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Introdução

Criado  e  implantado  em  1979  pela
Coordenação de  Aperfeiçoamento  de  Pessoal
de  Nível  Superior  (CAPES),  o  PET –  então
Programa  Especial  de  Treinamento  e  hoje
Programa  de  Educação  Tutorial  –  é  um
Programa  acadêmico  direcionado  a  alunos
regularmente  matriculados  em  cursos  de
graduação.  Tais  estudantes  são  selecionados
pelas  instituições  de  ensino  superior  de  que
participam  e  se  organizam  em  grupos,
recebendo  orientação  acadêmica  de
professores-tutores.

O  PET  visa  envolver  os  alunos  que
dele  participam  num  processo  de  formação
integral,  propiciando-lhes  compreensão
abrangente  e  aprofundada  de  sua  área  de
estudos.  São  objetivos  deste  Programa:  a
melhoria do ensino de graduação, a formação
acadêmica  ampla  do  estudante,  a
interdisciplinaridade,  a  atuação  coletiva  e  o
planejamento  e  a  execução,  em  grupos  sob
tutoria,  de  uma  gama  diversificada  de
atividades acadêmicas. Até o ano de 1999, o
Programa  foi  coordenado  pela  CAPES.  A
partir de 31 de dezembro de 1999, o PET teve
sua  gestão  transferida  para  a  Secretaria  de
Educação  Superior,  ficando  sob  a
responsabilidade do Departamento de Projetos
Especiais de Modernização e Qualificação do
Ensino Superior. 

Desde  então,  vem  sendo  executado
levando em conta as diretrizes e os interesses
acadêmicos  das  universidades  às  quais  se
vincula, e que passaram a ser responsáveis por
sua estruturação e coordenação. 

O PET/REL – Programa de Educação
Tutorial  em  Relações  Internacionais  –  foi
criado em 1993. Inserido nos grupos PET da
Universidade  de  Brasília,  orgulha-se  por  seu
pioneirismo em levar o campo de estudos das
relações  internacionais  para  o  âmbito  do
Programa.  O  PET/REL  hoje  conta  com  14

alunos,  que desenvolvem atividades baseadas
nas  três  funções  básicas  da  Universidade:
ensino, pesquisa e extensão.
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O Laboratório de Análise das Relações Internacionais

No contexto do PET/REL, insere-se o
Laboratório  de  Análise  de  Relações
Internacionais (LARI), idealizado e organizado
desde  2005.  Concebido  como  atividade  de
pesquisa  e  extensão  do  trabalho  do  grupo  a
toda comunidade acadêmica, o LARI tem por
objetivo observar a conjuntura internacional e
produzir  interpretações  cientificamente
embasadas acerca da mesma. 

O  cerne  das  atividades  do  LARI
compõe-se  de  encontros  mensais  com temas
pré-definidos,  nos  quais  os  participantes  são
encorajados  a  indicar  elementos  de  análise
relevantes e a identificar relações, explicações
e  previsões  relativas  aos  tópicos  abordados,
num esforço concertado e organizado. Após a
discussão dos temas estabelecidos nas reuniões
mensais, os membros do PET/REL produzem
análises  de conjuntura,  baseadas na premissa
de que o estudo e a aplicação de metodologia e
teoria  científica  permitem  melhor
compreensão  acerca  do  comportamento  dos
atores internacionais. 

O Laboratório de Análise de Relações
Internacionais,  desde  sua  concepção,
constituiu-se  num  esforço  analítico  que  tem
por meta capturar, de forma clara e objetiva, os
fatos  da  conjuntura  internacional  que  podem
engendrar-se com processos e dinâmicas mais
amplos  das  Relações  Internacionais.  Para
tanto,  buscam-se  usar  mecanismos  que
possibilitem  o  enquadramento  dos  fatos  nas
dinâmicas  e  que  favoreçam  o  exercício
intelectual de seleção dos temas tratados e da
produção  de  análises.  Seu  intuito  é  eliminar
arbitrariedade  e  adquirir  objetividade.  Desse
modo,  foram  criados  descritores  para
categorizar os temas selecionados e direcionar
o exercício de produção das análises para um
foco  mais  acadêmico.  Antes  de  expor  os
instrumentos  de  classificação,  vale  ressaltar
que  as  categorias  não  se  esgotam  em  si
mesmas, podendo ser atualizadas à medida que
houver necessidade de fazê-lo. 

