as difere daquelas aprovadas e executadas anteriormente, 
ou seja, uma nova abordagem de atuação. Conforme aponta Colares 
(2010) as atuações englobam soluções políticas para a paz, além da 
presença militar e assistência técnica aos projetos de recuperação das 
sociedades pós-conflito, fortalecendo parcerias com atores regionais. 
Por conseguinte, considerando todo o exposto é possível afirmar que as 
missões de paz têm atuado majoritariamente como missões de cunho 
político após a Guerra-Fria, principalmente depois do atentado terro-
rista de 11 de setembro nos EUA. As missões passaram a auxiliar paí-
ses que perpassam por conflitos armados, objetivando a otimização, 
a construção e a manutenção da paz para evitar a deflagração de um 
novo conflito que possa ter repercussões internacionais (MATIJASCIC, 
2016). Tais países que recebem este suporte estão monitorados pelas 
missões políticas do Departamento de Operações de Paz (DPKO) ou 
pela Comissão de Peacebuilding (PBC), como por exemplo, Burundi, 
Guiné, Guiné-Bissau, Serra Leoa, República Centro-Africana e Libéria 
e Colômbia (MATIJASCIC, 2014).

MISSÃO DE PAZ DA ONU PARA A COLÔMBIA

Após três anos de negociação entre o governo colombiano e 
as FARC-EP era imprescindível um órgão internacional neutro e com 
legitimidade para auxiliar na condução e verificação das negociações 
e dos pontos acordados. Em 12 de julho de 2015 o governo colom-
biano solicitou ao secretário geral da ONU a designação de um re-
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presentante para participar das negociações em Havana (Cuba). Em 
seguida, em janeiro de 2016 o governo solicitou às Nações Unidas o 
estabelecimento de uma Missão Política e uma possível participação 
da instituição em um mecanismo tripartite de verificação.

O CSNU expediu em 25 de janeiro de 2016 a Resolução 2261 
e em março do mesmo ano nomeia Jean Arnault como representante 
Especial do Secretário Geral e chefe da Missão das Nações Unidas 
na Colômbia. Em 23 de junho de 2016 as partes ratificaram uma das 
primeiras versões do acordo de paz em Havana, que discorria sobre o 
cessar fogo e hostilidades bilateral definitivo, além da entrega de armas 
(HERBOLZHEIMER, 2016). Os quinze países membros do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas presentes na ocasião da ratificação 
desta resolução foram: China, França, Rússia, Reino Unido, Estados 
Unidos da América, Espanha, Nova Zelândia, Malásia, Venezuela, Egi-
to, Japão, Angola, Senegal, Ucrânia e Uruguai (CSNU, 2016). A Missão 
solicitada pelas partes ao Conselho de Segurança das Nações Unidas 
(CSNU) seria integrada em um mecanismo tripartite. O período estipu-
lado para sua realização foi de um ano, renováveis, caso houvesse a 
necessidade, com o início de suas atividades de verificação em 26 de 
setembro de 2017, imediatamente depois de finalizado o mandato da 
Missão responsável pelo cessar fogo e entrega de armas. Além disso, 
a missão deveria apresentar informes e relatórios ao Conselho de Se-
gurança a cada 90 dias (ROMANACH, 2018).

Segundo Herbolzheimer (2016) apenas uma semana após o pe-
dido, o Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) aprovou 
a resolução de apoio (Resolução CSNU 2261/2016), destacando a di-
mensão do conflito, vítimas e solicitação conjunta em um mecanismo 
de verificação tripartite que envolve as duas partes e a ONU. De for-
ma rara, todos os 15 Estados membros do CSNU estiveram de pleno 
acordo e co- patrocinaram a resolução. O mecanismo de verificação, 
denominado no acordo como Mecanismo de Monitoramento e Verifica-
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ção (MM&V) constituiu-se na principal atuação da missão que integra-
va uma das partes tripartite, sendo estas partes a ONU, representada 
pela missão de paz, o governo e as FARC, em todos os níveis, desde 
escritórios locais até sedes nacionais. Seu funcionamento segundo 
Herbolzheimer (2016) foi um êxito e inovação nas áreas do acordo de 
paz, pois fornecia uma garantia rápida de solução de controvérsias, 
fortalecendo a comunicação e o diálogo.

De acordo com a resolução, a Missão deveria verificar dois pon-
tos do Acordo Final de Paz. O ponto 3.2 dispõe sobre a reincorporação 
das FARC-EP na vida civil, nas áreas econômica, social e política. Tal 
como expresso no acordo “reincorporação política, garantias para o 
novo partido ou movimento político que surja da transição da FAR-
C-EP à vida política e reincorporação econômica e social” (COLOM-
BIA, 2016). A Missão também deveria observar o ponto 3.4 do acordo, 
disposto sobre garantias de segurança e luta contra as organizações 
e condutas criminais responsáveis de homicídios e massacres, que 
atentam contra defensores e defensoras de Direitos Humanos, movi-
mentos sociais ou movimentos políticos que ameacem a construção 
da paz, incluindo organizações criminais que já foram denominadas 
como sucessoras do paramilitarismo e suas redes de apoio. Os con-
teúdos específicos são “medidas de proteção, segurança pessoal e 
coletiva, sistema de segurança para atuação política dos integrantes 
da FARC-EP e suas famílias, programas integrais de segurança e pro-
teção para as comunidades nos territórios’’.

Desde o início do trabalho da delegação de paz, foram recebidas 
solicitações de organizações sociais locais, que foram atendidos pela 
instância nacional e posteriormente pela equipe de articulação. Essas 
atividades se concentraram inicialmente na sede Nacional e, posterior-
mente, na sede regional, na medida em que puderam receber as auto-
ridades e as diversas Organizações Sociais que realizaram o acompa-
nhamento do Mecanismo (ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ).
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Segundo dados do Alto Comisionado para la Paz (2017) criou-
-se um grupo especial de apoio para os postos de monitoramento, trei-
nados de forma rigorosa, em três fases ou níveis que possuíam a tarefa 
de coordenar tais postos e garantir a efetividade e funcionamento das 
normas e propósitos da delegação de paz. O primeiro nível de treina-
mento foi dirigido a todos os representantes dos grupos de gestão de 
Instâncias Nacionais e Regionais, a fim de criar sinergia e coerência na 
integração para o início das atividades do mecanismo. O segundo nível 
de treinamento foi dado por cada componente aos seus respectivos 
membros, a fim de replicar e padronizar os procedimentos internos do 
mecanismo. Os níveis de formação foram completados, através de 9 
oficinas pedagógicas que incluíram temas de Comunicação Estratégi-
ca, Informação Pública, Articulação com a Sociedade Civil, conceitos 
de gênero, violência de gênero e o caminho de atendimento às vítimas 
de violência de gênero, Diretrizes e Procedimentos de verificação, a 
fim de reforçar a preparação técnica inicial do pessoal do mecanismo.

Durante estes processos de formação, oficinas pedagógicas 
foram fornecidas aos correspondentes da imprensa regional e local, 
concomitantemente em cada um dos locais onde a sede regional do 
Mecanismo foi estabelecida, a fim de posicionar adequadamente as 
funções, o escopo e a imprensa. As atividades de articulação con-
tribuíram também para o desempenho das tarefas, monitoramento e 
verificações, criando o ambiente apropriado para a implementação de 
muitas atividades em apoio ao processo de paz, pelas diferentes or-
ganizações governamentais e não-governamentais. Portanto, pode-se 
constar que a Missão de paz da Onu para a Colômbia, não pode ser 
considerada como uma missão de paz “clássica ou tradicional”, pois 
não houve um caráter coercitivo militar, mas com objetivo de verifica-
ção e observação dos pontos que já haviam sido acordados pelas 
partes. A missão não atuou na forma de mediação ou arbitragem, mas 
como facilitadora em um mecanismo denominado “tripartite” com os 
demais atores. Não obstante, observa-se que segundo as classifica-
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ções introduzida por Boutros-Ghali (1992) e desenvolvida também por 
Galtung (1976) a referida missão de paz atuou protagonizando o pea-
cemaking e peacebuilding, ao passo que auxiliou o governo na entrega 
de armas, momento mais delicado e imprescindível para a condução 
e consolidação da paz. Neste momento, a missão prevalece no país 
como peacekeeping, observando a implementação do acordo de paz 
e a reinserção social dos ex-combatentes.

QUANDO OS FUZIS SE CALAM  
E A ESPERANÇA RESSURGE:  
A MISSÃO DE PAZ E A ENTREGA DE ARMAS

O processo de entrega de armas por parte das FARC-EP estava 
previsto no acordo de paz, sendo um dos momentos mais delicados 
e importantes de todo processo de paz. A missão de paz da ONU na 
Colômbia seria então a principal responsável por coordenar, acompa-
nhar e verificar e corretamente destruir as armas. A entrega de armas 
ocorreu nas Zonas Veredales Transitórias de Normalização (ZVTN)1. 

Estipulou-se que o processo aconteceria desde o “dia D” até 
o “dia 180”, compreendido entre 01 de dezembro de 2016 até 29 de 
maio de 2017, contudo, não foi possível sua finalização neste perío-
do, devido à implicações políticas e aspectos jurídicos e institucionais 
da implementação do acordo, gerando uma grande incerteza sobre 

1 As Zonas Veredales Transitoria de Normalização são como uma espécie de acampamento 
temporário, com proteção militar, que abrigava os guerrilheiros que pretendiam aceder ao 
acordo de paz. Estas zonas foram as áreas em que aconteceram as entregas de armas 
e servia de postos para ajuda e promoção da reinserção social do ex-combatentes. De 
acordo, com as cláusulas do acordo de paz, o governo deveria inclusive, fornecer uma boa 
infraestrutura nesses locais para as pessoas, com postos de trabalho e demais serviços 
essenciais. Ademais, estes locais contariam com representantes da Missão de Paz da 
ONU na Colômbia, observadores internacionais e nacionais, bem como, lideranças das 
FARC-EP (ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, 2017).
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o êxito do processo. Apesar dos impasses, a entrega de armas pros-
seguiu, as estruturas das FARC-EP se instalaram definitivamente nas 
ZVTN, em que efetuaram registros de identificação e verificação sobre 
a posse do armamento por parte dos guerrilheiros. Estas zonas foram 
cuidadosamente pensadas para fornecer um ambiente de confiança 
aos guerrilheiros, com representantes da ONU, uniformizados. 

Após o registro de todos guerrilheiros e suas armas, iniciou-se 
a recepção do armamento identificado e controlado previamente com 
etiquetas e código de barras em três momentos diferentes. O primeiro 
identificou-se 30% em 07 de junho, o segundo 30% em 14 de junho e 
40% restante em 20 de junho, este último período estendido até o dia 
27 do mesmo mês, deixando 10% do armamento de cada acampa-
mento no poder da guerrilha para fins de sua segurança, com isso, 
finaliza-se o processo de entrega de armas.

Concomitantemente com a entrega dos armamentos individuais 
dos guerrilheiros, efetuava-se também a destruição de armas e demais 
materiais bélicos. O transporte dos armamentos foi pensado estrate-
gicamente, pois seu translado atravessaria o país, considerada, por-
tanto, uma operação complexa e perigosa, pois poderia atrair atenção 
de cartéis e outros grupos criminais do país (ROMAÑACH, 2018). O 
processo demandou um grande esforço logístico e operativo, devido 
à complexidade dos terrenos em que se localizavam as ZVTN, em sua 
grande maioria afastadas da capital, em regiões montanhosas, além 
disso, acrescentava-se aos obstáculos para a retirada das armas, as 
condições meteorológicas. As armas foram guardadas em contêineres 
identificados com o símbolo da ONU e escoltadas por forças militares 
do governo nacional. Foram direcionadas para um armazém central se-
creto em Bogotá e neste local era realizada a destruição dos materiais.

Como mencionado, em algumas localidades, devido às condi-
ções climáticas não era possível ser acessada com os caminhões e 
contêineres, e quando era possível, tardava-se muito mais tempo para 
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a chegada na capital, o que aumentava o risco de um possível ataque 
e armadilhas à estas equipes, além do alto risco de acidente com os 
explosivos. Nesse sentido, foi necessário o emprego de helicópteros 
como auxílio na logística operacional, contratados pela ONU e não do 
exército nacional colombiano (ONU, 2017).

A finalização do processo de entrega de armas ocorreu em 25 
de setembro de 2017. Com isso, foram entregues ao governo cerca 
de 69.034 quilogramas de sucata, resultado da destruição de todo 
armamento e munição coletado das FARC-EP. Com esse material, 
construiu-se dois monumentos em memória das vítimas do confli-
to, localizados na sede da ONU em Nova Iorque e em Bogotá (RO-
MANACH, 2018). O monumento localizado na ONU é uma munição 
gigante, na parte de trás possui o formato de canoa, utilizada como 
meio de transporte nos rios dos vilarejos dos locais montanhosos 
que presenciaram o conflito, ademais, o monumento possui uma pla-
ca escrito “kusikawsay” uma expressão quéchua que significa “vida 
nova e venturosa” (NOTÍCIAS CANAL1, 2019).

O monumento localizado em Bogotá com as armas fundidas en-
tregues pelas FARC-EP, encontra-se nas ruínas de uma antiga mansão 
colonial, no centro da cidade. Consiste em um piso feito com as armas 
fundidas, denominado “fragmentos”. Segundo a artista plástica Doris 
Salcedo, o monumento pode ser considerado um “contra-monumen-
to” por não ser uma obra chamativa e de grandes proporções, mas 
uma obra em que as pessoas podem caminhar em cima e refletirem 
que as armas que causaram tantas violências estão abaixo de seus 
pés, seria um encontro entre os atores armados, vítimas e sociedade 
em geral (NODAL CULTURA, 2018). Por fim, pode-se observar nos re-
latórios quadrimestrais publicados pela ONU (2017) com dados finais 
das operações e atividades de entrega de armas, abrangendo o ma-
terial entregue e coletado nos armazéns secretos em Bogotá totalizam 
8.994 armas, cuja classificação apresenta-se no quadro 1, a seguir. 
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Quadro 1- Dados dos armamentos coletados.

Tipo de armas Quantidade

Pistolas 1877

Revólveres 170

Fuzis de assalto 6177

Fuzis de pressão 28

Escopetas 6

Submetralhadoras 13

Metralhadoras 274

Lança cohetes 12

Lança granadas 229

Morteros de dife-
rentes calibres 268

Fonte: Elaboração própria (2021), com dados compilados 
de (ONU, 2017) e ROMANACH (2018).

Com a análise de dados das armas entregues é possível fa-
zer uma comparação da efetividade da missão de paz, com relação a 
análise quantitativa de quantas armas conseguiu-se coletar e o núme-
ro total de ex-combatentes das FARC-EP que aceitaram o acordo de 
paz. Considerando o número de ex-combatentes, 8.994 armas foram 
entregues, ainda restou um montante pouco expressivo de armas, que 
não foram localizadas, mas as armas coletadas representam mais da 
metade do poderio bélico da ex-guerrilha. Ademais, a missão de paz 
proporcionou certificação a cada guerrilheiro que realizou a entrega de 
armas, com o objetivo de dar início ao seu trâmite formal à legalidade, 
como parte do processo de reincorporação social, estabelecido pelo 
governo nacional (ONU, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As missões de paz da ONU, surgiram como mais um meca-
nismo de solução pacífica de controvérsias, estipuladas no capítulo 
VI da Carta da ONU (ações não-coercitivas) e também no capítulo VII 
(coercitivas). As missões de paz podem possuir caráter militar ou não, 
que respeitam e observam a soberania de um Estado. A missão de paz 
da ONU para a Colômbia constitui-se como um inovador mecanismo 
de monitoramento e verificação dos pontos estabelecidos no acordo 
de paz. A missão foi um dos três atores do denominado mecanismo 
tripartite, juntamente com o governo nacional e as FARC-EP. Atuou faci-
litando o cessar fogo e hostilidades por ambas as partes, coordenando 
o processo de entrega de armas, sua correta destruição e ainda está 
presente, de forma menos significativa, acompanhando a reinserção 
social dos ex-guerrilheiros. A missão alcançou seus objetivos em um 
prazo relativamente curto, apesar de inconvenientes logísticos e des-
gastes políticos que passavam o país. A primeira missão finalizou-se 
em 26 de setembro de 2017, no mesmo dia iniciou-se a missão de veri-
ficação, cujo objetivo primordial era observar e auxiliar na reintegração 
dos ex-combatentes, garantindo sua segurança.

O Mecanismo de Verificação e Monitoramento da Missão de Paz 
da ONU na Colômbia foi reconhecido pelas autoridades nacionais, co-
munidade internacional e população, como uma instância e ferramenta 
capaz de conduzir a implementação do acordo de paz firmado entre o 
Governo e as FARC respaldado pelo próprio acordo final e protocolos 
adicionais da inicial resolução do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (CSNU). Além disso, essa missão foi capaz de promover uma 
integração entre os demais atores do acordo de paz (Estado, FARC 
e sociedade civil). Conclui-se que a missão atingiu os objetivos en-
comendados inicialmente pelo Conselho de Segurança das Nações 
Unidas, tendo apenas uma complicação relacionada ao período es-
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tipulado, como pequenas alterações no prazo dos processos, e um 
número pouco expressivo de armas que não foram entregues/ coleta-
das. Não obstante, a missão pode ser considerada um grande êxito, 
pois promoveu uma maior confiança entre as duas partes, em um dos 
momentos mais delicados e complexos do processo de paz, a entrega 
de armas. Esta missão pode ser observada ainda como um dos pro-
cessos com maior eficácia, considerando todas as ações tomadas no 
âmbito do acordo de paz e sua implementação. Ao tomar como refe-
rência o número de integrantes das FARC-EP, o número de armamento 
coletado e a inexistência de um infortúnio ou complicação significati-
va, infere-se que foi um dos processos mais exitosos, podendo servir 
como exemplo para outras missões de paz ao redor do mundo. 
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafio do Multilateralismo no âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Quais são as continuidades e mudanças no financiamento da política de as-
sistência alimentar do Programa Mundial de Alimentos (PMA) em 60 anos de 
existência? A partir de uma análise histórica – com base em uma revisão de 
literatura e análises documental e de dados descritivos – o artigo examina 
o processo de criação e mudanças político-institucionais da assistência ali-
mentar internacional do PMA sob a ótica da disputa entre duas frentes: a) os 
interesses geopolítico e econômico dos seus principais financiadores – com 
ênfase nos Estados Unidos; b) e a tentativa contrária de multilateralizar a base 
de financiamento, bem como impulsionar a agenda do desenvolvimento e da 
promoção da assistência humanitária para o combate à fome. Os resultados 
demonstram que, apesar dos esforços históricos em promover objetivos hu-
manitários/desenvolvimentistas e ampliar a base doadora do PMA, prepondera 
a ingerência dos EUA e demais países desenvolvidos como financiadores in-
dispensáveis para o funcionamento da instituição.

Palavras-chave: Programa Mundial de Alimentos; Assistência Alimentar 
Internacional; Cooperação Internacional; Multilateralismo.
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ABSTRACT 
What are the continuities and changes in funding the World Food Program’s 
(WFP) food assistance policy in its 60 years of existence? Through a historical 
analysis - based on a literature review and documentary analysis and descriptive 
data - the article examines the process of creation and political-institutional chan-
ges of the WFP’s international food assistance from the perspective of the dis-
pute between two fronts: a ) the geopolitical and economic interests of its main 
financiers – with an emphasis on the United States; b) and the contrary attempt 
to multilateralize the funding base, as well as boost the development agenda and 
the promotion of humanitarian assistance to fight hunger. The results show that, 
despite the historic efforts to promote humanitarian/developmental goals and 
expand the WFP’s donor base, the interference of the USA and other developed 
countries as indispensable funders for the institution’s operation prevails.

Keywords: World Food Programme; International Food Assistance; International 
Cooperation; Multilateralism.
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INTRODUÇÃO

Em 2021, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) completa 60 
anos. Criado em 1961, inicialmente como um projeto provisório de três 
anos e um fundo de 100 milhões de dólares, atualmente o PMA – pre-
miado com o Nobel da Paz em 2020 – é a maior agência humanitária 
do mundo (SHAW, 2001). A instituição, no entanto, não se fundamen-
tou exclusivamente em princípios humanitários e desenvolvimentistas 
ao longo de sua história. Criada durante a Guerra Fria e a partir da 
iniciativa dos Estados Unidos da América (EUA), a agência foi alvo de 
forte intervenção político-ideológica e econômica estadunidense que, 
por prática corriqueira, utilizou da assistência alimentar internacional1 
como ferramenta para a promoção de sua influência econômica e geo-
política no globo.

Tomando esse panorama inicial, o artigo analisa as continuida-
des e mudanças no financiamento da política de assistência alimentar 
internacional do PMA durante os seus 60 anos de existência. A partir de 
uma análise histórica – apoiada por uma revisão de literatura e análises 
documentais e de dados descritivos – o artigo foca na disputa entre 
os interesses geopolítico e econômico dos seus principais doadores, 
com destaque para o protagonismo dos EUA, em contraposição à pro-
moção da multilateralização e da assistência humanitária/desenvolvi-
mentista da instituição. Após essa introdução, a primeira seção traz um 
histórico da política de assistência alimentar internacional do PMA ao 
longo do século XX. A seção dois analisa os esforços, a partir dos anos 
2000, em prol de uma multilateralização do PMA por meio da amplia-
ção dos seus doadores. Por fim, o artigo oferece considerações finais.

1 A assistência alimentar internacional refere-se a toda política de ajuda externa de combate 
à fome, seja por entrega direta de alimentos, doação monetária para fins alimentares ou 
apoio a políticas locais de promoção da segurança alimentar.
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1. O SÉCULO XX:  
A CRIAÇÃO DO PMA  
E A INGERÊNCIA DOS EUA

A criação do PMA está ligada ao aumento das preocupações 
com problemas de escassez de alimentos no cenário pós-Segunda 
Guerra. Em um contexto de aumento da demanda por assistência ali-
mentar internacional, a repartição de deveres entre demais países se 
fazia necessária e a via multilateral, no escopo do sistema da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU), se mostrava desejável (FAO, 1961).

Os EUA assumiram o pioneirismo da criação de políticas de as-
sistência alimentar internacional. No período pós-guerra, observou-se 
uma consolidação de um regime alimentar2 estadunidense baseado  
no uso intensivo de capital no setor agrícola, que promoveu uma 
agroindustrialização de commodities (sobretudo grãos básicos), com 
apoio financeiro estatal na forma de subsídios. Com a principal finalida-
de de baratear preços, essa agroindústria gerava excedentes agrícolas 
que eram escoados na forma de assistência alimentar internacional, 
que – sob o discurso de socorrer emergências e alimentar o mundo 
– contribuiu para projetar interesses geopolíticos e econômicos esta-
dunidenses pelo globo (MCMICHAEL, 2016, p. 43). Os esforços em-
preendidos com o New Deal (1933-1937), por exemplo, possibilitaram 
a exportação de excedentes, por parte dos EUA, a preços abaixo do 
praticado internacionalmente. Em um primeiro momento, pois, a as-
sistência alimentar tomou forma de venda subsidiada, proporcionan-
do aos países compradores acesso a alimentos mais baratos (CLAPP, 
2012; STOKKE, 2009). 

2 Regime Alimentar pode ser definido de forma sucinta como uma estrutura regulamentada, 
composta por regras formais e informais, de produção, distribuição e consumo de alimen-
tos dentro de uma determinada conjuntura histórica mundial (McMichael, 2016).
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De maneira mais substancial, em 1943, o presidente Franklin 
D. Roosevelt reuniu quarenta e três delegações estrangeiras em Hot 
Spring (EUA) para discutir questões em torno das condições reais de 
nutrição da população dos seus respectivos países. No âmbito da 
conferência, os países acordaram com o estabelecimento de uma or-
ganização permanente que se ativesse ao tratamento das temáticas 
relacionadas à alimentação e à agricultura. O projeto se concretizou 
em 1945 quando, reunidos em Quebec (Canadá), os países aprovaram 
oficialmente a criação da Organização das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura (FAO, sigla em inglês) (STOKKE, 2009; SHAW, 
2001). A organização do sistema ONU e, mais especificamente, a cria-
ção da FAO posicionaram permanentemente na agenda internacional 
preocupações referentes à fome no mundo. Outrora, a remessa de 
alimentos a países estrangeiros era realizada por meio de arranjos ad 
hoc para contornar eventualidades emergenciais.

O mais importante marco para a assistência alimentar inter-
nacional durante a década de 1950, de modo mais específico, foi a 
aprovação – por parte do Congresso dos EUA – do Agricultural Trade 
Development and Assistance Act, mais conhecido como Public Law 
480 (PL-480) e, a partir da década de 1960, como Food for Peace (Ali-
mentos para a Paz). A PL-480, sancionada pelo presidente Dwight D. 
Eisenhower em 1954, institucionalizou uma política permanente de as-
sistência alimentar internacional estadunidense. 

Em 1950, a pressão da acumulação de excedentes agrícolas 
(principalmente o trigo) era um problema econômico para os EUA. A 
criação de uma política permanente de assistência alimentar interna-
cional se mostrou oportuna, pois conjugava múltiplos interesses: a ne-
cessidade de escoar de excedentes, no intuito de manter a lucrativida-
de da classe agrícola; a ambição por abertura de comércio no exterior; 
e a expansão da influência geopolítica no âmbito de disputa com a 
União Soviética (HOPKINS, 1992; LIMA; DIAS, 2016).
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Portanto, a consolidação das primeiras políticas de assistência 
alimentar internacional esteve vinculada aos desígnios dos EUA em de-
trimento das necessidades dos países recipiendários (isto é, daqueles 
que recebem assistência alimentar internacional). Os princípios basila-
res da política de assistência alimentar instituíram que a ajuda deveria 
provir dos estoques de alimentos dos doadores; complementar (e não 
substituir) o fluxo regular de importação de alimentos para países reci-
piendários; ser fornecida a base de arranjos temporários susceptíveis 
aos interesses políticos e econômicos dos doadores; e alimentar os 
famélicos (HOPKINS, 1984).

O cenário para o surgimento de uma instituição internacional de 
assistência alimentar multilateral se tornaria mais favorável na década 
de 1960. Em meio aos processos de descolonização, a preocupação 
da ONU em relação aos países em desenvolvimento aumentou. Não 
à toa, os anos 1960 foram intitulados de Década de Desenvolvimento 
das Nações Unidas (SHAW, 2001). Além disso, dado o contexto da 
Guerra Fria, potências capitalistas estavam preocupadas em usar a 
assistência alimentar para amenizar condições de pobreza com o fito 
de tornar menos sedutora a opção dos países periféricos pelo socia-
lismo (CLAPP, 2012).

Os EUA assumiram papel de protagonismo na criação do PMA. 
O interesse estadunidense por uma maior multilateralização da assis-
tência alimentar internacional tornou-se perceptível a partir da campa-
nha presidencial de 1960. O candidato republicano Richard M. Nixon, 
que ocupava a vice-presidência dos EUA à época, foi responsável pelo 
primeiro documento público que continha uma proposta de criação 
de um sistema de assistência alimentar multilateral baseado na distri-
buição de excedentes de alimentos. Nixon argumentava que o apoio 
à criação desse sistema contribuiria para a projeção de uma imagem 
positiva dos EUA (RUTTAN, 1993; SHAW, 2001; STOKKE, 2009).
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Nixon perdeu a eleição presidencial, mas em 1961 George Mc-
Govern, diretor do gabinete do programa “Alimentos para a Paz” da 
gestão do presidente eleito John F. Kennedy, defendeu que a FAO de-
veria exercer um papel mais amplo com relação ao desenvolvimento, 
execução e distribuição multilateral de alimentos. McGovern se mos-
trou favorável a uma abordagem multilateral para o uso de commodi-
ties agrícolas como um complemento aos arranjos bilaterais de ajuda 
externa (SHAW, 2001; STOKKE, 2009).

Como proposta concreta, McGovern propôs um programa ini-
cial com o prazo de três anos e com orçamento de US $100 milhões 
em mercadoria ou dinheiro, estando os EUA dispostos a contribuir com 
US $40 milhões em commodities. O objetivo inicial do programa seria o 
de satisfazer necessidades de emergência alimentar. A proposta serviu 
de base para a elaboração de um documento por parte da FAO que, 
posteriormente, foi aprovado pela Conferência da FAO e pela Assem-
bleia Geral da ONU, criando assim o PMA (SHAW, 2001). 

Embora tenha encabeçado a criação do PMA, o compromisso 
dos EUA com a instituição foi moldado de acordo com certas con-
dições: o país via utilidade em canalizar assistência alimentar inter-
nacional através do PMA em países onde pressões políticas internas 
pudessem dificultar a sua ajuda bilateral. Em outras palavras, a força 
do compromisso estadunidense estava baseada na visão de como a 
assistência alimentar multilateral poderia ser uma extensão de seus in-
teresses unilaterais (RUTTAN, 1993). No período experimental, a maior 
parte da assistência alimentar internacional foi providenciada bilate-
ralmente pelos EUA (96% em 1963) e, quanto às doações ao PMA, o 
país exerceu controle direto em relação a como os recursos seriam uti-
lizados, prejudicando o caráter multilateral do Programa ao centralizar 
decisões (STOKKE, 2009). Esse cenário caracterizado pela influência 
dos EUA iria mudar parcialmente a partir dos anos 1970, principalmen-
te como consequência da crise mundial que marcou a referida década.
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A disseminação de informações sobre as causas da fome no 
mundo aumentou o interesse público em encontrar soluções eficien-
tes para esse mal. Houve expressivo aumento de estudos e pesqui-
sas sobre fome global. Nos EUA, acentuou-se a pressão exercida em 
torno dos legisladores, sobretudo por grupos de lobby da sociedade 
civil, como o Hunger Project. Comunidades epistêmicas3 exerceram 
influência na tentativa de mudar a postura dos policymakers e da opi-
nião pública. Para esses grupos, a assistência alimentar deveria ser 
uma ferramenta de desenvolvimento econômico e de combate à in-
segurança alimentar, ao invés de servir como remédio para causas 
emergenciais pontuais ou para a eliminação de excedentes agrícolas 
(HOPKINS, 1992).

A primeira metade dos anos 1970 experimentou uma crise do 
regime alimentar encabeçado pelos EUA, com a alta acentuada do 
preço mundial dos alimentos. Historicamente, quando sofrem crises, 
os regimes alimentares enfrentam movimentos de contestação advin-
dos da sociedade civil, que passam a reivindicar reformas e mudanças 
(FRIEDMANN, 2005).

Esses grupos contestadores dentro dos EUA se contrapunham 
ao triângulo de ferro4 da assistência alimentar, formado pelo agrone-
gócio, por empresas de transporte marítimo e por organizações da so-
ciedade civil responsáveis por distribuir alimentos doados a países re-
cipiendários.  O triângulo de ferro se mostrava favorável ao modelo de 
ajuda emergencial baseado na entrega direta de alimentos, por causa 
dos intrínsecos benefícios econômicos. Os produtores e processado-
res agrícolas escoavam excedentes; o oligopólio das empresas de 

3 Comunidade epistêmica é “uma rede de profissionais com experiência e competência 
reconhecidas em uma área específica, bem como uma reivindicação confiável de co-
nhecimento de políticas públicas dentro desta determinada área” (HAAS, 1992, p. 3, 
tradução nossa).

4 Triângulo de ferro é uma rede de atores dos setores público e privado que interagem entre 
si para controlar uma determinada agenda política (DIVEN, 2006).
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transporte marítimo garantia contratos governamentais significativos 
para transportar as cargas de alimentos doados; e as ONGs adminis-
travam as doações em países recipiendários e, com isso, conseguiam 
financiar suas próprias atividades (LIMA; DIAS, 2016).

Grupos contestadores defendiam que os alimentos deveriam 
ser: a) fornecidos de forma mais eficiente; b) como substitutos das 
importações em países recipiendários; c) através de compromissos 
de longo prazo; d) e proporcionarem investimentos em prol do desen-
volvimento em países recipiendários (HOPKINS, 1984). Essa agenda 
ganharia força com a crise alimentar da década de 1970.

A crise alimentar da década de 1970 representou o declínio re-
lativo da dominação dos EUA no mercado agrícola internacional. Du-
rante os anos 1950 e 1960, os EUA despenderam um grande esforço 
político para garantir o comércio agrícola ao manter reservas (com o 
propósito de estabilizar preços) e assistência alimentar internacional 
(para expandir as exportações e criar dependência de grãos estadu-
nidenses em países recipiendários) (LIMA; DIAS, 2016; MCMICHAEL, 
2016). A partir de 1969, no entanto, o presidente Nixon reduziu a inter-
ferência estatal no mercado agrícola. De maneira prática, essa medida 
significou a queda das reservas de grãos voltada à regulação de pre-
ços. O governo havia analisado que o custo-benefício da manutenção 
das reservas era alto e de pouco retorno, principalmente na geração 
de renda para os agricultores. A desvalorização do dólar em 1971 e a 
queda das reservas de grãos provocaram uma alta dos preços e a in-
disponibilidade de alimentos, contribuindo para a baixa significativa da 
assistência alimentar internacional (CLAPP, 2012; LIMA; DIAS, 2016).

Levando-se em consideração o cenário preocupante de escas-
sez alimentar que se desenhava durante a década de 1970 no cená-
rio internacional, Henry Kissinger – o secretário de estado dos EUA à 
época – propôs a realização de uma conferência global no âmbito da 
ONU para discutir os efeitos e possíveis soluções para a crise alimen-
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tar, numa tentativa de amenizar as contestações em torno da lideran-
ça dos EUA na política de assistência alimentar internacional. Como 
consequência, a FAO realizou a Conferência Mundial de Alimentos em 
1974. A resolução XVIII, aprovada na conferência, apontou para a im-
portância de se promover o desenvolvimento a partir da política de 
assistência alimentar ao invés de utilizá-la como uma ferramenta de 
escoamento de excedente agrícola (SHAW, 2001).

Outro importante resultado proveniente da mesma conferência 
foi a elaboração do documento intitulado “The Guidelines and Criteria 
for Food Aid”, que instituiu orientações e critérios norteadores das po-
líticas de assistência alimentar internacional. O documento recomen-
dava que os países elaborassem diretrizes sobre a implementação da 
supracitada resolução XVIII, que tratava da formulação de uma política 
de melhoria para a assistência alimentar internacional. Seguindo a re-
comendação, em maio de 1979 o PMA decidiu que os países pobres 
que sofriam de escassez alimentar deveriam ser priorizados nas doa-
ções. A assistência alimentar poderia ser direcionada para aliviar crises 
emergenciais e apoiar projetos de desenvolvimento voltados para a 
promoção da produção agrícola local, do emprego, da renda e da me-
lhoria nutricional em países recipiendários (SHAW, 2001).

Entre o fim da década de 1970 e durante a década de 1980, 
os principais países doadores de alimentos, influenciados por essas 
mudanças normativas em nível internacional, passaram a reformular 
suas próprias políticas. O Parlamento Europeu, por exemplo, substituiu 
as doações feitas em grãos por doações em dinheiro com o propósi-
to de comprar, quando possível, os alimentos diretamente dos países 
recipiendários. A simultânea barrocada nos estoques de grãos, a cres-
cente necessidade por alimentos em diversas partes do mundo e as 
evidentes dificuldades financeiras nos países de baixa renda, transfor-
maram a compra no território do país beneficiário em uma ferramenta 
não só de atendimento das carências alimentares, mas de fortaleci-
mento da economia local (CLAPP, 2012; HOPKINS, 1992).
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Nos EUA, ocorreram significativas mudanças na política de as-
sistência alimentar internacional, porém mesclando propósitos huma-
nitários e desenvolvimentistas com interesses do triângulo de ferro. Em 
1976, o país estabeleceu que 75% de toda a assistência alimentar seria 
destinada a países com necessidades reais, a despeito de interes-
ses geopolíticos (DIVEN, 2006). Em 1985, por exemplo, foi aprovado 
o Food Security Act, que previa a venda de mercadorias agrícolas em 
moeda estrangeira não conversível. A moeda local arrecadada seria 
utilizada para promover o agronegócio nos países recipiendários. No 
mesmo ano também foi criado o programa Food for Progress, que ga-
rantiria ajuda aos países que se comprometessem a implantar refor-
mas liberais no setor agrícola. A assistência alimentar por doação dire-
ta de grãos, no entanto, se manteve, sobretudo por meio do programa 
Alimentos para a Paz (RUTTAN, 1993; LIMA; DIAS, 2016). 

Apesar de uma maior ênfase dada à agenda desenvolvimentis-
ta, a assistência alimentar internacional voltada para interesses políti-
cos e econômicos dos países doadores (sobretudo o escoamento de 
excedentes agrícolas) não foi totalmente substituída pela assistência 
alimentar internacional voltada à promoção do desenvolvimento e da 
segurança alimentar em países recipiendários. Os novos princípios, na 
verdade, passaram a coexistir com os antigos.

2. SÉCULO XXI:  
A EMERGÊNCIA DE DOADORES 
NÃO TRADICIONAIS

A falta de objetividade quanto aos princípios norteadores aju-
dou a criar uma inconsistência na construção da política de combate à 
fome e prejudicou a credibilidade da assistência alimentar multilateral 
para fins desenvolvimentistas. O colapso da Guerra Fria impulsionou o 
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aumento da demanda por ajuda emergencial, especialmente no conti-
nente africano. O posterior sucesso dessas operações contribuiu para 
que a ajuda emergencial se tornasse o principal vetor de assistência 
alimentar no mundo (CLAY, 2003). A assistência alimentar emergencial 
ultrapassou os programas e projetos a partir dos anos 2000, como 
demonstra o gráfico 1.

Gráfico 1 – Fluxo de Assistência Alimentar Internacional por Categoria5.

Fonte: Elaboração própria com base em WFP (2021).

Enquanto que a assistência alimentar emergencial se dava de 
maneira pontual e por doação direta de alimentos – com objetivo de 
atender demandas alimentares relacionadas a crises de escassez – os 
programas e projetos eram construídos a longo prazo, a fim de promo-
ver a segurança alimentar em países recipiendários e, em sua grande 
parte, não envolviam a doação direta de alimentos.

5 Os dados referem-se ao somatório da assistência alimentar internacional feita por gover-
nos, organizações não-governamentais e o PMA. Os dados eram coletados pelo Interna-
tional Food Aid Information System (FAIS), vinculado ao PMA. A instituição interrompeu esse 
tipo de coleta e os últimos dados são de 2012 (WFP, 2021).
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Apesar de sua importância, a ajuda emergencial feita por doa-
ção direta de alimentos sempre enfrentou o entrave de estar vulnerável 
ao índice do preço mundial de alimentos e à necessidade econômica 
de se escoar excedentes agrícolas. Quando ocorre uma alta do preço 
dos alimentos em nível mundial, há uma tendência probabilística de 
que a assistência alimentar estadunidense – e de outros países – caia.  

Gráfico 2 – Assistência Alimentar dos EUA x 
Índice do Preço Mundial de Alimentos.

Fonte: Elaboração própria com base em Global Policy 
Forum (2021); USAID (2021); IMF (2021).

O gráfico 2 demonstra, como exemplo, a correlação negativa 
entre a assistência alimentar internacional dos EUA e o índice do preço 
mundial de alimentos. Esse fato expõe os interesses econômicos priori-
tários na promoção da política de assistência alimentar. Cabe enfatizar 
que historicamente os EUA se portaram como o maior financiador do 
PMA: entre 1998 e 2019 (considerando os dados disponíveis), o país 
foi responsável por uma média de 43% do total das contribuições re-
cebidas pelo Programa (WFP, 2019). Em outras palavras, as atividades 
do PMA ficariam comprometidas sem o financiamento estadunidense.
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A queda da assistência alimentar internacional e a alta depen-
dência financeira do PMA em relação a um pequeno número de paí-
ses (com destaque para os EUA), contribuíram para que a realização 
de esforços para a ampliação dos recursos e a multilateralização das 
fontes contributivas da instituição se tornassem prioridades a partir da 
virada do século XX. Em 2000, 90% das contribuições recebidas pelo 
PMA foram feitas por apenas 10 países. Isso expôs a alta dependência 
em relação a um núcleo pequeno de doadores, visto que no mesmo 
ano o PMA recebeu contribuições de 68 fontes diferentes (WFP, 2019).

A pauta da multilateralização das fontes contributivas esteve 
primeiramente presente no Plano Estratégico e Financeiro do quadriê-
nio 1998-2001 do PMA. Em 2003, o tema foi abordado de forma mais 
contundente influenciado pela resolução 56/201 da 56ª Sessão da As-
sembleia Geral da ONU (AGONU), que enfatizou a necessidade de se 
evitar uma dependência extrema a um limitado número de doadores. 
A resolução recomendava que as agências e fundos do sistema ONU 
promovessem o compartilhamento das responsabilidades contributi-
vas entre os membros, no intuito de expandir os fluxos de doações 
advindos de fontes não tradicionais (incluindo fontes privadas e fundos 
multilaterais) (UN, 2001).