A  tabela  a  seguir  lista  os  seis
descritores  idealizados  pelo  PET/REL  para

classificação  das  análises  de  conjuntura
produzidas.
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Descritor Definição
Escalada  ou  estabilização
de tensões e conflitos

Vinculado à variável de aumento ou contenção da violência,
enquadrando  dinâmicas  tais  como  conflitos  interestatais,
guerras civis e crises humanitárias;

Construção de governança Desde  a  ótica  multilateral,  engloba  processos  ligados  a
regimes  internacionais  e  autoridade  política  para  gerenciar
problemas e construir estabilidade no ambiente internacional
(no âmbito de ONU, OMC, organismos regionais, G-8, etc.);

Exercício  hegemônico  ou
contestação  anti-
hegemônica

Aplicação da  capacidade  hegemônica  para  induzir  a  ordem
internacional nos moldes e valores desejados, ou movimentos
inversos, de contestação dessa ordem e do hegemon;

Integração Dinâmicas sistêmicas de desenvolvimento de laços políticos,
econômicos e sociais, que tenham por base espaços interativos
entre atores internacionais relevantes; 

Transbordamento Processos  de  spillover,  nos  quais  fenômenos  domésticos
trazem  repercussões  para  o  âmbito  regional  ou  global:
eleições, reivindicações por parte de grupos sociais, etc.;

Mudanças e adaptações de
fluxos,   padrões   e
estruturas econômicas

Dinâmicas influenciadas pelo nível de liquidez da economia
ou  capazes  de  causar  modificações  na  liquidez,  tais  como
taxas de juros, taxas de câmbio e fluxos de capitais.

A conjuntura internacional entre abril e maio de 2014

A questão  da  anexação  russa  da  República
Autônoma  da  Crimeia  é,  evidentemente,  um
dos  grandes  marcos  da  conjuntura
internacional atual. Nesta, marcada por crises
de  governabilidade  e  governança  em  geral,
salientam-se  também os  casos  da  Venezuela,
do  spillover do  genocídio  ruandês  –  seus
efeitos continuam após 20 anos – e da Síria.
Outro  aspecto  importante  da  conjuntura
mundial é o importante papel da internet e das
redes sociais. Estas se tornam mecanismos de
articulação  de  movimentos  de  oposição  a
governantes,  facilitando  a  coordenação  das
críticas.

Este  boletim  trata  de  todos  os  casos
mencionados,  tendo  preferência,  todavia,  a
questão  ucraniana  e  suas  implicações.  Dela,
analisa-se  tanto  como  o  conjunto  de
identidades da população crimeia oferece certa
legitimação  à  ação  russa  –  ainda  que  não
oficialmente  na  comunidade  internacional,

mas subjetivamente e de maneira difusa – e a
motiva,  como  de  que  forma  isso  representa
uma tentativa de ascensão russa e contestação
aos  países  norte-atlânticos  do  Ocidente,
principalmente quando vista em conjunto com
a movimentação russa para a criação de uma
União Eurasiática. Especula-se também como
a crise pode incentivar as agendas europeias de
energia, vizinhança e segurança.

A  contestação  russa  se  faz  presente
também  na  questão  síria.  Esta  é  analisada,
entretanto,  mais  pelo  que  afeta  a  posição
internacional do Brasil  do que pelo papel da
política  russa.  O  impasse  no  Conselho  de
Segurança faz com que a ONU não intervenha
na situação, o que deixa as manifestações do
Brasil muito fracas, uma vez que o país insiste
nos  meios  multilaterais  para  a  resolução  de
conflito e pouco se posiciona além disto.

6



A falta  de  posicionamento  brasileiro
também é percebida no caso venezuelano: seja
pela  manifesta  tendência  à  abstenção  de
posicionamentos categóricos sob a presidência
de  Dilma,  seja  pelo  interesse  em  manter  as
fortes relações econômicas com a Venezuela, o
país se abstém de atuar diretamente na crise de
governabilidade venezuelana. A solução para a
crise é procurada na mediação da UNASUL,
preferida entre MERCOSUL e OEA devido à
sua maior credibilidade.

Na África, as questões giram em torno
do Saara Ocidental, de Ruanda e da República
Democrática  do  Congo.  Nos  dois  últimos,
vemos o passado se manifestar em invasões de
território  e  grupos  armados:  o  spillover do
genocídio ruandês tem até hoje fortes efeitos

nas  relações  entre  os  dois  países.  No  Saara
Ocidental,  vamos  a  falta  de  proteção  da
comunidade internacional a princípios que ela
mesmo defende, como o da autodeterminação.
Assistimos a uma comunidade a qual permite,
sem  fazer  esforços  concretos  para  que  a
população  de  um  território  descolonizado
tenha sua soberania, que países se aproveitem
dessa descolonização para se expandir.

Especula-se  também  como  as
contradições  se  fazem  presentes  não  apenas
entre  discurso  e  prática,  mas  também  no
discurso em si, que defende que só um regime
político  é  capaz  de  gerar  ordem  –  estando
presente,  implicitamente,  a  crença  de  que  a
manutenção da ordem é essencial  per se ou a
melhor  maneira  de  garantir  condições
humanas a todos.

A Questão Tibetana e Uighur na China e seus 
Desdobramentos Políticos na Última Década

por Pedro Simão Mendes

Dentre os diversos  conflitos étnicos  e
separatistas tidos dentro do vasto território da
República  Popular  da  China  (RPC),  os  dois
mais  latentes  envolvem  duas  de  suas
províncias mais ao ocidente: Tibete e Xinjiang.
Somada, a população de ambos os territórios
ultrapassa  a  marca  de  24  milhões  de
habitantes;  destes,  uma  grande  parcela
pertence à etnia uighur e à tibetana. Além da
política  interna  chinesa,  essas  questões
englobam também o combate ao terror e uma
possível  sensibilização  das  relações  com  o
Oriente  Médio  –  no  caso  do  separatismo
uighur –, acrescentados ao constante desacato,
por parte da governo chinês,  às diversas leis
internacionais  que  abarcam  os  direitos
humanos.

A relação de dominação da RPC sobre
o  Tibete,  exercida  formalmente  desde  1949,
apresenta,  sob  diversos  pontos  de  vista,  um
caráter  colonialista  -  a  exemplo  do desprezo
pelos costumes e crenças locais e do tom de
uma suposta superioridade étnica por parte dos
chineses.  Entretanto,  mais  do  que  a
independência  em  si,  os  manifestantes
tibetanos  reivindicam  reconhecimento  por
parte das instituições burocráticas chinesas. O
auge do conflito sino-tibetano, e o gatilho para
diversos movimentos pró-separatismo, ocorreu
no  ano  de  2008,  quando  manifestações
pacíficas  foram  reprimidas  por  autoridades
governamentais - desencadeando uma onda de
protestos na região do Tibete. Tal perturbação
na  ordem  pública  teve  como  resposta,  por
parte  do  governo  chinês,  uma  forte  e
desproporcional  intervenção  militar  (maior
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mobilização militar de segurança interna desde
1989, ano no qual ocorreu o massacre da Praça
da  Paz  Celestial)  que  deixou  dezenas  de
manifestantes mortos e feridos. 