Um avanço nessa agenda foi dado em 2002, por influência de 
James Morris (diretor executivo do PMA à época). Um relatório elabo-
rado por Morris previa a implementação das normativas da supracitada 
resolução da AGONU. O diretor enfatizou a necessidade de incentivar 
outros países a se tornarem doadores de assistência alimentar inter-
nacional, a fim de ampliar o apoio ao combate à fome mundialmente 
(WFP, 2003a).

Embora o PMA passasse a reconhecer a importância da ex-
pansão de sua base doadora por meio da inserção de novas fontes, 
a defesa de uma multilateralização não era consensual. Um debate 
polarizado apontava para a problemática de países emergentes – que 
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enfrentam problemas com segurança alimentar interna – de doarem 
alimentos para o exterior (WFP, 2003b). Embora parecesse uma preo-
cupação legítima, é possível que essa inquietação viesse de doadores 
tradicionais como os EUA, que pareciam temer a relativização de sua 
posição de poder dentro do PMA (LIMA; SANTANA, 2020).  No conflito 
entre ambas as posições, o cenário de queda de recursos do PMA e 
progressivo aumento da demanda mundial por grãos favoreceu a ten-
dência de expansão da base doadora da instituição (CANUTO, 2015). 
Com isso, duas principais mudanças foram feitas nesse sentido.

A primeira foi a alteração na norma Full-Cost Recovery (FCR). De 
modo geral, a FCR – adotada em 1996 – previa que os Estados deve-
riam arcar com todos os custos da doação de alimentos. A norma co-
locava uma exceção para países em desenvolvimento, economias em 
transição e doadores não tradicionais, que não pudessem arcar com 
os custos totais. Esses poderiam realizar doações apenas de commo-
dities ao PMA, caso outro país, o próprio Programa ou a venda de parte 
da doação feita pudesse arcar com os custos associados (WFP, 2010). 
Apesar dessa exceção à norma, a instituição concluiu que doações 
envolvendo parcerias eram bastante incomuns.

No intuito de fomentar, portanto, um maior número de parcerias 
em doações, o PMA consolidou a categoria twinning, inserida no âmbi-
to da norma FCR. De forma geral, twinning diz respeito à combinação 
entre uma doação de insumos alimentares por parte de um doador, 
com uma contribuição monetária ou serviços relacionados de um ter-
ceiro (como o transporte da ajuda) no intuito de cobrir custos opera-
cionais (WFP, 2004). Em suma, a consolidação do twinning deu maior 
espaço para a participação de doadores emergentes que não podiam 
arcar com todos os custos operacionais. Em contrapartida, a medida 
também permitiu que os chamados doadores tradicionais pudessem 
contribuir apenas de forma monetária (LIMA; SANTANA, 2020). 
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A segunda importante mudança refere-se à reformulação da 
definição de doador. Até 2004, o PMA diferenciava doadores tradicio-
nais de não tradicionais. Segundo a instituição, um doador tradicional 
seria um país que normalmente fornecia contribuições ao PMA cum-
prindo a norma FCR e estaria incluído nas categorias D e E da lista-
gem de Estados-membros da FAO para a Junta Executiva do PMA 
(formada somente por países desenvolvidos). Excepcionalmente, o 
PMA também considerava a Comissão Europeia e a Arábia Saudita 
no rol de doadores tradicionais. Em contraposição, os doadores não 
tradicionais seria todo o resto que não cumprisse com os requisitos 
supracitados (WFP, 1999).

Mas, com a consolidação da categoria twinning, países antes 
impossibilitados de cobrir os custos das suas doações disporiam de 
ferramentas alternativas para que esse requisito fosse cumprido. A se-
paração entre doações tradicionais e não tradicionais passou a ser 
considerada incoerente frente às mudanças realizadas. A ideia era de 
que o Programa extinguisse a distinção, adotando apenas o termo doa-
dor (WFP, 2004). Tal mudança foi consolidada em 2004, com a aprova-
ção pelo PMA do documento “New partnerships to meet rising needs 
– expanding the WFP donor base” (LIMA; SANTANA, 2020; CANUTO, 
2015). A partir dessa mudança, observou-se um salto no número de 
doadores (países, setor privado e fundos multilaterais). Mesmo durante 
a crise de 2007-2008, a quantidade de doadores permaneceu estável.

No entanto, seria precipitado afirmar que houve uma maior mul-
tilateralização da dependência financeira do PMA. Em média, cerca 
de metade das doações à instituição são feitas pelos EUA. Observan-
do as doações ao PMA realizadas por todos os doadores tradicionais 
depois das mudanças de 2004, vê-se que entre 2005 e 2020 o grupo 
contribuiu em média com 88,3%. Em 2020, por exemplo, apenas dez 
doadores tradicionais (EUA, Alemanha, Reino Unido, Comissão Euro-
peia, Canadá, Japão, Suécia, Arábia Saudita, Noruega e Suíça) foram 
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responsáveis por 82% de todas as contribuições. É um valor alto, vis-
to que nesse mesmo ano o PMA recebeu doações de 101 diferentes 
fontes (WFP, 2019). Ao mesmo tempo, também não se pode negar 
que as mudanças implementadas pelo Programa, bem como o esforço 
institucional para aumentar o rol de doadores em número e em diver-
sificação (países, fundos multilaterais, setor privado, etc.) contribuíram 
para amenizar os efeitos da crise alimentar de 2007-2008.  

A crise alimentar também pressionou o PMA para que o sistema 
de assistência alimentar criado pela instituição desde a sua origem 
pudesse ser revisado. O Plano Estratégico para 2008-2013 proporcio-
nou uma mudança conceitual de ajuda alimentar (food aid) para as-
sistência alimentar (food assistance). Enquanto que o primeiro termo 
referia-se às doações emergenciais em espécie alimentar, o segundo 
estaria mais ligado à promoção de soluções de combate à fome e 
da segurança alimentar em longo prazo. De modo mais específico, a 
assistência alimentar estaria desvinculada da doação direta de grãos 
e ligada ao fornecimento de dinheiro para fins relacionados com a ali-
mentação (WFP, 2008).

Para o Plano Estratégico de 2014-2017, a supracitada mudança 
se manteve, com a adicional preocupação de aumentar a eficiência da 
assistência alimentar e alinhá-la a objetivos globais de combate à fome 
(WFP, 2013). O Plano Estratégico de 2017-2021, por sua vez, corrobo-
rou a importância do foco em assistência alimentar e, mais do que isso, 
objetivou promover a Agenda 2030 e os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável, aprovados pela AGONU em 2015, tendo como principal 
foco o objetivo dois: Fome Zero (WFP, 2017).
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Gráfico 3 – Contribuições ao PMA por Ano.

Fonte: Elaboração própria com base em WFP (2019).

Essa mudança de perspectiva fez com que o PMA se transfor-
masse parcialmente em uma agência de promoção de crescimento 
e desenvolvimento, além do combate à fome direta (CANUTO, 2015). 
O esforço empreendido para incentivar o aumento das contribuições 
surtiu efeito. Como se vê no gráfico 4, a contribuição ao PMA subiu du-
rante a crise de 2007-2008 e aumentou sucessivamente, alcançando 
um patamar recorde de mais de oito bilhões de dólares em 2020. Ao 
mesmo tempo, pode-se constatar a ainda forte dependência da insti-
tuição em relação aos doadores tradicionais (especialmente os EUA) 
e a fraca participação de doadores emergentes, embora se observe 
que, a partir de 2005, houve um maior descolamento entre as linhas de 
contribuição total e doadores tradicionais, o que indica que as mudan-
ças ocorridas em 2004 surtiram um certo efeito visível no aumento da 
participação de doadores não tradicionais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criação do PMA na década de 1960 adveio de uma maior 
preocupação com a agenda da fome em um cenário internacional que 
ainda se encontrava marcado por uma guerra mundial. 

Afora as preocupações humanitárias em torno de se criar me-
canismos de cooperação de combate à fome, os EUA enxergavam 
a institucionalização (interna e internacional) das políticas de assis-
tência alimentar como um meio estratégico para buscar interesses 
econômicos e geopolíticos. No campo da economia, as políticas de 
assistência alimentar estadunidenses serviram como ferramenta de 
escoamento de excedentes agrícolas, impulsionado pelo lobby do 
triângulo de ferro. E no escopo geopolítico, se constituíram como 
ferramenta de projeção da influência dos EUA em um contexto de 
disputa com a União Soviética.

No entanto, no curso da história do PMA, forças antagônicas 
atuaram para aproximar as políticas de assistência alimentar a ob-
jetivos mais humanitários e desenvolvimentistas. O anseio por uma 
maior multilateralização do Programa ganhou força com um processo 
de reformas que abriram espaço para uma maior participação de 
doadores emergentes dentro da instituição. Mas, da mesma forma, 
não se pode negar a importância que os EUA, bem como os doado-
res tradicionais, retiveram. Em outras palavras, as finanças do Pro-
grama não se sustentariam sem a participação de um grupo seleto 
de doadores: os países desenvolvidos. 

O maior problema dessa relação, contudo, está no fato de que 
as políticas de assistência alimentar internacional estadunidenses são 
ligadas a interesses econômicos de grupos nacionais e que podem 
minar os esforços do Programa em se aproximar de objetivos mais 
humanitários e desenvolvimentistas. O PMA chegou aos 60 anos com 
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um Nobel da Paz por seus esforços humanitários em nível global, mas 
ainda enfrentando entraves institucionais que desafiam o bom funcio-
namento da própria instituição.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
É viável um estudo de caso da Campanha ‘Love Myself’? O estudo é relevan-
te em vista de os estudos sobre o BTS serem emergentes no Brasil, assim 
como no mundo, e as produções de ciência voltarem-se mais para os as-
pectos de consumo do grupo enquanto produto da indústria de música pop 
sul-coreana. No que tange ao impacto político, compreende-se o BTS como 
um destaque na mídia, mas com a ausência de produções sobre sua atua-
ção junto a diplomacia cultural sul-coreana e as consequências decorrentes 
desta para a marca nacional do país. Objetiva-se com esse trabalho estudar 
o caso da promoção da Campanha ‘Love Myself’ do BTS junto ao UNICEF. 
De maneira a cumprir a proposta, foi produzido um estudo de caso, com 
a utilização dos materiais fornecidos pelos sítios eletrônicos da Campanha 
‘Love Myself’ e #ENDviolence como base. Também estão sendo emprega-
dos produções científicas sobre: a Campanha; a cultura de fãs do ARMY; 
a Diplomacia Cultural sul-coreana; o multiculturalismo; traduções e teorias 
sobre as mensagens de músicas do BTS, entre outras. Considerando que 
o BTS é um grupo global, eles conseguiram atingir um grande número de 
pessoas, independentemente da idade, mesmo com a maioria jovem, com 
as mensagens de suas músicas, e a Campanha ‘Love Myself’ foi necessária 
para expandir, tanto as barreiras da Indústria de K-Pop, como a possibilidade 
de participação dos idols dessa indústria em atos globais para a construção 
de um futuro melhor para as futuras gerações.

Palavras-chave: BTS; Love Myself; Love Yourself; Multiculturalismo; UNICEF.



232S U M Á R I O

ABSTRACT 
Is a case study of the ‘Love Myself’ Campaign feasible? The study is relevant gi-
ven that studies on BTS are emerging in Brazil, as well as in the world, and scien-
ce productions turn more to the consumption aspects of the group as a product 
of the South Korean pop music industry. Regarding the political impact, the BTS 
is understood as a highlight in the media, but with the absence of productions 
about its performance with South Korean cultural diplomacy and the consequen-
ces arising from this for the national brand of the country. The objective of this 
work is to study the case of the promotion of the BTS’ Love Myself Campaign with 
UNICEF. To fulfil the proposal, a case study was produced, using the materials 
provided by the ‘Love Myself’ and #ENDviolence Campaign websites as a basis. 
Also being used scientific productions on the Campaign; the BTS fan culture, 
ARMY; South Korean Cultural Diplomacy; multiculturalism; translations and theo-
ries about the messages in BTS songs, among others. Considering that BTS is 
a global group, they managed to reach a large number of people, regardless 
of age, even with the young majority, with the messages of their songs, and the 
‘Love Myself’ Campaign was necessary to expand both the barriers. of the K-Pop 
Industry, as the possibility of participation of idols of this industry in global acts to 
build a better future for future generations.

Keywords: BTS; Love Myself; Love Yourself; Multiculturalism; UNICEF.
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INTRODUÇÃO

A presente produção científica tem como tema as práticas políti-
cas pelo grupo de K-Pop BTS e da BigHit Music. Num recorte temático, 
será estudado o caso da Campanha ‘Love Myself’, promovida em par-
ceria com o escritório do UNICEF Coreia. As hipóteses que esse recor-
te levanta, num panorama geral, podem ser de um estudo de caso da 
Campanha ‘Love Myself’? É deduzível a necessidade de criação dessa 
Campanha? Por que junto a um órgão das Nações Unidas?

O estudo é relevante em vista de os estudos sobre o BTS se-
rem emergentes no Brasil, e as produções de ciência voltarem-se para 
os aspectos de consumo do grupo enquanto produto da indústria de 
música pop sul-coreana. No que tange ao impacto político, compreen-
de-se o BTS como um destaque na mídia, mas com a ausência de 
produções sobre sua atuação como parte da diplomacia cultural sul-
-coreana, esse sendo um ramo da Diplomacia Pública1, e as conse-
quências decorrentes desta para a marca nacional do país.

Objetiva-se com esse trabalho estudar o caso da promoção da 
Campanha ‘Love Myself’, uma parceria do grupo BTS e da empresa 
BigHit Music junto ao UNICEF. Partindo desse objetivo geral, tem-se 
como finalidades específicas e subseções do artigo: a dedução da 
necessidade de criação da Campanha ‘Love Myself’; a análise da di-
plomacia cultural sul-coreana na parceria BTS, BigHit e UNICEF na pro-
moção da Campanha.

1 Forma de diplomacia que pode ser praticada também pela sociedade civil, para além 
da práxis governamental. Esta última podendo ser com a concessão de bolsas de estu-
dos para estrangeiros, programas de intercâmbio, além de outras atividades de fomento 
pelo governo de um país de maneira a atrair a atenção estrangeira para seu país. Es-
ses aspectos também são praticados por empresas privadas, dentro de suas limitações 
(FROELICH, 2005).
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Para a construção metodológica deste artigo foi utilizada a pes-
quisa bibliográfica, com abordagem quali-quantitativa. Para o primeiro 
objetivo, existe a identificação qualitativa de artigos científicos sobre a 
temática, assim como cruzamento das informações disponibilizadas 
no sítio eletrônico da Campanha. O segundo objetivo específico tem 
um desenvolvimento com as informações disponibilizadas no site da 
Campanha, na teoria de Poder Brando sul-coreano proposta por Dal 
Yong Jin. Também apresentando nesse contexto a instrumentalização 
política do BTS, com o apontamento sobre sua parceria com o Fundo 
de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância na 
Coreia (UNICEF).

1. DEDUÇÕES PARA A CRIAÇÃO 
DA CAMPANHA ‘LOVE MYSELF’

BTS, é um acrônimo de ‘Bangtan Sonyeondan’ ou ‘Beyond the 
Scene’ é um grupo sul-coreano [de K-Pop] que tem capturado o co-
ração de milhões fãs ao redor do mundo. O grupo é formado pelos 
membros RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V e Jungkook. Eles têm ganha-
do notoriedade pela autenticidade e música autoproduzida, suas per-
formances de alto nível e as maneiras pelas quais o septeto interage 
com seus fãs, chamados de ARMY2. O grupo também quebrou vários 
recordes mundiais, estabelecendo-se como “Ícones Pop do século 
XXI”. Outro destaque do grupo está em sua presença na política inter-
nacional, iniciada com a Campanha LOVE MYSELF, em 2017, e conti-
nuada com o discurso “Speak Yourself” proferido na 73º Assembleia 
Geral das Nações Unidas (AGNU), em 2018. Essa é uma descrição 
breve do grupo, contida no sítio eletrônico da BigHit Music, a empresa 
de entretenimento sul-coreana que gerencia-os (IBIGHIT, online).

2 Sigla para ‘Adorable MC’s of Youth’. ‘Adoráveis Mestres para Juventude’, em tradução livre
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As músicas produzidas e lançadas pelo grupo de K-Pop, BTS, 
não restringem-se a um estágio da vida, apesar de seu público ser 
majoritariamente as pessoas jovens. Dentre as várias justificativas para 
a visibilidade do BTS, assim como o crescimento do seu público, estão 
as temáticas trazidas nas letras, com as dificuldades da vida, maneira 
como lidar com a saúde mental, entre outros temas comuns para públi-
cos jovens. Outro argumento, que sustenta o apego de públicos jovens 
ao grupo, está nas letras dos álbuns da ‘Trilogia Escolar’ e os da ‘Tri-
logia Jovem’3 (RODRIGUES; VIEIRA, 2018). Mesmo que as vivências 
dos membros do BTS sejam de indivíduos que passaram pelo sistema 
escolar sul-coreano, existem experiências que são compartilhadas por 
educandos pelo mundo (RODRIGUES; DUAILIBE; ASSIS, 2020).

Essa identificação com as mensagens nas letras do BTS, traz 
vários resultados positivos. Com a incorporação no cotidiano dos fãs 
do BTS, em diversos níveis, seja na descoberta da necessidade de cui-
dar da própria saúde mental, ou focar nos estudos, não constatando 
o BTS como fonte de vida, e sim de inspiração (RODRIGUES, 2019). 
Como essas mensagens são retratadas? Esses retratos podem es-
tar contidos explicitamente nas letras ou podem estar implícitos como 
símbolos, tanto liricamente, como nos music videos (mvs).

Todavia, por que essas mensagens? Os membros do BTS, como 
sul-coreanos, são advindos de uma série de situações desenvolvidas 
ao longo de sua história. Marcados por um dos desenvolvimentos mais 
rápidos do mundo, a República da Coreia conseguiu sair de uma situa-

3 Usualmente, dentro do fandom o conjunto de um certo número de lançamento de álbuns 
(mini, completos ou repaginados) encontram dentro de um período que possui narrativa e 
conceito próprios. No que tange o BTS, os dois primeiros mini álbuns, ‘2KOOL 4 SCHOOL’ 
e ‘OH!RUL2?’, assim como ‘Dark & Wild’ formam a Trilogia Escolar por terem em comum a 
temática de críticas ao sistema educacional e a sociedade sul-coreana. A segunda trilogia, 
também conhecida como 화양연화 (Hwayangyeonhwa), é formada por dois mini-ábuns e 
um álbum repaginado, todos com o nome iniciado por ‘The Most Beautiful Moment in Life’.  
A mais notável diferenciação está na nomenclatura de ‘part 1’, ‘part 2’ e ‘Young Forever’, 
com a temática comum sobre ‘o momento mais lindo da vida’, aqui retratado como a juven-
tude, desde os significados de ser jovem e livre até as dificuldades com crise de identidade 
e problemas mentais.
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ção de extrema pobreza para um dos países mais desenvolvidos do 
mundo (PAULA, 201). Os custos disso são averiguados pelo progresso 
que as novas tecnologias possibilitam a observar a sociedade, nos 
seus mais diversos níveis. No ambiente educacional, a Coreia do Sul, 
apesar da acessibilidade a educação básica e incentivos governamen-
tais, o pensamento competitivo impelido nos estudantes, herança do 
sucesso consecutivo de base neoconfucionista4, traz uma alta carga 
de estresse (RODRIGUES, 2019).

Na música N.O, o grupo expõe diversas problemáticas do sis-
tema educacional sul-coreano, classificando-o como opressor dos so-
nhos dos estudantes, tornando os alunos máquinas de estudos. Desta 
crítica, surge o questionamento: quem cuidaria deles quando fossem 
para o céu (SKY),5 dada as altas exigências dos currículos escolares? 
Uma das justificativas está de que, por anos consecutivos a República 
da Coreia liderou como o país com maior taxa de suicídio de jovens 
dentre os membros da Organização para a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OECD) (RODRIGUES, 2019). Em complemento 
à música lançada em 2013, o grupo lançou O.N, que simboliza eles 
alcançando seus sonhos, apesar das dificuldades e não aderindo, 
ou sendo subjugados às práticas viciosas da sociedade sul-coreana 
de morte pelos estudos (BOOKISH THEORIES, 2020), provindas das 
práticas costumeiros de sucesso contínuo ditadas pelo pensamento 
neoconfucionista.

4 O pensamento confucionista destaca o respeito dos filhos para com os pais, a obediên-
cia hierárquica, dos empregados para com seus empregadores, assim como dos nova-
tos para com os mais experientes. Na Coreia do Sul, a incorporação desse pensamento, 
tal qual sua difusão como ideologia do Império, surgiram com a Dinastia de Joseon 
(1392-1897).

5 A sigla SKY significa Seoul National University, Korea University e Yönsei University, consi-
deradas as três melhores em toda a República da Coreia (ROK). O jogo de palavras está 
com o significa em inglês da palavra SKY, desenvolvendo o pensamento de que após os 
estudantes sul-coreanos morrerem pela alta carga de estudo, fossem para o céu, repre-
sentado a entrada em uma das melhores universidades com o sacrifício de sua juventude.
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Existe essa visibilidade em outras letras, que opostas uma da 
outra, em que o BTS provou ser proposital ao longo de sua carreira. 
Exemplos são as músicas ‘Save me’ e ‘I’m Fine’, sendo ambigramas, 
onde a escrita delas prevê que elas sejam lidas em ângulos diferentes. 
Nessas músicas, que tem como referência uma campanha de pre-
venção ao suicídio iniciada em Cingapura em 2013, em que a pessoa 
tatuava-se com alguma dessas duas frases, que possuem significados 
opostos, a depender do estado da saúde mental da pessoa tatuada. 
Comumente, os difusores da campanha, Samaritanos de Cingapura 
(SOS), assim como interpretações trazidas de outros exemplos pelo 
ARMY, quando lê-se ‘I’m Fine’, poderia interpretar como um pedido de 
ajuda, e no ângulo inverso ‘Save Me’, significaria que a pessoa passou 
por um período difícil da vida, mas estaria lutando internamente para 
ter uma pessoa digna da própria vida (RODRIGUES, 2019).

Analisando agora sobre a Trilogia ‘Love Yourself: 起承轉結’6, 
trata-se de “um projeto iniciado pelo BTS em setembro de 2017 e que 
terminou em agosto de 2018” (BTS, 2017). Os membros enquanto es-
crevendo as músicas, produzindo, ou gravando para o primeiro álbum 
‘Love Yourself 承 ‘Her’7, tiveram percepções diferentes sobre as defini-
ções de amor a si próprio. O membro, Suga, descreveu que começar 
pelo ‘desenvolvimento’ é justificável por ser um momento formidável 
quando se está apaixonado, porque a pessoa encontra-se imersa 
nesse sentimento. Ele ainda complementou que, baseado em suas 
experiências, amar a si também significa compartilhar o amor de uma 
pessoa pela outra em momentos difíceis. J-Hope, acrescenta que uma 

6 O 起承轉結 (Kishōtenketsu), é uma distinção clássica no desenvolvimento em narrativas 
da China, da Coreia do Sul e do Japão. Em coreano fica 기승전결 (Kiseungjonkeyol), que 
continua a mesma sequência do hanja, escritos chineses na Coreia. Sequencialmente, o 
hangul dessa narrativa significam: 기 (Ki), início; 승 (Seung) desenvolvimento; 전 (Jon), 
reviravolta; 결 (Kyol), fechamento (KIM, 2020 – Tradução livre).

7 O BTS trouxe uma inversão na narrativa clássica do Kiseungjonkeyol, com o lançamento do 
desenvolvimento, 승, primeiro, em ‘Love Yourself 承/승  ‘Her’. Com os lançamentos sequen-
ciando: 起/Ki ‘Wonder’ (Início); 轉/Jon ‘Tear’ (Reviravolta); 結/kyeol ‘Answer’ (Fechamento) 
(KIM, 2020).
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das mensagens desse álbum está em “dar esperança ao outro aman-
do a si mesmo [primeiro]” e que isso permite novos começos (BTS, 
2017, Online – Tradução livre).

Os outros membros também tiveram outras visões durante a 
concepção desse projeto: JiMin colocou ser preciso “ver algo especial 
em si [...] e trabalhar isso”; Jin afirmou que, “ter autoestima, [...] não 
sacrificar-se demais pelos outros [...] ser o próprio tesouro”; Jongkook, 
expressou a necessidade de “conhecer a si mesmo”; RM descreve ser 
preciso “preencher os pequenos espaços gradualmente, amar mais a 
si”; V trouxe uma visão de que, amar a si, ajuda “a sentir-se mais con-
fortável, e reduz as emoções negativas” (BTS, 2017; GENIUS, 2017, 
Online – Tradução livre).

No curso dos lançamentos dos álbuns foram exploradas várias 
mensagens e formas que o amor influencia na vida das pessoas. Com 
Wonder, tem-se um short video8 narrando uma história no BU (Bangtan 
Universe, Universo do BTS em tradução livre), com o início de um amor. 
Em Tear, existe a descoberta de que esse amor não é tão idealizado 
em seu desenvolvimento, como as narrativas de Her indicavam, ele 
possui dificuldades, existem falhas, não-correspondências. Desses 
sentimentos e experiências de entregar-se para alguém, mas não re-
ceber o mesmo em retorno, chega-se as mensagens de Answer, com 
o fechamento de que amar primeiro a si, para depois amar o outro; 
conheça primeiro a si, depois o outro (KIM, 2020; LEEb, 2019).

Como o nome da trilogia, e os depoimentos dos membros, a 
promessa de ‘Love Yourself’ é de que o ARMY, assim como qualquer 
indivíduo que escutar as músicas, aprenderão a amar mais a si. Entre-
tanto, os membros fizeram a ressalva de que existem diversas manei-
ras de se executar tal tarefa, ela deve ser diária, em um processo de 
autoconhecimento, antes de se doar para alguém. Mesmo o BTS sen-

8 Vídeo-curto, tradução livre
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do um grupo que canta músicas em coreano, existe um rápido acesso 
ao conteúdo superficial das letras, dado que os vídeos são legendados 
em inglês, o que facilita, numa maioria das vezes, a tradução para ou-
tros idiomas em que as legendas estejam indisponíveis (LEEb, 2019).

Mas porque o BTS repassou mensagens para seus fãs, o ARMY, 
alcançarem o amor-próprio? O emprego de ações sutis dos próprios 
sentimentos pelos sul-coreanos, em seus vários níveis, que convivem 
em um contexto sociocultural com o uso de máscaras sociais. Res-
peita-se mais a ação comedida, do que a objetiva explícita. Por ve-
zes, o uso dessas máscaras gera uma supressão dos sentimentos 
nos jovens, que não conhecem outras maneiras para além daquelas 
que foram-lhes repassadas de demonstrar amor ou outras sensações 
(URBANO, ARAÚJO, 2020). Essa prática sociocultural, em parte, rela-
ciona-se às causas dos altos níveis de depressão dos jovens na Coreia 
do Sul (RODRIGUES, VIEIRA, 2018).

As respostas para amar a si mesmo são diversas, o que o Ban-
gtan apresentou na trilogia ‘Love Yourself’ foram somente alguns cami-
nhos para as pessoas que apreciam suas músicas e mensagens ou 
venham a fazê-lo. Todo esse conjunto de mensagens foram baseadas 
em experiências que o BTS, e aqueles que trabalharam nessa série 
tiveram. Todavia, se algum indivíduo, em sua apreciação dessa série 
ainda não conseguiu encontrar algum caminho ou o início de uma res-
posta para amar mais a si, talvez deva procurar em outro lugar. Afinal, o 
que o grupo transmitiu são só alguns exemplos de vivências, e em vista 
da subjetividade humana, cada um saberá o que será melhor para ser 
feliz, o que os outros podem fazer é aconselhar (BERBEGUIER, 2019).

Esses conselhos e mensagens, por vezes, são interpretados 
pelos fãs para serem posteriormente postados em várias plataformas 
digitais, seu principal meio de disseminação após o início da Neohallyu 
(Nova Onda Coreana) em 2012 (RODRIGUES, 2019; JIN, 2016). A par-
tir desse período a Indústria do K-Pop, utilizou as redes sociais para 
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expansão massiva, o que também abriu um novo período para a Onda 
Coreana, com a comunicação entre idols e fãs de maneira mais ime-
diata (JIN, 2016). De modo a aumentar os consumos e as experiências 
dos fãs de K-Pop, incluso os ARMYs, fora da Ásia

Vem sendo mediada amplamente através dos usos das plata-
formas digitais [...] que dependem delas para participarem das 
lógicas de fandom e consumirem os conteúdos disponibilizados 
pelos seus ídolos. Grupos e empresas se valem de plataformas 
como Youtube e VLIVE, para divulgar e comercializar o conteúdo 
produzido. Também é comum que os próprios artistas se utili-
zem das redes sociais para entrar em contato com o público 
(MCLAREN; JIN, 2020) e expandirem o seu potencial de alcance 
na indústria. Para além disso, os fãs de K-Pop se apropriaram 
desses espaços para potencializar seu consumo cultural da 
Hallyu (URBANO; ARAUJO et al. 2021, p. 185-186)

Conforme colocado, as traduções das letras do BTS demandam 
rapidez para o consumo dos fãs, que o efetuam de maneira volun-
tária logo após o lançamento de algum álbum ou música solo pelo 
grupo. Para além dessas práticas de fãs, existem outras maneiras de 
engajamento, de e ativismo, retratadas também pelas comunicólogas 
Urbano, Araújo e colaboradores, que foram “potencializadas pelo am-
biente online”, como algo reiteradamente praticado pelos fãs de K-Pop. 
Outros exercícios incluem

Participar de arrecadação de fundos, campanhas de reflores-
tamento, doações para instituições de caridade, voluntariado 
em situações de emergência e até mesmo protestos são parte 
cotidiana da vivência dos K-Poppers, que tradicionalmente fa-
zem isso em nome dos seus ídolos (JUNG apud URBANO et 
al. 2021, p. 186).

Essas práxis reafirmam a teoria de Lee (b) (2019, p. 77-79) sobre 
seu o Princípio da Conexão, onde os ARMY, como parte dos fandoms 
de K-Pop, não estão acima do BTS ou vice-versa, e sim estão em pé de 
igualdade, fora de um sistema hierárquico. Esse pensamento de igual-
dade permite que vários grupos de fãs do grupo, de vários países, con-
cretizem ações em nome do grupo para ajudarem determinada causa.
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Dos argumentos levantados pode-se deduzir que a necessi-
dade da criação da Campanha ‘Love Myself’ foi impulsionado pelo 
sucesso global crescente do BTS. Também sendo deduzível sobre a 
vontade dos membros do grupo e da empresa deles, BigHit Enter-
tainment9, de produzirem um ato internacional marcante, assim como 
durável para as próximas gerações. Foi colocado que o grupo possui 
um grande público jovem, isso possibilitou a escolha do escritório do 
UNICEF na República da Coreia (Coreia do Sul) como órgão respon-
sável por uma campanha que valoriza os jovens e ajudasse a melho-
rar a expectativa deles, a nível internacional, de um futuro melhor, com 
mais amor por si e pelas pessoas em ambientes que os valorizem 
como seres humanos dignos.

2. DIPLOMACIA CULTURAL  
SUL-COREANA: BTS E UNICEF

A Campanha LOVE MYSELF, é uma iniciativa do grupo BTS e da 
sua empresa BigHit Music, iniciada em novembro de 2017 com uma 
parceria oficial com o Comitê coreano do UNICEF. O intuito é o da pro-
moção do amor-próprio, conforme pode ser verificada a tradução do 
nome da campanha, assim como fim da violência, que no âmbito do 
UNICEF, volta-se para os ambientes que cercam os jovens de até 19 
anos. Parte da promoção das mensagens do BTS e do UNICEF seriam 
feitas através de hashtags no Twitter, #BTSLoveMyself e #ENDviolen-
ce. Essa movimentação social tomaria parte tanto de ARMYs, como de 
outras pessoas interessadas nas causas defendidas pelas campanhas 
LOVE MYSELF e ENDviolence (LOVE MYSELF, Online).

9 Nova nomenclatura da BigHit Entertainment após reestruturação coorporativa ocorrida em 
31 de março de 2021, com a BigHit Music tornando-se subsidiária da Hybe Corporation e 
selo dos grupos de K-Pop, BTS e TXT, assim como do solista, Lee Hyun.
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“Desde sua estreia, em 2013, o BTS traz, em suas músicas, men-
sagens de conforto para pessoas jovens” (LOVE MYSELF, 2017, Online 
– Tradução livre). Isso tornou-se mais latente com a série de álbuns da 
era ‘Love Yourself’10 que trazem músicas com significados do que seria 
verdadeiro amor. As mensagens do BTS, na citada era de álbuns, as-
sim como seus objetivos junto à divulgação junto ao UNICEF, revelam 
valores que ambos perseguem, seja como grupo internacionalmente 
reconhecido, ou uma importante organização internacional (LOVE MY-
SELF, online – Tradução livre). Essa importância dá-se na divulgação e 
promoção dos Direitos Humanos em consideração ao multiculturalis-
mo, respeito às diversidades culturais das nações as quais o UNICEF 
atua (BIJOS, 2018).

A participação do BTS pode ser justificada também pela sua 
presença enquanto um grande grupo de celebridades sul-coreanas. 
Isso além de ajudar as propostas da Campanha, também permite 
aqueles que conhecerem o grupo por meio da sua parceria com o 
UNICEF, criarem uma imagem favorável para a Coreia do Sul, tal qual 
suas outras atrações. Isso é uma maneira de execução da Diplomacia 
Cultural sul-coreana, sendo as celebridades ou heróis do país passa-
rem uma imagem positiva de seus habitantes, tornando-o um local a 
querer ser visitado, melhor explorado (LEEa, 2009).

Ressalta-se a importância do UNICEF por ser um órgão das Na-
ções Unidas, tem alcance global, e como o BTS aumenta seu públi-
co cada vez mais, fazer essa parceria torna-se importante para que a 
disseminação de mensagens que levem à paz, aos direitos humano, 
à solidariedade e entre as populações do mundo chegue ao maior 
número possível (BITTAR e ASSIS, 2015). “Eles [BTS] insistem que o 
futuro deveria diferir do passado, pois agora eles são um pilar para a 
sociedade. Pessoas precisam falar de amor e persistirem em esperan-

10 Na sequência de lançamento: Love Yourself 承 ‘Her’ (setembro/2017); Face Yourself 
(abril/2018 – Lançamento japonês); Love Yourself 轉 ‘Tear’ (maio/2018); Love Yourself 結 
‘Answer’ (agosto/2018).
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ça. Eles dizem, mesmo nesse mundo destruído por ódio e violência” 
(LOVE MYSELF, online – Tradução livre).

Em comemoração ao Dia Internacional da Amizade em 30 de ju-
lho [de 2019], a Campanha Global LOVE MYSELF do BTS lançou 
mundialmente um vídeo. O vídeo, com a participação de “Ans-
wer: Love Myself” [música] do BTS, foi uma tentativa de criar um 
ambiente sentimental, esperando enviar coragem para pessoas 
jovens sofrendo de violência ao redor do mundo. O vídeo da 
Campanha Global LOVE MYSELF mostra vários sobreviventes 
de violência curando-se e encontrando-se através da música, 
o que tocou os corações das audiências ao redor do mundo 
(LOVE MYSELF, Online – Tradução livre).

O vídeo da Campanha apresenta alguns exemplos de violên-
cias que ocorrem com os jovens em diversos cenários. “A Campanha 
Love Myself vem como um auxílio, a nível global, aumentar a eficácia 
do #ENDviolence, um projeto do UNICEF lançado em 2013. O pro-
jeto pretende criar um mundo seguro sem violência contra crianças 
e adolescentes” (LOVE MYSELF, online – Tradução livre). O BTS au-
xiliou na expansão e no conhecimento, tanto da campanha-parceira, 
como do Projeto da Organização, por meio da instalação de barra-
cas durante várias paradas de sua turnê mundial, que vinha ocor-
rendo desde abril de 2018. Havia funcionários para informar sobre 
os objetivos, assim como para a venda de determinados produtos 
exclusivos da Campanha. De modo a auxiliar para além das doações 
voluntárias, todo o lucro dessas vendas seguiria para os fundos da 
Campanha, de modo a financiar os objetivos comuns de promoção 
dos Direitos Humanos para um mundo sem violência para os jovens 
(UNICEF, Online – Tradução livre).

Segunda aponta os dados do UNICEF, “mais de 300 milhões de 
crianças entre 2 e 4 anos são fisicamente abusadas por seus cuidado-
res ou genitores; cerca de 32% dos estudantes entre 11 e 15 anos são 
violentados moralmente assediadas nas escolas” (UNICEF KOREA, 
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Online – Tradução livre). Esses são alguns apontamentos estatísticos, 
sendo a realidade dos acontecimentos peculiares de cada indivíduo e 
de que maneira será o futuro de cada jovem, se o mesmo acontecer.

Como os resultados variam, a organização elencou alguns que 
são os mais frequentes e que afetarão progressivamente as vítimas 
de violência durante a juventude. Dentre eles estão os problemas de 
saúde, em que 12% das crianças “adquiriram deficiência física, 17% 
temperamento raivoso, e 21% tornam-se alcoólatras”. Para além des-
ses também destacam-se os problemas educacionais, assim como 
dificuldades no desenvolvimento de personalidade. Essa última pro-
blemática é descrita de que “quando adultos são expostos à violência 
antes de completarem 18 anos, experienciam 30 vezes mais impulso 
suicida do que uma maioria [das pessoas]” (UNICEF KOREA, Online 
– Tradução livre).

Enquanto Organização Internacional, o UNICEF utiliza-se de 
vários instrumentos para dar fim à violência. “Eficiência em levantar 
fundos e dar suporte, reformar sistemas e legislações para proteger 
estudantes da violência, estabelecer um meio social seguro, prestar 
auxílio para genitores, cuidadores e professores”. Esses são apenas 
exemplos objetivos de várias ações da Organização, e que sua pro-
fundidade não pode ser medida em sua totalidade (UNICEF KOREA, 
Online – Tradução livre).

Após o início da pandemia de COVID-19 em março de 2020, 
ano de execução do terceiro objetivo do Plano Estratégico do UNI-
CEF (2018-2021), houve uma contenção nos projetos. Os números 
podem parecer otimistas, todavia no relatório da Organização houve 
um crescimento dos resultados, mesmo que mais lento em relação a 
anos anteriores, nos objetivos estabelecidos pelo UNICEF. Em 2020, o 
aumento estatístico foi “particularmente com abordagens inovadoras 
e comunicação digital”, isso trouxe 31 milhões de Assistentes Sociais 
treinados para auxiliarem no conhecimento sobre os cuidados durante 
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a pandemia em 23 países. Assim como 84% (acima de 85 milhões) da 
população-alvo, as UASC11 reunificadas [com suas famílias] ou colo-
cadas em atendimento, quase 137.000 UASC alcançados (75 países) 
(UNICEF, 2021 – Tradução livre).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa trouxe, em seu escopo, fundamentos para uma de-
dução mais profunda sobre a necessidade de criação da Campanha 
Love Myself e posteriormente argumentos sobre a motivação da mes-
ma ser em parceria com o UNICEF. A justificativa continua plausível 
com um aumento gradativo de estudos coreanos em emergência no 
Brasil, mas também em outras partes do mundo. Tal qual o destaque 
deles na mídia não-asiática, possibilitando uma visibilidade para cons-
trução de uma imagem positiva da Coreia do Sul para o mundo, aqui 
representada pela Campanha Love Myself em parceria com o UNICEF.

Com o cumprimento dos objetivos propostos, abrem-se lacu-
nas para que futuramente, com a continuidade da pesquisa, sejam 
levantados mais dados sobre como o UNICEF passou a tratar a vio-
lência, após essa Campanha em parceria com o BTS e a BigHit. Outro 
ponto positivo da Campanha Love Myself foi um impulso para muitos 
ARMY no Twitter de trocarem as suas fotos de perfis, antes com fo-
tografias de idols ou desenhos de gosto pessoal, por fotos próprias, 
atos que demonstram um passo para amarem mais a si. Assim como 
explorar esta temática num estudo de gênero, como fez Berbeguier, 
mas com um destaque mais racializado, ou sobre a relação com a 
melhora da saúde mental.