Frente a isso, segue até hoje uma forte
perseguição  política  aos  indivíduos  (e  seus
familiares) que, supostamente, tiveram algum
envolvimento  nas  revoltas  de  2008.  Quando
capturados,  são  julgados  e  até  mesmo
torturados de maneira arbitrária - tudo isso em
desacordo  com  diversas  leis  internacionais.
Mais  recentemente,  centenas  de  monges  se
suicidaram em protesto à ocupação chinesa no
Tibete,  o  que  levou  a  ONU a  questionar  as
ações do governo chinês.

A causa  Uighur,  no  entanto,  compõe
um  cenário  completamente  diferente  da
tibetana.  De  população  majoritariamente
islâmica,  o  conflito  étnico  nessa  região
autônoma  é  mais  contundente,  dado  a
existência de conflitos armados e terrorismo, e
adota  um  caráter  claramente  separatista.  O
governo  chinês,  em  contraposição,  vem
adotando  políticas  de  incentivo  à  migração
interna  para  a  região  do  Xinjiang,  com  o
objetivo  de  mitigar   cada  vez  mais  os
movimentos  dissidentes,  porém  sem
perspectivas de sucesso.

O  confronto  entre  Uighurs  e  Hans  -
etnia que constitui cerca de 91% da população
chinesa - gera, anualmente, centenas de mortos
e milhares de feridos de ambos os lados, além
de provocar uma reação ainda mais brutal das
autoridades  chinesas  contra  os  membros  da
etnia  minoritária.  Estes  conflitos  se  dão,
muitas vezes, entre a própria população civil.

Assim  como  no  Tibete,  onde  ocorre
uma grande marginalização econômica e social
daqueles pertencentes à etnia minoritária, em
Xinjiang  essa  realidade  é  agravada  pelo
acelerado  crescimento  econômico  da  região,

que aumenta ainda mais as disparidades entre
a  etnia  predominante  e  os  Uighurs.  Antes
baseados  apenas  em  causas  históricas,  os
conflitos  atuais  também contestam a  questão
do status quo e, tal como na questão tibetana,
reivindicam o direito de exercer a religião de
maneira livre.

O governo chinês alega a existência de
células  do  Talibã  e  al-Qaeda  ligadas  aos
movimentos terroristas Uighurs; tais alegações
podem  servir  apenas  como  pretexto  para  as
diversas repressões violentas que ocorreram na
última  década.  Em  decorrência  da  não
cooperação  norteamericana  frente  a  essa
realidade,  as  autoridades  chinesas  acusam os
americanos  de  adotarem  padrões-duplos  na
guerra  contra  o  terror.  Tais  acusações  ao
governo  dos  Estados  Unidos,  entretanto,
deixam de considerar as possíveis retaliações
que  esses  grupos  terroristas  poderiam  fazer
contra  cidadãos  norteamericanos  caso
realmente houvesse uma cooperação, como já
ocorrido  em diversos  casos  anteriores  e  não
apenas com os EUA. 

É  importante  ressaltar  que,  apesar  de
latente,  a  questão  étnica  em Xinjiang  não  é
cooptada por um movimento homogêneo;  há
aqueles que buscam, por meio da luta armada,
a separação completa da província e a criação
de um Estado chamado 'Turquestão Oriental';
outros, desejam apenas a emancipação cultural
da região e ampliação dos direitos sociais.

O  ex-presidente  chinês  Hu  Jintao
teoriza,  em 2004, o 'eixo do mal'  da política
interna chinesa - o qual deve ser combatido a
qualquer  custo  -  sendo  ele  composto  por
terrorismo,  separatismo  e  extremismo.  Isso
sintetiza  não  apenas  o  modo  pelo  qual  o
governo  da  RPC  suprime  as  revoltas
separatistas,  como  também a  fragilidade  das
relações de política externa entre a China e os
Estados do Oriente Médio. É do senso comum
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afirmar  que  tanto  as  autoridades  chinesas
quanto  islâmicas  possuem  uma  agenda
internacional que convergem para os mesmos
interesses; entretanto, o governo chinês precisa
de cautela na hora de reprimir a causa islâmica
dentro  de  seu  território,  dado que  tais  ações
poderiam  levar  a  um  enfraquecimento  das
relações bilaterais desses países. 