11 Sigla para Criança separadas ou desacompanhadas (UNICEF, 2021 – Tradução livre)
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No ato de pesquisar deve-se questionar não somente de resul-
tados positivos, deve-se questionar sobre as motivações que o BTS 
encontrou de explorar essa temática do amor-próprio. Em conformida-
de com os dados apresentados no artigo, pode-se inferir sobre como 
a sociedade sul-coreana vive de aparências, criando obstáculo para a 
expressão dos sentimentos, suprimindo-os. Essas práticas, peculiari-
dades da sociedade sul-coreana, assim como de outros países asiáti-
cos, como, por exemplo, a habilidade de dizer algo sem ser muito dire-
to, podendo até fazer ofensas a outras pessoas. É algo próximo do que 
se conhece em países não-asiáticos como “o dizer nas entrelinhas”. 
Até que ponto essa sociedade está disposta a manter algo tão tóxico, a 
ponto de a supressão desses sentimentos influenciar em casos de de-
pressão? Porque a qualidade de vida deve ser um fator imperativo para 
um desenvolvimento econômico humano, e tal condição inclui a saúde 
mental dos indivíduos. São estas questões que a sociedade sul-corea-
na parece demandar e que refletem-se no trabalho e nas campanhas 
desenvolvidas por grupos como o BTS, algo que ultrapassa fronteiras, 
como já observado.
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WORKING GROUP 1
The Challenges of Multilateralism at the Global Level and the Role of Interna-

tional Institutions

ABSTRACT 
In the dramatic moment represented by the Covid-19 pandemic, innumerable 
questions arise concerning the future of the international system. In fact, this 
pandemic has shown several contradictions within this system: for example, it 
has highlighted the need to seek greater forms of cooperation and multilateral 
policies that work, especially given the other challenges that humanity is facing 
(and that will require our quick action): we refer, for example, to climate change 
and, more generally, to the reform of global governance (GG) in a more demo-
cratic way. In this context, the role of the BRICS is important because they have 
repeatedly claimed greater democratization of GG, and their action is aimed 
at creating more inclusive decision-making processes in international forums 
(such as the United Nations and the G20). Furthermore, the BRICS represents 
a group that is fighting for greater multilateralism. In this paper, we will analyze 
the strategic role that the BRICS could play, despite some limitations and con-
tradictions, in the future multilateralism. We do this defending the importance of 
sharing common practices and narratives, overcoming divergences between 
global North and South, especially in a post-Covid perspective. We found that 
there are many areas in which the BRICS could positively contribute to enhance 
GG. However, in this work we underline the importance of giving priority to three 
main areas: climate change governance, the inclusion of civil society (we will 
focus mostly on this point) and the role that these countries play in international 
institutions such as the United Nations. Having noted the limits in these areas, 
in our opinion the BRICS should work to improve their performances in a pos-
t-Covid perspective.  

Keywords: Global Governance; Multilateralism; BRICS; Civil Society; Covid-19.
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INTRODUCTION

Global Governance (GG) has been repeatedly criticized at a glo-
bal level. In fact, while in theory it wanted to represent an increased coo-
peration and inclusion in global decision-making processes, in practice 
it instead expressed old forms of hegemony which were then reflected 
in a whole series of international institutions. For example, by means of 
international institutions such as the International Monetary Fund (IMF) 
and the World Bank (WB), Western countries, with the USA at the lead, 
have actually projected their advantage economic condition upon the 
world, thereby extending their moods and their will to the rest of the 
world (Stiglitz, 2002). Through these international institutions, Western 
countries have put into practice, especially in the second half of the last 
century, those dictates which were actually aimed at expanding their 
neoliberal system globally (Hermet, 2008). 

However, the Covid-19 pandemic has shown, once again, 
that a Western-centric leading of international affairs is obsolete, 
and that we should start thinking about a more holistic approach to 
international issues.

In this context, the role of the BRICS is key for several reasons. 
First of all, the BRICS have repeatedly claimed greater democratiza-
tion of GG, and their action is aimed at creating more inclusive deci-
sion-making processes in international forums (such as the United 
Nations and the G20). Furthermore, the BRICS represents a group 
that is fighting for greater multilateralism, especially at the financial 
level (BRICS, 2019). And finally, the BRICS stands as indispensable 
partners to build the foundations of future more inclusive international 
relations, given their economic, population, and even political weight 
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(Times of India, 2019)1. In short, the BRICS could give an important 
impetus for a reform of GG in a multilateral sense. For this reason, they 
represent indispensable partners, as a group, to lay the foundations 
for a different global architecture.

However, several limitations still undermine BRICS’ accountabi-
lity in giving new shape to GG. In particular: 1) how they will deal with 
climate change (CC); 2) which role they will give to civil society in deci-
sion making and policy making processes; and 3) in which degree they 
really want to give a decisive impulse to reforming international organi-
zations such as the IMF and/or the United Nations Security Council. We 
believe that in the aftermath of the Covid-19 pandemic, BRICS should 
clearly define which is their mission and vision of the future GG by firstly 
coping with these three areas. 

Since we have already dedicated specific research papers to 
their role in climate change governance (Petrone, 2019) and in their 
challenges and limits in reforming UNSC (Petrone, 2021), in this paper 
we will mostly focus on the role that civil society should be given to 
enhance GG and multilateralism.    

1. GLOBAL GOVERNANCE AND THE BRICS 

The term “global governance” has become deeply used in poli-
tical language in recent years. On the one hand, it is used as a means 
to describe a certain type of international order, where a larger parti-
cipation to decision making is promoted; on the other hand there are 
innumerable critics of the use of this concept. In their opinion, the term 

1 “BRICS brings together five major emerging economies, having 23 per cent of the global 
GDP and around 17 per cent of the share in world trade (they have a combined nominal GDP 
of USD 16.6 trillion). The five nations account for 50 per cent of the world economic growth, 
42.58 per cent of the world population (over 3.6 billion people), 26.6 of the world land area 
and 13.24 per cent of World Bank voting power” (Times of India, 2019)
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shows a deep lack, in terms of descriptions, of how the international 
framework works and the way in which global decisions are taken in it. 
In fact, there are several definitions given, but almost all of them define 
a process, or a set of international processes, which do not have a 
precise order. Just to take some of the definitions, Lawrence Finkelstein 
highlighted, “since the international system notoriously lacks hierarchy 
and government, the fuzzier word “governance” is used instead” (FIN-
KELSTEIN, 1995). Of the term “governance” itself, Finkelstein highlights 
its lack of definition and the fact that the word conceals a lack of order. 
He states that, “we say governance because we don’t really know what 
to call what is going on”. Thomas Weiss outlines a clearer picture of the 
term. He states that the word “governance” is employed “to connote 
a complex set of structures and processes, both public and private” 
(WEISS, 2000). It is clear that in theory, the word denotes an undefined 
mechanism, in different fields, that tries to describe a set of processes 
that lead to decisions taken by both the public and private sectors. 
In a global context, these fields range from terrorism to disease, from 
climate change to the participation of civil society in decision making, 
but also trade treaties and measures to contrast with economic crises. 
In every area thus far mentioned, and others, the decision-making pro-
cesses have been carried out with the aim of fostering a more global 
debate and involving multiple actors (stakeholders). Although the GG 
processes involve, at least in their theoretical path, a form of enlarged 
participation, there have been several critics that have outlined a num-
ber of ambiguities in the decision-making processes. As we have men-
tioned above, many critics have tended to consider this set of structures 
and processes as a way for the Western countries to impose their de-
cisions on the rest of the world. The world order that has emerged from 
Bretton Woods and the created institutions (World Trade Organization 
(WTO) — World Bank (WB) — International Monetary Fund (IMF) ), are 
seen as a means to apply “Western policies” to global problems. Jose-
ph Stiglitz (2002) describes globalization as a process managed by the 
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interests of Western powers. Specifically, Stiglitz analyzes the failure of 
the IMF policies, where an unfair voting system and a leaning toward the 
Western powers have fostered the development of a globalization with 
a global imbalance. In the IMF, the process of involvement in decision-
-making reproduces the imbalances arising from the Bretton Woods 
system inaugurated after World War II. In short, the overall architecture 
of GG in recent decades has seen Western powers as the main prota-
gonists, who, through international institutions, have dictated the timing 
and agenda of global development. 

In this scenario, between the various blocks that have been trying 
to find the converging policies on different issues, the BRICS stand out. 
In our opinion, BRICS have represented a sort of “alternative” to the mo-
dus operandi of the Bretton Woods institutions. In fact, the creation of 
institutions such as the New Development Bank (NDB)2, for example, 
represented a challenge to the West establishment, looking for alterna-
tive ways along the paths of development. 

This bloc of countries represented a “threat” regarding the Wes-
tern consolidated system that emerged from Bretton Woods. 

Furthermore, the BRICS represent a new development paradigm 
and the strongest voice of the Global South. In fact, the promotion of 
South-South cooperation, focused on aid and development coope-
ration with lots of Southern countries, is one of BRICS key points. In 
their opinion, the creation of alternative institutions devoted to finance 
infrastructure and sustainable development in emerging markets and 
developing countries, would have challenged the consolidated and 
western-centered institutions of GG. 

2 The New Development Bank (NDP) was created in 2015 and has its headquarters in 
Shanghai, China. Despite the difference in GDP between the BRICS countries, the bank was 
equipped with authorized capital of $ 100 billion, and initial capital of 50 billion dollars. For 
this initial capital, BRICS countries have participated with a percentage of 20 % for each one 
($ 10 billion) with the reasoning that an equal share for all countries would not have created 
an imbalance in the voting process. Consequently, every country has the same degree of 
decision-making power. A “revolutionary” method if we think of the imbalance in the voting 
system at the IMF.
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However, although in their intentions and in some practical out-
comes the BRICS have represented an alternative to the system of Bret-
ton Woods, different limitations still emerge regarding their purpose of 
shaping GG. As we have mentioned above, the BRICS should provide 
a more clear idea on how they will act to overcome their shortfalls in 
three key areas for a GG reform: climate change, UNSC reform and civil 
society inclusion.   

2. BRICS AND CLIMATE CHANGE3 

Climate change (CC) is a decisive benchmark to measure the 
real attitude and capacity of the BRICS to build a credible and accou-
ntable leadership, and at the same time act as global models (PE-
TRONE, 2019). Climate change represents a significant threat and 
a most pressing issue to deal with and it is still unclear if the BRICS 
can actually find a compact role in this area: are the BRICS capable 
of playing a key role in dealing with CC issues? There is no doubt that 
the BRICS industrial production processes still need energy sources, 
such as coal, which will remain so for a long time to come. However, 
despite their dependence on a fuel source related to the high rate 
of pollution, these countries have started to invest in sustainable re-
sources. This is clearly a good sign. Among the investments of the 
NDB there are huge sums that are destined to the development of 
alternative energy sources of renewable energy (ESTEVES, TORRES 
and ZOCCAL, 2016). We believe that in this context the BRICS can 
increase their credibility by trying to create a credible partnership in 
taking concrete action on climate change and within the field of re-
newable energy. In any event, China, India and South Africa are still 

3 For a more detailed discussion about this point, see PETRONE, F. (2020) “Three Ways to 
Explore the BRICS (Possible) Impact on the Future Global Order”, The Rest: Journal of Poli-
tics and Development, 10:2, 2020, pp. 6-20.
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largely dependent on coal, and both in Russia and Brazil oil and gas 
represent the main source for the primary energy demand (DOWNIE 
and WILLIAMS, 2018). At the same time, there are no encouraging 
answers when taking into consideration their shift towards alternative 
energies and the reduction of their emissions. In fact, all the BRICS 
have a low rate  on Climate Action Tracker (2021) web page: the five 
members’ achievements are classified as “insufficient” (South Africa), 
“highly insufficient” (Brazil, China and India), and “critically insufficient” 
(Russia). In 2020 India was rated “2˚C compatible”, that means that 
the country was on-track in the achievements of COP21 fulfillments. 
However, the recent pandemic “has further reduced the resilience of 
climate change vulnerable populations already at risk of displacement 
by storms, floods, droughts and other climate disasters” (CLIMATE 
ACTION TRACKER, 2021) in India. 

Thus, there is still a long way for the BRICS to go in order to fulfill 
their climate commitments, and above all to reach common targets. 
In our opinion, important steps in the improvement of their common 
strength in order to reach more “sustainable” objectives could be achie-
ved by intensifying their cooperation in certain strategic areas related 
to climate change, such as energy efficiency and agriculture (DOWNIE 
and WILLIAMS, 2018). At the same time, more accountable policies 
dedicated to mitigation and adaptation in each country would underli-
ne their real effort in reaching adequate and common goals, and also 
provide a more accountable GG shaping in climate areas, above all in 
a post-Covid perspective. 
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3. BRICS AND THE UNSC REFORM4

Although at the BRICS meetings, members seem to be cohesi-
ve in their request for UNSC reform, in practice, there remain important 
gaps. The group converges on the need to enlarge the membership of 
the UNSC to increase its representativeness. While Brazil, India and 
South Africa share a consensus on the need for enlargement, China 
and Russia emphasize with greater frequency the need to ensure that 
greater representativeness does not undermine the UNSC’s efficiency 
or challenge the current order. Russia sees a clear conflict between 
the aims of increasing representation and ensuring the UNSC’s au-
thority and efficiency. It proposes keeping the UNSC small and focu-
sed on international security and the maintenance of the veto power 
in order to reach consensus. Similarly, China defends its position to 
maintain the UNSC’ efficiency. At the same time, it calls for broadening 
the UNSC’s agenda to include issues concerning poverty and deve-
lopment, without compromising the sovereignty of member states. It 
seems that Brazil, India and South Africa are trying to challenge the 
current status quo as they believe that the current order is obsolete 
and does not reflect the current distribution of power. In any case, 
important divisions have arisen among them 

On the issue of how future representatives should be selected 
and the extension of veto power to new members. While Bra-
zil insists that future permanent members should be selected 
based on their own merits and opposes any regional selection 
procedure, India cautiously accepts it as long as it is not confi-
ned to the immediate regional grouping. South Africa is a strong 
proponent of regional selection by the AU, and wishes to abolish 
the veto altogether. (ABB and JETSCHKE, 2019, p. 181). 

4 For a more detailed discussion about this point, see  PETRONE, F. (2021) “BRICS and Glo-
bal Governance: will the grouping be able to reform the United Nations Security Council?”, 
International Studies, 58:3, DOI: 10.1177/00208817211029409.
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Thus, there is an important divergence of interests, in practice, 
between the two permanent members (China and Russia) and the 
others. In fact, China and Russia seem to be in favour of the current 
status quo, probably in order to defend their status as big powers too. 
On the other hand, Brazil, India and South Africa share a common inte-
rest in reforming the UNSC.

We believe that a more convergent position on this issue should 
be a signal of a more accountable desire to influence the future GG. In 
any case, a more inclusive UNSC could lead to more representative-
ness, thereby bringing to the heart of the UN many issues arising from 
the impact that Covid-19 has had worldwide.

4.BRICS AND CIVIL SOCIETY 

Within the international context, the role of Civil Society (CS) is 
fundamental, although it appears to be compromised. For example, 
in Western countries CS suffers limitations in its participation capaci-
ties, thereby preventing a decisive contribution in shaping policymaking 
(SCHOLTE, 2011). 

For what concerns the case of the BRICS, there are several indi-
cators that they are still struggling to build a concrete dialogue with CS. 
In our conception, CS is called to defend private interests in the public 
sphere, and consequently to play a greater ethical role. Thus, it should 
have all the necessary means by which to provide a new impetus to 
democratic processes.

In the BRICS countries, some progress has taken place lately in 
the inclusion of CS in decision-making processes. However, despite the 
progress that is being made in this sense, and which is consequently 
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of some interest in terms of giving adequate responses to global pro-
blems, it also seems that there are contradictions, these deriving not 
only from the lack of the ability to create networks but also from the 
presence of an elite in BRICS countries which plays a central role within 
CS (POSKITT, SHANKLAND and TAELA, 2016).

CS in the BRICS could play an important role in democratizing 
and fostering participatory democracy. At the same time, it could re-
present a stronger voice for the people of the Global South. In fact, the 
BRICS could become true representatives of the Global South in the in-
ternational arena, as they have repeatedly claimed because they share 
a common history with respect to the processes of colonization, impe-
rialism, and therefore of subjugation, especially by Western countries. 
This shared experience could open up new possibilities for them to 
be the new representatives of those peoples who for many years were 
repressed (PETRONE, 2019; RODNEY, 1972). Moreover, the growing 
presence (in terms of investments, cooperation, strategic partnerships, 
and so on) of the BRICS countries in the Global South, as in the exam-
ple of Africa which has steadily grown in recent decades, is an impor-
tant key point that demonstrates that the strengthening of relations may 
lead to greater development in these countries. Furthermore, this may 
also give voice to the needs of the South of the world on the world stage 
(PETRONE, 2020).

In short, new pathways are opening up for the BRICS countries 
that could truly represent new possibilities, namely those of being able 
to redirect global problems, thus becoming the spokesperson for those 
peoples of the earth who have been marginalized for centuries. In this 
sense, can CS in the BRICS also play that ethical role so as to bring 
Global South issues to the center of the global agenda, and therefore 
position them as central topics for GG and multilateralism for the future?
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There are many limitations in this sense, being both internal and 
external: internal because the governments of the BRICS countries have 
often achieved uncertain outcomes regarding the initiation of greater 
participatory processes with CS, and external because this “mission” 
should be accompanied by a strengthening of cooperation, or even an 
“alliance” between the CSs of the BRICS (MACKENZIE, 2012).

Other limitations (POSKITT, SHANKLAND and TAELA, 2016) 
highlight the fact that CS in the BRICS has often suffered from deficits 
linked precisely to their poor ability to have an active role in policy de-
bates that could have given them greater participation and decision-
-making weight (POSKITT, SHANKLAND and TAELA, 2016). However, 
over the years, there have been initiatives like the Brazilian ‘International 
Relations Reflection Group’ (GR-RI), founded in 2012, which is a dis-
cussion forum that has promoted CS participation and interest in public 
debates. Indeed, South Africa has tried to do the same by establishing 
the South African Forum for International Solidarity (SAFIS) in 2011, in 
order to increase the debate within society about South Africa’s role 
internationally. Additionally, since 2007 Russia has developed an impor-
tant international development assistance program. By doing this, and 
with a significant inclusion of CS stakeholders, Russia has become an 
active global development cooperation partner and has expanded con-
siderably its development assistance sector (LARINOVA, RAKHMAN-
GULOV and BERENSON, 2016). 

Although these initiatives have aimed to give a major impulse 
to CS, in the end, the results are as of yet quite unsatisfactory. In fact, 
it seems that in spite of efforts to significantly develop the role of CS, 
BRICS CSs remain fragmented. Above all, due to the recent pandemic 
which has created unprecedented issues and challenges for the future, 
they are in need of a new direction.

In any case, if on the one hand there have been limitations, on 
the other, various initiatives have tried to respond to this deficit. Among 
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the many initiatives which have recently emerged, one more than others 
draws more of our attention: this being the BRICS Civil Forum. This was 
launched in 2015 and is a discussion platform for CS in the BRICS cou-
ntries. The aim of this platform is to consolidate the citizens’ priorities for 
the BRICS agenda but also to act as a platform from which a series of 
civil initiatives can be proposed with the prospect of including them in 
the Agenda of the BRICS Leaders’ Summit. This is an important initiati-
ve that involves BRICS CS with the aims of providing “the leaders with 
an opportunity to look at the problems from the viewpoints of different 
groups of the population, [and] put[ting] the peoples’ needs at the heart 
of the BRICS agenda” (CIVIL BRICS, 2020). 

During the meeting in Moscow 2020, several propositions were 
presented in a final document: “Advancing BRICS People2People 
cooperation for a sustainable future”. These recommendations were 
the result of both the recent experiences mentioned at prior summits 
and of the current world situation with the Covid pandemic. In fact, in 
the document, it is stated that the work of the Civil Forum is dedica-
ted “to the key topics of BRICS development in the light of the new 
challenges of the post-Covid era. These topics include food security, 
healthcare, education and science, human capital development, labor 
legislation during digital transformation, sustainable development, cli-
mate change, agriculture, women’s agenda, and the struggle to ensu-
re the quality of the information in the era of fake news and post-truth” 
(CIVIL BRICS, 2020).

This being the case, we believe that this period seems also 
to be a great test case with regards to the issue of COVID. Thus, we 
wonder if the BRICS governments have actually been able to accom-
modate the demands of CS. In the document cited above, referen-
ces have been made to the fact that “in the BRICS countries, CSOs, 
NGOs and individual activists have been highly engaged in programs 
to help the most vulnerable groups, in assisting medical volunteers 
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to support patients and health workers in hospitals, in research and 
testing of vaccines and in supporting citizens in other countries who 
remained abroad during the border closure. Nonprofit organizations, 
media and scientists participated in information and prevention cam-
paigns and timely information notification. Under the most challenging 
conditions, these combined efforts of the civil society helped to slow 
down the spread of the virus in the BRICS countries and significantly 
consolidated government measures to combat the pandemic and its 
consequences” (CIVIL BRICS, 2020).

Thus, some positive results are arising with regard to the role of 
CS in BRICS countries. However, as the dramatic moment of the Co-
vid-19 will have important impacts in the future, we believe that a more 
central role should be played by CS in BRICS countries.

FINAL REMARKS

For what concerns the BRICS, both positive signs and shortco-
mings have been shown during the Covid-19 pandemic to date.

While globally the Covid-19 pandemic is starting to be fought 
thanks to the weapon of vaccines (albeit with strong inequalities in the 
distribution of these vaccines), we believe it is important to start wonde-
ring about how to give a more inclusive shape to the future international 
system. Covid-19, like other issues of global interest, has pressed the ac-
celerator on the importance of taking immediate action on global issues. 

In this context, emerging countries such as the BRICS group 
will play a fundamental role in what concerns the reform of GG. These 
countries are called to make a substantial contribution to the new inter-
national architecture. Although they still experience shortfalls in various 
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areas (such as the three examined in this paper), we believe that their 
contribution must be decisive for building a different world in the future. 
In particular, if their objective is to create a more inclusive governance 
towards developing countries, then it is necessary that the governments 
of the various countries develop strategies to increase cooperation and 
the convergence of intent between them. At the same time, the contri-
bution of the BRICS becomes of primary importance to affect the old 
logic of management of global public policies. In particular the climatic 
ones, but also those aimed at giving a new shape to international insti-
tutions in a more inclusive way. 

Above all, an important role will certainly be played by the CS. 
The latter, strongly affected and weakened by the recent pandemic, 
will need to have an important and decisive role both in the BRICS 
countries, and in contributing to democratizing global decision-making 
processes, multilateralism and, therefore, GG.
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WORKING GROUP 1
The Challenges of Multilateralism at the Global Level and the Role of Interna-

tional Institutions

ABSTRACT
Despite political, economic and social differences, the BRICS countries have 
been able to maintain cooperation within the bloc, with increasing efforts to 
deepen recurring themes and broadening their scope since the group’s first 
formal meeting, in 2006. Even so, there is great difficulty in articulating coo-
peration within the bloc to face the COVID-19 pandemic beyond the financial 
sphere of the New Development Bank. This is unexpected, given that at least 
three of the five-member countries already had experience in cooperation in 
health, even before the formation of the BRICS group, as is the case with India, 
Brazil, and South Africa, which make up the IBSA forum. In this paper, we argue 
that intra-BRICS cooperation can be enhanced via the NDB if the bank is used 
as a vehicle for non-economic cooperative developmental strategies, therefore 
dialoguing more in a people to people level.

Keywords: BRICS; cooperation; health; finance; Covid-19; NDB;
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INTRODUCTION

Throughout its history, the BRICS bloc has consolidated itself as 
a solid basis for South-South economic cooperation, with the institu-
tionalization of the New Development Bank (NDB) as evidence of the 
countries’ successful economic partnerships. The member countries’ 
cooperation in the fields of science, technology, and innovation have 
also shown to be promising also in non-economic fields in regards to 
health-related projects such as vaccines development. According to 
the 2012 Global Health Initiative report, after the 2008 financial crisis, 
the bloc stood out in the global community as essential donors in that 
department, especially in comparison to developed nations (ZEN & 
BUENO, 2020). 

Given such circumstances, one could assume that the BRICS 
would be well equipped to deal with the challenges imposed by the 
Covid-19 pandemic and a bloc, leading the international community in 
its multilateral Covid-relief and economic recovery efforts. As the pan-
demic advanced, however, the bloc’s cooperation has proven to be 
surprisingly uneven.

This paper argues that, even if the BRICS coalition emerged 
as an important one for materializing collaboration within the Global 
South, there is considerable room to increase non-economic coopera-
tion within the bloc as illustrated by missed opportunities in the bloc’s 
response to the Covid-19 crisis. On the one hand, the New Develop-
ment Bank’s (NDB) response has been quick and comprehensive, first 
providing assistance for healthcare emergencies and then focusing on 
financing the economic recovery in the bloc. On the other hand, it is no-
ticeable that the bloc lost an important opportunity during the pandemic 
to implement existing agreements on vaccination strategies and heal-
thcare equipment, as the national responses have prioritized bilateral 
cooperation over multilateral negotiation. 
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In the light of this diagnostic, the present work aims to analy-
ze the different opportunities for cooperation (both taken and missed) 
presented to the BRICs by the Covid-19 pandemic and to consider 
possible theoretical and relational explanations to bloc’s success and 
challenges in that front. In the first section, we will look at the role played 
by the New Development Bank in responding to de Covid-19 crisis. 
The second section will dive into the dynamics of pandemic-related 
non-economic cooperation between country members. In the third sec-
tion, we hope to examine the reasons behind the achievements and 
missteps of the bloc’s response to the pandemic and explore future 
opportunities for collaboration.

1. THE NEW DEVELOPMENT  
BANK’S COVID-19 RESPONSE:  
FINANCE FOR HEALTH RELIEF 
AND ECONOMIC RECOVERY

The most concrete success story of BRICS cooperation is the es-
tablishment of the New Development Bank (NDB) (DEUS et al., 2019). 
Since its first operations in 2016, the NDB has consolidated itself as 
a reliable partner in BRICS development cooperation (NDB, 2020). 
Arguably, for an extremely young  development financial institution, it 
stands out due to the centrality of equality in its governance - a revolu-
tionary move in multilateral development banking. Two other claims of 
originality justify the “new” in the NDB: advancing product innovation 
in sustainable infrastructure investment, and the bank’s aim to build its 
capital base by issuing green bonds denominated in BRICS national 
currencies (COOPER, 2017). It should be noted, however, that while the 
Bank’s operations focus on promoting long-term sustainable infrastruc-
ture, it is not yet possible to assess the extent to which they have ma-
tured into developmental opportunities (PEREIRA, 2020). In this sense, 
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even if the NDB is the bloc’s most successful platform for economic 
cooperation, further research is still needed to understand the limits for 
its engagement with the BRICS non-economic cooperation. 

In the BRICS countries, the Covid-19 pandemic brought both 
internal disruptions through the highly unequal impacts of lockdowns 
and external disruption in the failure of multilateral solutions to fight the 
crisis. South Africa, Russian and Chinese leaders took radical steps 
to flatten the transmission curves, while Brazilian and Indian federal 
authorities struggled in negligence to articulate national directives to 
protect its citizens. However, the emergency need for greater fiscal 
expansion in health and social infrastructure to save lives implied an 
effort by the BRICS countries to push for economic cooperation in 
the NDB.  In some cases, for instance in Brazil and South Africa, the 
fiscal stimulus of the emergency relief programs interrupted a period 
of excessive focus on austerity - effectively smoothing the negative 
impacts of the pandemic in poverty and structural inequalities. At the 
same time that health systems went through a stress shock, socioe-
conomic assistance in the form of income guarantee was a pressing 
necessity to provide relief in times of distress. 

The urgency of the crisis implied that the traditional model of 
multilateral developing banking had to be accelerated in processing, 
approving, and disbursing the Bank’s capital towards the member 
countries. Thus, the NDB developed a special approval procedure to 
speed up its operations, the Fast Track COVID-19 Emergency Assistan-
ce Response Facility (Facility from here onwards). The speed and flexi-
bility with which the Facility approved an investment of up to $10 billion, 
first in emergency relief for health response and, later on, economic 
recovery packages,  shaped the institution’s response to the Covid-19 
crisis (NDB, 2020). As of March 2020, the Bank had already approved 
emergency loans for China and India, becoming the first MDB to issue 
a Covid-19 related bond and disbursing the full amount of the operation 
within one month of the request. By 2021, emergency sovereign loans 
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for all countries have been approved, with Brazil (2), Russia (1), India 
(1), China (2) and South Africa (2). Figure 1 (ANNEX I) summarizes the 
details on the operations, thus providing evidence to the core of this 
paper’s argument that the NDB is the BRICS’s most successful financial 
cooperation institution. In this sense, this cooperation could potentially 
be used to enhance BRICS cooperation in areas such as health and 
sustainable development. 

2. BEYOND THE NDB:  
BRICS (UNDERWHELMING) 
RESPONSE TO COVID

As previously stated, the BRICS have a long history of partner-
ships in the fields of science, technology and health. It is important to 
remark that India, Brazil and South Africa had already worked together 
on public health issues, most notably in 2001, when the three coun-
tries were actively involved in lobbying for a consensus to address the 
negative effects of the WTO Agreement on Trade-Related Intellectual 
Property Rights (TRIPS). The issue represented a major concern in the 
developing world, as it limited access to affordable medicines. The 
campaign led to the 2003 WTO General Council Decision (the TRIPS 
Waiver) that allowed developing countries to export locally produced 
generic drugs to countries facing public health crises, thus ensuring 
poor countries’ access to cheaper versions of patent pharmaceuticals 
(STUENKEL, p. 211, 2020).

As very populous countries, BRICS cooperated regularly the fol-
lowing decade, within the framework of the IBSA grouping specially, 
until the first BRICS Health Ministers’ Meeting was held in Beijing on July 
11, 2011, one year after intra-BRICS cooperation was officially initiated, 
when there is finally an opportunity to bring Russia and China into public 
health advocacy discussions.
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Health Ministers from the five countries have held regular mee-
tings, usually in parallel to OMS and BRICS’ head of States conferen-
ces, aimed at promoting opportunities for collaboration. In 2011 the 
bloc signed the Beijing Declaration focused at facilitating technolo-
gy transfer between the countries and  straightening BRICS pharma 
industries and healthcare systems through south-south partnerships 
(ZEN & BUENO, 2020) and ino established the BRICS Tuberculosis 
Research Network in 2017

Many of BRICS sanitary agreements and initiatives, however, 
ended up not being fully implemented, as was the case of the bloc’s 
commitment to take a bigger role in the Global Outbreak Alert and 
Response Network (GOARN). Another unfulfilled commitment was 
that, established in 2018, of creating a BRICS vaccination center, so-
mething that could have had a significant impact in the block’s han-
dling of the Covid-19 pandemic as protagonists of vaccine research 
(ZEN & BUENO, 2020). 

Even though the BRICS failed to move forward with the bloc’s 
vaccination center, the countries have still taken a significant role in-
dividually in regards to the development of Covid-19 vaccines. Accor-
ding to Fiocruz, as of early 2021, “half of all 20 Covid-19 vaccines in 
existence was researched, developed and produced in BRICS” (BUSS, 
HOIRISCH & ALCÁZAR, 2021), with China being responsible for six, 
and India and Russia for two each. 

That did not happen by chance. China currently plays a leading 
role in the research and production of innovative vaccines for a series of 
different diseases. India houses the world’s largest vaccine manufactu-
rer, The Serum Institute of India (SII), which produces 1.5 billion doses of 
20 different vaccines every year, 80% of which are exported to 165 cou-
ntries, at one of the most affordable costs in the world (HITNER, 2021). 
Brazil, also, “has two internationally recognized public biopharmaceu-
tical institutes”, Instituto Butantan and Biomanguinhos/Fiocruz. Russia 
has “massive capabilities in medicine and in the biological sciences’’ 
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(BUSS, HOIRISCH & ALCÁZAR, 2021) and South Africa has an “outs-
tanding performance in public health programs” (BUSS, HOIRISCH & 
ALCÁZAR, 2021).  

Given that, it sounds surprising that BRICS have failed to organi-
ze as a bloc on the subject of Covid-19 vaccine, and pandemic respon-
se in general beyond the scope of the NDB. The struggle to uniformly 
was evident, for example, when in 2020 India and South Africa submit-
ted a proposal for a temporary waiver of patents on Covid vaccines. 
The proposition, however, did not meet the consensus needed for WTO 
amendments related to intellectual property rights, being opposed by 
the US, EU, UK, Norway, and, surprisingly, Brazil. Since then, the Brazi-
lian government has come around to a certain extent and in June 2021 
BRICS foreing ministers had a virtual meeting where the bloc agreed 
to support negotiations at the WTO for the patent waiver. There was, 
however, no explicit mention of backing the waiver itself with Brazil’s 
representative mentioning their inclination towards a “middle path” whi-
ch aims to “increase and diversify the production and dissemination of 
vaccines, mainly in developing countries, with better use of idle capa-
city” (THE WIRE, 2021). 

That is not to say there was a total lack of cooperation, but much 
of the partnerships established between the countries in that area over 
the past 18 months took place bilaterally. During the early days of the 
pandemic, when the use of hydroxychloroquine was first being consi-
dered as a way of treating Covid-19 and its ineffectiveness was not yet 
widely recognized, Brazil reached out to India for supplies to produce 
the drug. That happened despite India’s restriction on the export of 
medicines (ZEN & BUENO, 2020). 

Russia and India have been working on recognizing each other’s 
Covid-19 vaccines and recently unveiled plans to start producing Sput-
nik V doses in Indian soil (NIKOLSKAYA & OSBORN, 2021). Russia has 
also turned to Chinese companies in an effort to scale up Sputnik V pro-
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duction and meet the country’s exportation target of the vaccine (WU & 
LITVINOVA, 2021). Furthermore, South Africa has recently started vac-
cinating children and teenagers with China’s Sinovac Biotech Covid-19 
vaccine as a part of the drug’s Phase 3 clinical trial (MAGOME, 2021).

 It is worth pointing out that many of the opportunities for bilate-
ral cooperation established can be attributed to the bloc members’ sub-
national entities, especially when it comes to Brazil. During the pande-
mic Brazilian governors and mayors have tried to distance themselves 
from the federal government, which has become a cautionary tale for 
pandemic management due to the lack of coordination between federal 
and local government and even the former’s denial stance regarding 
the pandemic. Brazilian subnational leaders started, therefore, organi-
zing in groups as well as independently reaching out to other countries, 
particularly China, for medical supplies and protective gear (MADEIRO, 
2020). During the past year and a half a series of donations have been 
made, both by the Chinese government and members of the private 
sector. However, in July 2021 newspapers started reported cases of 
said donations being left in the airport for over a year, leading to the 
disposal of 58 kg of rapid tests for inadequate storage (LUIZ, 2021).

On another front, the state government of São Paulo established 
a partnership with the Chinese laboratory SinoVac which allowed for 
phase 3 testing of the company’s vaccine in the state and its production 
by Instituto Butatã.   As it was the first to be delivered in large quantities 
CoronaVac played a major role in the early stages of Brazilian vaccina-
tion efforts and as of July 2021 represented approximately 40% of all of 
the doses applied (LISBOA, 2021). 

Still in regards to vaccine procurement, Consórcio Nordeste, a 
group of fourteen Brazilian states and two counties made a request to 
import Sputnik V in March 2021. The demand, however, was stopped 
by Anvisa due to lack of consistent data on the vaccine. In June 2021 
the National Health Surveillance Agency of Brazil (Anvisa) approved the 
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import Sputnik V, as well as Covaxin, doses, with the condition that extra 
studies of its effectiveness would be carried out and new data would be 
delivered by the providers before the distribution (HITNER, 2021). Ho-
wever, deliveries were delayed and in August the consortium informed 
that the purchase was suspended (BERTONI, 2021). 

3. OPPORTUNITIES FOR BRICS 
NON-ECONOMIC COOPERATION 
AFTER THE COVID-19 CRISIS 

None of the five BRICS ever declared global governance as a 
full-fledged goal. Considering the European Union (EU) as a model, a 
structure at the center of global public health efforts was never expect-
ed from the BRICS group. In this sense, although BRICS countries are 
considered very important in COVID-19 response due their large terri-
tories and big populations, the bloc never showed itself as a platform 
for setting standards and rules of conduct for transnational issues of 
international cooperation for the pandemic’s response. First, because 
this implies that the BRICS would have to assume primary responsibility 
for maintaining the global public health order. And also because the re-
sources at their disposal are not sufficient to support such a structure.1

One possible argument for the optimistic expectations held by 
the bloc’s enthusiasts about BRICS leadership in COVID-19 response 
has to do with the lack of help from less affected EU countries, whi-
ch only increased once Russia and China started providing support 
to them, even though it was for geopolitical reasons. It took more than 
three weeks from the moment the WHO declared that a pandemic was 
underway for the G20 to hold a virtual emergency meeting regarding 

1 Bordachev, T. et al. (2020).
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the economic crisis. Actually, the global health issue threw the geoeco-
nomic rivalries, especially between G7 member countries and the de-
veloping countries, BRICS included. Practices such as sanctions, trade 
and information wars, or the arms race continued despite the pandemic 
alert. (BORDACHEV. et al. p. 11-13, 2020).

There is still another possible cause for low cooperation outside 
NDB’s sphere related to the “lack of a BRICS identity”, i.e., if Brazil 
contributed a lot in the past with its global health engagement based 
on the idea of health as human right, during the SARS-CoV-2 pande-
mic this not necessarily true, as the Brazilian Federal Government acts 
aforementioned. 

Yet, the literature points four models of BRICS international enga-
gement were identified: issue leadership; opportunity seeking; region 
organising and region mobilising (HARMER, A. et al., p. 6, 2013). Taking 
into account the evidence of the operations approved in the figure 1 of 
the annex, it is possible to affirm that none of the four branches were 
fully addressed by the BRICS in the last 18 months. This diagnostic 
brings us back to the question about the purpose and the future of 
intra-BRICS cooperation mechanisms. 

Considering that NDB is now the most prominent BRICS’ tool, 
it is not totally inaccurate to point that the group chose the Bank as its 
preferential platform to deal with transnational problems which globali-
zation creates or exacerbates and which cannot be solved unilaterally 
or through bilateral diplomacy. Inside NDB, there are not the decision 
making asymmetries or the sense of “structural knowledge” as in the 
World Bank, for example. 
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FINAL REMARKS

The BRICS process is in many aspects still a work in progress. In-
deed, as argued in this paper, the bloc has advanced in several impor-
tant areas such as development finance which are crucial for allowing 
for more cooperative developmental strategies in the member coun-
tries. In fact, the New Development Bank is the bloc’s most successful 
institution exactly because it materializes the convergence of interests 
of the five countries to provide finance for development and relief in 
times of social distress - as attested by the banks quick and significant 
Covid-19 fast-track facility. However, despite the great enthusiasm with 
which the institution was created, it is still difficult to assess whether the 
bank has assumed the main role of BRICS cooperation to the expense 
of non-economic fields of cooperation. 

This paper argues that the success of the NDB in financial coo-
peration could effectively be used as a case study to enhance the bloc’s 
ability to form consensus and expand its cooperation strategies to heal-
th-related topics. In the particular case of the Bank’s Covid-19 respon-
se, the fast-track facility guaranteed and expanded the maintenance of 
the basic social security mechanisms, favoring the conditions of social 
distancing, the purchasing of health equipment and the entire fiscal 
effort to fight the pandemic in order to save lives. In a later step, the 
facility was also deployed to allow for socio-economic investment in 
infrastructure therefore incentivizing the economic recovery. However, 
the successful financial cooperation of the facility was not used to back 
the production of vaccines on a global scale, nor to allow for an effective 
multilateral cooperation within the BRICS in the pandemic. 

In this sense, the bank’s success could be seen as happening 
at the expense of other important areas of the BRICS process, such as 
multilateral health and non-economic cooperation. This phenomenon 
could be attributed to the political-economic challenges faced by the 
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bloc, but it is important to state that the bank’s cooperation model re-
flects a top-to-bottom approach to development in which the role of civil 
society in shaping the bloc’s priorities is residual. As argued, the Co-
vid-19 crisis shows that the bottom-to-middle perspective towards the 
BRICS is beneficial to formulating inclusive developmental strategies in 
the bloc reflecting the local needs of development for and by people. 
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ANNEX I:

Figure 1 - Description on the operations funded in the fast-track procedure.

X Emergency combatting  Economic recovery

Brazil

USD 1 billion,  July/20

The Program will support (i) the 
maintenance of minimum income 
levels for informal, self-employed 
and unemployed workers with the 
Basic Emergency Aid; and (ii) 
families under the cash transfer 
Bolsa Familia Program that are also 
eligible for the Basic Emergency Aid. 
The Program seeks to contribute to 
improving the living conditions of 
vulnerable people, in the face of the 
COVID-19 crisis, which is affecting 
income and employment levels. 

USD 1 billion, December/20

The NDB’s loan (Loan) is to support the 
recovery of the Brazilian economy by 
providing resources for the Government 
of Brazil (GoB) to capitalize the FGI-
-PEAC Fund that provides guarantees 
to participating Financial Institution 
(FIs) on loans provided to SMEs.
This programme aimed to support
(i) the GoB in its efforts to main-
tain jobs and income and
(ii) economic recovery through an
enhanced credit access pro-
gramme for small- and medium-
-sized companies (SMEs).

Russia

USD 1 billion, March/21

The Program envisages suppor-
ting the country’s healthcare 
sector and is mainly focused 
on payments to frontline health 
workers, including doctors, nurses 
and medical staff, who provide 
medical care for the diagnosis and 
treatment of COVID-19 infections.

-

India

USD 1 billion, April/20

This Program will enable recovery of 
economic and social activity through 
procurement and deployment of 
critical healthcare goods and servi-
ces. The Program will also provide 
financial resources to support the 
GOI in strengthening its social 
safety net to reduce the economic 
and social impacts of COVID-19.

USD 1 billion, December/20

The Program will support GoI in 
its efforts to contain the economic 
fallout of the COVID-19 pandemic 
and start economic recovery. The 
Program shall finance the expendi-
ture on works categorized as Natural 
Resource Management works under 
MGNREGS, in the top ten states of India 
in terms of MGNREGS expenditure.
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China

RMB 7 billion, March/20

The objective of the Program is to 
provide emergency assistance to 
China in combating the outbreak of 
COVID-19, through fiscal support to 
key stakeholders, at the national le-
vel, the provincial levels of the three 
provinces, and the municipal levels 
within the provinces. The Program 
will contribute to China’s ongoing ef-
forts to minimize the health and eco-
nomic consequences of the outbreak, 
and lay a solid foundation for a more 
resilient health system and quicker 
economic recovery in near future.

RMB 7 billion, February/21

The Program will support China’s 
urgent need to restore production 
and create jobs. To reinforce the 
efforts and achievements made by 
the Government, it will also extend 
support to sustainable development of 
China’s economy over the long term.
The loan proceeds will be utilized 
for projects in the sectors directly hit 
by the COVID-19 pandemic such as 
trade, logistics, agriculture, health, 
labor intensive infrastructure sectors, 
as well as innovative and high-tech 
infrastructure promoted by the Chinese 
Government to sustain recovery, and 
to support sustainable development.

South 
Africa

USD 1 billion, June/20

The objective of the Program is to 
assist the Government of South 
Africa in its efforts to combat the 
outbreak of COVID-19, minimize 
the loss of human life, and reduce 
social and economic losses.
The Program will enable recovery of 
economic and social activity through 
(i) procurement and deployment 
of critical healthcare goods and 
services, which will enhance South 
Africa’s disease detection and diag-
nosis, infection prevention and con-
trol capacities; and (ii) increasing the 
amount of social grants paid out to 
beneficiaries to strengthen the coun-
try’s social assistance measures du-
ring the outbreak period, which will 
assist in reducing economic losses.

USD 1 billion, June/21

The objective of the Program is 
to support the GoSA in its efforts 
to contain the economic fallout of 
the pandemic and start economic 
recovery. The Program aims to create 
job opportunities, sustain priva-
te consumption and provide public 
services, therefore contributing to 
economic recovery in South Africa.

The Program focuses on creation of 
employment opportunities in South 
Africa, in particular about 700,000 jobs 
in the first phase of the PES, together 
with social protection measures for 
active labor market participants that 
temporarily lost their jobs, in order to 
help them remain on the labor market.

Source:  Own elaboration based on the NDB operations database (NDB 2021).
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WORKING GROUP 1
The Challenges of Multilateralism at the Global Level and the Role of Interna-

tional Institutions

ABSTRACT
Just as it is in the European Union, in the MERCOSUL configuration, nationals of 
each Member-state also hold a supranational citizenship status, however, such 
condition and its entitlements and obligations are almost invisible to its carriers. 
When comparing the constituent legal documents of the EU and MERCOSUL, 
it is possible to identify many similarities, including the aspirations, such as the 
enhancement of their peoples´ living conditions, which may indicate that they 
participate in the same category of legal order. Nonetheless, one is seeing as an 
integration area, whereas the other is perceived as a half-way common market. 
Based on the International Relations´ scholarships under the New Regionalism 
approaches that claim that integration can be developed and enhanced by all 
persons and institutions involved in the integration process, this research´s 
hypothesis is that, if rather than tagging MERCOSUL as only a common mar-
ket, scholars, governments and the Mercosulean institutions themselves start 
addressing it as a legal integration area, within time, supranational citizenship 
for all the peoples within the area could be more than just a dry and abstract 
declaration, known by only a few, as it is today. Under that hypothesis, this pa-
per will provide a contribution by demonstrating (1) the similarities between the 
Mercosulean and the European legal orders and (2) how the management of 
the EU legal system allowed a faster and deeper development of the European 
integration process and with it, of the European citizenship.

Keywords: Regional Citizenship; Integration processes; Social Constructi-
vism; Law.
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INTRODUCTION

It has been mentioned, more than a few times, during the pa-
nels of the “II Seminar on the State and Institutions” that it is urgent to 
achieve a universal citizenship and that it has to be able to reach the 
peoples´ everyday life. Those are extremely challenging tasks and the-
refore should be subject to contributions from all possible sources and 
fields. With that in mind, the aim of this research on regional or supra-
national citizenship is to provide a contribution by showing how national 
and supranational institutions, such as the ones within MERCOSUL and 
the EU can have an important role in expanding the integration proces-
ses which, in its turn, may set the field for a wider and more profound 
access to a concrete citizenship beyond the national State and towards 
a universal citizenship.

The research scheme starts with the design of supranational citi-
zenship in the EU and MERCOSUL. Subsequently, the paper demons-
trates that both systems have very similar legal structure. The following 
stage is to determine how the actions of national and supranational 
institutions and persons can contribute to the enhancement of the inte-
gration processes, issuing the argument that we, in our own institutions 
can contribute to the implementation of a citizenship beyond the natio-
nal states in the Mercosulean area: the Mercosulean Citizenship.

1. SUPRANATIONAL CITIZENSHIP

If there was ever any doubt that globalization is a process that 
leads to an ever-narrower interdependence, not only between States, 
but also between peoples, the Covid 19th pandemic definitively settled 
the matter for, as the Director-General for the World Health Organiza-
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tion1 stated “We’re in this together, to do the right things with calm and 
protect the citizens of the world. It’s doable” 2.

Protecting the citizens of the world is doable, or, at least, it 
should be. However, safeguarding people requires institutions, pro-
cedures, actions and, ultimately, some degree of solidarity, and there 
is where the designation the Director-General used – citizens – comes 
into relevance.

Throughout most of the western history, protection has been an 
entitlement ensured to citizens, a category of people considered equal 
in rights to be afforded by the institutions such as the States.

Differently from the option made by the Classic States (e.g., 
Greek States), Modern States provide citizenship – equality on rights 
and obligations – to all those who have a relationship of nationality with 
it, which means that, under the Modern State paradigm, nationality and 
citizenship can be considered interchangeable words.

However, citizenship can be found beyond the limits of the State, 
based on much broader grounds.  

Citizenship is perhaps one of the most addressed subjects in 
researches that discuss the relationship between the States and its 
people. As it traces back to ancient Greece and has acquired many 
different meanings throughout history (PINSKY; PINSKY, 2016), it is not 
an easy concept to define objectively.

Jorge Miranda (2009) asserts that citizenship is (I) a principle 
of the modern state (II) status for the States´ people; (III) the partici-
pation in a democratic state´s affairs and (IV) the capacity to vote and 
be elected. When referring to international law, the author sustains that 

1  Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

2  Opening remarks at the media brief on that fatidic March 20, 2020.
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citizenship can only result from an effective connection between the 
person and a State and claims that European citizenship is not real 
citizenship for it is not autonomous from national citizenship. 

In her “Deserving Citizenship”, Ricky van Oers (2013) asserts 
that citizenship is a concept that gathers three dimensions, it is a legal 
status, an activity, and an identity.

In T.H. Marshall´s theory (1950) citizenship, is a status or a con-
dition of equality in civil, pollical and social rights between people or 
groups of deserving people in accordance with the culture, place and 
time it is embedded.

Hartley Dean brings in a “post Marshallian” concept of citi-
zenship, arguing that the “rights of citizenship are socially constructed” 
(2014, p.128).

It is therefore impossible to speak of “citizenship” without making 
a choice of which perspective to adopt. 

Given that the subject of the present research is a citizenship that 
lays beyond the national State, any concept that sets citizenship as a 
notion dependent on the State, should be rejected or, at least, set aside 
in behalf of concepts that extols its content. Thus, for the matter of this 
research, citizenship will take the equality element of Marshall´s theory 
(right to equal access), added to the new lenses brought by Hartley 
Dean and combine it with the argument developed by the International 
Relation´s social constructivists.

IR´s social constructivist theorists, such as Alexander Wendt 
(1995), argue that it is through the structures of shared knowledge in 
which something is surrounded that it acquires meaning. Accordingly, 
under the social constructivist approach, citizenship may mean whate-
ver the knowledge shared by the actors involved perceive it to be. Such 
cognition (PELTONEN, 2017) will be the guiding reference for the term 
in this research.
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The first supranational citizenship to be formally established was 
the European one, legally addressed by the Treaty of Maastricht, in 
1992, whose article B stated that one of the Union´s goals would be 
“to strengthen the protection of the rights and interests of the nationals 
of its Member States through the introduction of a citizenship of the 
Union”, however, the institution of the regional citizenship as a status 
with a specific content came only in 2007, with the Lisbon Treaties.

The article 9 of the Treaty on the European Union (TEU) states that 
the European citizenship is added to the national one, already changing 
the dynamic by which citizenship is ruled under the modern State´s 
system for which, as a rule, citizenships are exclusive and exclusionary.

It is, however, the article 20 of The Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU) that defines the requirements for the acquisi-
tion of the supranational citizenship, as well as the rights that it entitles 
its holders, providing it with a (positivist) content.

According to the TFEU, European citizens are entitled to enjoy 
rights, such as the ones established by the European Fundamental 
Charter, and be subject to the duties assigned by the EU treaties, 
including the right to move and reside freely within the territory of any 
Member States; the right to vote and to stand as candidates in elec-
tions to the European Parliament and in municipal elections in their 
Member State of residence in equal conditions as the nationals of that 
State; the right to enjoy, in the territory of a third country, the protection 
of the diplomatic and consular authorities of any Member State on the 
same conditions as the nationals of that State; the right to petition, to 
apply to the European Ombudsman, to address the institutions and 
advisory bodies of the Union in any of the EU official languages and 
to obtain a reply in the same language.

Hence, normatively speaking, the European citizenship is a sta-
tus that grants political, civil and social rights and obligations to its hol-
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ders equally, but, within the theoretical rationale of this research is con-
sidered to be more than that, it is a social structure that allows people 
from different nationalities and cultures, with a broad array of identities, 
to exchange ideas and conceptions, creating a new space for the de-
velopment of shared knowledge which produces the conditions for the 
rise of other new social structures that may (or may not) improve peo-
ple´s understanding of each other as well as their chances of fulfilling 
individual and collective interests. Thus, the establishment of a regional 
citizenship has the potential to build not only a new meaning to the con-
cept of citizenship, but also, a greater sense of solidarity.

Ultimately, the European citizenship is a mechanism for breaking 
the exclusionary rationality of national citizenship, redefining the sense 
of belonging.

On the MERCOSUL side, the supranational citizenship was for-
mally established by the Decision n. 64 of 2010 which was later com-
plemented by the Decision n. 32 of 2017 that introduced the “Estatuto 
da Cidadania” (Citizenship Statute), a diploma drafted as a program 
to progressively implement rights and duties for the Member State´s 
peoples by, among other measures:

I. Facilitating the movement of Member States´ nationals within the 
Mercosulean area;

II. Integrating border control policies;

III. Inserting references to MERCOSUL onto nationals´ identification 
documents 

IV. Enhancing the Mercosulean Social Charter

V. Integrating of the Member States´ social security systems

VI. Developing regional programs on work and employment
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If one considers the entitlements attributed to citizens (Marshall), 
however, the Mercosulean citizenship can be traced far back to 2005 
when the Parliament Constituency Protocol established that nationals 
of all Member-States had the right to directly vote on the Parliament 
elections, entitling the merconsuleans with the political citizenship, and 
if one takes the claim that it is the freedom of movement that sets a 
supranational citizenship (COSTA, 2019), it is possible to trace Merco-
sulean citizenship back to 1991, when MERCOSUL was created, which 
means that in terms of its objective content (citizenship in Marshall, but 
not in Dean) the Mercosulean citizenship was chronologically parallel 
to the European one. Thus, what could explain the fact that the Merco-
sulean citizenship is, till this day, invisible to its holders? This research 
claims that, for supranational citizenship to be concrete, it needs even 
more social construction than the national one. While the citizenship 
provided by the State might leave thousands of people excluded from 
basic rights in their everyday life, some of it is apprehended by all its 
holders, such as the sense of shared values. That is not the case for 
supranational citizenship. 

The establishment of a supranational citizenship on a legal do-
cument and the description of the entitlements that such status gua-
rantees is, without a doubt, the starting point for de development of 
such citizenship, as the rule of law remains one of the highest values 
for western societies, but that is just one indispensable element of it.

Kühnhardt argues that “when regions turn into a regional grou-
ping, they begin to create new realities” (KÜHNHARDT, 2010, pp.1-2) 
and those new realities claim new conceptions, such is the case of the 
supranational citizenship.

Despite having a long path ahead to become concrete on its 
holders´ everyday lives in all its promises, the European citizenship is 
already somewhat tangible, which means that it is a social structure that 
is presently apt to set grounds for shared understandings and for the 
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building of communal meanings, indispensable to the construction of a 
future universal citizenship. Although on its own terms, the same path 
has to be taken by MERCOSUL.

2. INTEGRATION LAW

The national State, forged as an independent, autonomous 
and presumably legitimate source of all legal instruments that rule 
everyday life is no longer able to offer the security that people need to 
develop themselves in societies touched by the globalization (BAU-
MAN, 2005). Hence, seeking other sources of support and social 
cohesion became necessary. 

Ssupranational entities created by regional integration proces-
ses have the potential to, at the same time, allow individuals to live in 
a plural and fluid structure, while affording them with a complementary 
sense of security. 

However, to achieve such positive effects, the interest of all peo-
ples involved in the regional integration processes have to be taken 
into account. Therefore, in such structures, it is essential to establish 
not only a safe, but a democratic space for all the cultural exchanges to 
take place for, as claimed by Castro (1996), “if what is sought is integral, 
social, cultural and material development, the integration that interests 
us is the one that best contributes to accomplish it with everyone and for 
all the people3”. Thereof the need to advocate for integration systems 
carefully constructed under a discursive and democratic rationality as 
part of a general theory, applicable to any integration system.

3 Free translation from the original: “se o que se busca é o desenvolvimento integral, social, 
cultural e material, a integração que nos interessa é aquela que melhor contribua para reali-
zá-lo com todos e para todos”. 
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Unquestionably there are a number of variables that affect the 
integration processes, triggering them to be much more complex than 
any theory may foresee or argue, and these variables are not the same 
in every region, consequently each should be examined individually 
and deeply, with special regards to its empirical peculiarities and parti-
cular impacts of globalization on each region´s political and economic 
orders (PIERSON, 2004).

However, if the goals legally set by the integration process are the 
same, the legal analysis can depart from such common bases onto the 
development of shared parameters and univocal theories. 

Under said theoretical framework, MERCOSUL and the Euro-
pean Union can be examined in parallel.

Despite appearing very different, the legal constituent docu-
ments of MERCOSUL4 and the EU5 carry a few, but relevant simila-
rities: both established an international legal person to fulfill the goal 
of engaging on an integration process, both processes are aimed at 
improving the living conditions of people through economic develo-
pment with social justice; both provided the new international legal 
person with the authority to negotiate internationally on behalf of its 
members, both determined the harmonization of national legislation 
on matters relevant to the integration process; both created suprana-
tional legislative bodies under the principle of representativeness of 
states and peoples with competence to produce legal obligations for 
the Member-States, both established the four freedoms as fundamen-
tal rights and both provided for a supranational citizenship by entitling 
people with rights that were, throughout the entire modern era, an 
exclusive prerogative of the national States.

4  Assunção Treaty and Ouro Preto Protocol.

5  TEU and TFEU.
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Nonetheless, whereas the EU is treated as an integration area, 
MERCOSUL is still addressed to as a merely half-way common market.

In MERCOSUL there are binding documents on human rights, 
protocols for judicial cooperation and legal assistance of all its people, 
protocols for educational and cultural integration, and even supranatio-
nal political rights, henceforward, it should no longer to be addressed 
as a merely common market, it could and should be perceived as a 
political and social integration area. Such shift in perception can have 
a great impact on the development of a concrete supranational citi-
zenship for its people. 

3. IR THEORIES AND THE ROLE OF SOCIETY 
IN THE INTEGRATION PROCESSES

The integration processes are, at setting, political and legal pro-
cesses “[…] whereby political actors in several distinct national settings 
are persuaded to shift their loyalties, expectations and political activities 
towards a new center, whose institutions possess or demands jurisdic-
tion over the pre-existing nationalities”. (HAAS, 1958, P.16) 

Thereof, they start as a choice (presumably rational) by States 
and political actors translated into a legal framework, but after it is set, 
not even the Law remains aloof of the social construction.

As asserted by Alexander Wendt, “Constructivists have a nor-
mative interest in promoting social change, but they pursue this by 
trying to explain how seemingly natural social structures, like self-help 
or the Cold War, are effects of practice (this is the “critical” side of criti-
cal theory)” (WENDT, 1995, P.74), so, under the constructivist approa-
ch, the question for this research is which practices can contribute 
to the assimilation of MERCOSUL as an integration area and make 
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the Mercosulean citizenship palpable for its people. The case of how 
EU Law acquired supremacy and direct effect over national law may 
provide some answers.

Karen Alter mentions (2006) that the Treaty of Rome envisioned 
the Common Market to be completed by the 1970, but instead, by then 
“the process of European integration was at virtual standstill, and na-
tional barriers to trade were rampant. It was clear to all that states were 
not being held accountable to their obligation under European law” (AL-
TER, 2006, p. 212), so Scholars writing on EC legal issues organized 
themselves in academic societies which, between the 1950s and the 
1970s, coordinated a “strategy to further integration by disseminating 
and explaining the jurisprudence of the ECJ and publishing criticism on 
national judicial decisions that contradicted ECJ jurisprudence”. (AL-
TER, 2006, p.58)

Those discussions presented inspired parties with competing 
interests to invoke the EU law in legal disputes as well as stimulated 
national judges to refer cases to the ECJ, especially when they did not 
agree with the interpretation that the country´s constitutional courts 
were applying to specific issues (ALTER, 2006). By doing so national 
courts and private litigants created “opportunities for the ECJ to expand 
the reach of EC law into the national domain, and to refine its jurispru-
dence to cultivate support for its doctrine in national legal communities” 
(ALTER, 2006, pp. 54-55). 

Such legal battles influenced the political debates both in the 
national arena and on the supranational level, which corroborated the 
development of the social and political integration as the EU Law and 
policies became more and more present on the news and, ultimately, 
on people´s everyday lives. 

Therefore, the academic discussions on EU Law, along with con-
flicts of interests between private parties in concurrence with the con-
flicts (political, of power, of interpretation, etc.) between national courts, 
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and how such quarrels came to terms by negotiations between national 
and supranational actors were determining elements not only to the 
construction of an effective supranational legal system, but also to the 
concretization of the integration process, by placing the discussions 
on everyone’s table, allowing people to take parts on the supranational 
debates and, ultimately, to participate on the discussions, asserting the 
political dimension of the integration, essential to building true supra-
national citizenship.

In Alexander Wendt´s words “constructivist theorizing tries to 
show how the social structure of a system makes actions possible by 
constituting actors with certain identities and interests, and material ca-
pabilities with certain meanings” (WENDT, 1995, p. 78), but that is not 
all, the constructivist approach emphasizes “how agency and interac-
tion produce and reproduce structures of shared knowledge over time”, 
thus, considering the knowledge built by the interaction of legal actors 
and discourses of academics, this research argues that practices de-
velop renewed shared knowledge that can conduct the development of 
new realities, making them core elements to enhancing the integration 
processes and, as a consequence, the regional citizenship. 

FINAL REMARKS

Considering that citizenship entitles people with equality in rights 
and obligations, as well as to protection by institutions constructed by 
the citizens themselves, it is important to give a palpable and concrete 
meaning to that concept, wherever it appears. Nevertheless, that is not 
exactly an easy task, even when that status is given by a national Sta-
te (especially in cases where the people to be considered equal have 
considerable differences, troubling the development of a sense of soli-
darity), but it is particularly more challenging when it is placed outside 
the mistic walls of the national State, as is the case of the European and 
the Mercosulean citizenships.
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For scholars within the Old Regionalism theories (neorealists, 
neoliberals, institutionalists, etc.) the integration processes are carried 
by the hands of the States, and they are somewhat right, when States 
make decisions towards the enhancement of an integration process, it 
can become part of individual´s lives much faster, however, other actors 
may lead the integration processes to developments that not only the 
States did not set upfront, but also are not at all desired by them.

The engagement of national and supranational institutions such 
as the Courts and the Academia can launch the speed on the inte-
gration process as well, by bringing the European or the Mercosulean 
issues onto people´s everyday lives involving them in the process in a 
way that they start assuming the position granted to them by a piece of 
paper drafted far away on the highest instances of power, the position 
of a supranational citizen.

A clear scientific proof of that was given by Karen J. Alter, who, 
in her Establishing the Supremacy of European Law demonstrated that 
the direct effect and supremacy of the EU law over the Member-States´ 
law were not provided for by any of the EU instruments, in other words, 
were not sought by the States, but were rather built by the interaction 
between national courts, the ECJ, the private actors who challenged 
both the EU and the national Laws and scholars that made an agenda 
out of analyzing the ECJ´s decisions.

That demonstrates that (1) social constructivists are right when 
they claim that the integration processes are less in the hands of the 
States than the Old Regionalists would admit; (2) if the status of law 
can be changed by interactions, there is room to claim that the content 
of legal status, such as the supranational citizenship could be modified 
as well; (3) by putting supranational issues on the dinner table, the su-
pranational citizenship itself could become more tangible to its holders.
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Accordingly, what this research claims is that if courts start ad-
dressing Mercosulean Law every time they get a case involving an Ar-
gentinian, a Venezuelan, etc., if the academia sets the Mercosulean ci-
tizenship in their agenda if university professors start addressing some 
Mercosulean issue in their courses and researches whenever possible, 
if the public health care clinics, public schools, bureaucratic agencies, 
etc. start rendering more attention to particularities of the co-citizens of 
Paraguay, Uruguay, etc., the interactions will change the kind of know-
ledge that is shared, peoples´ perceptions will change, making it pos-
sible to shift the idea of what MERCOSUL really is and can be – an in-
tegration area -, channeling it to become a second source of safeguard 
for its people and their fundamental rights.

Citizenship is about equality, participation, but formal equality 
doesn´t translate into a concrete enjoyment if no actions are taken by 
institutions. Alongside, if the dialogues and interactions are not rene-
wed, if people don´t hear, see, touch other cultures, other viewpoints, 
most of the ordinary people, most of the state´s bureaucracy, most 
of those who give life to institutions will remain to carry the same per-
ceptions, engaging in the same actions and therefore, conserving the 
status quo and its inequality in rights and participation.

Wendt (1995) argues that “anarchy is what states do with it”, but 
that is not all. Law, Institutions, bureaucracy, meanings are what peo-
ple make of it. Universal citizenship won´t become a reality if solidarity 
doesn´t prevail and solidarity doesn´t grow where it has not been plan-
ted and nurtured, so it is the job of each actor to set subjects, such as 
citizenship beyond the national state, on the table to be discussed until 
the relevant concepts become shared knowledge with the potential to 
define (or redefine) common goals.
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The challenges of multilateralism at the global level and the role of interna-

tional institutions

 
ABSTRACT
This article seeks to analyse the place of the principle of solidarity in European 
integration and the challenges currently posed for constructing an effectively 
solidary Europe. The constituent treaties of the European Union constantly 
mention the principle of solidarity, together with the principles of freedom, jus-
tice and democracy. Throughout its first decades of operation, the European 
Union effectively seemed to be guided by such paradigms, especially after 
its enlargement – which occurred due to the entry of countries from southern, 
central and eastern Europe – and after the creation of several mechanisms ai-
med at correcting internal asymmetries. However, the strengthening of internal 
bureaucracies while deepening integration in supranational spheres increased 
the European Union’s democratic deficit and insulated decision-makers from 
popular pressures. The crises that emerged from 2009 – the Eurozone and 
the refugee crisis, as well as the approval of the United Kingdom’s withdrawal 
from the European Union by a popular referendum – made evident the limits 
of internal solidarity in the European community and the growing popular dis-
satisfaction with the current institutional configurations of the European Union. 
However, the health crisis caused by the Covid-19 pandemic rekindled the de-
bate in the region about the importance of building joint mechanisms to face 
this crisis based on a more solidary strategy.

Keywords: Regional integration; European Union; Health crisis; Next 
Generation; Solidarity.
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INTRODUCTION

The European integration process began after World War II, 
a moment when the aim was to rebuild the continent based on the 
adequate implementation of the Marshall Plan and the constitution of 
mechanisms for dialogue and strategic association to overcome the 
mistrust that marked the history of the continent. Thus, the region’s lea-
ders decided to create the European Coal and Steel Community (1951), 
the European Economic Community (1958), and the European Mone-
tary System (1979). As a result of these previous efforts, the Maastricht 
Treaty was signed in 1993, establishing the European Union (E.U.). This 
institution would become a paradigm for other various regional commu-
nities around the world, and, due to its supranational characteristics, the 
E.U. led many scholars to question whether we were not witnessing the 
death of the national state. 

After significant enlargements occurred due to the accession of 
Central and Eastern European countries, the E.U. deepened the level of 
association of its members by creating a common market and an area 
free from migratory controls (the Schengen Area). Moreover, member 
countries agreed to implement a monetary union and even joint poli-
cies for agriculture, foreign affairs, and defense. However, from 2008, 
the convergence of E.U. members began to show signs of exhaustion 
due to the successive crises that hit the region. In both emergencies, 
the European Commission, a supranational body of the E.U., imposed 
unpopular decisions on member countries, which resulted in the emer-
gence of a series of Eurosceptic movements that presented themselves 
as anti-austerity and nationalist.

The crisis of European solidarity would reach its apex in 2016, 
with the holding of the referendum that decided the United Kingdom’s 
exit from the European Union. The anti-austerity People Before Profit 
(PBP) and the U.K. Independence Party (UKIP) were among the British 
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parties in favour of leaving the European bloc. Then, parties such as 
the French National Front – currently the National Regroupment –, the 
Italian 5 Star Movement, and the Spanish Vox gained national and in-
ternational prominence. 

In 2020, one of the most severe health crises in our recent history 
battered worldwide. Europe had become the epicentre of the Covid-19 
pandemic, and, once again, regional solidarity was strongly questio-
ned. However, this time, the E.U. decided to deepen its integration by 
inaugurating a series of economic and social recovery mechanisms 
that favour the most vulnerable countries in the bloc. 

Therefore, this article proposes to analyse the strategies carried 
out by the European Union to face the health crisis, dedicating special 
attention to the initial divergences and the subsequent recovery plan 
since this is the first time the joint issuance of debt finances a credit 
and subsidies mechanism. The objective is to understand the actions 
taken by the central bodies that are part of the E.U. in the context of 
the Covid-19 pandemic and reflect on the limits of solidary measures 
proposed by this institution. 

1. THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY 
AS A CONSTITUTIVE ELEMENT 
OF THE EUROPEAN UNION

The integrationist project and pan-European ideas are not a re-
cent phenomenon in Europe. On the contrary, they go back to the times 
of Abbé de Saint-Pierre and his “Project for settling perpetual peace in 
Europe”. Saint-Pierre’s project consisted of building a community of 
independent and sovereign States that would ally to collective defen-
ce against non-Christian enemies. Therefore, it doesn’t seem to be by 
chance that the first more organised integrationist experience occurred 
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precisely in Western Europe, right after the end of the conflicts surrou-
nding World War II. 

For authors such as Moravcsik (1999) and Haas (2004), the first 
antecedent of European integration was the Treaty of Rome (1957), 
which would result in the creation of the European Economic Commu-
nity (EEC) and the European Atomic Energy Community (EURATOM). 
However, it is also essential to highlight the relevance of initiatives 
such as the economic cooperation arrangement promoted by Bel-
gium, Holland, and Luxembourg in 1948, called BENELUX. Nor can 
we ignore the Western European Union from 1948 and whose bases 
served for the recent construction of a Common Security and Defense 
Policy of the European Union (CSDP).

Although nationalist pressures were intense on the continent in 
the 1950s, the French Foreign Minister, Robert Schuman, presented 
the region with a proposal for economic cooperation that would en-
compass strategic products of the military industry and produce some 
degree of shared sovereignty. From this proposal emerged, in 1952, the 
European Coal and Steel Community (ECSC). However, it would only 
be in 1992 that the European continent would begin the most advanced 
experience of regional integration in history, the European Union.

With the signing of the Maastricht Treaty, the countries that joi-
ned the European Union did so based on principles such as freedom, 
democracy, respect for human rights, and solidarity. Even on the Maas-
tricht Treaty first page, the signatories affirmed the desire to deepen the: 
“[...] solidarity between their peoples while respecting their history, their 
culture, and their traditions” (EUROPEAN UNION, 1992, p.1). In the sec-
tion entitled Protocol on economic and social cohesion, the Maastricht 
Treaty reinforces a previous statement by defining that: “establishing 
the European Community includes the task of promoting economic and 
social cohesion and solidarity between Member States and that the 
strengthening of economic and social cohesion figures among the ac-
tivities of the Community listed in article 3 (Ibid, p.202)”.
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The Amsterdam Treaty, in turn, consisted of a reform of the Eu-
ropean Union’s constitutive treaties and included aspects aimed at 
strengthening the group’s social and economic cohesion. In article 2, 
the signatories state that: 

The Community shall have as its task, by establishing a common 
market and an economic and monetary union and by implemen-
ting common policies or activities referred to in Article 3 and 3a, 
to promote throughout the Community a harmonious, balanced 
and sustainable development of economic activities, a high level 
of employment and social protection, equality between men and 
women, sustainable and non-inflationary growth, a high degree 
of competitiveness and convergence of economic performance, 
a high level of protection and improvement of the quality of the 
environment, the raising of the standard of living and quality of 
life, and economic and social cohesion and solidarity among 
Member States (EUROPEAN UNION, 1997, p.24).  

Likewise, the Lisbon Treaty makes several references to the 
construction of an area of freedom, security and justice, and the com-
mitments that the European Union must assume with peace, solidarity 
and the protection of human rights – in particular, the right of the child. 
In its article 63b, the treaty states that: “The policies of the Union set 
out in this Chapter and their implementation shall be governed by the 
principle of solidarity and fair sharing of responsibility, including its 
financial implications, between the Member States. [...] (EUROPEAN 
UNION, 2007, p.305).”

Based on these principles, the European Union member cou-
ntries have deepened their integration through the construction of an 
economic and monetary union and the implementation of an area free 
from immigration controls, the Schengen Area. However, each process 
of deepening integration requires the 27 member States to relinquish 
new portions of their sovereignty in the name of building a European 
supranationality. This feature turns the integration process into some-
thing non-linear, being subject to advances and setbacks. That is what 
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Schmitter claims (2010), who, based on a neofunctionalist analysis of 
the European case, states that all regional integration is a process, not 
a product. This fact is because integration is conducted by sovereign 
national States and guided by specific interests, which can take them 
in different possible directions and, consequently, produce different re-
sults. Therefore, it is not possible to predict how a given integration 
process will develop over time and whether the reasons that led States 
to seek the formation of a regional community will remain in the long 
term. Likewise, it is possible that a particular need initially drives an 
integrationist effort, such as that of promoting security in the region, but 
that it later spills over to new agendas.

Schimitter (2010) draws attention to the fact that regional inte-
gration blocs, however advanced, are artificial constructions incapable 
of challenging national identities and traditional loyalties of the people 
with their nation. Therefore, this has been the main weakness pre-
sented by the European Union: the more the bloc advanced towards 
the discussion of controversial and high visibility themes (fiscal policy 
and migration policy, i.e.), the more the national communities became 
resentful of what seemed to be a “Europe without Europeans”, as 
the bureaucracy of the European Commission determines decisions 
involving domestic policy.

2. EUROPEAN SOLIDARITY IN QUESTION:  
THE EUROZONE, REFUGEES 
AND BREXIT CRISIS

The Subprime crisis started in 2007 when years of bank specula-
tion in the United States housing market resulted in one of the biggest 
financial crises in recent history. The apex of this crisis was the collapse 
of Lehman Brothers in 2008, one of the most important institutions in the 
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global financial market. Quickly spreading to the rest of the world, the 
Subprime crisis forced many countries to increase their level of financial 
debt to save their financial markets. In the case of the European peri-
phery, in particular, countries like Portugal, Greece and Spain had never 
really managed to adapt to the public deficit standards required by the 
European Union as a condition for the adoption of the Euro. Moreover, 
the fiscal deficit in these countries was substantial because of the many 
years of asymmetric competition they had to establish with the Eurozo-
ne core (LAPAVITSAS et al., 2012). The crisis of distrust concerning the 
economy of the offensively so-called PIIGS1 resulted in impacts on the 
entire Eurozone and the first solidarity crisis of the European group. One 
of the most important actors in this crisis was the “Troika”, a mechanism 
strongly influenced by Germany and formed by the European Commis-
sion, the European Central Bank, and the International Monetary Fund. 
Therefore, the Eurozone crisis was due to the threats of insolvency that 
hovered certain European economies and the imposition by the Troika 
of adopting a series of unpopular reforms as a condition for the release 
of rescue packages. Among the reforms were privatisations, cuts in so-
cial spending, flexibilisation of labour legislation and reform of the pen-
sion system (SANAHUJA, 2012). Thus, the European Union imposed a 
stabilisation mechanism that favoured the control of deficit and public 
debt to the detriment of social and territorial cohesion on a community 
scale (DINIZ & JAYME JR, 2013).

On the functioning of the European Monetary Union, Lapavitsas 
et al. (2012, p.10) state that the Euro works as a substitute for the gold 
standard. They also comment: 

The European Monetary Union, needless to say, is quite diffe-
rent from the gold standard. It is a system of managed money 
that is free from the blind and automatic functioning of gold in 
the world market. At the very least, member states do not need 

1 Group of countries most heavily affected by the sovereign debt crisis in Europe, was inte-
grated by Portugal, Italy, Ireland, Greece and Spain. 
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large reserves of euros, in contrast to the pressure to hold gold 
reserves under the gold standard. But it is similar to the gold 
standard inasmuch as it fixes exchange rates, demands fiscal 
conservatism, and requires flexibility in labour markets. And, in-
sofar as it imposes a common monetary policy across all mem-
ber states, it is even more rigid.

According to the author (ibid.), during the Eurozone crisis, the 
costs of protecting the Euro were transferred to workers in the European 
periphery countries, as they had to face a reduction of wages and pen-
sions, increase in unemployment, the precariousness of labour relations 
and the dismantling of the welfare state. The belief that European integra-
tion was a social-democratic project that would lead to greater levels of 
well-being for the entire region lost strength. Quickly, Euroscepticism be-
gan to emerge in these countries, especially in Greece, where there was 
the rapid rise of the leftist Syriza and the neo-Nazi Golden Dawn party.

Therefore, the Eurozone crisis showed that the core of European 
integration was not solidarity but the search for coordination and diffu-
sion of neoliberal policies formulated by bureaucrats installed in insti-
tutions isolated from popular pressures. This “democratic deficit” was 
highlighted again when, in 2015, a new solidarity crisis would devastate 
the European territory, this time with humanitarian characteristics. The 
escalation of the civil war in Syria, the continuation of the wars in Iraq and 
Afghanistan, and the destabilisation of several countries in North Africa – 
especially Libya – resulted in one of the biggest refugee crises in recent 
history. Thousands of people used different migratory routes to reach 
the European continent, and the preference for the Mediterranean Sea 
made the migratory pressure concentrated in Italy, Spain and Greece. 

Since every individual who enters the European Union intending 
to apply for refugee status must register their application and receive 
protection with the country through which they entered the E.U. ‘s terri-
tory, the States of southern Europe were, again, the most pressured by 
the humanitarian crisis. These countries began to claim the responsibi-
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lity-sharing principle, demanding the adoption of a quota system to dis-
tribute refugee seekers among all members of the European Union. La-
ter, German Chancellor Angela Merkel announced that Germany would 
receive some of the thousands of refugee seekers. This action was 
followed by the European Commission announcement of a Relocation 
and Resettlement policy aimed at the temporary distribution of refugee 
seekers and their relocation in European territory. However, most Euro-
pean Union members refused to comply with their commitments, par-
ticularly Austria, Hungary and Poland (POLLAK & SLOMINSKI, 2021).

As Mathew and Harley (2016) highlight, Europe is usually seen 
as the region that produced the most modern instruments for protecting 
refugees. The Charter of Fundamental Rights of the European Union is 
an example of a mechanism that denounces torture and inhuman and 
degrading treatment as forms of human rights violations. Furthermo-
re, all European Union member countries are also part of the Refugee 
Convention and Protocol, and, since 1999, the group has also had the 
Common European Asylum System, a mechanism focused on extra-re-
gional refugees. In 2020, the European Commission reformulated the 
Common European Asylum System to strengthen the pillar of solidarity 
and a fair share of responsibility (EUROPEAN UNION, n.d.). 

Another important pillar of the Common European Asylum Sys-
tem is the strengthening of partnerships with third countries. This is 
because the strong internal opposition led the European Union to seek 
other strategies to contain the crisis. The most important of them was 
to negotiate migration agreements with neighbouring countries to the 
European continent, which should curb the flow of people arriving at 
European borders. The agreement reached with Turkey, for example, 
defined that this country would shelter immigrants and refugee seekers 
in exchange for financial compensation. This strategy effectively resul-
ted in a significant reduction in asylum requests registered in the Euro-
pean Union, but it could not contain the crisis that occurred in European 
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policy. This crisis has reached a new level due to the strengthening 
of Euroscepticism and the emergence of far-right political parties that 
adopt a strong Islamophobic discourse. This is the case of the German 
neo-Nazi party Alternative für Deutschland, the French Rassemblement 
National (formerly called Front National), the Lega Nord and the Movi-
mento 5 Stelle in Italy and the Austrian Freiheitliche Partei Österreichs. 

Therefore, the Eurozone and the refugee crises reinforced the 
Eurosceptic feeling, expanding the sections of the European popula-
tion that began to denounce the European Union as a mechanism that 
had taken away their independence and autonomy. While the social 
movements and progressive parties contested the economic and fi-
nancial decisions the European Commission had imposed, nationalist 
movements and right-wing extremists rejected the attempt by this same 
body to implement a single migration policy on the entire bloc. As a 
result, the Eurosceptic movements started to defend the withdrawal of 
their countries from the European bloc, which resulted in the vote of 
the referendum on the United Kingdom’s permanence in the European 
Union, held in 2016 (POLLAK & SLOMINSKI, 2021). 

Brexit was the first case of voluntary withdrawal from a Mem-
ber State of the European Union, and 51.9% of the participants in the 
referendum called by the conservative Prime Minister David Cameron 
agreed with the “leave” position. Before that, a popular vote of the same 
tenor had been called in 1975, this time by the Labor Party, shortly after 
the U.K. joined the European Economic Community. At the time, 64% of 
the electorate chose to remain in the European integration mechanism. 

It is a fact that the United Kingdom’s relations with the idea of a 
community in Europe were in turmoil since the beginning of the first in-
tegrationist efforts, back in 1948 (PIERI, SOLANAS & OLIVEIRA, 2021). 
However, the approval of Brexit took place in a context of strong ra-
dicalisation of the anti-Europeanist discourse among public opinion, 
which increasingly saw the economic contribution offered by the United 
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Kingdom to the European Union as exaggerated. Furthermore, part of 
public opinion saw as a threat the strong presence of Polish, Italian and 
Spanish immigrants who competed for jobs in British territory. Moreover, 
the issue of the European Union’s democratic deficit was once again 
discussed and identified as an element that undermines the national 
sovereignty of its member States. After a series of complex negotiations 
and the coming to power of the populist Boris Johnson, Brexit was con-
solidated in December 2020.

3. THE COVID-19 PANDEMIC  
AS A CHALLENGE TO EUROPEAN SOLIDARITY

Recently, the health crisis resulting from the Covid-19 pandemic 
emerged as another challenge that would test the limits of European 
solidarity and the capacity for European regional coordination in the 
face of a problem that could not be resolved solely on a national scale. 
Furthermore, the continent, which has a significant elderly population, 
became one of the pandemic’s main epicentres, recording in April 2021 
more than one million deaths caused by Covid-19 and about 1.6 million 
new cases of contagion per week (G1, 2021b).