Neste contexto, o hard-power, na forma
de  repressão  militar,  embora  seja  eficiente  a
curto-prazo,  é  extremamente  oneroso  para

ambas  as  partes  (Hans  e  Uighurs).  Uma
abordagem mais  voltada para o  soft-power  e
que  garanta,  por  meio  de  recursos
institucionais, alguns dos interesses dos grupos
dissidentes, tais como liberdade de expressão
religiosa, fim da marginalização econômica e
social, emancipação cultural, etc, pode provar-
se mais efetiva e estável no longo-prazo. Além
disso, é consideravelmente menos onerosa por
evitar um possível atrito nas relações bilaterais
entre China e Oriente Médio e por não gerar
perdas humanas.

A Anexação da Crimeia como Impulso da União 
Euroasiática

por Gabriela Ribeiro de Araujo

A crise  na  região  da  Crimeia,  iniciada  em
março  de  2014  por  conflitos  internos  da
Revolução  Ucraniana  de  2014,  levou  à
interferência  russa  na  região.  O  argumento
utilizado foi o de que a Rússia deveria proteger
suas  minorias  habitantes  do  local.  Após  a
deposição do presidente Viktor Yakunovich, da
invasão das  tropas  russas  e  da  realização de
um  referendo  junto  à  população  acerca  da
anexação  à  Federação  Russa,  Putin  ratificou
em 18 de março o pertencimento da Crimeia
junto aos territórios russos. Os acontecimentos
na  Crimeia representaram,  do ponto de vista
político,  a  ruptura  factual  da  Rússia  com os
interesses ocidentais. A clara postura de Putin
de prosseguir com as intenções de anexação, e
até mesmo de utilizar a força militar, ainda que
atores  como  os  Estados  Unidos  tenham
imposto  sanções  e  a  ONU  tenha  aprovado
resoluções  contra  a  referida  anexação,
demonstra  que  a  Rússia  está  realmente
disposta  a  aplicar  seus  interesses  sem  se
submeter ao jugo ocidental.

Nesse contexto, é importante entender
a  formação  histórica  da  região  para  que  se
obtenham  vieses  das  motivações  russas.  A
dissolução da União Soviética foi um episódio
que  marcou  de  forma  profunda  o  cenário
internacional  e  sua  organização.  Seu  fim
oficial,  em  31  de  dezembro  de  1991,  teve
como  atores  principais  Boris  Yeltsin,  então
presidente  da  Rússia,  Mikhail  Gorbatchev,
presidente  da  União  Soviética  (URSS),  e  as
repúblicas que já almejavam a independência,
como  Estônia,  Lituânia  e  Letônia.  Antes  do
fim oficial sinalizado pela passagem do ano, a
URSS  já  apresentava  problemas  internos  de
ordem  econômica,  política  e  social;
Gorbatchev,  antes  de  renunciar  oficialmente
em  25  de  dezembro  de  1991,  havia  sido
deposto por um golpe de estado por parte da
linha dura do Partido Comunista. Os produtos
de  uso  cotidiano,  como  farinha  de  trigo  e
artigos  de  higiene,  sofriam de  forte  escassez
nas prateleiras. 
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A ordem internacional que se seguiu ao
fim  da  URSS  acabou  com  o  sistema
bipolarizado,  em  que  os  polos  se
concentravam em torno dos Estados Unidos e
da  União  Soviética.  Consequentemente,  a
ordem  da  nova  configuração  imediata  se
tornou unipolar,  pendente para os EUA, uma
vez que a referência comunista foi encerrada.
É factível, então, que a Rússia, como principal
ator  político  formado  a  partir  das  repúblicas
constituintes  da  ex-URSS,  perdesse  grande
parte  da  influência  conquistada  durante  a
época  soviética,  como,  por  exemplo,  as
conquistas na corrida ao espaço. A partir desse
quadro, novos atores surgiram para preencher
a lacuna cada vez mais ocupada pelos Estados
Unidos, como China, União Europeia e Japão.