According to Zizek (2020), Europe is currently facing several 
“storms”. Two of them are related to the direct physical impacts of the 
Covid-19 pandemic, which of course are not exclusive to this region: 
quarantines, suffering and deaths, but also the economic effects, which 
should be worse in Europe due to its previous economic stagnation. Eu-
rope had also become excessively dependent on imports, highlighted 
by the lack of personal protective equipment and vaccine glass vials. 

The economic slowdown initially led the European Union mem-
bers to follow individualist solutions. In a context that lacked surgical 
masks, disposable gloves and N95 respirators, the European countries 
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began to compete with each other and the rest of the world in a global 
dispute for medical equipment. The logistical bottlenecks in China, the 
main global supplier of these items, worsened the situation and orders 
already negotiated were suspended because the representative of some 
other country had doubled, tripled or even quadrupled the initial pay-
ment offer. In France, customs blocked a shipment from the company 
Valmy SAS that consisted of personal protective equipment destined for 
the United Kingdom’s National Health Service (CNN Brasil, 2020).

Concerning border control in a region characterised by free flo-
ws due to the Schengen Area, countries such as Austria, Hungary, the 
Czech Republic, and Poland had announced that they would reintrodu-
ce checking measures at the internal borders to contain the spread of 
the virus. This ignored the fact that around 17 million Europeans live or 
work in member states other than those in which they were born. Sub-
sequently, all European Union countries accepted a proposal from the 
European Commission and agreed to close the external borders for 30 
days, which came into force on 17 March 2020 (D.W., 2020).

Turning the page of the crisis first chapter – repeating an expres-
sion used by French President Emmanuel Macron when he announced 
the reopening of almost all Europe’s internal borders in June 20202 –, 
the European Union started to present more significant levels of internal 
cohesion. An example of this was the agreement signed in July 2020. 
The 27 member countries of the European group agreed to concen-
trate in Brussels the joint purchase of more than two billion doses of 
vaccine against Covid-19, which consisted of more than four doses per 
inhabitant of the European Union. Although the initial intention was to 
avoid a new dispute for vaccines between the group’s nations, the stra-
tegy initially ran into non-compliance with the deadlines agreed with the 
producing laboratories, particularly with AstraZeneca. After the delay in 
delivering around 300,000 doses of vaccine, the European Commission 

2 Switzerland still kept its borders with Italy closed and Norway did the same with Sweden. 



313S U M Á R I O

announced the opening of a lawsuit against the Anglo-Swedish phar-
maceutical. It demanded that vaccines manufactured by AstraZeneca’s 
laboratory in the United Kingdom would be directed to the countries of 
the European Union, which strained relations between the Europeans 
and the British government (REUTERS, 2021).  

Another measure implemented by the European Union to stren-
gthen internal cohesion and recover the principle of solidarity was im-
plementing an economic recovery plan focused on rebuilding Europe 
in a post-pandemic context. The NextGenerationEU is a recovery plan 
designed by the European Commission and consists of an injection of 
more than 800 billion euros into the member’s economies, favouring 
countries most directly affected by the pandemic crisis. Next Genera-
tionEU is, therefore, the most significant economic stimulus package in 
the history of Europe, and, as this recovery plan is a temporary instru-
ment, it is scheduled to end in 2027.

Map 1 - Impact of Covid-19 on GDP and percentage of 
European funds received by E.U. members.

Source: PIERI, SOLANAS & OLIVEIRA (2021).
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It is important to note that one of the Next GenerationEU main 
objectives is to strengthen the mechanisms that will make the European 
Union more resilient and prepared to face the future challenges. For 
this reason, more than 50% of the Next GenerationEU budget will be 
non-repayable and destined for the modernisation of member States 
through the promotion of research and innovation (Europe Horizon pro-
gramme), a fair climate and digital transition (Fair Transition Fund and 
Digital Europe programme), and the creation of a new health program, 
the UEproSalud (EUROPEAN COMMISSION, 2020b). 

In addition, Next GenerationEU focuses attention on moderni-
sing traditional policies, such as cohesion and the common agricultural 
policy, and promoting gender equality. Another important instrument 
is the Recovery and Resilience Mechanism, which will offer loans and 
subsidies to finance the reforms that the European Union members will 
undertake. These resources will be destined to national and local go-
vernments and, through public calls, to companies, non-profit societies 
and individuals (EUROPEAN COMMISSION, 2020a).

Therefore, unlike previous crises, the crisis generated by the Co-
vid-19 pandemic represents for the European Union an opportunity to 
strengthen the cohesion mechanisms and take European integration to 
a new level. It remains to be seen whether this will be enough to contain 
popular discontent with the loss of national autonomy and the discipli-
nary instruments that the European Union possesses.

FINAL REMARKS

Over the last decade, the European Union has experienced se-
veral crises that have called into question the limits of solidarity as the 
basis of its integration model. For example, in the Subprime crisis epi-
sode, what started as a crisis in the real estate sector evolved into an 
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American banking and financial crisis and, shortly after that, became a 
sovereign debt crisis in the periphery of the European Union. On this 
occasion, the search for social and economic cohesion, foreseen in the 
Amsterdam Treaty, was put aside in the name of defending the interests 
of the European financial market actors and their representatives, the 
Troika. The so-called Eurozone crisis finished showing that the real ba-
sis of European integration was not solidarity but the coordination and 
diffusion of neoliberal policies. 

Thereafter, it was the turn of the Common European Asylum Sys-
tem to show its limits in the context of the refugee crisis, since a sig-
nificant part of the countries that compose the European Union chose 
to ignore their responsibilities concerning the protection of refugees’ 
rights. Subsequently, Brexit was approved through a popular referen-
dum strongly influenced by the opposition of British public opinion to 
continue financing the European Union and commit to a portion of 
those seeking refuge on the continent. Many European actors ignored 
the references in the Treaty of Lisbon to the principle of intra-regional 
solidarity and the fair sharing of responsibilities – including possible 
financial costs.

The Covid-19 pandemic posed another challenge that could fuel 
the Eurosceptic movements and the search for national solutions. This 
trend first imposed itself, especially when Europe became the epicentre 
of the health crisis, particularly France, Spain, and Italy. The econo-
mic consequences, resulting from the social isolation policy adopted 
by almost all countries, led the bloc to a significant drop in its Gross 
Domestic Product (GDP): the retraction in the Eurozone was 6.8% in 
2020 (G1, 2021a).

Although European countries were more or less able to deal with 
the impacts of the pandemic, it quickly became evident that the res-
ponse to the health crisis involved the restoration of regional solidarity 
mechanisms and the construction of new ones. Therefore, the same 
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integration model based on supranational bodies and common poli-
cies and actions that are seen by significant sections of the European 
population as undemocratic and as a threat to national sovereignty is 
also what allowed the European Union to face the challenges posed by 
the health crisis arising from Covid-19, leading the bloc to deepen its 
association process further. Although the European Union was initially 
uncoordinated, the bloc managed to organise itself within a dynamic of 
greater solidarity and began to direct its efforts towards supporting the 
countries hardest hit by the disease. Furthermore, the bloc has adopted 
unprecedented measures to face the pandemic’s economic impacts, 
which includes the implementation of the most extensive stimulus 
package in European history, the Next GenerationEU recovery plan.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Este trabalho visa analisar em perspectiva comparada o papel que o 
multilateralismo possui no Brasil, na China e na Índia para a formulação de 
suas políticas externas. Isso pois, já amplamente pesquisada e documentada, 
a inserção desses Estados em determinados fóruns multilaterais, como IBAS 
ou BRICS, por vezes ofusca uma visão mais ampla sobre o multilateralismo na 
constituição da própria agenda internacional das chancelarias. Desse modo, 
este trabalho não se preocupa com uma microfísica dos fóruns, uma análise 
da práxis dos países em determinada instituição; ao contrário, procura-se 
aqui examinar como a noção de multilateralismo estrutura - ou não - a agenda 
externa do Brasil, da China e da Índia. Enfim, busca-se explorar a possibilidade 
de uma epistemologia do multilateralismo enquanto forma de estruturar uma 
prática política-internacional que se efetiva através da agenda diplomática dos 
países aqui analisados.

Palavras-chave: Multilateralismo; Política Externa Brasileira; Política Externa 
Chinesa; Política Externa Indiana; Política Internacional.
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ABSTRACT
This paper aims to analyze in a comparative perspective the role that multilatera-
lism plays in Brazil’s, China’s and India’s foreign policies elaboration processes. 
That is, the participation of these States in certain multilateral forums, such as 
IBSA or BRICS, are already widely documented and sometimes overshadows a 
broader vision of multilateralism and its contributions for the chancelleries’ own 
international agenda. Thus, this work is not concerned with a microphysics of 
international forums, or an analysis of the praxis of countries in a given institution; 
on the contrary, the aim here is to examine if and how the notion of multilateralism 
organizes Brazil’s, China’s and India’s international agendas. Finally, it seeks to 
explore the possibility of an epistemology of multilateralism as a way of struc-
turing a political-international practice that takes effect through the diplomatic 
agenda of the countries analyzed here.

Keywords: Multilateralism; Brazilian Foreign Policy; Chinese Foreign Policy; 
Indian Foreign Policy; International Politics. 
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa analisar o papel que o multilateralismo possui 
no Brasil, na China e na Índia para a formulação de suas políticas exter-
nas. Isso pois, já amplamente pesquisada e documentada, a inserção 
desses Estados em determinados fóruns multilaterais - como IBAS ou 
BRICS - por vezes ofusca uma visão mais ampla sobre o multilateralis-
mo na constituição da própria agenda internacional das chancelarias. 
Desse modo, este trabalho não se preocupa com uma microfísica dos 
fóruns, uma análise da práxis dos países em determinada instituição; 
ao contrário, procura-se aqui examinar como a noção de multilateralis-
mo estrutura - ou não - a agenda externa do Brasil, da China e da Índia. 

De que forma o multilateralismo corresponde a uma ferramenta 
para a estratégia de inserção internacional do Brasil, da China e da 
Índia? Este é o questionamento que norteia a pesquisa aqui em desen-
volvimento. Para realizar essa investigação, serão exploradas fontes 
documentais das chancelarias de cada país, assim como a bibliografia 
especializada sobre política externa, a fim de conceber uma constru-
ção da ideia que Brasil, China e Índia possuem sobre a inserção multi-
lateral. Assim será possível desenhar uma epistemologia do multilate-
ralismo conforme as agendas de cada um dos países focalizados. Ou 
seja, poderemos identificar os alicerces sobre os quais estão estrutura-
dos a inserção internacional, em sua vertente multilateral, de cada um 
dos três atores. Nesse momento, não atenta-se à distinção possível 
entre multilateralismo político, econômico, securitário e etc, isso pois 
se compreende que tais subdivisões partem de uma mesma intenção.

Com um viés teórico, o trabalho proposto por este texto preten-
de estabelecer diretrizes iniciais para a análise da agenda multilateral 
de Brasil, Índia e China, no intuito de enriquecer análises empíricas 
que tratam da participação destes países em fóruns específicos. Per-
cebe-se uma lacuna acadêmica nesta formulação, o que em partes se 
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explica pela ausência de um esforço filosófico para a elaboração das 
Análises de Política Externa (APA). Os objetivos do empreendimento 
aqui proposto, tornam-se mais claros ao se estabelecer que tal esforço 
corresponde a uma agenda de pesquisa mais ampla. Ao compartilhar 
essa triangulação, os autores pretendem construir futuramente, a partir 
deste trabalho introdutório, um modelo no qual seja possível encaixar 
padrões de conduta multilateral de cada um destes países. Para isso, 
é necessária a fundamentação filosófica-teórica aqui proposta. 

1. O MULTILATERALISMO ENQUANTO 
ACUMULADO DIPLOMÁTICO BRASILEIRO? 

No caso brasileiro, o multilateralismo adentra aquilo que Ama-
do Cervo (2008) aponta enquanto acumulado histórico da diplomacia 
brasileira. Ainda, segundo Tullo Vigevani e Haroldo Ramanzini (2011, 
p.2): “A participação ativa em arenas multilaterais é uma característica 
da política externa brasileira e se relaciona com o objetivo de parte das 
elites de projetar o país como um ator relevante na configuração do 
sistema internacional”. De um panorama histórico, Flávia Mello (2011, 
p.8) aponta que desde o século XIX o envolvimento em fóruns multila-
terais tem sido característico da política externa brasileira, no que des-
taca a participação do país em questões tanto práticas - transportes e 
comunicações - quanto normativas, como foi o caso da Conferência 
Internacional da Paz (1907) em Haia. Desse modo, compreende-se 
desde então que os fóruns multilaterais possuem, historicamente, um 
local privilegiado na estratégia de inserção internacional do país.

Contudo, percebe-se nuances quanto ao ativismo multilateral 
no decorrer da trajetória da política exterior do Brasil. Normalmente 
ao acompanhar o macro cenário da política internacional, o país re-
cua ou avança no engajamento frente aos fóruns multilaterais. Assim 
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pode-se afirmar que, apesar de ser possível colocar o multilateralis-
mo enquanto importante variável na formulação da projeção exte-
rior do Brasil, o grau da importância desta é suscetível a alterações, 
conforme aponta João Jung (2020) sobre o atual papel dos fóruns 
multilaterais na agenda externa do país.

Ao se considerar os dois grandes eixos da inserção internacio-
nal brasileira - o associativismo e o autonomismo - é possível defender 
que neste último há uma tendência ao multilateralismo, enquanto no 
primeiro as relações bilaterais costumam ser mais exploradas. Para se 
utilizar de um exemplo relativamente recente, verifica-se que o desgas-
te no modelo associativista durante o governo de Cardoso levou a uma 
clivagem rumo ao autonomismo (SILVA, 2012), fenômeno o qual, veio 
acompanhado de uma maior participação do país em fóruns multilate-
rais; algo ampliado e bem explorado pelos governos Lula no fomento 
da coalizão Sul-Sul (OLIVEIRA et al., 2006). Atualmente, no governo 
Bolsonaro - em um movimento visível desde o governo Temer - é ve-
rificado um retorno ao associativismo atrelado à bilateralização das 
relações internacionais brasileiras (JUNG, 2020).

Com a queda da bipolaridade que marcou o sistema internacio-
nal no século XX, bem como com o posterior fim do ufanismo unipolar 
dos Estados Unidos, é amplamente aceita a compreensão de uma or-
dem multipolar nas relações internacionais contemporâneas. Se colo-
carmos o Brasil dentro do quadrante de uma potência média, conforme 
definido por Ricardo Sennes (2003), é possível compreender o porquê 
da importância do multilateralismo na estratégia de inserção interna-
cional do país. Isto pois, em um contexto multipolar, atores intermediá-
rios - ou mesmo subdesenvolvidos - passam a ter uma capacidade de 
gestão na política internacional através de sua participação em fóruns 
multilaterais (VIGEVANI; RAMANZINI, 2011). Ou seja, o contexto mul-
tipolar incentiva uma ação multilateral por parte de países que, em 
ordens outras, agiriam apenas por estratégias como o bandwagon. 
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Ao retornar ao parágrafo inicial desta seção, defende-se aqui 
que na história da política exterior do Brasil houve, de fato, um ímpeto 
multilateral - de modo a concordar com teses como a do acumula-
do diplomático. Ao mesmo tempo, contudo, esta tendência ao mul-
tilateralismo não resultou em uma real prática diplomática, de modo 
a contrastar com a ideia de Vigevani e Ramanzini (2011), os quais 
defendem que a participação ativa em fóruns multilaterais marcou 
a política externa brasileira do século XX. Concorda-se aqui com a 
periodização apontada por Paulo Visentini (2013), a de que a multila-
teralidade só ganha peso na inserção internacional do Brasil a partir 
da Política Externa Independente (PEI), formulada entre Jânio Qua-
dros e João Goulart (1961-1964), a qual impactou a política externa 
brasileira até tempos recentes.  

Nessa formulação, conjuga-se vontade política e conjuntura in-
ternacional como as variáveis que vão afetar a inserção multilateral 
de países intermediários como o Brasil. Assim, mostra-se como rasa 
a definição de que o interesse de alguns grupos em projetar o país é 
responsável por um tipo de estratégia na inserção internacional; isto 
é negligenciar os processos sistêmicos que afetam a capacidade de 
ação de países não centrais, como é o caso brasileiro. É só com um 
sistema mundial de hegemonias em crescente desgaste (VISENTINI, 
2013, p. xi) e, mais enfaticamente, com a emergência de uma ordem 
multipolar - que marcou as relações internacionais a partir da década 
de 1990 -, que se pode argumentar uma ação multilateral ativa.  

Em vias de evitar confusões, nesse ponto é importante fazer uma 
breve distinção entre os fóruns internacionais e os regionais. Quando 
se afirma o que está supracitado, aponta-se à dimensão internacional. 
No nível regional, o Brasil tem um papel fundamental na constituição e 
desenvolvimento dos espaços de concerto regional ao longo da segun-
da metade do século XX. Contudo, os objetivos dos fóruns regionais 
são distintos dos análogos internacionais, pois enquanto os primeiros 
pensam na integração com países vizinhos, os outros se referem a 
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questões quanto à ordem internacional - e a respectiva inserção do 
país nesta. Certamente, correlações são possíveis. Como aponta Jung 
(2017), o Brasil já se utilizou das plataformas regionais para ganhar 
força em sua projeção internacional; por questões de escopo, basta 
aqui fazer uma diferenciação entre os dois níveis, no que se ressalta a 
preocupação deste trabalho com o multilateralismo internacional. 

O âmbito das coalizões Sul-Sul representa bem o movimento 
apontado, o de um direcionamento multilateral que tem seu último ci-
clo na política externa brasileira entre os anos 1990-2011. Há séculos 
na agenda externa brasileira (MELLO, 2011; VIGEVANI e RAMANZINI, 
2011), de modo a fazer parte do acumulado diplomático brasileiro (CER-
VO, 2008), o multilateralismo pode ser considerado uma importante 
variável da inserção internacional do Brasil; contudo, foram poucos os 
momentos no qual o Brasil efetivou suas intenções multilaterais. Na 
dialética dos fenômenos até então abordados propõe-se uma tipologia 
que distingue um multilateralismo ativo de um multilateralismo passivo. 

Conforme estes tipos-ideais, arrisca-se a dizer que é somente 
com o governo Lula, justamente a partir do eixo Sul-Sul, que o multi-
lateralismo ganhou primazia de ação na política externa brasileira; eis 
o multilateralismo ativo. Em suma, aponta-se aqui a uma tese de que, 
apesar de (quase) sempre presente na vontade política internacional 
do Brasil, o país se viu constantemente constrangido pela conjuntura a 
encontrar outros canais diplomáticos para efetivar seus interesses, ain-
da que participasse de fóruns multilaterais. Esse cenário corresponde 
ao multilateralismo passivo.  

O multilateralismo enquanto ferramenta-chave da política ex-
terna brasileira só foi possível - devido às condicionantes que balizam 
a ação de um país intermediário - em um contexto de forte ativismo 
internacional, no qual o reconhecimento oriundo de uma diploma-
cia autônoma, multivetorial e diversificada (VIGEVANI e CEPALUNI, 
2007) forneceu as condições de um multilateralismo ativo. Clássicos 
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pensadores da política externa brasileira, como Maria Regina Soares 
de Lima (2005) e Paulo Visentini (2013), concordam com uma defini-
ção do Brasil enquanto um país que mescla historicamente princípios 
idealistas e realistas na sua práxis política internacional. Tal modo de 
ação está embasado na característica brasileira em servir de media-
dor entre os diferentes países, advogando por um sistema menos 
assimétrico - sem conseguir grandes resultados. Aqui reside o cerne 
do proposto nesta análise: passou-se do papel de mediador/ espec-
tador ao de propositor. 

O Brasil passa a um multilateralismo ativo quando a conjuntura 
internacional fornece as condições de um ativismo diplomático que, 
competentemente organizado, coloca o país em um grau de relevância 
no sistema internacional; a diplomacia brasileira passa a afetar na de-
finição da agenda internacional. Tal situação se dá impulsionada pela 
coalizão Sul-Sul (OLIVEIRA et al., 2006), de modo similar ao de outros 
países emergentes. É o que se verá nas demais seções.

2.  DA INTEGRAÇÃO PASSIVA  
AO ENGAJAMENTO OPORTUNISTA: 
O MULTILATERALISMO CHINÊS 

O papel do multilateralismo na política externa chinesa tem 
variado ao longo do tempo, com redefinições na última década. Dos 
anos 1980 à ascensão de Xi Jinping (2013), a China executou uma 
política externa de baixo perfil, cujo intuito era assegurar um ambien-
te externo favorável ao desenvolvimento e à ascensão pacífica (BI-
JIAN, 2005; VAZ-PINTO, 2014). Mais recentemente, a política externa 
tem assumido feições mais assertivas, assentado na substituição de 
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uma estratégia de manutenção de baixo perfil (keeping a low profile)1 
por uma orientação voltada à busca de resultados (striving for achie-
vement)2 (YAN, 2014).  

A opção inicial foi a de se inserir gradativamente na ordem inter-
nacional, refletindo uma estratégia “integracionista” e de adesão às re-
gras e normas internacionais (LEGRO, 2010). Além da recuperação do 
assento no Conselho de Segurança (CSNU), em 1971, a China ingres-
sou no Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial, em 
1986. No pós-Guerra Fria, conseguiu estabelecer um “compromisso 
proativo nos regimes e organizações internacionais” (SHAMBAUGH, 
2013, p. 97). O feito mais emblemático foi a entrada da China na Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC), em 2001, permitindo a sua 
ascensão enquanto um player do comércio internacional.   

Com a crise financeira de 2008, a China, junto a outros emergen-
tes, modifica sua atuação nas instituições multilaterais, transparecen-
do uma postura mais ativa. A diplomacia do país passou a defender 
de forma mais enfática a centralidade do G20 na ordem econômica 
internacional e demandar reformas no FMI, pleiteando inclusive a en-
trada de sua moeda nos Direitos Especiais de Saque desta instituição. 
Ao lado de Índia, Brasil e Rússia institucionalizou o acrônimo BRIC, 
em 2009, posteriormente transformado em BRICS, com a inclusão da 
África do Sul, em 2011.

1 A estratégia de “manter um baixo perfil” (KLP, em inglês) consiste em um conjunto de 
orientações de política externa, como “esconder as capacidades e ganhar tempo”, “ser 
moderado e cauteloso”, “não assumir liderança”, “não correr atrás de hegemonia”, “não 
procurar por expansão”, “atuar de forma consistente com o desenvolvimento pacífico”, 
entre outras. Nesse sentido, a China não buscaria desafiar a liderança global dos Estados 
Unidos, evitando um jogo de soma-zero. Para mais detalhes, ver Yan (2014, p. 155-156).

2 A estratégia de “busca de resultados” (SFA, em inglês) envolveria uma mudança de foco 
da política externa, com maior ênfase aos objetivos políticos, como o de rejuvenescimento 
nacional, o que concretamente envolve a construção de um país socialista forte e próspero 
até o centenário do triunfo da Revolução, em 2049. Essa mudança de orientação indica que 
a China realizará iniciativas para modelar o ambiente externo em uma direção favorável. 
Para mais detalhes, ver Yan (2014, p. 165-166).
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Vaz-Pinto (2014) argumenta que esse maior protagonismo se 
associa com o status atingido pelo país na segunda década do século 
XXI. Em 2010, a China se transformou na segunda maior economia do 
mundo, maior exportador de bens, maior portador de reservas interna-
cionais, e segundo maior receptor de Investimentos Diretos Externos 
(IED), entre outros atributos, como crescente presença internacional e 
elevação de capacidades militares dissuasórias. Ou seja, a China seria 
“vítima” de seu próprio sucesso, exibindo os limites do excepcionalis-
mo de sua “ascensão pacífica” (VAZ-PINTO, 2014, p. 212).  

Nesse contexto, a atuação multilateral recebeu novos contor-
nos. Ao invés da integração passiva, a política externa chinesa passa a 
clamar por maior influência na governança internacional, moldando o 
ambiente internacional de forma favorável (YAN, 2014). Na arena mul-
tilateral, essa maior assertividade se manifesta de duas formas: a pri-
meira se associa com a construção de “instituições paralelas” (STUEN-
KEL, 2018), como nas esferas financeira e de infraestrutura; enquanto 
a segunda diz respeito à busca pela posição de liderança em regimes 
internacionais específicos.  

Em arenas em que a China possui maiores capacidades e per-
cebe restrições à sua liderança, o protagonismo se expressa na cons-
trução de espaços alternativos. Em 2015, houve a criação do Banco 
Asiático de Investimentos em Infraestrutura (AIIB, em inglês), com capi-
tal autorizado de US$ 100 bilhões e 57 membros-fundadores, inclusive 
não-asiáticos3. O Banco, que tem a China como principal acionista 
(26,56%), visa fomentar a cooperação econômica regional (AIIB, 2015). 
Além disso, contribuiu para o estabelecimento do Novo Banco de De-
senvolvimento (NBD), ou Banco do BRICS, com capital subscrito de 
US$ 50 bilhões, voltado ao financiamento de projetos em “infraestrutu-
ra sustentável” (NDB, 2014).  

3 Atualmente, o AIIB já tem mais de 100 países membros e, desde 2016, já aprovou 138 
projetos para financiamento, tendo comprometido US$ 21,43 bilhões em investimen-
tos (AIIB, 2021).
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Em relação ao AIIB, a lógica é aproveitar o acumulado de co-
nhecimento dessas instituições e preencher uma lacuna de enfoque 
(infraestrutura), ao passo que estabelecendo inovações e criando con-
dições se constituir enquanto uma instituição produtora de conheci-
mento, valorizando as experiências chinesa e de outros emergentes 
(GRIFFITH-JONES; XIAOYUN; SPRATT, 2016). Com a Belt and Road 
Initiative (BRI)4, principal vetor de inserção internacional da China na 
atualidade, o objetivo é também dar reconhecimento a esses canais 
alternativos de financiamento (PAUTASSO et al., 2020).  

Se a BRI e a criação de BMDs como o AIIB ilustram uma diploma-
cia econômica ativa e disposta a construir novos espaços de articula-
ção multilateral, é também notório uma maior proatividade chinesa em 
diversos temas da agenda global, com destaque para sua atuação em 
discussões relativas à mudança climática e à defesa do livre-comércio 
(RIBEIRO; UNGARETTI, 2021). Na dimensão do comércio, é paradoxal 
que Pequim venha se apresentando como o “campeão” da globaliza-
ção, conforme sugere a defesa de Xi Jinping de uma economia global 
aberta, na ocasião do Fórum Econômico Mundial, em Davos  (GRAAF  
et al., 2020). Vale também destacar o triunfo diplomático chinês na con-
cretização da Parceria Regional Abrangente (RCEP, em inglês), maior 
acordo de livre-comércio do mundo, reunindo os países da ASEAN+5 
(China, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Nova Zelândia)5.

A disposição chinesa para cooperação também contribuiu para 
avanços no regime internacional do clima. Depois da Conferência de 
Copenhague, em 2009, a liderança chinesa e a sua disposição em 
cooperar com os países desenvolvidos, em especial os Estados Uni-
dos, ajudou a pavimentar o caminho para a emergência de um novo 
regime, materializado na construção do consenso em torno do Acordo 
de Paris (KASTNER; PEARSON; RECTOR 2020).   

4 Para Vadell, Secches e Burger (2019), a BRI, em um sentido mais profundo, seria reflexo de 
uma “globalização com características chinesas”, ilustrando já mencionada pretensão de 
Pequim de remodelar ativamente o ambiente internacional em sintonia com seus próprios 
interesses de desenvolvimento e segurança. 

5 Para mais detalhes, ver Whiting (2021).
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A despeito do criticismo acerca da resposta inicial à pandemia, 
Pequim antagonizou com o governo Trump em defesa da OMS, ao 
passo que se engajou no fornecimento de assistência internacional, 
no que ficou conhecido como “diplomacia das máscaras”. Atualmente, 
o país é o principal doador e exportador de vacinas, executando uma 
“diplomacia das vacinas” que promove a imagem do país enquanto 
agente capaz de prover bens públicos globais6.

Argumenta-se que a estratégia multilateral da China é estraté-
gica e seletiva, isto é, não há a priori uma defesa por reformas nas 
instituições de governança da ordem liberal, já que em algumas delas 
a China goza de privilégios e atua de forma conservadora7. Em outras 
palavras, é um equívoco classificar a China enquanto um poder “revi-
sionista” ou defensor do “status quo” (KASTNER; PEARSON; RECTOR, 
2020). Em resumo, o que se pode inferir é que há uma crescente in-
fluência chinesa em espaços multilaterais, tradicionais ou alternativos, 
refletindo também a simbiose entre desenvolvimento e assertividade 
internacional (PAUTASSO; UNGARETTI, 2017).

3. O MULTILATERALISMO PRAGMÁTICO 
DA POLÍTICA EXTERNA INDIANA

A Índia tornou-se um defensor do sistema multilateral antes 
mesmo de conquistar a independência, enquanto ainda era uma co-
lônia britânica, converteu-se em membro da Liga das Nações. Com o 
estabelecimento do sistema da ONU, os pronunciamentos de política 

6 Em agosto, a China se comprometeu com a produção de 2 bilhões de doses de vacina 
para o mundo até o final de 2021 (WEE, 2021).

7 A rejeição chinesa ao pleito de ampliação dos assentos permanentes no Conselho de Se-
gurança encabeçado pelo G4 (grupo formado por Brasil, Índia, Japão e Alemanha) cons-
titui um dos exemplos do conservadorismo chinês em relação às instituições multilaterais 
nas quais o país goza de privilégios. 
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externa de Jawaharlal Nehru passaram a se referir constantemente à 
sua filosofia. Isso pode ser explicado pelo alinhamento de ideias entre 
o movimento de independência da Índia e a ONU no período. Por outro 
lado, pelo reconhecimento precoce e pragmático dos líderes indianos 
de que dada sua fragilidade interna, as instituições internacionais po-
deriam ser utilizadas estrategicamente, tanto na defesa dos interesses 
quanto para a inserção internacional do país (STUENKEL, 2013).

A Índia era movida por uma profunda aversão de limitar sua re-
cém-conquistada independência. Situação que explica a relutância de 
Nova Delhi em entrar em qualquer aliança. Além disso, o desejo da 
Índia de fortalecer as instituições internacionais pode ser rastreado em 
sua identidade, uma vez que, defender e apoiar seus valores da ONU 
ajudou a articular o projeto nacional indiano (ENGELMEIER, 2009). As-
sim, em seu pós-independência, o multilateralismo sob a estrutura da 
ONU foi utilizado pela Índia como um meio de proteger sua soberania, 
bem como fortalecer a economia (ARNDT, 2018). Isso mesmo que ao 
mesmo tempo o país notou que seus fóruns refletiam uma continuida-
de da política das grandes potências. 

Nova Delhi encontrou um grande revés na ONU na questão da 
Caxemira em 1947, quando o Conselho de Segurança não endossou a 
reivindicação indiana, que considera que a região pertence legalmente 
ao seu território em virtude da adesão do governo local, em vez disso, 
insistiu em um plebiscito da população do estado. A Índia passou a 
ter a percepção de que as decisões da arbitragem eram tomadas pe-
los membros do Conselho com base em seus interesses nacionais e 
não nos méritos de qualquer caso em particular (GHAREKHAN, 2007). 
Desde então, a Índia relutou em permitir qualquer forma de intervenção 
multilateral em sua vizinhança imediata, o sul da Ásia.

A valorização do sistema multilateral pela Índia sofreu outro um 
revés em 1962, quando a China invadiu a Índia por causa de uma dis-
puta de fronteira que remonta à era colonial. A maioria dos membros 
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do Movimento dos Não-Alinhados (NAM) recusam-se a seguir o apelo 
de Nehru para condenar os chineses como agressores. O bloco oci-
dental deu à Índia, no entanto, ambos em espírito e em espécie, apoio 
significativo. Ademais, dois anos depois, a China conduziu seu primei-
ro teste nuclear; e, em 1965, a Índia e o Paquistão travaram uma breve 
guerra na qual muitos membros do NAM apoiaram os paquistaneses 
(MALONE, 2011).

Ainda assim, sempre que possível, a Índia usou o multilatera-
lismo para exercer influência e imprimir no mundo sua abordagem 
normativa. A política externa de não alinhamento de Nehru foi uma 
resposta ao sistema internacional pós-Segunda Guerra Mundial. A po-
lítica não era de neutralidade, para a Índia o não alinhamento enfatizava 
a independência na tomada de decisões internacionais. Ou seja, era 
uma abordagem alternativa ao sistema bipolar de alianças da Guerra 
Fria. A Índia aplicou o princípio do não alinhamento à sua posição na 
ONU, a qual foi favorecida pela descolonização, multiplicando a in-
fluência internacional indiana.

Em 1954, a Índia pressionou por disposições especiais no Acor-
do Geral sobre Tarifas e Comércio (GATT) para os países em desen-
volvimento que buscavam proteger suas economias nascentes da 
competição internacional. Em 1955, a Índia foi um dos principais pro-
motores da primeira conferência afro-asiática em Bandung, Indonésia. 
No início dos anos 1960, a Índia fez lobby pela expansão do Conselho 
de Segurança e foi influente na criação do Grupo dos 77 (G-77) paí-
ses em desenvolvimento que permanece ativo até hoje em questões 
econômicas e sociais dentro do sistema da ONU (CHAMLING, 1978). 
Em suma, a abordagem da Índia em relação ao multilateralismo era 
exclusivamente global nas décadas de 1940 e 1950.

Contudo, a partir do final da década de 1960, a Índia passou a ser 
criticada, internacionalmente e em ambientes multilaterais, com base 
em seu comportamento contraditório. A sua participação na Guerra de 
Bangladesh em 1971 contradisse as normas não intervencionistas que 
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a Índia constantemente defendia; o Tratado de Amizade e Cooperação 
de 1971 com a União Soviética contradisse o não alinhamento; a Ex-
plosão Nuclear Pacífica (PNE) de 1974 contradisse os apelos indianos 
pelo desarmamento universal; a falta de crítica pública indiana à inva-
são do Afeganistão pela União Soviética em 1979 contradisse seus 
incessantes apelos por paz mundial (MUKHERJEE; MALONE, 2011). 
Sem surpresa, na década de 1980, a influência multilateral da Índia 
diminuiu e o país se tornou marginalizado em fóruns internacionais8. 

Com o fim do sistema bipolar e a liberalização econômica na 
Índia, a Doutrina Gujral e a política Look East dos anos 1990 pro-
moveram novamente o multilateralismo na política externa indiana. 
Nesse contexto, o crescimento econômico se tornou a chave para 
a inserção internacional da Índia, bem como para suas tentativas de 
ascender gradualmente às hierarquias internacionais. Dessa manei-
ra, a aquisição de armas nucleares e um período de estabilidade 
doméstica, em conjunto com a sua ascensão econômica levaram ao 
aumento do envolvimento internacional da Índia em escopo e profun-
didade (ARNDT, 2018).

A Índia teve um papel importante na Cúpula do Rio de 1992 so-
bre Mudanças Climáticas. Naquele ano, também defendeu a expansão 
do Conselho de Segurança, que culmina em 2005 na união de Índia, 
Brasil, Alemanha e Japão (G4) para pressionar por uma reforma do 
órgão. Em 2003, junto com o Brasil formou o grupo G-20 de países em 
desenvolvimento na OMC para a proteção de seus interesses coleti-
vos em uma série de questões. A Índia assinou o “Acordo 123” com 
Washington em 2007, que produziu o fim das mais de três décadas de 
isolamento nuclear (MUKHERJEE; MALONE, 2011). Além disso, tor-
nou- se ativa em outros grupos, como o BRICS (Brasil, Rússia, Índia, 
China e África do Sul) como um contrapeso ao domínio ocidental.

8 Durante essa década, a Índia lançou uma missão malfadada de “manutenção da paz” fora 
da estrutura da ONU no Sri Lanka que foi interpretada localmente por muitos como mais 
uma intervenção militar forçada (KRISHNASAMY, 2003).
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Para a Índia, a participação no multilateralismo global tem ser-
vido a propósitos diferentes, dependendo dos respectivos objetivos 
e configuração das instituições9. O país usou o multilateralismo, às 
vezes de maneira sensata, às vezes arbitrariamente, para promover 
ideias e normas indianas específicas. O papel da Índia na manutenção 
da paz e no comércio global são exemplos disso, assim como o suces-
so indiano em moldar a agenda ambiental. A posição de negociação 
da Índia na OMC tornou o país um jogador com poder de veto a ser 
considerado (ARNDT, 2018). De modo geral, o papel atual da Índia nas 
instituições multilaterais é o de uma potência global emergente, perfei-
tamente ciente de sua crescente influência global.

A Índia além de ter conseguido se constituir um poder subs-
tancial nas instituições globais, começou a mostrar uma predileção 
por participar da governança global pela oligarquia. Ao escolher essa 
variação do multilateralismo, a Índia aderiu a uma estratégia desen-
volvida em grande parte pelos Estados Unidos, Rússia, China e várias 
potências da Europa Ocidental para co-administrar a economia inter-
nacional e, em menor grau, os sistemas de segurança (MUKHERJEE; 
MALONE, 2011). No entanto, a Índia até agora tem hesitado em sua 
disposição de assumir muitas responsabilidades dentro desses siste-
mas. Ademais, no multilateralismo regional, a Índia continua a preferir 
o bilateralismo como forma de lidar com os vizinhos.

A estratégia da Índia no âmbito multilateral está intimamente 
ligada à sua identidade e visão de mundo, o que a levou a  introdu-
zir conceitos normativos nesse sistema. Em seu pós-independência 
essa estratégia foi projetada defensivamente por meio do não-ali-
nhamento como um meio de dar ao país alguma margem de mano-
bra na competição bipolar. No pós-Guerra Fria, a política da Índia de 

9 O NAM (solidariedade do terceiro mundo), a ONU (paz e desenvolvimento internacional; 
meio ambiente), a OMC (comércio internacional), os BRICS (em ascensão poderes e in-
fluência financeira), IBAS (potências emergentes) e a Organização de Cooperação de Xan-
gai (SCO) (segurança regional).
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“multialinhamento”, ou seja, alinhamentos baseados em questões, é 
favorecida pela posição de potência emergente, multiplicando a sua 
influência internacional. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do texto foi apresentado o papel que o multilateralis-
mo possui no Brasil, na China e na Índia para a formulação de suas po-
líticas externas e, portanto, na sua inserção multilateral. No Brasil existe 
um acumulado diplomático histórico em relação ao multilateralismo, o 
qual defendemos que varia entre uma posição passiva ou ativa; devido 
aos constrangimentos internos, a tendência multilateral só se efetiva 
plenamente quando a vontade política se dá em uma conjuntura inter-
nacional favorável. Na China o multilateralismo adquiriu, inicialmente, a 
função de integrar o país às normas do sistema internacional existente, 
ao passo que na última década se percebeu uma abordagem mais 
ativa e propositiva. O multilateralismo global da política externa da Índia 
pode ser considerado pragmático desde a sua independência, sendo 
utilizado para exercer influência internacional e imprimir no mundo sua 
abordagem normativa.

Os três países advogaram por um sistema menos assimétrico, 
entretanto dado ao seu status de países intermediários seu papel por 
vezes é de país espectador, mediador ou propositor. Nesse sentido, 
tanto o fortalecimento interno quanto um ambiente externo favorável 
promoveram uma postura mais ativa na inserção internacional dos paí-
ses, que procuram moldar o ambiente multilateral de forma favorável 
aos seus interesses. Dessa forma, estes países conseguiram dialogar 
não só com instituições internacionais pré-estabelecidas, mas criaram 
espaços de concertação alternativos. A institucionalização do BRICS, 
em conjunto com a criação do NBD em 2014, sobressai-se como a re-
presentação mais bem acabada dessa interação na esfera multilateral.   
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Os países aqui abordados fornecem ricas capacidades teóricas 
ao serem pensados tanto em suas particularidades quanto na triangu-
lação de suas relações. Isso pois, entre esses atores, divergências e 
convergências marcam a função da inserção multilateral na formula-
ção da política externa. Enfatiza-se a necessidade de uma elaboração 
epistêmica mais profunda sobre o multilateralismo para que as aná-
lises de política externa tenham uma melhor fundamentação no que 
tange a participação multilateral de Brasil, China e Índia. 

Cabe ressaltar que o esforço aqui realizado foi o primeiro pas-
so para construir uma epistemologia do multilateralismo entre países 
emergentes, ao reunir os três casos de Brasil, China e Índia e analisar 
a questão multilateral em suas agendas de política externa. Em suma, 
julga-se positivamente o extrato deste trabalho ao se ter em vista que 
sua principal intenção era buscar a possibilidade de se construir uma 
epistemologia do multilateralismo, algo que, através dos casos es-
tudados, se mostra possível. Desse modo, aponta-se a um trabalho 
futuro no qual tal epistemologia não será mais buscada, mas sim, 
formalmente elaborada. 
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
O espaço sul-americano foi objeto de iniciativas de integração regional no iní-
cio do século XXI. Esse movimento teve início na primeira cúpula de presiden-
tes sul-americanos, realizada em 2000, atingindo seu ápice com a criação da 
União Sul-Americana de Nações (UNASUL), em 2008. Porém, as mudanças 
políticas ocorridas nos países resultaram em crescentes divergências regio-
nais e no “sudamexit”, que consiste no abandono da UNASUL e no enfraque-
cimento do projeto de integração sul-americano. Este artigo teve como objetivo 
explicar as causas estruturais que limitaram a integração sul-americana a partir 
do conceito de “jogo de três níveis”. Foi constatado que, frente ao desinteresse 
das elites econômicas e políticas dos países da América do Sul, aliado à vul-
nerabilidade regional à atração de potências externas, a integração sul-ameri-
cana possui limites crônicos e difíceis de superar.

Palavras-chave: América do Sul; Integração sul-americana; Integração regional.
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ABSTRACT 
The South American space was the object of regional integration initiatives at 
the beginning of the 21st century. This movement began at the first summit of 
South American presidents, held in 2000, reaching its peak with the creation of 
the Union of South American Nations (UNASUR) in 2008. However, the political 
changes that took place in the countries resulted in growing regional divergen-
ces and in the “sudamexit”, which consists in the abandonment of UNASUR and 
the weakening of the South American integration project. This article was aimed 
at explaining the structural causes that limit South American integration through 
the concept of “three-level game”. It was found that, given the lack of interest 
of the economic and political elites of the countries of South America, together 
with the regional vulnerability to the attraction of external powers, South American 
integration has chronic limits that are difficult to overcome.

Keywords: South America; South American integration; Regional integration.
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INTRODUÇÃO

A América do Sul, por meio dos 12 países soberanos que a 
compõem, tem sido palco de um esforço de integração regional nos 
últimos 20 anos. A Primeira Cúpula de Presidentes da história da re-
gião, em 2000, quando foi lançada a Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), seguida da formação 
da Comunidade Sul-Americana de Nações (CASA), em 2004, e da 
União Sul-Americana das Nações (UNASUL), em 2008, foram even-
tos que marcaram o esforço de institucionalização do regionalismo 
sul-americano.

O movimento descrito acima ocorreu diante de certa convergên-
cia ideológica dos governos da chamada “onda rosa”, compostos por 
diversos agrupamentos políticos considerados do campo da esquerda 
política, dentre os quais havia simpatia pela ideia de integração regio-
nal. Globalmente, foi o momento em que os Estados Unidos voltaram 
seu foco para o Oriente Médio, com sua “guerra ao terror”, deixando 
um “vácuo” para o adensamento de arranjos de integração ao sul, ao 
mesmo tempo em que a China ampliava sua demanda por produtos 
primários latino-americanos, proporcionando-lhes crescimento econô-
mico. O resultado desse ambiente favorável foi o avanço de projetos 
de integração e a geração de grande expectativa em torno deles.

No entanto, em pouco mais de uma década, o refluxo das con-
dições anteriores resultou no desmonte do regionalismo. Na América 
do Sul, diante de certa “virada à direita”, na qual vários governos li-
beral-conservadores passaram a apostar na abertura aos mercados 
internacionais e na reaproximação com os Estados Unidos, reduziu-
-se o entusiasmo pela integração regional. Em 2018, o “sudamexit” 
foi confirmado, com vários países (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
Paraguai, Peru e, no ano seguinte, Bolívia), deixando esta instituição e 
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anunciando, um ano depois, a intenção de criar em seu lugar o Fórum 
para o Progresso e Desenvolvimento da América do Sul (PROSUL), 
arranjo que jamais saiu do papel. 

Levando em consideração esses acontecimentos, este artigo 
teve como objetivo explicar as causas estruturais que limitam a inte-
gração sul-americana, a partir do conceito de “jogo de três níveis”, que 
consiste na análise da integração a partir da combinação de fatores 
internos, regionais e internacionais. As fontes da pesquisa foram publi-
cações acadêmicas, relatórios, publicações oficiais e algumas fontes 
primárias, como os tratados entre os países que deram origem às ins-
tituições mencionadas.

Ao final, constatou-se que existe um conjunto de “fragilidades 
estruturais” que explicam o efêmero período de integração da América 
do Sul. Trata-se de lições importantes para que, diante de reconfigura-
ções futuras, busque-se superar essas limitações.

1. OS JOGOS DE DOIS E TRÊS NÍVEIS

A literatura clássica de análise de política externa costuma 
trabalhar com a ideia de um “jogo de dois níveis”, criado por Put-
nan (1988). Segundo essa visão, a política externa de qualquer país 
consiste na síntese dos interesses dos grupos de pressão interna 
- empresários, financistas, sindicatos, partidos, movimentos sociais 
e outras organizações - com condicionantes internacionais, gerados 
por grupos transnacionais, grandes potências, atores regionais, ins-
tituições, normas e conflitos internacionais, entre outros fatores. Em 
outras palavras, as ações de política externa surgem da acomoda-
ção, ou da síntese, de interesses internos e internacionais.
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No entanto, com o progressivo fortalecimento da União Euro-
peia (UE), um “terceiro” nível, o regional, localizado entre as esferas 
nacional e internacional, passou a influenciar as decisões. Para um 
país integrante do bloco europeu, já não é possível negociar com ato-
res extrarregionais sem levar em conta as instituições, normas e inte-
resses relacionados à União Europeia (MELLO, 2017). Partindo dessa 
realidade, Comeroux (2006, p. 1) define o jogo de três níveis como “[...] 
inter-retro-reações entre os domínios doméstico, regional e internacio-
nal, regional e internacional”.

Os primeiros a usar o conceito de jogo de três níveis foram Col-
linson (1999) e Deutsch (1999), diante da crescente importância do 
nível regional de governança na Europa. Seu fundamento é que, por 
um lado, o Estado trabalha com o conceito clássico de soberania, em 
que seus tomadores de decisão têm autonomia de decisão; de outro, 
o nível internacional é regido pelo princípio da anarquia, onde não há 
entidade superior aos Estados, dotados de poder decisório soberano. 
Entre os dois, se produz algo intermediário, ou híbrido, que é a União 
Europeia, que consiste em uma entidade que, embora não seja sobe-
rana, recebe parte da soberania de seus membros, constituindo um 
bloco com poderes supranacionais, exercido por instituições como o 
Parlamento Europeu, seus conselhos, comissões, comitês, Tribunal de 
Justiça, Banco Central, entre outros.

Na América Latina, o papel das instituições de integração re-
gional é diferente. Pelo fato de não possuírem a mesma robustez e 
eficácia em comparação às suas congêneres europeias, e de suas 
instituições não contarem com poderes supranacionais, estas aca-
bam tendo pouca ou nenhuma influência nas decisões de seus países 
membros. Assim, verifica-se que as instituições de integração regional 
latino-americanas raramente adquirem algum grau relevante de auto-
nomia porque, para existir e evoluir, dependem muito mais da vontade 
dos seus eventuais dirigentes políticos e de conjunturas, internas e 
externas, favoráveis (MALAMUD, 2013). 
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Não existe, portanto, um jogo latino-americano de “três níveis”, 
já que o nível regional tem um peso muito reduzido, estando sempre 
à mercê dos outros dois. Ou seja, na América Latina não ocorre um 
jogo de “três níveis” porque, dada a fragilidade do jogador regional, 
na prática existe um jogo de apenas dois, o interno e o internacional.

2. A CONSTRUÇÃO DA AMÉRICA DO SUL 
E SUAS DEBILIDADES ESTRUTURAIS 

Pode-se identificar a “pedra fundamental” do regionalismo sul-
-americano na aproximação entre Argentina e Brasil no início dos anos 
1980, superando-se décadas de disputas e rivalidades. Nos anos 90, 
a região avançou para a criação de arranjos voltados para o livre-co-
mércio, sobretudo com o Mercosul e com o relançamento da Comuni-
dade Andina de Nações (CAN). As crises econômicas do final desses 
anos, somadas à ascensão dos governos de diversos aspectos de 
esquerda, resultaram no questionamento da integração que priorizava 
o comércio, rechaçando-se projetos de índole liberal como a Área de 
Livre Comércio das Américas (ALCA) (BANDEIRA, 2005).

A ideia de “América do Sul” surgiu diante da adesão do México 
à Área de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA), de lideran-
ça estadunidense, pois a ausência mexicana na prática inviabilizava 
qualquer projeto “latino-americano” de integração. A Cúpula de 2000 
e o lançamento da IIRSA e, posteriormente, a criação da CASA em 
2004 e da UNASUL em 2008, deram substância institucional à “sul-a-
mericanização” do regionalismo. A UNASUL era considerada parte do 
movimento “pós-neoliberal”, termo que designava um novo modelo 
de regionalismo que se concentraria mais nas questões sociais e de 
desenvolvimento regional, indo além da mera liberalização comercial 
e financeira. Com esse espírito, a UNASUL buscou avançar em uma 
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agenda multitemática, com comissões dedicadas à integração física, 
defesa, combate ao narcotráfico, educação, saúde, energia, entre ou-
tros. (TRATADO CONSTITUTIVO DE LA UNIÓN DE NACIONES SUDA-
MERICANAS, 2008; FAVARON, RAMANZINI JÚNIOR, CORREIA, 2008). 
Essa agenda inovadora representava uma pluralidade de objetivos, 
como apontam Comini e Frenkel (2016, p. 185):

la afirmación de una identidad sudamericana (que daría lugar 
a un proceso de “sudamericanización” de la integración); la 
adopción de agendas de cooperación no jerarquizadas que 
abarcaran cuestiones económicas, pero también políticas, 
sociales, educativas, culturales, de seguridad, etc; y la pree-
minencia de un esquema de inserción internacional entre los 
Estados miembros que priorizaría, entre otras cosas, a los 
mercados regionales por sobre los globales y la negociación 
conjunta frente a terceros.

No entanto, a onda “progressista” também teve suas crises 
e se esgotou e, com ela, os esforços de integração sul-americana. 
Como apontam Por volta de 2015, governos liberal-conservadores, 
com agendas conservadoras nos “costumes” e tendência liberal na 
economia, chegaram ao poder em grande parte dos países da região. 
Figuras como Jair Bolsonaro, no Brasil, Iván Duque, na Colômbia, Se-
bastián Piñera, no Chile, e Mário Benítez, no Paraguai, entre outros, 
não tinham a integração regional entre suas prioridades. Defensores 
de maior abertura comercial, buscaram a aproximação com as gran-
des potências, sobretudo os Estados Unidos, especialmente no pe-
ríodo em que Donald Trump exercia forte atração ideológica sobre a 
direita latino-americana. Consequentemente, o modelo de integração 
sul-americano rapidamente se desfez. (SANAHUJA, 2019). Esse es-
vaziamento político da integração na América do Sul foi chamado por 
Comini e Frenkel (2016) de “sudamexit”.

Para compreender esse “desmanche”, é importante identificar as 
causas estruturais, além das aparências e das variáveis conjunturais, 
que limitaram e continuam limitando a integração sul-americana, expli-
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cando-se por que seu “apogeu” durou tão pouco, ou porque havia pou-
cas possibilidades de progresso. Em outras palavras, as razões pelas 
quais o “segundo nível”, representado pela UNASUL, foi tão efêmero.

1.2. BAIXO INTERESSE DAS ELITES 
ECONÔMICAS E DA POPULAÇÃO

Uma causa estrutural básica, que acompanha a história da 
América Latina, é o baixo interesse dos principais agentes econô-
micos e políticos internos, bem como da população em geral, pela 
integração regional. Para que um arranjo integrativo avance, setores 
importantes da sociedade devem exercer pressão sobre o governo. 
Na América do Sul, porém, o interesse é baixo, uma vez que os gru-
pos econômicos de maior influência estão muito mais conectados, em 
seus negócios e investimentos, com os centros mundiais de poder. 
Em relação à população como um todo, poucos sentem, no dia a dia, 
a importância da integração e a reivindicam, algo restrito a algumas 
empresas que atuam no nível regional e às comunidades de fronteira. 
Além disso, a influência cultural e intelectual estrangeira costuma ser 
muito maior de países extrarregionais, sobretudo do mundo anglo-sa-
xão (MALAMUD E GARDINI, 2012).

As elites econômicas sul-americanas, via de regra, preferem as-
sociar-se aos seus pares das grandes potências, buscando se acomo-
dar na condição de “parceiros menores” de grupos transnacionais, ao 
invés de buscar um maior grau de autonomia. Galtung (1971) trabalha 
com a ideia de que as elites da periferia, dotadas de interesses distan-
tes, ou divergentes, dos povos de seus próprios países, estão muito 
mais harmonizadas com as elites dos países centrais. Escudé (1992), 
criador do termo “realismo periférico”, argumenta que os custos de 
uma política de busca de autonomia dos países periféricos frente aos 
países centrais tendem a ser bastante altos. Assim, entende que a 
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melhor alternativa - ou mais “realista” -, muitas vezes, é associar-se 
às grandes potências, mesmo que na condição de “sócios menores”. 
Nessas condições, a integração regional deixa de ser uma prioridade. 
Rodrigues (2020, p. 227) classifica esse modelo como “dependente-
-associado” e assim o sintetiza:

[...] é um desenvolvimento cujos ganhos da integração ao capi-
talismo global são maiores do que as perdas, num ambiente de 
relação direta entre capital interno e externo, cujo bloco finan-
cista-liberal defende ciclos de adesão à globalização, haja vista 
ainda existirem no cenário internacional países com economias 
fechadas, fora das cadeias globais de valor e isolados em pro-
cessos políticos nacionais ou regionais.

Portanto, o caráter débil, dependente e associado às grandes 
potências, por parte das economias e das elites econômicas latino-
-americanas, resulta na incapacidade de mobilizar projetos autôno-
mos, sejam eles nacionais ou regionais. Ou seja, no primeiro nível 
de análise, o doméstico, não há agentes dispostos a assumir os 
esforços de construção da integração regional. Essa característica 
é indissociável do “outro lado da moeda”, que é a vulnerabilidade 
externa dos países da região.

2.2. VULNERABILIDADE EXTERNA

A estreita associação, ou dependência, da América Latina com 
os países centrais, resulta na “vulnerabilidade externa”, ou seja, na ten-
dência a que os países latino-americanos estejam muito mais propen-
sos a estreitar laços e depender dos países centrais, do que a integra-
rem-se entre si. A atratividade exercida pelas potências centrais e suas 
empresas multinacionais, bem como pelas instituições internacionais, 
é o “oposto complementar” da associação íntima que as elites latino-
-americanas estabelecem com o centro.
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Sabe-se que a América Latina, historicamente, possui suas 
economias primordialmente exportadoras, vinculadas aos países 
centrais, o que passa a ser o principal condicionador de sua inserção 
internacional. Suas economias dependem de investimentos, tecno-
logia e acesso ao mercado das grandes potências, o que significa 
que elas acabam mais conectadas com agentes extrarregionais do 
que entre si. Consequentemente, qualquer fuga de investimentos, 
desaceleração econômica ou, em casos extremos, como atualmente 
ocorre na Venezuela, embargo dos países centrais, afeta com força 
a América Latina. Assim, a vulnerabilidade externa pode ser definida 
como a baixa resistência dos países às pressões internacionais a que 
estão sujeitos (CEPAL, 2017).

Em termos concretos, o comércio exterior da maioria dessas 
nações tem como principal parceiro a China ou os Estados Unidos. 
Mesmo quando algum país da região ocupa uma das três primeiras 
posições em trocas comerciais, as duas maiores potências mundiais 
tendem a ocupar as outras duas. Em termos tecnológicos e no setor 
de serviços, a América Latina também depende dos países centrais. 
Essas “trocas desiguais” entre o centro e a periferia repetem um 
padrão histórico, nunca superado, de se inserir internacionalmente 
exportando produtos primários e importando produtos mais elabora-
dos. Portanto, a atração exercida pelos grandes mercados mundiais 
é quase sempre maior do que a dos mercados regionais. Isso en-
fraquece a integração, ao gerar uma força centrífuga com tendência 
crônica de fragmentar as iniciativas de agrupamento regional (BIELS-
CHOWSKY, 2009; BORON, 2014).

Atualmente, os chineses têm ganhado influência significativa no 
comércio e na participação nos investimentos externos. Para Fornés e 
Phillip (2012), a China é o mais importante fator de mudança na Améri-
ca Latina no século XXI. Eles afirmam que está surgindo um novo eixo 
que tende a integrar os latinos, historicamente mais próximos da Eu-
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ropa e dos Estados Unidos, ao mundo eurasiático. No entanto, é pre-
ciso lembrar a enorme influência que os Estados Unidos continuam a 
exercer na região, principalmente na América Central e no Caribe. Além 
da força econômica, não se pode esquecer do poderio militar norte-a-
mericano, da sua influência nas forças armadas de praticamente todos 
os países e do seu poder cultural. Nesse sentido, como aponta Sanah-
uja (2019), a América Latina está exposta a uma disputa hegemônica 
global entre China e Estados Unidos e, diante da sua fragmentação re-
gional, cada país tende a acomodar-se à sua maneira, sem um arranjo 
de coordenação coletiva. Isso tende a resultar em aprofundamento das 
divisões regionais. Nas suas palavras:

Ello es visible, en primer lugar, en el ámbito económico y de 
las políticas de desarrollo, en el que la región parece privarse 
a sí misma de instrumentos de acción colectiva para buscar 
acomodo en ofertas como la “Iniciativa de la Franja y la Ruta” 
de China, insistiendo en fórmulas individuales y en un modelo 
de reprimarización productiva muy dependiente del ciclo eco-
nómico global; o en negociaciones asimétricas con Estados 
Unidos, que ya no asume el libre comercio conforme a reglas 
multilaterales y retorna a fórmulas de “comercio administrado”. 
(SANAHUJA, 2019, p. 123).

Assim, percebemos que há fortes pressões, ou atrativos, 
para que os países latino-americanos se associem aos centrais. Na 
disputa “bipolar” atual, alguns deslocam-se para a órbita chinesa, 
outros para os Estados Unidos, enquanto muitos esforçam-se em 
assumir posições intermediárias. Em suma, a atratividade externa 
retroalimenta a dependência e a vulnerabilidade, enfraquecendo as 
instituições regionais.
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3. O SUDAMEXIT

Como observado na seção anterior, algumas debilidades do re-
gionalismo latino-americano são recorrentes. Em primeiro lugar, todos 
os esforços de integração são altamente dependentes dos presidentes 
da vez, gerando baixa solidez regulatória e institucional. Consequente-
mente, como o grau de geração de benefícios públicos é baixo, pou-
cos setores sociais e econômicos percebem vantagens na integração 
e a reivindicação por aprofundamento tende a ser baixa.

Há outras questões, ligadas à formação histórica latino-ameri-
cana, que contribuem para as debilidades do regionalismo. As princi-
pais delas são a baixa densidade das cadeias produtivas regionais, a 
baixa interdependência dois setores produtivos e a insuficiência das 
redes de infraestrutura regional integradas (ESTEVADEORDAL, BLYDE 
E SUOMINEN, 2013; COUTO, 2009). Uma transformação dessa reali-
dade só seria possível com uma ação decisiva dos países maiores da 
região, principalmente o Brasil. Este poderia assumir o papel de “trem-
-pagador”, mas possui limitações internas, de ordem política e econô-
mica, muito fortes para fazê-lo. Nesse quadro, as instituições regionais 
não se consolidam institucional e normativamente (MALLMANN, 2013). 
Malamud (2013) também identifica o que chama de “efeito spaguetti”, 
que consiste na sobreposição de várias organizações de integração 
regional desarticuladas entre si, que se enfraquecem mutuamente.

A fragilidade institucional da UNASUL ficou clara a partir de 2015. 
Na medida em que parte dos presidentes de “esquerda” ou foram se 
enfraquecendo politicamente, ou deixando o poder, a UNASUL entrou 
em agonia. A ascensão de líderes como Bolsonaro, Piñera, Duque e 
Benítez, dentre outros, resultou no previsível abandono da instituição. 
Para Comini e Frank (2016), esses governantes, ademais de promover 
a abertura comercial e ver nos blocos de integração um entrave, viam 
no processo do Brexit um incentivo a abandonar “amarras” regionais 
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e tornar as instituições mais flexíveis. Com esse espírito, no lugar da 
UNASUL foi lançado o projeto da PROSUL, voltado outra vez para o li-
vre-comércio, mas como mera carta de intenções, sem qualquer avan-
ço posterior. Consolidava-se, assim, o sudamexit.

Destacamos aqui uma série de limites estruturais para qualquer 
arranjo de integração latino-americano, observando seu efeito específi-
co na UNASUL. Problemas como dependência de lideranças presiden-
ciais, fragilidade institucional, infraestrutura insuficiente, ausência de 
“trens pagadores”, acúmulo de instituições no mesmo espaço, desin-
teresse dos grupos econômicos e vulnerabilidade externa, são fatores 
que se somam para estagnar as iniciativas regionalistas. O resultado 
é que, sob o ponto de vista dos jogos de três níveis, prevalecem os 
fatores limitantes de nível interno e internacional, tornando quase insig-
nificante o nível regional na América Latina.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Viu-se que a integração latino-americana padece de proble-
mas crônicos e de difícil solução. A condição periférica da América 
Latina, historicamente forjada por padrões dependentes de relações 
produtivas e intelectuais, resulta na existência de elites associadas e 
países internacionalmente vulneráveis. Com isso, a integração regio-
nal fica em segundo plano, frágil e pouco consolidada, mais presente 
na retórica de líderes do que na prática diária das empresas e habi-
tantes do continente.

Para que esses problemas não se repitam em futuras tentativas, 
é preciso atacar os enclaves estruturais, que são muito mais comple-
xos e difíceis de resolver. É necessário gerar uma vontade sólida de 
grupos econômicos importantes e um significativo interesse popular, 
acompanhados da consolidação de cadeias produtivas regionais, me-
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lhoria de infraestrutura, harmonização jurídica e solidez institucional. 
De nada adiantam os discursos dos presidentes ou seus pomposos 
tratados e cartas de intenções, voltados para a agradar parte das suas 
militâncias, se os fundamentos da integração permanecerem como es-
tão. Neste caso, tudo se desfaz na primeira onda de mudança política. 
Levar isso em consideração é crucial para evitar novas ilusões.

Apesar das dificuldades, o aprofundamento da integração é 
uma via necessária para enfrentar o problema do subdesenvolvimento 
e da subordinação latino-americana aos países centrais. Unidas, es-
sas nações se tornam mais fortes e capazes de lograr êxitos na sua 
inserção internacional. No entanto, enquanto essa integração regional 
depender de conjunturas políticas favoráveis, como a convergência 
ideológica dos presidentes, e de um cenário internacional excepcional, 
sem atacar problemas estruturais, qualquer iniciativa terá vida curta. A 
continuar dessa maneira, o ciclo vicioso da integração sul-americana 
se repetirá: um avanço limitado no início, o entusiasmo de seus defen-
sores no meio, o inevitável declínio e a desilusão no fim.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
A União Europeia tem laços profundos com o continente Africano. No entanto, 
entende-se que após os diversos processos de independência, o relaciona-
mento tem se desenvolvido de uma forma diferenciada. Em junho de 2020, 
a União Europeia apresentou sua nova iniciativa chamada European Peace 
Facility, um novo orçamento de 8 bilhões de euros para ações operacionais 
militares ou de defesa complementando o mecanismo de Athena e o African 
Peace Facility. Dessa forma, a sua política externa tem se aprimorado para 
reivindicar seu papel enquanto provedor global de segurança internacional, 
tendo o continente da África como um local proeminente em sua agenda. O 
intuito do seguinte artigo é analisar quais são os interesses securitários da 
União Europeia em sua política externa para o continente africano, através da 
lente da geoeconomia e da geopolítica, e o que isso representa para balança 
de poder internacional com a ascensão da China.

Palavras-chave: União Europeia; Política Externa; Geoeconomia; Continente 
Africano.
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ABSTRACT 
The European Union has deep ties to the African continent. However, after the va-
rious processes of independence, the relationship has developed differently. In 
June 2020, the European Union presented its new initiative called the European 
Peace Facility, a new budget of 8 billion euros for military or defense operational 
actions complementing Athena’s mechanism and the African Peace Facility. In 
this way, its foreign policy has improved to claim its role as a global provider of 
international security, with the continent of Africa as a prominent place on its 
agenda. The aim is to research the European Union’s security interests through 
the lens of geoeconomics and geopolitics and what this represents for the global 
balance of power with China’s rise.

Keywords: European Union; Foreign Policy; Geoeconomy; African Continent.
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INTRODUÇÃO

O relacionamento entre os europeus e o continente Africano per-
passa por diferentes naturezas ao longo dos anos, como o período 
do imperialismo e pós-colonização. Dessa forma, entende-se que é 
um processo contínuo que vai se desenvolvendo conforme a interação 
entre os atores. Em junho de 2020, a União Europeia apresentou sua 
nova iniciativa chamada European Peace Facility, o novo orçamento 
de 8 bilhões de euros para ações operacionais militares ou de defesa 
complementando o mecanismo de Athena e o European Peace Faci-
lity. Dessa forma, demonstrando uma nova face da política externa da 
União Europeia para o continente Africano com o intuito de ser o pro-
vedor de segurança internacional dos diversos conflitos que eclodiram, 
principalmente a partir da década de 1990.

O intuito do seguinte artigo é analisar o que mudou entre o rela-
cionamento da União Europeia e o continente Africano para gerar um 
novo mecanismo em sua política externa. Em outras palavras, indaga-
-se quais são os estímulos para buscar uma inserção mais ativa no âm-
bito da segurança internacional tendo a África enquanto local privilegia-
do em sua agenda. Assim, através da lente teórica da geoeconomia e 
geopolítica, entende-se que é necessário preservar os seus interesses 
geoestratégicos em um contexto de transformação e contestação de 
grandes potências, principalmente representado pela China. Para tal, é 
preciso se adaptar para gerar novas instituições e/ou meios que possi-
bilitem a União Europeia de prover assistência e ser reconhecido como 
um ator global na dimensão da segurança internacional.

Para dar conta de responder essas reflexões, o artigo se basea-
rá em uma metodologia qualitativa, a partir do acesso a fontes primá-
rias, como documentos e relatórios da União Europeia, e fontes se-
cundárias constituídas por artigos e publicações sobre o tema. Nesse 
sentido, a perspectiva teórica utilizada para investigar as dinâmicas 
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terá como base o conceito da geoeconomia e o da geopolítica, que 
fornecerá elementos para uma análise da política externa da União 
Europeia sob uma ótica do uso estratégico de seu poder econômico e 
militar. O artigo se orienta pela curiosidade pessoal das pesquisadoras 
de como a União Europeia pretende utilizar sua ação externa para se 
tornar um ator ativo internacional no campo da segurança.

Portanto, o artigo será dividido em três seções. Na primeira 
seção, será explorado o conceito de geoeconomia e da geopolítica 
dentro de um arcabouço mais amplo, objetivando a utilização desta 
perspectiva teórica para dar luz às dinâmicas da política externa da 
União Europeia para a África. Na segunda seção, será apresentada 
uma trajetória histórica das relações entre a União Europeia e a África, 
destacando os principais acontecimentos entre os dois continentes, 
desde o processo de descolonização e a criação da União Europeia. O 
objetivo da terceira seção é entender de que forma a iniciativa European 
Peace Facility pode ser analisada sob a ótica da geoeconomia e 
geopolítica, sendo investigada em um contexto de transformações 
entre as grandes potências.

1. ENTRE A GEOPOLÍTICA  
E A GEOECONOMIA:  
A POLÍTICA EXTERNA DA UNIÃO 
EUROPEIA PARA À ÁFRICA

Com o intuito de analisar as relações entre a União Europeia e 
a África sob a ótica dos interesses geoestratégicos1 europeus, é im-
portante conceituar as abordagens que destacam tanto o uso polí-
tico quanto econômico dos recursos estratégicos. Nesse sentido, o 

1 A definição de Interesses Geoestratégicos no escopo do artigo diz respeito a interesses 
estratégicos derivados de recursos naturais e localizações geográficas.
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conceito de geopolítica e geoeconomia podem ser considerados os 
principais mecanismos que possibilitam avaliar os interesses da Polí-
tica Externa da União Europeia (UE) para a África a partir desta ótica, 
permitindo investigar as forças e os interesses para além do discurso 
oficial da diplomacia. Porém, antes de avaliar os interesses geoestraté-
gicos presentes nas relações entre UE-África, é necessário diferenciar 
os dois conceitos. Ambos os termos são relacionados com o uso da 
geografia e de elementos estratégicos com fins econômicos ou políti-
cos, no entanto, suas aplicações podem ser divergentes.

Por um lado, a geopolítica compreende ações estratégicas, de 
defesa e segurança, com o intuito de garantir ganhos políticos em um 
cenário mais militarizado. Enquanto a geoeconomia abrange coor-
denadas mais direcionadas à economia, no sentido de estabelecer 
parcerias, concretizar acordos de comércio e investimentos e garantir 
ganhos econômicos (ESSEX, 2013, p. 3). Entretanto, as diferenças en-
tre os dois termos vão além dos meios característicos de cada esfera. 
Mikael Wiggell e Antto Vihma (2016) elaboraram um modelo teórico 
que apresenta detalhadamente as implicações no uso de cada uma 
dessas estratégias, diferenciando os efeitos, as reações e os compor-
tamentos dos agentes.

Seguindo este modelo, os autores conceituam o termo geopo-
lítica como uma projeção de poder em uma política externa ofensiva 
tipicamente conduzida por meios militares, utilizando uma lógica de 
confrontação. Nesse sentido, esta estratégia produz forças centrípetas 
com alto grau de percepção e maiores chances de contrabalancea-
mento em dinâmicas de reação à essa estratégia (WIGELL, VIHMA, 
2016, p. 605).

Por outro lado, as projeções de poder geoeconômicas são mais 
sutis e mais fáceis de serem aceitas, pois a ideia não é atingir o alvo, 
mas enfraquece-lo. Essas ações são conduzidas por meios econômi-
cos e são operadas por uma lógica de acomodação seletiva, ou seja, 
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uma estratégia no qual o Estado usa a concessão de instrumentos fi-
nanceiros para certos agentes e não para outros. Nesse sentido, essas 
coordenadas criam forças centrífugas de baixa percepção, evitando 
um comportamento de balanceamento. A partir dessas características, 
é possível perceber que a reação gerada é, geralmente, desintegrada 
e descentralizada, de modo que há grupos de interesses no local-alvo 
em que se beneficiarão das ações e prestarão apoio político (WIGELL, 
VIHMA, 2016, p. 610).

Dessa forma, pode-se verificar que as características do poder 
econômico traduzidos em estratégica geoeconômica “pode não ser 
menos eficaz do que o poder militar como meio de perseguir objetivos 
geoestratégicos, especialmente porque fornece um meio mais sutil de 
buscar ganhos relativos, com menos risco de grandes contrarreações” 
(WIGELL, VIHMA, 2016, p. 605). Assim sendo, a geoeconomia trata da 
forma de utilizar instrumentos econômicos, como por exemplo políti-
cas financeiras e ajudas ao desenvolvimento, de maneira a explorar e 
conquistar esferas de influência em territórios geográficos. Entretanto, 
é necessário destacar que essa tipologia apresentada é trabalhada 
pelos autores apenas como tipos-ideais, de modo que na prática, as 
duas estratégias podem ser utilizadas, combinando elementos de am-
bas as projeções de poder. 

Dessa maneira, é importante perceber que o termo geoecono-
mia foi introduzido no debate acadêmico no período pós-Guerra Fria, 
momento em que as transformações globais permitiram um direciona-
mento a questões econômicas na esfera internacional. Dessa forma, 
Edward Luttwak apresenta o conceito de geoeconomia para expressar 
uma possível substituição dos métodos militares por métodos comer-
ciais, de maneira que possa haver uma “lógica da guerra na gramática 
do comércio” (LUTTWAK, 1990, p. 7). Porém, essa percepção é criti-
cada por acadêmicos, pois essa substituição não ocorre diretamente. 
Há, na verdade, uma coexistência de instrumentos militares e econô-
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micos, os quais são utilizados pelos atores de acordo com a situação 
adequada e os desafios específicos (WIGELL, VIHMA, 2016).

Apesar de haver abordagens híbridas nas relações UE-África, 
é possível apontar um maior direcionamento das iniciativas europeias 
para as estratégias geoeconômicas, uma vez que a aproximação da 
União Europeia em sua política externa não é pautada apenas em os-
tensivos esforços militares, porém é caracterizada, principalmente por 
instrumentos financeiros, a partir da elaboração de projetos de inves-
timentos e ajudas ao desenvolvimento e à paz. Dessa forma, é impor-
tante analisar as diversas estratégias geoeconômicas existentes nas 
ações da Política Externa da União Europeia para o continente africano. 

No entanto, é importante destacar a escolha da perspectiva da 
geoeconomia como uma lente possível de analisar as iniciativas recen-
tes da Política Externa da União Europeia, com foco e direcionamento 
para o continente africano. O conceito de geoeconomia permite visuali-
zar as transformações da economia global, principalmente no tabuleiro 
das grandes potências. Nesse sentido, a inserção da União Europeia 
nas disputas por influência nos territórios é compreendida através de 
uma dinâmica competitiva, especialmente, com a China, cuja estraté-
gia se baseia em elementos da geopolítica e da geoeconomia. 

Na próxima seção, serão explorados os principais acontecimen-
tos históricos que caracterizam as relações entre a União Europeia e 
a África ao longo do século XX. E na última seção, o debate sobre a 
geoeconomia e geopolítica da ação externa da UE será retomado, a 
partir da análise da nova iniciativa chamada European Peace Facility.
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2. ENTENDENDO O RELACIONAMENTO 
UNIÃO EUROPEIA E ÁFRICA

O início do relacionamento pós-colonial da Europa com a África 
ocorreu a partir da década de 1960 com a predecessora da União 
Europeia, a Comunidade Econômica Europeia, na Convenção de Ya-
oundé de 1963. Dessa forma, os seis países fundadores criaram uma 
estratégia para garantir o diálogo com os países em desenvolvimento 
africanos no âmbito do desenvolvimento social e economia sustentável 
(FERREIRA-PEREIRA, 2008). Apesar de inicialmente os interesses na 
África estarem voltados a economia e trocas comerciais, ressalta-se o 
entrelaçamento histórico e cultural das duas regiões a partir do passa-
do colonial (SIRADAĞ, 2012; SCHEIPERS, SICURELLI, 2008).

A Convenção de Lomé de 1975 substituiu as Convenções de 
Yaoundé e o Acordo de Arusha, e, além de expandir os membros, pôde 
estruturar o relacionamento econômico e de desenvolvimento social 
entre a Comunidade Econômica Europeia e os países da África, Caribe 
e Pacífico (FERREIRA-PEREIRA, 2008). No entanto, o primeiro acordo 
entre a União Europeia (UE), propriamente dita a partir da assinatura 
do Tratado de Maastricht de 1993, e a África foi no ano 2000 com o 
Acordo de Parceria de Cotonou (SCHEIPERS; SICURELLI, 2008).

A Parceria de Cotonou é relevante para a parceria UE-África e 
vem se renovando, como em 2005 e 2010, a fim de se adaptar às no-
vas realidades dos atores e do contexto internacional. A cada rodada 
de negociações, a cooperação política tem se aprofundado e engloba-
do novos temas como a de segurança e estabilidade política. Em sua 
terceira renovação, pretende-se assumir uma postura conjunta mais 
forte no cenário internacional por representarem mais da metade dos 
membros da Organização das Nações Unidas, cerca de mais de 100 
países no acordo (EUR-LEX, 2020).
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Como aponta Pereira-Ferreira (2008), a partir da Política de Se-
gurança e Defesa Europeia de 1999, e a Estratégia de Segurança Euro-
peia de 2003, a parceria UE-África abrangeu uma cooperação ativa na 
área de segurança, destacando as atividades de prevenção e resolu-
ção de conflitos. Além dos fatores internos da UE que entendiam a Áfri-
ca como um ambiente para demonstrar seu conhecimento enquanto 
gerador de políticas, existiam estímulos externos para colaborar nessa 
área, como o interesse estratégico dos EUA e a expansão econômica 
da China na região (MANGALA, 2012).

A prioridade da temática de segurança na agenda UE pode ser 
exemplificada pelo desdobramento de operações militares em países 
africanos, tendo a primeira missão Artemis na República Democrática 
do Congo em 2003 (FERREIRA-PEREIRA, 2008). Além disso, foi es-
tabelecido no mesmo ano o Peace Facility for Africa, um mecanismo 
financiado pelo Fundo De Desenvolvimento Europeu e sob o Acordo 
de Cotonou para aprimorar a capacidade da União Africana de parti-
cipar em operações de peacekeeping e peace-supporting na África. 
Vale ressaltar que a África ainda, atualmente, constitui a maior área de 
atuação da UE com 11 de 17 missões militares e civis na região (EU-
ROPEAN UNION EXTERNAL ACTION, 2019).

Outro instrumento importante entre as regiões é Parceria Estra-
tégica África-UE, gerada a partir do Ato Constitutivo e Estrutura Es-
tratégica (2004-2007) e a Estratégia UE-África de 2005 (EUROPEAN 
COMMISSION, 2019). A estratégia conjunta é organizada em 8 eixos 
centrais, mas, para fins do artigo, o primeiro é o mais relevante uma vez 
que fala sobre paz e segurança. Dessa forma, está centrado em três 
tarefas principais sendo o aprimoramento do diálogo entre UE, União 
Africana e outras instituições regionais; implementação da Arquitetura 
Africana de Paz e Segurança e o financiamento das operações de paz 
da União Africana (MINISTERIO DE DEFENSA, 2010).
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Nota-se o contexto que levou a uma visão estratégica da UE para 
com a África. As diversas reformas econômicas, políticas e instituições 
elevou a agência dos países africanos especialmente em organiza-
ções internacionais, sendo atores importantes para avançar diversas 
agendas e resolver problemas comuns. Além disso, a criação de orga-
nizações, como a União Africana em 2002, e mecanismos, como a Ar-
quitetura Africana para Paz e Segurança, auxiliaram o aprofundamento 
da cooperação UE-África (MANGALA, 2012). Mas, especialmente para 
a UE no campo da segurança, além de tentar impedir eventos traumá-
ticos como o Genocídio de Ruanda, resolver as diversas ameaças e 
os conflitos na África significa impedir futuros desafios para a Europa, 
como ondas migratórias (MINISTERIO DA DEFENSA, 2010).

A falta de credibilidade pela falta de capacidade e orçamento 
enfrentada por países africanos gerou uma oportunidade única para 
UE enquanto ator global gerador de segurança (FERREIRA-PEREIRA, 
2008). Isso fica explícito na Parceria Estratégica África-UE quando des-
creve a UE como a parceira de países e organizações africanas que 
auxilia a criar condições para estabilidade e paz duradoura (EURO-
PEAN COMISSION, 2019). Ressalta-se também que própria evolução 
do conceito de segurança levou a novos meios de cooperação da 
UE-África como no âmbito do meio ambiente, igualdade de gênero e 
terrorismo (MINISTERIO DA DEFENSA, 2010).

A Parceria Estratégica África-UE está prevista para ser substituí-
da pela nova iniciativa de 2020 chamada “Towards a comprehensive 
strategy with Africa” para aprimorar a cooperação em 5 eixos visando 
o desenvolvimento inclusivo e sustentável (EUROPEAN PARLIAMENT, 
2020). Dentro desse escopo, encontra-se o European Peace Facility 
com o intuito de apoiar a capacidade de defesa e segurança na Áfri-
ca (EUROPE UNION EXTERNAL ACTION, 2020). Complementando o 
Athena Mechanism2 e o African Peace Facility3, o novo fundo de 8 bi-

2  É um orçamento sob o âmbito da política comum de segurança e defesa.

3  Orçamento específico para a região da África no tema securitário.
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lhões de euros se propõe a superar limitações geográficas e temáticas 
(EUROPEAN UNION EXTERNAL ACTION, 2020). A questão é entender 
os novos desafios que estimularam a criação de um financiamento fora 
da UE para atuação na África.

A ação externa da União Europeia está pautada em diferentes 
políticas a partir da temática manuseada. Para a área de segurança 
temos a política externa e de segurança comum e a política comum de 
segurança e defesa sob responsabilidade do Serviço Europeu para a 
Ação Externa. As duas visam preservar a paz e segurança internacio-
nal, cooperação internacional, democracia, Estado de direito e a ma-
nutenção dos direitos humanos e liberdades fundamentais (EUR-LEX, 
2018). Além disso, tem uma abordagem integrada, sendo o desenvol-
vimento econômico/social, a democracia e as liberdades vitais para a 
estabilidade política (BAGAYOKO, GIBERT, 2009). 

Vale ressaltar que dentro da Política Externa e de Segurança 
Comum há iniciativas como o “European Security Strategy” que possi-
bilitaram um maior engajamento com a África na área de segurança. 
Assim, buscava estabelecer parcerias com as organizações regionais 
e sub-regionais da África, lidar com a redução da pobreza, governan-
ça, a causa dos conflitos e utilizar recursos políticos, econômicos e 
sociais para manter a paz e segurança. No início dos anos 2000, diver-
sos tratados foram estabelecidos com países africanos por regiões ou 
bilateralmente. Cita-se o European Neighbourhood Policy (2004), Stra-
tegy for the Horn of Africa (2006) e EU-South Africa Strategic Partnership 
(2007) (SIRADAĞ, 2012).

Dessa forma, na próxima seção serão investigadas as intenções 
declaradas em documentos da União Europeia para a abordagem es-
tratégica com a África através da lente da geoeconomia e geopolítica. 
Assim, é possível entender seu posicionamento enquanto ator global 
no âmbito da segurança.
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3. UM NOVO ENTENDIMENTO SECURITÁRIO 
E ESTRATÉGICO PARA ÁFRICA

O documento Towards a Comprehensive Strategy with Africa é 
a nova reformulação política da UE e África (EUR-LEX, 2020). Embora 
não seja novidade a renovação de tratados entre as regiões, questio-
na-se as motivações para o engajamento financeiro mais ativo para 
possibilitar uma atuação econômica e militar mais dinâmica. 

O texto reconhece o sistema internacional regido por uma or-
dem multipolar onde diversos atores internacionais têm um interesse 
crescente pelo potencial africano (Id, 2020). Os seus recursos naturais 
e diversas localizações geoestratégicas na África e internacionalmente, 
como da região da África Oriental, por exemplo, justificaram iniciativas 
da UE previamente comentadas (SIRADAĞ, 2012). E, mesmo com a 
ascensão dos Estados Unidos da América e da China nas últimas dé-
cadas (GALLON, 2019), a UE se manteve como o maior investidor na 
África4. Além disso, manteve sua posição enquanto o maior parceiro 
econômico da África (EUR-LEX, 2020). 

A estratégia eleva a integração econômica em nível regional e 
continental de 12.5 milhões de euros (2014-2017) para 60 milhões de 
euros (2018-2020). Dessa forma, o acordo “African Continental Free 
Trade Agreement” em maio de 2019 é entendido como alta priorida-
de. Soma-se outros incentivos como o desenvolvimento de reformas 
políticas para aumentar os investimentos na África e a elaboração de 
medidas para investir na educação e pesquisa, principalmente consi-
derando a inserção de mais de 375 milhões de jovens na África nos 
próximos 15 anos (Id, 2020).

4 Investimento direto externo na África: UE (222 bilhões de euros), EUA (42 bilhões) e China 
(38 bilhões) – Fonte: EUR-LEX, 2020.
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Isso é relevante para o cenário securitário uma vez que a UE en-
tende que a paz é construída através do desenvolvimento, governança 
e crescimento sustentável. Como Gallon (2020) aponta, há um declínio 
do papel da UE enquanto ator global. Por considerar a África como 
uma ameaça securitária e não como um ambiente de investimentos, 
deixa de usufruir de oportunidades da “economia do amanhã”. Acredi-
ta-se que a alta prioridade desse investimento é a partir da grande con-
corrência no ambiente internacional imposta por países como China e 
Rússia apesar da UE se manter enquanto forte parceiro econômico e 
financeiro com a África. Dessa forma, a UE utiliza de seus instrumentos 
econômicos para garantir maior influência nos territórios africanos, ou 
seja, há a preocupação em inserção em termos da geoeconomia (WI-
GELL, VIHMA, 2016, p. 605).

A China, por exemplo, através da Nova Rota da Seda, aproxima 
os países africanos pela abordagem integrada em diversas áreas como 
trocas comerciais, investimentos, trocas culturais, venda de armas, 
auxílio médico, treinamento de tropas, e outros programas. Enquanto 
isso, a Rússia aumenta sua presença através de vendas munições e 
sistemas de armas para impulsionar sua indústria bélica somado a 
assistência na dimensão militar tendo acordo com mais de 20 Estados. 
Apesar das estratégias diferentes, a China e a Rússia buscam oportu-
nidades de recursos e influência para tentar redefinir o continente em 
seus termos (MATISEK, 2020).

Além disso, a preocupação com da UE com a demografia da 
Africa demonstra a preocupação hibrida entre geoeconômica e geo-
política. A juventude demonstra um grande potencial econômico que 
pode ser utilizado para garantir ganhos futuros para a Europa. Geopo-
lítico, uma vez que subdesenvolvimento e falta de oportunidades, além 
de instituições fracas, possibilitam terrorismo internacional e redes 
transnacionais de crimes, além de aumentar a possibilidade de altos 
fluxos de refugiados em direção ao continente europeu (Id, 2020). Por-
tanto, traduz as ações estratégias de segurança para garantir influên-
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cia política, e paz, sem precisar militarizar essa área, apesar de garantir 
outros programas militares na região (ESSEX, 2013, p. 3).

O documento de referência na área de paz e segurança de-
monstra a abordagem integrada sobre como promover a estabilidade 
política e securitária principalmente em áreas de alta prioridade, ou 
seja, as de maior intensidade de conflito. Dessa forma, pretende-se tra-
zer a paz por mecanismos com escopo amplo e de maneira integrada, 
em todos os momentos do conflito e crise. O European Peace Facility 
servirá para apoiar a capacidade de defesa e segurança, as missões 
sob a Política de Defesa e Segurança Comum e ferramentas de defesa 
para os desafios no terreno. Além do Athen Mechanism e o African 
Peace Facility, o novo fundo será financiado através de uma quota do 
PIB de cada membro da UE resultando em cerca de 8 bilhões de euros 
para o período de 7 anos (EUR-LEX, 2020).

Além do auxílio em Operações de Paz da União Africana, as sob 
égide da UE e outros programas para auxiliar militarmente nos conflitos 
na África, há a cooperação política na área de governança e Estado de 
direito para possibilitar a paz duradoura. E assim como se preocupa 
com a resolução de conflitos, tem como prioridade de achar soluções 
duradouras para refugiados em países anfitriões africanos. Soma dois 
outros objetivos, o de diminuir a migração irregular para Europa e tráfi-
co humano. Contudo, mantém o comprometimento de abrigar aqueles 
que precisam de proteção internacional na Europa (Id, 2020).

A UE busca projetar sua influência política através de seu en-
gajamento ativo em todas as etapas dos conflitos na África através de 
suas diferentes missões militares e civis, além de buscar reorganizar 
os Estados através de suas políticas de boas práticas de governança 
e de Estado de direito (ESSEX, 2013). Ademais, empenha-se para so-
lucionar problemas securitários não apenas aqueles propriamente do 
conflito, mas de suas consequências, representado pela migração e 
refugiados. Dessa forma, também garante futuros ganhos econômicos 
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através do dispêndio financeiro e venda de armas para estabilização 
dos países que possibilita maior confiança e investimento, coexistindo 
instrumentos econômicos e militares (WIGELL, VIHMA, 2016).

Apesar de não ficar claro do uso na prática do European Pea-
ce Facility, a intenção de tentar superar as limitações para uma maior 
flexibilidade e amplitude de atuação reforça o discurso da UE de ser 
um provedor de segurança global. No entanto, sabe-se que a UE está 
em um momento de inflexão para de fato voltar a ser um ator geopo-
lítico relevante. Mesmo tendo sido impactada pela crise migratória do 
conflito da Síria, a UE não fez parte das negociações da resolução do 
conflito (GALLON, 2020). Além disso, no acordo nuclear do Irã não 
conseguiu articular seu posicionamento mesmo com a retirada dos 
EUA da negociação (VAN VEEN, 2020).

Apesar de ser forte defensora dos direitos humanos, não con-
segue, diplomaticamente, reclamar a violação desses direitos. Uma 
das justificativas para isso, é o requerimento de unanimidade para 
adotar a sua política externa entre seus 28 membros (GALLON, 2020; 
VAN VEEN, 2020). Assim, justifica a estruturação da ação externa da 
UE para postular um espaço mais privilegiado entre os atores inter-
nacionais e exercer maior influência política. O continente africano é 
um palco importante para demonstrar a eficácia das políticas e ações 
europeias já que abriga 36 dos países mais frágeis do mundo e que 
muitas vezes estão em conflito (EUR-LEX, 2020).

Portanto, é importante destacar o papel ativo da União Europeia 
no direcionamento de políticas com fins geoeconômicos e geopolíticos 
no continente africano. O documento acima analisado, é um exemplo 
desse engajamento financeiro da Europa, com o objetivo de posicionar 
a UE como um dos principais atores influentes no âmbito internacional, 
através de meios econômicos e financeiros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das iniciativas da União Europeia em sua po-
lítica externa para a África, é possível concluir que a avaliação des-
tas políticas sob a ótica da geoeconomia e da geopolítica facilita uma 
compreensão mais ampla dos incentivos europeus a buscarem uma 
participação mais ativa financeiramente no continente africano em ter-
mos de desenvolvimento sustentável e militar. As pressões das gran-
des potências buscando áreas de influência na África demonstra o 
ambiente competitivo em que a UE está inserida, de modo que ela 
deva agir para se posicionar não apenas para garantir seus interesses 
geoestratégicos, mas como um dos provedores de segurança no con-
tinente. Para tal, a UE deve adotar uma ação externa coordenada para 
que volte a ser um ator geopolítico decisório no ambiente internacional, 
e assim contribua para a definição de seu próprio destino.

Além deste posicionamento sistêmico, é importante destacar os 
interesses regionais da União Europeia em manter o continente africa-
no estável e em busca de desenvolvimento. O atual reforço financeiro 
da UE demonstra a importância da parceria estratégica com a África, a 
fim de possibilitar bases político-econômicas consolidadas e eficientes 
na região. A provisão de assistência à África, dessa maneira, é fruto 
da tentativa de impedir ameaças e conflitos no continente africano, 
evitando desafios e consequências à Europa, como por exemplo, os 
fluxos de refugiados. 

Espera-se também que a UE supere a visão da África enquanto 
apenas uma ameaça securitária e reconheça o seu grande potencial 
em diversos setores que podem contribuir para uma melhor inserção 
da UE no cenário internacional se feito de forma estruturada. A partir de 
diversos acordos e instrumentos, como a UE tem feito, uma presença 
constante e confiável para os parceiros africanos, auxilia na construção 
do papel pretendido.
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Nesse sentido, as iniciativas da União Europeia podem ser con-
sideradas híbridas em relação aos mecanismos da geopolítica e da 
geoeconomia, de modo que a UE atua de maneira contundente nas 
frente securitárias, ao mesmo tempo que percebe a importância de 
investimentos para garantir o desenvolvimento da região africana, de-
monstrando uma relação entre os elementos da segurança internacio-
nal e da economia para facilitar a consolidação das bases estruturais 
do continente nestas duas frentes.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em Âmbito Global e o Papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Os fundamentos democráticos, mesmo aqueles em tese consolidados, têm 
sido, também no contexto atual, alvo de debate em função de abusos prati-
cados em nome de uma suposta ordem. Nesse sentido, o constitucionalismo 
abusivo tem trazido à tona a necessidade de medidas pautadas no conceito 
de democracia defensiva a ser realizada pelo aparato jurídico dos Estados. As 
Constituições nacionais, em certos casos, podem não dispor de mecanismos 
capazes de barrar, ao menos em sua totalidade, determinados avanços de 
cunho autoritário. Nesse caminho, busca-se demonstrar a possibilidade de 
atuação da sociedade internacional, mais especificamente da União Europeia, 
na contenção do constitucionalismo abusivo, nas situações de eventuais la-
cunas do texto constitucional. Embora a União Europeia tenha um histórico 
de avanços em diversos pontos na consolidação de direitos fundamentais, o 
ataque a essas instituições e ao ordenamento democrático ainda são elemen-
tos de debate junto à Comissão Europeia. Esse cenário levou a Comissão a 
se preocupar com a qualidade democrática dos Estados membros e a instituir 
um mecanismo de revisão com a finalidade de identificar e prevenir o consti-
tucionalismo abusivo, visando preservar eventuais ataques aos preceitos de-
mocráticos já conquistados. Para tal finalidade, serão analisados documentos 
e dados disponíveis na página da Comissão Europeia e das principais institui-
ções atuantes nesse escopo, bem como os principais atos normativos apro-
vados a partir de 2020, visando compreender o cenário contemporâneo nesta 
seara. Será consultada bibliografia especializada sobre o tema - sob a ótica de 
diversas áreas do saber, buscando assim, uma compreensão interdisciplinar a 
respeito do constitucionalismo abusivo e as demandas que se apresentam no 
contexto da preservação democrática.

Palavras-chave: Constitucionalismo Abusivo; Democracia Defensiva; União 
Europeia.
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ABSTRACT 
The democratic foundations, even those theoretically consolidated, have also 
been in the current context, the target of debate due to abuses practiced in the 
name of an alleged order. In this sense, abusive constitutionalism has brought 
to light the need for measures based on the concept of defensive democracy 
to be carried out by the legal apparatus of the States. National Constitutions, in 
certain cases, may not have mechanisms capable of blocking, at least in their 
entirety, the advances of authoritarianism. Although, we seek to demonstrate 
the possibility of action by international society, more specifically the European 
Union, in containing abusive constitutionalism, in situations of possible gaps in 
the constitutional text. Even though the European Union has a history of advan-
ces in several points in the consolidation of fundamental rights, the attack on 
these institutions and the democratic order are still elements of debate within the 
European Commission. This scenario led the Commission to concern itself with 
the democratic quality of member states and to institute a review mechanism to 
identify and prevent abusive constitutionalism, with an objective of preserving 
any attacks on the democratic principles already conquered. For this purpose, 
documents and data available on the website of the European Commission and 
of the main institutions working in this scope will be analyzed, as well as the main 
normative acts approved since 2020, in order to understand the contemporary 
scenario in this field. Specialized bibliography on the subject will be consulted 
- from the perspective of different areas of knowledge, thus seeking an interdis-
ciplinary understanding of abusive constitutionalism and the demands that arise 
in the context of democratic preservation.

Keywords: Abusive Constitutionalism. Defensive Democracy. European Union.



381S U M Á R I O

INTRODUÇÃO

As democracias ocidentais, cuja ordem jurídica possui textos 
constitucionais ainda inspirados nos ideais das revoluções liberais bur-
guesas do século XVII e XVIII, estão passando por um processo em 
que valores e procedimentos originalmente instituídos encontram-se 
em xeque. Tanto a Europa quanto o continente americano experimen-
taram – ou vêm experimentando – um processo que envolve certo grau 
de corrosão da sua qualidade democrática. Episódios envolvendo ata-
ques aos direitos fundamentais de minorias, questionamentos sobre a 
confiança nos sistemas eleitorais, nas instituições de Estado e a des-
credibilização da imprensa combinada à difusão de fake news, estão 
na pauta de líderes políticos legitimamente eleitos que, porém, trazem 
consigo muitas vezes pautas permeadas por intuitos autoritários.

Alguns episódios que poderiam exemplificar essa mudança de 
paradigma podem ser representados: i) pela invasão e ocupação do 
Capitólio nos Estados Unidos em Janeiro/2021 por indivíduos desa-
creditados na lisura do processo eleitoral; ii) pela destituição de juízes 
que integram a Câmara Constitucional do Supremo Tribunal de Justiça 
de El Salvador, pelo parlamento em Maio/2021, por tomarem decisões 
contra os interesses do Poder Executivo e; iii) no caso brasileiro, o 
Presidente da República atua rotineiramente para descredibilizar o pro-
cesso eleitoral e as instituições, como é o caso do Supremo Tribunal 
Federal – STF, do Tribunal Superior Eleitoral - TSE.

O quadro político europeu também foi impactado por essas ques-
tões, dado que a preocupação com a saúde da democracia intramuros 
dos Estados membros da União Europeia ainda é um tema presente 
em Bruxelas. Esse fato pode ser observado no episódio ocorrido em 
16/06/2021, onde a atual Presidente da Comissão Europeia, Ursula von 
der Leyen, expressou inquietação na sua conta no Twitter, acerca da pro-
teção dos direitos fundamentais na Hungria a partir da promulgação de 
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lei com conteúdo discriminatório, que tem por base, o cerceamento da 
expressão de cidadãos com orientação sexual pautada na diversidade.

Pode-se observar que diversos países têm passado por situa-
ções envolvendo um processo de erosão constitucional e da qualidade 
democrática, muitas vezes amparadas, inclusive, por aparato jurídico 
institucional. Nesse sentido, no presente estudo procura-se evidenciar 
os mecanismos de defesa democrática, contra arroubos autoritários, 
principalmente aqueles instituídos pela autoridade comunitária, e mais 
especificamente, pela União Europeia.

Para abordar essa temática, na Seção I serão apresentados 
os conceitos sobre o fenômeno do constitucionalismo abusivo e da 
democracia defensiva, enquanto a Seção II traz o debate acerca 
dos mecanismos institucionais comunitários de revisão da qualida-
de democrática no contexto da União Europeia, seguida das Con-
siderações Finais. 

1. CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO, EROSÃO 
CONSTITUCIONAL E DEMOCRACIA DEFENSIVA

Na literatura jurídica, o constitucionalismo sempre foi identifica-
do como um movimento de limitação da circunscrição do poder, prin-
cipalmente, o poder político do Estado A ideia de limitação do poder, 
intrínseca ao constitucionalismo, baseia-se na proteção e promoção 
do valor da dignidade humana e dos direitos fundamentais dela de-
correntes, na existência e funcionamento da tripartição de poderes, 
independentes e harmônicos entre si. Por essa perspectiva, medidas 
de contenção sobre o poder exercido acabam por representar o ideal 
que mantém o constitucionalismo atuante em suas vertentes (BARRO-
SO, 2013, p. 27-28). 
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No entanto, nos últimos anos, a expressão “constitucionalismo” 
vem sendo adjetivada com as palavras “abusivo” e “autoritário”, ge-
rando assim, a princípio, um antagonismo conceitual. Como poderia, 
nesse sentido, um conceito que traz consigo a ideia de limitação de po-
der do Estado, associar-se às expressões como abusivo ou autoritário? 

Para explicar esse fenômeno, David Landau coloca que o cons-
titucionalismo abusivo – abusive constitutionalism – indica a utilização 
de mecanismos de alteração do texto constitucional para corroer o 
Estado Democrático de Direito. O autor identificou que líderes políticos 
com intenções de permanência no exercício do poder e promoção do 
autoritarismo não estão mais dispostos a cometerem rupturas constitu-
cionais drásticas, por meio de um golpe militar e/ou quebra da norma-
lidade democrática e constitucional. Esses líderes com pretensões au-
toritárias, segundo o autor, estariam promovendo alterações pontuais 
nos textos constitucionais, e pari passu, lograriam avançar na constru-
ção de uma ordem constitucional autocrática (LANDAU, 2013)1.

Para Estefânia Barboza e Adriana Inomata, em referência ao ar-
tigo de David Landau, as alterações de um texto constitucional podem 
ter o condão de minar a democracia e favorecer pretensões autoritárias 
de líderes políticos. Nessa direção, as autoras indicam que: “Eles usam 
esses mecanismos e reformulam a ordem constitucional com mudan-
ças sutis, a fim de permanecerem no poder ou obter o controle sob o 
Poder Judiciário e outras instituições de accountability” (BARBOZA & 
INOMATA, 2019, p. 422).

Como consequência dos métodos de erosão democrática atra-
vés da utilização do constitucionalismo abusivo, os “regimes políticos 
mais liberais – com eleições livres e proteção a direitos fundamentais 
– transfiguram-se em democracias iliberais ou em regimes híbridos ou 
autocráticos – com redução do pluralismo político e abandono gra-

1 Em sua análise, Landau aponta três recentes experiências de erosão constitucional: i) Co-
lômbia; ii) Venezuela e; iii) Hungria.
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dativo e sistemático de direitos fundamentais” (ARAGÃO, PACK & 
MAGGIO, 2020, p. 51).

A partir desse ponto de vista, o constitucionalismo adjetivado 
por abusivo ou autoritário, é na realidade um total contraponto à cons-
trução histórica do constitucionalismo, pois expressa a sua antítese 
– um anticonstitucionalismo –, isto é, a utilização de normas constitu-
cionais derivadas, não para fortalecer as instituições e a democracia, 
mas sim para fragilizá-las, favorecendo assim a intentos autoritários. 
Vale recordar que parte da história do constitucionalismo é permea-
da por processos revolucionários que buscavam a limitação do poder 
político do Estado e do autoritarismo, que estavam mobilizados nos 
regimentos monárquicos. A Revolução Gloriosa inglesa e a Revolução 
Francesa são exemplos desses processos constitucionalistas revolu-
cionários, ao buscar, cada um ao seu modo, a ruptura com um modelo 
de Estado autoritário. 

Ainda podemos enxergar a questão posta sob o olhar de qual 
concepção temos da Constituição: se visualizarmos a Constituição 
como norma, em que prevalece, nas palavras de Konrad Hesse, a 
“vontade de Constituição”, não há espaço para autoritarismo ou da 
utilização autoritária do texto constitucional; mas se, por outro lado, 
enxergarmos a Constituição como uma simples “folha de papel”, pre-
valecerá a “vontade de poder” e teremos um caminho aberto para o 
constitucionalismo abusivo (HESSE, 1991).

O fenômeno indicado por constitucionalismo abusivo é mais 
presente, conforme estudos de Juan José Linzs (1991), em países 
que adotam o sistema presidencialista de governo, haja vista que, os 
sistemas parlamentaristas e semipresidencialistas seriam mais está-
veis e menos suscetíveis a intentos autoritários através da alteração 
constitucional.
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Considerando esse fenômeno designado por constitucionalis-
mo abusivo, a questão que se coloca seria:  o próprio texto constitucio-
nal – ou mesmo outros atos normativos infraconstitucionais – poderia 
prever mecanismos de defesa do seu texto e de suas instituições? A 
resposta tende a ser positiva, pois, de fato, os textos constitucionais 
assim já o fazem. A Constituição Federal brasileira de 1988, por exem-
plo, impôs limites materiais à competência de reforma constitucional, 
previstos no seu §4º, do art. 602. Essa escolha feita pelo constituinte 
originário de 1988 retirou, das mãos das maiorias parlamentares tem-
porárias e de líderes políticos, o poder de alterar a Constituição Federal 
de 1988 em alguns temas sensíveis à manutenção do Estado de Direito 
e da democracia. Nesse sentido, aspectos essenciais das conquistas 
democráticas, como o voto direto, secreto, universal e periódico, foram 
elevados à classe de cláusulas pétreas. O mesmo ocorreu, por exem-
plo, com os direitos fundamentais que são tema do “Título II” do texto 
constitucional. Nesse sentido, a condição de cláusulas pétreas rela-
tivas a esses tópicos representa um impeditivo para que líderes com 
intenções autoritárias os retirem do texto constitucional e enfraqueça 
os direitos básicos dos indivíduos e a democracia. 

Esses mecanismos em que a própria constituição se defende, 
de arroubos e intenções autoritárias, do ponto de vista normativo pode 
ser designada como “democracia defensiva” ou “democracia de resis-
tência”, que segundo Tarcila Ribeiro (2021, p. 138), “foi desenvolvida 
para impedir que grupos extremistas, situações indesejadas ou mo-
mentos de instabilidade institucional afetem o regular funcionamento 
da democracia”. A origem dessa ideia, está no conceito de democra-
cia de militância do jurista alemão Karl Loewenstein (1937), que defen-
dia, por exemplo, que o Partido Nacional Socialista não deveria sequer 
disputar as eleições, pois seus ideais não eram democráticos. 

2 A Constituição Federal brasileira, quis proteger contra os poderes constituídos, elemen-
tos básicos de limitação do poder do Estado, como é a tripartição de poderes, o voto di-
reto, secreto, universal e periódico, bem como a forma federativa de Estado e os direitos 
fundamentais.
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A concepção sobre uma democracia defensiva põe em relevo 
a possibilidade de diques normativos, verdadeiros aparatos jurídicos-
-institucionais de contenção de movimentos autoritários e erosivos da 
democracia. A configuração de cláusulas pétreas ou de imutabilidade 
na Constituição já cumpre um papel relevante. Pode-se dizer o mesmo 
do rito procedimental mais dificultoso que as Constituições estabele-
cem para que o Poder Legislativo, por iniciativa própria ou do Poder 
Executivo, promova emendas ao texto constitucional3. Cita-se também 
a existência, com status constitucional, de órgãos de controle que pos-
suem autonomia, como é o caso do Ministério Público e dos Tribunais 
de Contas (SOUZA NETO & SARMENTO, 2016).

Entretanto, por vezes esses aparatos mostram-se ineficientes 
para conter investidas autoritárias de líderes políticos que utilizam 
de brechas normativas ou abusam da boa-fé constitucional, para 
aparelhar instituições de Estado ou promoverem, via apoio do Po-
der Legislativo, alterações nas regras eleitorais. Deste modo, líderes 
políticos populistas, que possuem apoio do Poder Legislativo, das 
Forças Armadas e/ou das elites, podem conseguir contornar todos 
o arcabouço normativo e acabam por impor uma agenda autoritária. 
(LANDAU, 2013).

Diante desse contexto, torna-se relevante trazer a seguinte 
questão: quando ineficientes os mecanismos de defesa da democra-
cia – normas constitucionais contrárias ao constitucionalismo abusivo 
–, as instituições comunitárias, e em específico as da União Europeia, 
poderiam entrar em jogo para coibir a erosão institucional e demo-
crática junto aos Estados membros? A próxima seção aborda essa 

3 No caso brasileiro, a Constituição Federal de 1988 impõe um rito especial para a aprovação 
de Emendas Constitucionais. Exige-se que uma proposta de emenda, seja votada em dois 
turnos, no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, com a obtenção de no mínimo 
3/5 dos votos dos deputados e senadores para a sua aprovação. Esse rito mais complexo 
que para a aprovação de uma Lei Ordinária, protege o texto constitucional de maiorias 
parlamentares passageiras ou de propostas de alterações encampadas por apenas um 
grupo político. 
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temática buscando trazer esse debate, ao enfocar o recém implemen-
tado mecanismo de revisão da qualidade democrática, da pluralidade 
política, independência judicial e de respeito às minorias e a liberdade 
de imprensa, pela União Europeia. 

2. UNIÃO EUROPEIA E REVISÃO DA QUALIDADE 
DEMOCRÁTICA: “SISMOGRAFIA COMUNITÁRIA” 
DE CONSTITUCIONALISMO ABUSIVO

A realidade vivenciada nos últimos anos evidencia que algumas 
democracias ocidentais vêm sofrendo processos de erosão constitu-
cional, fruto do constitucionalismo abusivo praticado por líderes polí-
ticos legitimamente eleitos para os seus cargos, sem que houvesse 
mecanismos jurídicos-institucionais domésticos suficientemente efi-
cientes para a contenção destas investidas autoritárias. Nesse sentido, 
quando os meios de defesa da democracia se mostram insuficientes 
no âmbito doméstico, poderia a sociedade internacional entrar em 
cena no contexto da preservação e defesa democrática?

Nesse momento, cabe fazer um recorte e mencionar que não 
serão enfocadas as “cláusulas democráticas” inseridas em tratados in-
ternacionais constitutivos de organizações internacionais. Essas cláu-
sulas buscam sancionar rupturas institucionais abruptas, geralmente 
advindas de golpes ou autogolpes, com verdadeira quebra da normali-
dade democrática4, como é o exemplo do art. 19 da Carta Democrática 

4 “In the Americas, as in Africa, and under documents governing the Commonwealth cou-
ntries, a major mechanism of enforcement is the so-called ‘democracy clause.’ These 
clauses provide that under certain circumstances, a transition from a democratic to a 
non- democratic regime will be punished by international actors in the region”. (LANDAU, 
2013, p. 249).
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Interamericana5, bem como as ferramentas para proteção dos valores 
fundadores da União Europeia, previstas no art. 7º do Tratado da União 
Europeia – TUE6.

O objeto de análise consiste, deste modo, em um mecanismo 
perene de sondagem, avaliação e defesa da normalidade democráti-
ca pela União Europeia, que tem o condão de evitar o constituciona-
lismo abusivo e a erosão democrática dos Estados que a integram. 
O mecanismo aqui discutido, apontado por Estefânia Barboza e Ilton 
Robl Filho, atua no sentido de suprir a falha do direito doméstico e da 
comunidade internacional, por não possuírem medidas eficientes de 
accountability “quando os Presidentes da República e sua coalização 
alteram radicalmente as constituições dentro de procedimentos cons-
titucionais sem compromisso com o constitucionalismo democrático e 
liberal” (BARBOZA & ROBL FILHO, 2018, p. 85).

Nesse sentido, a União Europeia iniciou no mês de novembro 
de 2020 uma análise sobre a vitalidade democrática dos seus Esta-
dos membros. Esse mecanismo de revisão poderá funcionar como  
um “sismógrafo comunitário” contra alterações autoritárias das cons-

5 “Artigo 19. Com base nos princípios da Carta da OEA, e sujeito às suas normas, e em 
concordância com a cláusula democrática contida na Declaração da Cidade de Québec, 
a ruptura da ordem democrática ou uma alteração da ordem constitucional que afete gra-
vemente a ordem democrática num Estado membro constitui, enquanto persista, um obs-
táculo insuperável à participação de seu governo nas sessões da Assembléia Geral, da 
Reunião de Consulta, dos Conselhos da Organização e das conferências especializadas, 
das comissões, grupos de trabalho e demais órgãos estabelecidos na OEA” (OEA, 2001).

6 “Artigo 7. (ex-artigo 7.TUE)
 1.  Sob proposta fundamentada de um terço dos Estados-Membros, do Parlamento Euro-

peu ou da Comissão Europeia, o Conselho, deliberando por maioria qualificada de quatro 
quintos dos seus membros, e após aprovação do Parlamento Europeu, pode verificar a 
existência de um risco manifesto de violação grave dos valores referidos no artigo 2. por 
parte de um Estado-Membro. Antes de proceder a essa constatação, o Conselho deve ou-
vir o Estado-Membro em questão e pode dirigir-lhe recomendações, deliberando segundo 
o mesmo processo.

 O Conselho verificará regularmente se continuam válidos os motivos que conduziram a 
essa constatação.

 2.   O Conselho Europeu, deliberando por unanimidade, sob proposta de um terço dos 
Estados-Membros ou da Comissão Europeia, e após aprovação do Parlamento Europeu, 
pode verificar a existência de uma violação grave e persistente, por parte de um Estado-
-Membro, dos valores referidos no artigo 2., após ter convidado esse Estado-Membro a 
apresentar as suas observações sobre a questão. (...)” (UE, 1992).
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tituições – e também de normas jurídicas infraconstitucionais – dos 
Estados membros e evitar a erosão democrática e institucional. Ele 
se assemelha ao denominado ‘semestre europeu’, que determina a 
prestação de contas, por parte dos Estados membros, das suas po-
líticas orçamentárias e econômicas e busca prevenir desequilíbrios 
nesses domínios7. Pode-se dizer, neste desiderato, que o mecanis-
mo de revisão está para democracia, assim como o semestre euro-
peu está a economia.

O material para a revisão feita por Bruxelas, tem como parâme-
tro o Informe de 2020 sobre o Estado de Direito dos Estados mem-
bros. O referido informe avaliou, em 27 capítulos (um para cada Estado 
membro à época), a partir de uma metodologia previamente estabe-
lecida8, mudanças significativas ocorridas desde 2019 no Estado de 
Direito dos Estados, tendo em consideração quatro pilares, a saber: i) 
sistema de justiça; ii) combate a corrupção; iii) pluralismo dos meios 
de comunicação social e; iv) outras questões institucionais relativas ao 
controle e equilíbrio entre os poderes.

Em cada um dos quatro pilares, vários temas foram analisados. 
Em relação ao sistema de justiça, analisou-se, e.g., a sua indepen-
dência, qualidade e eficiência. Em relação ao combate à corrupção, 
verificou-se a capacidade institucional do Estado membro em prevenir, 
investigar e punir. Já na pluralidade da mídia, questões sobre a pro-
teção aos jornalistas e interferência do Estado nos meios de comuni-
cação foram temas verificados. Por fim, no último pilar – outras ques-
tões institucionais relativas ao controle e equilíbrio entre os poderes 
–, analisou-se o processo legislativo, a independência de autoridades 
públicas com competência de fiscalização e o acesso, publicidade e 
possibilidade de revisão de decisões administrativas.

7 Sobre o semestre europeu, cf.: (VANHEUVERZWIJN, 2017, pp. 8-35).

8 Sobre a metodologia adotada a União Europeia elaborou no ano de 2020 um documento 
denominado “European Rule of Law mechanism: Methodology for the preparation of the 
Annual Rule of Law Report” (UE, 2020).
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Esse sismógrafo comunitário, quando detectar elementos de 
erosão no Estado Democrático de Direito, poderá gerar sanções aos 
associados, pois, no final do ano de 2020, o Parlamento Europeu em 
conjunto com os Estados membros acordaram preliminarmente em 
condicionar a liberação de verba do fundo de recuperação comuni-
tário (Next Generation EU), ao respeito, pelos Estados membros, dos 
princípios do Estado Democrático de Direito - em específico aos qua-
tro pilares acima mencionados. Esse primeiro passo acordado, abre 
caminho para que a União Europeia, em futuras negociações, possa 
reduzir ou suspender o repasse de verba aos Estados faltosos no âm-
bito democrático, para além daquele fundo específico, como é o caso 
do orçamento plurianual do órgão supranacional (LA UE, 2020).

No Informe de 2020 apresentado, os dois sócios que mais des-
viaram da trajetória democrática foram a Hungria9 e a Polónia10. No 
caso da Hungria, a Comissão Europeia apontou falhas nos quatro pi-
lares acima mencionados. Identificou-se a ausência de independência 
do Poder Judiciário, ineficiência no combate à corrupção governamen-
tal e, sobretudo, o enfraquecimento do pluralismo dos meios de comu-
nicação social (UE, 2020). 

Podemos mencionar, inclusive, que esses países hoje corres-
pondem ao alvo de preocupação e alerta por parte da União Europeia, 
quando o assunto é a manutenção da normalidade democrática. Neste 
momento, não é possível inferir que na dupla haja uma quebra abrupta 
do Estado Democrático de Direito, dado que seus regimes ainda não 
podem ser caracterizados como autoritários. Por outro lado, há um 
inegável processo de erosão das instituições e da democracia. Pouco 

9 David Landau, em sua pesquisa, já havia identificado movimentos para a erosão constitu-
cional na Hungria, promovido pelo Partido Fidesz, depois de vencer as eleições parlamen-
tares em 2010. Esses movimentos, na ótica do autor, estariam na promoção de alterações 
constitucionais drásticas que enfraqueceram as instituições de fiscalização, como é o caso 
da Corte Constitucional (LANDAU, 2013). 

10 Não se deixou, porém, de identificar problemas em outros Estados membros.
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a pouco, ao passo que vão avançando de alteração legislativa em al-
teração legislativa, as instituições, os direitos fundamentais e o Estado 
de Direito como um todo vai passando por um processo gradual de 
corrosão. Diante dessa dinâmica, os aparatos de defesa democrática 
de direito interno não têm se apresentado como método suficiente para 
prevenir ou impedir sua evolução.

Por essa perspectiva, a importância da atuação da União Euro-
peia através desse novo mecanismo de revisão da qualidade demo-
crática se impõe como um novo instrumento – para além daqueles de 
âmbito doméstico – para evitar a transição desses países de um Esta-
do de Direito no contexto de uma democracia liberal, para um eventual 
regime autoritário.

Como pode-se perceber, estamos diante de um mecanismo co-
munitário de vigilância sobre o Estado Democrático de Direito, que 
poderá, inclusive, impor sanções, como é o caso de restrições orça-
mentárias ao membro “desobediente”. A União Europeia inaugurou, 
nesse sentido, um método comunitário de defesa da democracia e 
suas instituições, para além dos elementos institucionais e normati-
vos de democracia defensiva previstos no Direito interno dos Estados 
membros. Não foi por outro motivo, que a vice-presidente de Valores e 
Transparência teria dito que a União Europeia foi criada como antídoto 
a intenções autoritárias (PELLICER, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início do século XXI, momento em que poderia-se esperar 
que a evolução em termos de valores democráticos já teria cumpri-
do sua trajetória de consolidação, observamos, cada vez mais, que 
os desafios nesse âmbito estão longe de sinalizar para um quadro 
estático em termos de conquistas de direitos. De forma visível, em 
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diversas localidades do mundo, as instituições democráticas têm se 
demonstrado frágeis quando confrontadas com interesses permea-
dos por coalizões e grupos de interesses de conotação autoritária 
que se juntam ao Poder Executivo, levando à necessidade, em con-
traponto, da condução de uma agenda permeada pelos preceitos da 
democracia defensiva.

Nesse sentido, a União Europeia ciente dessa nova realidade, 
institucionalizou mecanismos de vigilância, prevenção e sanção contra 
pretensões autoritárias de líderes políticos que, através de alterações 
de normas jurídicas - constitucionalismo abusivo -, buscam enfraque-
cer o Estado Democrático de Direito.

Apesar do fato dos mecanismos de vigilância representarem um 
avanço no sentido de proteger o Estado Democrático de Direito de 
eventuais abusos autoritários, se estes instrumentos não forem devi-
damente implementados sob a tutela da sociedade civil, corre-se o 
risco de fragilização dos mecanismos de controle a depender do grau 
de intensidade do movimento de ruptura da normalidade democrática.

Esse aspecto que se delineia no tensionamento entre os valo-
res democráticos instituídos e as iniciativas para seu enfraquecimen-
to, embora possa num primeiro momento parecer algo que poderia 
eventualmente ser remetido a segundo plano, na verdade retrata um 
aspecto de gravidade latente na destruição gradual e paulatina da de-
mocracia e de direitos conquistados a longo de décadas e, por que 
não dizer, de uma plataforma de luta que vem sendo perseguida nos 
últimos séculos.

 Torna-se relevante, portanto, nesse início de século XXI, que a 
comunidade global esteja atenta à maneira pela qual o aparato jurídico 
vem sendo conduzido, muitas vezes de forma desviada do princípio 
fundamental de preservação dos valores democráticos. Em uma socie-
dade amplamente interconectada, é possível considerar a relevância 
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de se buscar soluções criativas associadas a uma agenda propositiva, 
que possam estimular a cooperação e solidariedade tanto no interior 
das sociedades quanto na inter-relação entre elas.
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GRUPO DE TRABALHO 1
Desafios do Multilateralismo em âmbito global e o papel das Instituições 

Internacionais

RESUMO
Com o advento das ondas nacionalistas e populistas pelo globo, o chama-
do pensamento eurocético ganhou espaço na dimensão política da União 
Europeia. Visto isso, tendo em mente todas as crises em que o bloco eu-
ropeu perpassou, os eurocéticos reivindicavam que ele estava destinado a 
se desintegrar, o que traria um fim definitivo aos processos de integração 
regional da Europa. Entretanto, o objetivo deste presente texto é argumentar, 
mediante a análise das teorias neorrealista, neoliberal, funcionalista e neo-
funcionalista das Relações Internacionais, do contexto histórico e de dados 
empíricos contemporâneos, como que, muito embora o euroceticismo seja 
um desafio para a integração europeia, ele falha na conquista do desmante-
lamento da UE. Tal coisa é vista pelo Brexit, que fracassou em desencadear 
uma reação de saída de vários países do bloco, uma vez que trouxe à tona as 
relações de custo e benefício pertinentes a tal processo de saída: enquanto 
a permanência na União Europeia é acompanhada por muitas prerrogativas 
– como subsídios europeus e o acesso ao Espaço Econômico Europeu – a 
saída da UE traz grandes custos que são a perda das vantagens de ser um 
Estado-membro da união supranacional. Dessa forma, a maioria dos par-
tidos eurocéticos mainstream, desde então, mudaram a sua perspectiva. 
Estes não mais apoiam a desintegração da UE, mas sim, a suspensão dos 
processos de integração regional.

Palavras-chave: União Europeia; Integração Regional; Federalização; 
Euroceticismo; Crise.
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ABSTRACT 
With the advent of nationalist and populist waves across the globe, the so-called 
Euroskeptic thinking gained ground in the political dimension of the European 
Union. Seeing this, having in mind all the crises that the European bloc went 
through, the Euroskeptics claimed that it was destined to disintegrate, which 
would bring a definitive end to Europe’s regional integration processes. Howe-
ver, the aim of this paper is to argue, through the analysis of neorealist, neoliberal, 
functionalist and neofunctionalist theories of International Relations, the historical 
context and contemporary empirical data, how – although Euroskepticism is a 
challenge to European integration – it fails to achieve the dismantling of the EU. 
This is seen by the Brexit, which failed to trigger an exit reaction from several 
countries of the bloc, as it brought to light the cost and benefit relations per-
tinent to such an exit process: while remaining in the European Union comes 
with many prerogatives – such as European subsidies and access to the Eu-
ropean Economic Area – leaving the EU brings great costs that are the loss of 
the advantages of being a member state of the supranational union. Thus, most 
mainstream Euroskeptic parties have since changed their perspective. They no 
longer support the disintegration of the EU, but rather the halting of regional 
integration processes.

Keywords: European Union; Regional Integration; Federalization; Euroskep-
ticism; Crisis.
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INTRODUÇÃO

A União Europeia (UE), em todos os seus aspectos sui generis, 
é uma união político-econômica que definiu os rumos do continente 
europeu nos tempos contemporâneos. Em suma, a integração euro-
peia tinha como objetivo final a conquista do “Projeto Europeu”, isto 
é, a conquista da paz entre os diferentes povos europeus, a coopera-
ção internacional entre eles e, por fim, a “federalização” dos Estados-
-membros da União Europeia em uma só unidade Estatal (HERZ; HOF-
FMANN, 2004, p. 172). Este ponto final do referido “projeto” é possível 
de ser examinado pela figura de Winston Churchill que, em um discur-
so na Universidade de Zurique, em Setembro de 1946, advogou pela 
construção dos “Estados Unidos da Europa” (ZEIT ONLINE, 2009), ou 
seja, uma integração política da Europa a nível federativo/supranacio-
nal. No contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, tal integração era 
validada como uma alternativa para as hostilidades crescentes entre 
os europeus e para o nacionalismo que configurou o cenário de ambas 
as guerras mundiais.

Desde o discurso do político inglês, houve a criação da Co-
munidade Europeia do Carvão e do Aço, em 1951. Posteriormente, 
em 1992, o Tratado de Maastricht foi assinado, o que definitivamente 
instituiu o que, nos tempos atuais, é conhecido como a União Euro-
peia. De fato, a UE tem exercido papel central em inúmeras questões 
do continente europeu, além de ter seu protagonismo marcado, por 
exemplo, na crise dos refugiados, no Brexit e na conduta para com a 
recente crise provocada pela pandemia da COVID-19. Dito tudo isso, 
é de máxima importância citar o principal fator que constitui e explica 
os mecanismos, evolução e o futuro da união político-econômica: os 
processos de integração regional.
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De acordo com Mônica Herz e Andrea Hoffmann, em seu livro 
Organizações Internacionais: Histórias e Práticas (2004), a integração 
regional é um processo na qual os atores envolvidos, à medida que 
o tempo passa, se unificam para se tornarem parte de um conjunto 
(HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 160). Visto esta definição, a integração 
regional, promovida e concretizada pela União Europeia, sedimenta 
uma comunhão dos elementos políticos e econômicos dos Estados-
-membros entre si, e que, em consonância com a citação anterior, traria 
uma subsequente e progressiva unificação entre as partes envolvidas 
– seja pelo estabelecimento do Espaço Schengen, pela união mone-
tária pela política do Euro (€), pelas políticas domésticas comuns da 
UE ou até pelo projeto de um futuro exército europeu para a defesa 
comum da Europa. Não obstante, os processos de integração euro-
peia são postos em xeque quando fenômenos como o euroceticismo, 
o nacionalismo, o populismo e o extremismo ideológico entraram em 
ascensão nas últimas décadas (SCHMIDT, 2019, p. 2-3). Tais foram 
os responsáveis pelo Brexit e por movimentos contrários à UE e aos 
processos de integração regional consequentes dela.

Assim, o “Projeto Europeu”, como dito anteriormente, é desa-
fiado pelos mesmos objetos que aspirava a combater: o nacionalismo 
e o extremismo político. Sobre pretextos de defesa da soberania na-
cional, dos valores tradicionais e da identidade cultural de cada povo 
europeu, os chamados “eurocéticos” instigam políticas divergentes à 
integração europeia (STAVRAKAKIS et al., 2017, p. 14-31). Dessa ma-
neira, foi posto como fato de que a UE sucumbiria às ondas populistas, 
e que virtualmente cessaria de existir por causa disso. Um exemplo 
desta afirmação é o que os apoiadores do Brexit anunciavam: a saída 
do Reino Unido da União Europeia provocaria um “efeito dominó” que 
faria com que todos os Estados-membros saíssem do bloco.1

1 Esta oratória eurocética era virtualmente notória durante o início do processo de saída 
do Reino Unido do bloco europeu. O principal expoente deste pensamento era o político 
inglês, Nigel Farage, do partido “UKIP”.
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Contudo, o efeito foi justamente o inverso. Por isso, com uma 
abordagem das teorias neorrealista, neoliberal, funcionalista e neofun-
cionalista, será compreendido que, como apresentado pela argumento 
final deste artigo, embora seja extremamente irônico, o Brexit e as on-
das da extrema direita trouxeram muitos avanços para os processos de 
integração europeia – mesmo que tenham possivelmente os desace-
lerado – e acabaram por mudar as instâncias dos partidários eurocéti-
cos, que foram de uma retórica de saída da União Europeia para uma 
que advoga pela manutenção dela, porém, com o fim dos processos 
de integração regional. Em síntese, também, os movimentos eurocéti-
cos promoveram uma reação dos pró-europeístas, dada a eleição do 
presidente pró-integração europeia, Emmanuel Macron, na França, e a 
criação do partido federalista europeu, “Volt Europa”, em 2017.

1. OS PROCESSOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

Para explicar os processos de integração regional da Europa, 
é necessário partir das definições teóricas das Relações Internacio-
nais sobre o assunto. Em primeiro lugar, para o neorrealista Kenneth 
Waltz, não pode se medir um Estado, neste caso, a União Europeia, 
como uma futura grande potência, dado que grandes potências não 
são determinadas por pretextos futuros, ou seja, é de se dizer que não 
é possível prever que ela será uma grande potência – em um futuro, por 
exemplo, que ela se federalize – porque o futuro é incerto e imprevisí-
vel. Além disso, ainda em conformidade com a concepção de Waltz, 
os Estados buscam a autoajuda (self-help) antes de qualquer outra 
coisa, logo, desejos de proteção da soberania nacional e da defesa 
dos interesses próximos seriam empecilhos mais importantes do que 
a integração regional para com outros Estados (WALTZ, 1979).
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Por outro lado, a teoria neoliberal de Robert Keohane e Joseph 
Nye explica que, apesar da anarquia internacional e a competição se-
rem fatores marcantes para o sistema internacional, os Estados ainda 
podem cooperar caso sejam incentivados a isso, através da lógica 
de custo e benefício, impulsionada por instituições que promovem a 
cooperação, e aumentam os custos da não cooperação, o que cria 
um sistema de interdependência complexa entre as unidades esta-
tais (KEOHANE; NYE, 2012). Esta lógica funcionaria do mesmo jeito 
no quadro dos processos de integração regional: a União Europeia 
e instituições relacionadas estimulariam o desdobramento da inte-
gração regional com benefícios como o acesso ao mercado comum 
europeu e admissão a projetos de desenvolvimento financiados pela 
UE – tais benefícios são analisados como aqueles que atraem novos 
membros à união e, por isso, estes acabam por se democratizar e 
respeitar as condições impostas pela UE para a adesão de um novo 
membro (os “Critérios de Copenhague”), que se identificam como o 
respeito aos valores liberais democráticos e aos direitos humanos 
(SEDELMEIER, 2019, p. 5).

A teoria funcionalista, em consonância com a perspectiva liberal, 
compreende que o objetivo principal dos Estados é a paz e a prosperi-
dade. Mesmo assim, Estados teriam o receio de cooperar por motivos 
de segurança e poder (MITRANY, 1966). Por conseguinte, a lógica de 
custo e benefício é aplicada, ao passo que os Estados são atores ra-
cionais, podendo avaliar a cooperação como instrumento para o alcan-
ce desses objetivos em comum, levando aos processos de integração 
regional, posto que, gradativamente, os desafios domésticos são cada 
vez mais propensos a serem solucionados nas esferas supranacionais. 
Com a especialização da solução dos problemas pelas instituições e 
organizações supranacionais, a cooperação iria se proliferar por mui-
tas outras áreas (MITRANY, 1966). Ademais, as contribuições do neo-
funcionalismo introduzem a ideia de spillover, que se designa como a 
evolução na qual cada vez mais adversidades seriam postas como res-
ponsabilidade supranacional, ou seja, aos poucos, seriam dadas mais 
competências para as organizações supranacionais (HAAS, 2004).

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Mitrany
https://en.wikipedia.org/wiki/David_Mitrany
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_B._Haas
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Dessa maneira, os Estados-membros da UE gradualmente 
concedem mais competências para a união supranacional (FOLLES-
DAL; HIX, 2006, p. 537-538), como resultado do processo de spillo-
ver. Porém, tanto na idealização e fundação do “Projeto Europeu”, 
quanto na falta de uma ação central na contenção da atual pandemia 
de COVID-19, há obstáculos impostos pela divergência de interesses 
e uma ocasional falta de solidariedade entre os países constitutivos 
da União Europeia, além de uma ação auto-interessada dos expres-
sos países em malefício da cooperação, o que prejudica os proces-
sos de integração regional.

2. CONTEXTO E PRIMÓRDIOS 
DA UNIÃO EUROPEIA

Após o término da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos 
países da Europa Ocidental – como a França, a Alemanha, a Bélgica 
e os Países Baixos – estavam amplamente abalados pelos efeitos da 
guerra. A economia desses países fora arruinada pela mobilização em 
massa, pelos bombardeios, tanto pelas forças do Eixo quanto pelos 
Aliados, e pela destruição geral das grandes cidades e polos indus-
triais, o que definitivamente abalara as potências europeias a um nível 
que perderiam a sua relevância como grandes potências no quadro 
internacional. Ademais, os europeus estavam receosos por um pos-
sível novo conflito na Europa, tendo em consideração o histórico da 
região e o profundo nacionalismo que atiçava atritos entre os Estados 
da Europa. Visto isso, um florescente pensamento, entre intelectuais e 
políticos, punha-se como uma via para evitar pósteros confrontos na 
Europa Ocidental: uma organização que fundasse uma cooperação 
baseada na interdependência entre as nações europeias envolvidas 
(UNIÃO EUROPEIA, 2021).
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O principal expoente de tal linha de pensamento, Jean Monnet, 
influenciou o então ministro de relações exteriores da França, Robert 
Schuman, que, consequentemente, emitiu, no dia 9 de Maio de 1950, 
a chamada “Declaração (ou Plano) Schuman”. Esta propôs a criação 
de uma organização que colocasse a indústria do carvão e do aço da 
França e da Alemanha sobre uma só autoridade, como meio de pacifi-
car as relações entre os países por meio de uma interdependência na 
indústria o carvão e do aço – que, aliás, era extremamente importante 
em razão da reconstrução das cidades no pós-guerra. Nas palavras de 
Schuman, tal “realizará as primeiras bases concretas de uma federa-
ção europeia indispensável à preservação da paz” (UNIÃO EUROPEIA, 
2020). A declaração encontrou o retorno positivo por parte da Bélgica, 
Países Baixos, Luxemburgo, Itália, a própria França e a Alemanha Oci-
dental, então governada pelo chanceler Konrad Adenauer. Em Abril de 
1951, o Tratado de Paris seria assinado, o que criou a Comunidade do 
Carvão e do Aço (CECA) (UNIÃO EUROPEIA, 2021). É de se notar que 
Monnet, Schuman e Konrad, junto com outros intelectuais e líderes po-
líticos, seriam estimados muito posteriormente como os “Founding Fa-
thers” da União Europeia pelo feito da fundação da CECA, a instituição 
que deu base para os primeiros processos de integração europeia.

Os processos de integração regional dos membros da CECA se 
desenvolveram ao ponto de, em 1958, o Tratado de Roma (assinado 
em 1957) entrar em vigor, o que concebeu a inauguração da Comuni-
dade Econômica Europeia (CEE) (UNIÃO EUROPEIA, 2021). Em pou-
cas palavras, a CEE se identificava como uma organização que fun-
damenta uma política de mercado comum entre os seus membros. A 
Assembleia Parlamentar Europeia, que se reuniu pela primeira vez em 
Março de 1958, e que naquela época possuía funções meramente con-
sultivas, se transformaria, em 1962, no Parlamento Europeu, o órgão 
legislativo central da União Europeia. Ainda mais, em 1967, os órgãos 
executivos da CECA, da CEE e da Comunidade Europeia de Energia 
Atômica (CEEA) se uniriam para formar a atual Comissão Europeia, o 
poder executivo da UE (UNIÃO EUROPEIA, 2021).
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Ao passar dos anos, os variados tratados e acordos de inte-
gração política, econômica e social se uniam em instituições centrais, 
e cada vez mais competências, antes resguardadas pelos Estados-
-membros, eram cedidas para as organizações que compunham as 
Comunidades Europeias. Portanto, em 1992, com a queda da União 
Soviética e a reunificação da Alemanha, o Tratado de Maastricht fora 
assinado. Ele anunciava um novo estágio dos processos de integra-
ção europeia e, assim, fundou-se a União Europeia (UNIÃO EURO-
PEIA, 2021). Logo após, a Zona do Euro, que instaurava uma moeda 
e política monetária comum, e o Acordo Schengen (1995), que assi-
nalava a abolição das barreiras fronteiriças entre os Estados-partes, 
foram postos em prática. Nos anos seguintes à criação da União 
Europeia, 15 Estados, sendo 11 do Leste Europeu, se juntaram à 
união político-econômica. Portugal, Espanha, Reino Unido, Dinamar-
ca, Grécia e Irlanda haviam se juntado a ela ainda nos tempos da CEE 
(UNIÃO EUROPEIA, 2021).

Embora os processos de integração possam ter aparentado um 
relativo sucesso, a contínua cessão de competências dos Estados-
-membro às instituições da União Europeia gerou um intenso debate 
no tocante aos tópicos de soberania nacional, sobre o contexto de que 
ela estaria sendo ferida ou ameaçada pela progressiva acumulação 
de competências e poder pela UE em detrimento dos Estados-nação 
parte da união (STAVRAKAKIS et al., 2017, p. 22-23). Tal debate é o 
princípio geral da formulação do pensamento eurocético, atiçado prin-
cipalmente na conjuntura posterior à Crise de 2008.

Além disso, para Robert Kagan, em seu livro Of Paradise and 
Power, os Estados europeus só puderam “brincar” de integração 
regional por causa da segurança e proteção militar garantida pela 
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e pelos EUA, que 
desde o início da Guerra Fria têm um aglomerado de divisões das 
forças militares estacionadas por toda a Europa Ocidental (KAGAN, 
2004). Cerca de 300 mil soldados norte-americanos estavam implan-
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tados na Europa, nos anos 50 (PEJIC; WATSON; LANE, 2016), e, 
em 2020, cerca de 50 mil soldados norte-americanos estavam es-
tacionados no continente europeu (SHARMA, 2020). Isto se deve à 
mudança do panorama de tensões militares no globo, que mudou de 
um cenário de ameaça soviética na Europa para ameaças no Oriente 
Médio, Pacífico e Ásia, além das considerações nas políticas domés-
ticas dos Estados Unidos. Tal declínio da presença militar americana 
na Europa, em concordância com o argumento de Kagan, junto com 
o advento do euroceticismo, em tese, poderia pôr em xeque os pro-
cessos de integração regional na Europa.

3. EUROCETICISMO, BREXIT 
E CRISE DA COVID-19

A seguir, serão examinados alguns dos desafios contemporâ-
neos enfrentados pela UE. Em primeiro lugar, será abordada a questão 
do euroceticismo e seu ápice no processo do Brexit. Logo depois, será 
apresentada breve síntese dos impactos da pandemia no bloco.

3.1. OS EUROCÉTICOS E A SAÍDA  
DO REINO UNIDO DA UNIÃO EUROPEIA

Nos anos recentes do século XXI, especificamente em exame a 
articulação da Crise de 2008, da seguinte Crise da Zona do Euro – que 
aumentaram as desigualdades sociais na Europa – e da Crise dos 
Refugiados (com o auge em 2015), a popularidade da União Europeia 
teve uma baixa histórica em função da falta de eficiência em manejar 
as crises que impactaram tanto os países europeus (CELI; GUARAS-
CIO; SIMONAZZI, 2020, p. 411). No meio de todas as causas da es-
calada do euroceticismo, está a politização junto com a polarização 
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política das populações da União Europeia, a comoção nacionalista 
e populista vinda pela polarização (SCHMIDT, 2019, p. 5) e o “déficit 
democrático da União Europeia” (FOLLESDAL; HIX, 2006). Para o fim 
do esclarecimento de como o euroceticismo se tornou tão difundido, 
antes há de se falar sobre o que ele é: uma visão ideológica contrária 
aos processos de integração europeia e às instituições supranacio-
nais europeias, acreditando que a integração regional é mais maléfica 
do que benéfica, e que ela fere a soberania e independência do seu 
país, além da própria democracia (SCHMIDT, 2019, p. 1-2). Governos 
eurocéticos, populistas e da extrema-direita geralmente organizam-se 
contra “um inimigo externo em comum” da nação e de seu povo, “ge-
ralmente encarnado por figuras vagas com conotações econômicas 
dominantes, como ‘governança global’, ‘burocracia de Bruxelas’ ou a 
‘Nova Ordem Mundial’” (STAVRAKAKIS et al., 2017, p. 29). A União 
Europeia, então, é muito usada como bode escapatório para os popu-
listas, que a culpam por problemas que, muitas vezes, não tem relação 
com as ações da UE, mas como um jeito de demonstrar a insatisfação 
para com a união supranacional (SCHMIDT, 2019, p. 2).

Agora, é de grande interesse, para o entendimento do euroceti-
cismo, elucidar as suas causas. Primeiramente, é a polarização política 
que veio junto com a politização da população europeia (SCHMIDT, 
2019, p. 5). Logo, a politização na União Europeia consiste em três 
níveis: “at the bottom, nos debates cada vez mais divisórios, nos elei-
torados divididos e nas políticas partidárias voláteis; from the bottom 
up, através da influência a nível nacional sobre os atores da UE; e at the 
top, na natureza cada vez mais contestatória das interações entre os 
atores da UE” (SCHMIDT, 2019, p. 2). Em outras palavras, é o aumento 
dos debates, dinâmicas e um maior envolvimento público em discus-
sões políticas envolvendo a integração europeia, que virou objeto de 
debate e contestação (SCHMIDT, 2019, p. 1-2). O euroceticismo, em 
si, só vem em massa no momento em que a politização veio junto com 
a polarização, esta se refletindo na outra por meio de várias instâncias 
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políticas. Dito isso, a polarização é o acirramento dos debates entre 
grupos com visões políticas extremamente distintas, na qual há uma 
crescente tensão e embate ideológico, o que facilita o avanço do ex-
tremismo ideológico/político de direita e de esquerda, e a volatilidade 
partidária (SCHMIDT, 2019, p. 5-6).

O euroceticismo é fruto, também, do intitulado “déficit demo-
crático da União Europeia”, que se resume, nos termos acadêmicos 
standard de entendimento do “déficit democrático”, ao passo em que 
os processos de integração europeia levaram a um “aumento do po-
der executivo da UE e diminuição do poder de controle por parte dos 
parlamentos nacionais” (FOLLESDAL; HIX, 2006, p. 534), ao mesmo 
tempo em que “o parlamento europeu ainda é fraco” (FOLLESDAL; 
HIX, 2006, p. 535), e que a UE é “muito distante de seus eleitores”, tan-
to em aspectos “institucionais quanto psicológicos” (FOLLESDAL; HIX, 
2006, p. 536). Os europeus têm uma maior participação eleitoral nos 
parlamentos nacionais do que no parlamento europeu, o que configura 
um ambiente em que “não há eleições europeias’” (FOLLESDAL; HIX, 
2006, p. 535). Não há uma eleição para os comissários europeus, mas 
há uma eleição dos governos domésticos, que, em sua vez, nomeiam 
os comissários para a Comissão Europeia. As eleições nacionais e 
para o Parlamento Europeu “não dizem respeito às personalidades e 
partidos a nível europeu ou à orientação da agenda política da UE” 
(FOLLESDAL; HIX, 2006, p. 536), pois as eleições para o parlamento 
são tratadas como “competições nacionais de segunda ordem”, ou 
seja, a “continuação da disputa dos partidos domésticos a nível supra-
nacional” (FOLLESDAL; HIX, 2006, p. 536). Como consequência das 
questões abordadas acima, há uma dissonância quanto às políticas 
adotadas pela UE para as políticas com apoio da população em geral, 
como uma “deriva política” (FOLLESDAL; HIX, 2006, p. 537). “Os go-
vernos são capazes de empreender políticas a nível europeu que não 
podem conseguir a nível nacional, onde são limitados por parlamentos, 
tribunais e estruturas corporativas de grupos de interesse” (FOLLES-
DAL; HIX, 2006, p. 537).
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Há críticas para tal entendimento standard do “déficit democrá-
tico”, como, por exemplo, os argumentos de que o Parlamento Euro-
peu, na verdade, ganhou mais poderes e se fortaleceu com o tempo; 
a premissa de que o problema da União Europeia é de credibilidade, 
e não de democracia; o erro de pensar que os parlamentos nacionais 
perderam o poder de controle para o Parlamento Europeu; e o fato do 
processo decisório da UE ser mais transparente do que a maioria dos 
Estados-membro da união (FOLLESDAL; HIX, 2006). Afinal, o sistema 
democrático da UE se sustenta pela participação política ‘pelo povo’, 
que ocasiona na habilidade política da instituição em governar efe-
tivamente ‘para o povo’, e, por intermédio dos processos decisórios 
da UE, de accountability e da transparência, governar ‘com o povo’ 
(FOLLESDAL; HIX, 2006). Os três itens às vezes não se concluem por 
causa da falta do primeiro, o que gera um grande euroceticismo nos 
três níveis de politização na UE.

O maior exemplo da expressão e ressonância do euroceticismo 
à União Europeia foi o processo de saída do Reino Unido da mesma: o 
Brexit (SCHMIDT, 2019, p. 7). Este fenômeno político teve início com o 
referendo de 2016, que, com 51,8% dos votos a favor da saída e 48,2% 
a favor da permanência, a população britânica decidiu pela saída do 
Reino Unido (FINANCIAL TIMES, 2016). Na realidade, os ingleses das 
áreas rurais – que são mais conservadores e eurocéticos – foram os 
que, em sua grande maioria, votaram a favor da retirada do Reino Uni-
do da UE. O Brexit pode ser confirmado como o reflexo do fato de 
que o Reino Unido era, desde o fim do mandato de Winston Churchill, 
um oponente do projeto de integração política da união supranacional 
(HERZ; HOFFMANN, 2004, p. 171).

Os eurocéticos de todas as partes da Europa faziam previsões 
de que o Brexit seria o primeiro de muitos países a sair da União Euro-
peia, como uma reação em cadeia, ou “efeito dominó”, todavia, isto se 
provou ser o inverso. Em virtude da demora do processo de saída do 
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Reino Unido (de Junho de 2016 até Janeiro de 2020, isto é, cerca de 
quatro anos), da dificuldade dos primeiros-ministros britânicos, There-
sa May e Boris Johnson, em elaborar um acordo de saída com a União 
Europeia – e ter um consenso com o parlamento nacional – e dos gran-
des malefícios da saída do Estado britânico para ele próprio – como 
a saída de capitais estrangeiros, a agora inacessibilidade ao mercado 
comum europeu e as problemáticas com a fronteira da Irlanda do Norte 
com a Irlanda – os eurocéticos ficaram mais cautelosos em relação à 
retórica de saída da UE. De certa forma, o Brexit serviu como uma visão 
para as numerosas implicações negativas da saída do bloco europeu. 
Isto é aparente conforme partidos como o Rassemblement National, de 
Marine Le Pen, na França,2 e a Lega Nord, de Matteo Salvini, na Itália,3 
mudaram o discurso de uma abordagem eurocética “hard” de saída 
da União Europeia, para uma ótica eurocética “soft” de regressão dos 
processos de integração regional, e na menor relevância da União Eu-
ropeia, sobretudo no campo político.

Ainda assim, o Brexit e o pensamento eurocético, possibilitados 
pela politização no continente europeu, provocaram uma mudança 
profunda no âmbito das políticas nacionais e supranacionais na Eu-
ropa, mas não necessariamente para uma tendência de menor inte-
gração. Segundo Vivien Schmidt, em seu artigo Politicization in the EU: 
Between National Politics and EU Political Dynamics, a nível nacional, 
a União Europeia foi de ‘politics without policy’ para ‘politics against 
policy’ (SCHMIDT, 2019, p. 3). Melhor dizendo, os países da UE fo-
ram de uma política que não era centrada à policy (o “projeto político 
europeu”) para uma política que era contra tal policy, nomeadamen-

2 O partido Rassemblement National, de Marine Le Pen, por exemplo, deixou de defender 
a saída da França da União Europeia. Disponível em: <https://www.theguardian.com/po-
litics/2019/aug/04/how-does-the-rest-of-the-world-currently-view-the-uk-brexit-boris-john-
son>. Acesso em: 25 de ago. 2021.

3 O político italiano populista, Matteo Salvini, após derrotas políticas nos últimos anos, alegou 
ter se tornado contrário a algumas pautas tradicionalmente eurocéticas, como a saída de 
seu país da zona do euro. Disponível em: <https://unherd.com/2021/07/the-eus-plan-to-
-defeat-euroscepticsm/?1625639240423>. Acesso em: 25 ago. 2021.
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te os países dominados por partidos eurocéticos, como a Polônia ou 
Hungria. Já a nível europeu/supranacional, de ‘policy without politics’ 
para ‘policy with politics’, que se mostrou como o maior engajamento, 
decorrente da politização da Europa, das instituições da União Euro-
peia para o progresso ou regresso do “projeto europeu” de integração 
regional (SCHMIDT, 2019, p. 4). A contínua integração europeia e au-
mento das competências passadas dos Estados-membro à UE eram 
dados como um ‘consenso permissivo’ para a integração regional, 
mas, com a politização da Europa, a integração regional passou a ser 
objeto de políticas e discussões ativas por parte dos pró-europeístas 
e dos eurocéticos, o que aumentou a disputa política no Parlamento 
Europeu, e que alimentou ambos os lados em suas visões ideológicas 
e políticas (SCHMIDT, 2019, p. 7-9).

Levando em consideração a afirmativa acima, tendências dos 
últimos anos comprovam que houve uma reação dos partidários dos 
pró-europeístas e dos “eurofederalistas” por vários países europeus. 
Por exemplo, em Março de 2017, o partido “eurofederalista” “Volt Eu-
ropa”, o primeiro partido pan-europeu da história, foi fundado. Há, 
também, movimentos e ONGs “eurofederalistas”, como a União dos 
Federalistas Europeus, o movimento Pulso da Europa, e o mais antigo 
dentre esses, a União Pan-Europeia, fundada em 1923. Em adição, no 
caso dos pró-europeístas do Reino Unido, nota-se que o Brexit elevou 
a vontade separatista dos escoceses, que votaram, no referendo de 
2016, a favor da permanência do Reino Unido na União Europeia. Des-
de então, o Partido Nacional Escocês, que é pró-europeísta e separa-
tista, tem adquirido maioria no Parlamento escocês, pois ele promete 
um retorno da Escócia à UE.
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3.2. A PANDEMIA DE COVID-19  
E O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO EUROPEIA

Desde março de 2020 até setembro de 2021, a pandemia do 
vírus da COVID-19 tem causado muitos problemas sociais, como a 
morte de aproximadamente 1.200.000 de pessoas no continente euro-
peu, em setembro de 2021 (WORLDOMETER, 2021). Então, devido ao 
lockdown ser um dos procedimentos mais eficazes para o controle da 
quantidade de casos em um determinado país, a política de lockdowns 
foi amplamente empregada pela Europa. A despeito de ter evitado uma 
situação muito mais grave da pandemia na União Europeia, uma de 
suas muitas repercussões foi o aprofundamento do débito de países 
europeus – por causa do enfraquecimento do comércio, do enfraque-
cimento do comércio internacional e do turismo – em especial os do 
Sul da Europa, e da gênese de uma crise econômica de impacto as-
simétrico entre o norte europeu mais rico, e o sul europeu mais pobre 
(CELI; GUARASCIO; SIMONAZZI, 2020, p. 411-412). Tal crise conduziu 
a um debate a respeito da ajuda financeira da União Europeia aos mais 
afetados do bloco pela crise consequente da pandemia e, também, a 
uma discussão referente às competências da UE nas áreas da saúde 
e de políticas sanitárias frente às competências nacionais de cada Es-
tado-membro nestas áreas.

Em primeira mão, verifica-se que, na União Europeia, as compe-
tências legais de políticas de saúde pública são nacionais, em outros 
termos, não há uma política de saúde pública comum. As ações da 
UE, não obstante, podem complementar as políticas nacionais (DIMI-
TRAKOPOULOS; LALIS, 2020, p. 1), o que faz com que o bem-estar 
coletivo dos Estados-membros da união dependa muito da solidarie-
dade e da cooperação dos mesmos. Por isso, o início da pandemia 
na Europa viu muitos Estados europeus, como a Itália e a Áustria, fe-
chando as fronteiras em negação ao Acordo Schengen, para prevenir 
a si próprios do espalhamento do vírus para dentro de suas fronteiras 
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nacionais. Desse modo, os países da União Europeia fizeram ações 
descoordenadas e autocentradas para combater o agravamento da 
pandemia em suas nações – em políticas auto-interessadas que se 
conformam como os estipulados dos neorrealistas – mas que, devido 
a isso, acabaram por apenas habilitar um cenário em que as políticas 
adotadas fossem ineficientes, pois, considerando o nível de integração 
da União Europeia, tais políticas de saúde pública funcionariam a pa-
tamares eficientes somente se fossem tramadas a nível supranacional 
(DIMITRAKOPOULOS; LALIS, 2020, p. 3-6).

Para Giuseppe Celi, Dario Guarascio e Annamaria Simonazzi, 
a crise econômica do “pós-COVID-19” na Europa poderia represen-
tar, por um lado, um risco de desintegração da União Europeia. Por 
outro lado, este cenário de crise também pode ser interpretado como 
um “momento Hamiltoniano” – como uma alusão à história dos EUA, 
representando o momento em que, diante de uma profunda crise, os 
Estados de uma união se integram ainda mais para fazer frente a ela 
(CELI; GUARASCIO; SIMONAZZI, 2020). Enquanto os riscos de desin-
tegração se veem pela dificuldade dos Estados-membros e da Comis-
são Europeia em entrarem em um acordo pertinente aos chamados 
Corona bonds pelo ano de 2020, e pela circunstancial falta de solidarie-
dade entre os Estados europeus no combate à pandemia, o “momento 
Hamiltoniano” se entende pela chamada por uma maior integração 
europeia mediante a adoção de uma política fiscal comum como um 
meio de embate à recessão nos países do sul europeu, e por uma ex-
pansão da área de atuação da União Europeia nas políticas de saúde 
(CELI; GUARASCIO; SIMONAZZI, 2020, p. 421). Apesar da redução 
da solidariedade e da integração europeia no início da pandemia, de-
senvolvimentos no debate de uma política fiscal comum, materializado 
pelo pacote de recuperação econômica Next Generation EU (NGEU) 
da União Europeia, que visa conceder um total de 1.824,3 bilhões de 
euros para as economias europeias (EUROPEAN COUNCIL, 2020), 
podem impulsionar a integração regional (CELI; GUARASCIO; SIMO-
NAZZI, 2020, p. 421-422).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, é possível afirmar que, mesmo com todas as di-
ficuldades formadas pelo advento de partidos e de um pensamento 
nacionalista e populista eurocético por toda a Europa, em seguida da 
Crise da Zona do Euro na última década, e com todos os impasses co-
locados na frente dos processos de integração regional (como o Brexit 
e a crise provocada pela pandemia do Coronavírus) (SCHMIDT, 2019), 
é muito improvável que a União Europeia colapse ou se desintegre aos 
poucos. Pode-se argumentar que, à proporção que o movimento de 
saída do Reino Unido trouxe muitas consequências negativas e con-
tratempos nocivos ao bem-estar do governo e da população britânica, 
ele, como dito anteriormente, serviu de exemplo para a maioria dos 
grupos eurocéticos de não buscar a saída de seus respectivos países 
da União Europeia. Além disso, com o Brexit, o Reino Unido – que, 
como já apontado, resistiu ao projeto de integração política europeia 
desde o fim do mandato de Churchill – permitiu com que o restante da 
Europa pudesse seguir com estes planos de integração sem a barreira 
do veto britânico no Conselho Europeu às legislações que favorecem 
essa agenda (SCHMIDT, 2019, p. 8).

Logo, o Brexit, como “ápice” do euroceticismo (SCHMIDT, 2019, 
p. 7), falhou em desencadear uma reação de saída de vários países 
do bloco, uma vez que trouxe à tona as relações de custo e benefício 
pertinentes a tal processo de saída: enquanto a permanência na União 
Europeia é acompanhada por muitas prerrogativas – como subsídios 
europeus e o acesso ao Espaço Econômico Europeu – a saída da UE 
traz grandes custos que são a perda das vantagens de ser um Estado-
-membro da união supranacional. Dessa forma, a maioria dos partidos 
eurocéticos mainstream, desde então, mudaram a sua instância. Estes 
não mais apoiam a desintegração da UE, mas sim, a suspensão dos 
processos de integração regional.
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Por último, um ponto importante a ser citado é que a pandemia 
de COVID-19 demonstrou que a maior parte dos europeus dentro da 
União Europeia apoia um maior envolvimento da UE em áreas domina-
das pelos Estados-nacionais, e, por este motivo, demandam por uma 
maior integração regional (DENNISON, 2021). O plano do Next Gene-
ration EU pode, caso seja um sucesso, orientar o bloco europeu para 
um futuro onde os processos de integração europeia continuem a pro-
gredir. A dita progressão da integração europeia pode ser vista pelas 
propostas do presidente da França, Emmanuel Macron, com o apoio 
da chanceler da Alemanha, Angela Merkel, em estabelecer um exército 
europeu comum, como meio de contrapor a retirada militar gradual dos 
EUA da Europa (PARLAMENTO EUROPEU, 2021). Logo, a tese final é 
que o euroceticismo conseguiu reduzir a velocidade dos processos 
de integração europeia, mas não manejou pará-los por completo e, 
portanto, ao menos que algo inesperado aconteça, é improvável que a 
União Europeia se desintegre nos próximos anos.
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EPÍLOGO

Ao trazer ao debate a temática relacionada ao título do livro, “Ce-
nários Contemporâneos no Âmbito da Governança Global: Desafios 
do Multilateralismo e o papel das Instituições Internacionais”, já sabía-
mos que essa empreitada significaria percorrer terreno pantanoso em 
decorrência das turbulências características desse cenário.

A relevância dos desafios que se deflagraram com a crise pan-
dêmica envolve várias camadas, trazendo consigo problemáticas com 
alto grau de complexidade, cujos caminhos para sua solução são tão 
vastos quanto a magnitude das questões que se apresentaram e con-
tinuam se apresentando neste processo que ainda segue em curso.

Nesse sentido, é possível levantar alguns questionamentos rela-
cionados a esse episódio: (1) Quais os principais entraves ao Multilale-
ralismo Contemporâneo? (2) Por qual motivo as novas (e necessárias) 
dinâmicas têm encontrado tanta resistência? (3) Quais seriam os ele-
mentos fundamentais neste contexto para possibilitar a implementação 
de soluções inovativas que poderiam beneficiar o conjunto da socieda-
de, em âmbito internacional, por meio de mecanismos de cooperação 
e coordenação mediante os desafios que vêm se apresentando?

A pandemia, iniciada em dezembro de 2020, eclodiu em um pe-
ríodo em que o mundo já vinha atravessando um momento de elevada 
polarização e tensionamento tanto em esfera local quanto global, fenô-
meno que pode ser observado em várias frentes: em termos econômi-
cos-distributivos inter e intra países, na esfera política, no campo ideo-
lógico, nos tensionamentos na arena global, para mencionar algumas.

A deflagração da pandemia colocou uma lente de aumento em 
todas estas assimetrias pré-existentes, às quais se somam uma nova 
gama de desafios econômicos e sociais decorrentes da crise, agrava-
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dos pelas possíveis limitações das modalidades adotadas para seu 
enfrentamento em âmbito global.

Especificamente na arena internacional, a ampliação das rela-
ções bilaterais em detrimento das iniciativas multilaterais - combinada 
à difusão da guerra comercial protagonizada por Estados Unidos e 
China - montaram um cenário em que a atuação do arcabouço mul-
tilateral, que já se encontrava em crise, acabou sendo colocado em 
xeque, questionando a efetividade e o papel do multilateralismo como 
ferramenta de gestão da ordem internacional.

Esse contexto, em certo grau, já vinha conduzindo a um proces-
so de esvaziamento dos principais organismos multilaterais, tais como: 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Fundo Monetário Interna-
cional (FMI), Banco Mundial (BM) e, em determinada proporção, até 
mesmo a Organização das Nações Unidas (ONU).

A pandemia, que se difundiu por todos os países do mundo, 
exatamente por configurar um fenômeno global, deve ser entendida e 
enfrentada em dois âmbitos paralelos: políticas de escopo nacional e 
políticas de coordenação e gestão da crise em âmbito internacional.

Chama a atenção que, em um momento onde a coordenação 
multilateral em torno dos desdobramentos da pandemia se mostra ne-
cessária, esse aparato já se encontrava em xeque, agravando o quadro 
por não contribuir para um processo de convergência célere - neces-
sária para o enfrentamento dos desafios que foram se apresentando 
em caráter emergencial.

Considerando tanto as novas possibilidades de arranjos em 
curso quanto os tensionamentos internacionais em voga, repensar o 
papel do multilateralismo e seu alcance em escopo global torna-se 
questão fundamental - sobretudo quando a confiança necessária entre 
os players para coordenação e cooperação na direção de um orde-
namento internacional pós-pandêmico tem se apresentado cada vez 
mais fragilizada.
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Nesse sentido, as respostas nacionais foram se delineando por 
meio de propostas que assumiram formas díspares e não harmoniza-
das ao redor do globo e, de certo modo, a comunidade global vem 
pagando, até hoje, o preço decorrente dessa falta de coordenação.

Por essa perspectiva, do ponto de vista da governança global, 
a pandemia trouxe consigo tanto a possibilidade de enfrentá-la através 
da construção de muros entre os países ou através da construção de 
pontes. Este contraponto que se apresenta nos processos em curso, 
representados pelo conflito entre “building bridges x building walls” 
é bastante revelador dos nossos tempos, abrindo a possibilidade de 
avaliar como estão sendo mobilizados os recursos para a superação 
deste quadro crítico na arena internacional.

A necessária busca por caminhos para o enfrentamento da 
crise passa pela adoção de soluções criativas, em um cenário que 
vem demandando alto grau de resiliência tanto dos governos como da 
população em geral. Por esse aspecto, revisitar e reavaliar o modus 
operandi que vinha sendo dinamizado até então torna-se fundamental.

Tanto a relevância da coordenação em âmbito global, como a 
ampliação do nível de cooperação internacional (em relação ao pro-
cesso de produção e difusão da vacina, por exemplo), representam 
elementos fundamentais a serem considerados nesse cenário. Dessa 
forma, as condições desiguais entre os países acabam repercutindo 
e reproduzindo as assimetrias que vêm sendo observadas nos pro-
cessos de vacinação. Por essa perspectiva, assegurar a vacinação 
entre as nações mais ricas enquanto os países mais pobres ainda não 
completaram o ciclo de imunização, acaba expondo a comunidade 
internacional a novas variantes do vírus, comprometendo o processo 
de vacinação em escala global.

O mundo clama por novas dinâmicas e novas soluções tanto 
para desafios ainda não superados como para aqueles que vem se 
apresentando. Nesse sentido, a sociedade global está sendo convida-
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da a revisitar os elementos desestabilizadores do sistema, na direção 
de formatos associados à atuação de instituições que visam propor 
respostas condizentes à magnitude dos desafios apresentados.

Com base no que foi apresentado ao longo das reflexões que 
permeiam os artigos que compõem essa obra, fica registrado aqui um 
voto sincero de esperança diante do cenário vigente, voltado à busca 
de caminhos para a implementação de uma agenda pautada em va-
lores onde a parte não prevaleça sobre o todo - uma vez que essa es-
trada já demonstrou não representar o caminho mais adequado para 
harmonizar os desafios em questão.

Rio de Janeiro, 30 de Março de 2022.

Gabriel Rached 

Rafaela Mello Rodrigues de Sá
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