É  relevante  afirmar  que  a  perda  da
força  de  influência  da  Rússia  no  sistema
internacional  pode  ser  encarada  como
fenômeno  relativo,  uma  vez  que  ela  nunca
deixou de  ser  um ator  de  peso.  As posições
atuais da política externa russa, principalmente
no que concerne aos acontecimentos recentes
relativos  à  Crimeia,  comprovam  que  o  país
tem  se  afirmado  novamente  nas  relações
internacionais,  fixando-se como tão capaz de
ações  no  exterior  quanto  atores  como  os
Estados  Unidos.  O  desenrolar  ainda  incerto
dos  conflitos  na  Ucrânia  abre  um  leque  de
possibilidades para reestruturação de ordem do
sistema,  uma  vez  que  força  a  revisão  de
posicionamentos  ocidentais  em  relação  à
opinião  pública  altamente  influenciada  pela
mídia. 

A  reestruturação  econômica  russa,
baseada  em  taxas  razoáveis  de  crescimento
anual,  tem ocorrido  principalmente  desde  os
anos 2000. Da mesma forma,  observa-se um
padrão  de  reconstrução política  da  Rússia:  a
concentração do poder nas mãos dos mesmos
líderes tem, nos últimos tempos, refletido uma
ideologia  que  prezaria  pela  hegemonia  russa

na  região.  Um  desses  líderes  cruciais  é
Vladimir  Putin,  que  atuou  como  espião  da
KGB durante a URSS e se tornou presidente
logo após a saída de Boris Yeltsin. No período
em  que  Dmitri  Medvedev  assumiu  a
presidência, em 2008, Putin ocupou o cargo de
primeiro-ministro.  Em  2012,  foi  eleito
novamente  presidente.  Ressaltando  que  esta
pode  ser  uma  visão  puramente  ocidental,  a
primazia de Putin pode ser um indicativo da
tradicionalidade da população russa.

Nesse  sentido,  um  dos  pontos  do
discurso  pré-eleição  de  Putin  foi  o
estabelecimento da União Eurasiática (UEA),
tendo como participantes iniciais  a Rússia,  o
Cazaquistão  e  a  Bielorússia.  Aqui  é
interessante  pontuar  o  caráter  da  União
Eurasiática  como  organização  supranacional
e,  como  tal,  projeto  de  impacto  no  sistema
internacional.  No  plano  original,  o  acordo
deveria  entrar  em vigor  em 1  de  janeiro  de
2015.  Um  dos  esforços  já  existentes  nesse
sentido  é  a  Comunidade  Econômica
Eurasiática  (CEEA),  formada  por  Rússia,
Cazaquistão,  Tadjiquistão,  Quirguistão  e
Bielorrússia  em  2000/2001.  A  CEEA  tem
como  objetivos  estabelecer  um  mercado
comum  entre  os  Estados-membro  e  outros
apoiadores  do  bloco,  além  de  aproximar  a
economia dos países com o mercado mundial.
O  premiê  da  Ucrânia  chegou  a  debater,  em
2013, a entrada de seu país na CEEA. Porém,
dada  a  atual  conjuntura  russo-ucraniana,  tal
possibilidade está por enquanto suspensa. 

Nas pretensões de Putin,  a UEA seria
outro  polo  de  poder  opositor  aos  atores
existentes  no  cenário  atual;  mais
especificamente,  levando  em  conta  o  nível
regional, seria uma oposição à China e à União
Europeia.  A ênfase  da  Rússia  em liderar  as
negociações,  criar  comitês  e  oferecer
vantagens aos seus possíveis parceiros na UEA
revela uma ânsia do país de agilizar o processo
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de estabelecimento dessa possível oposição no
cenário  euroasiático.  Decorre  disso,
diretamente, uma evidência da ambição russa
de se estabelecer  rapidamente como um ator
forte  e  capaz  de  adotar  políticas  que
influenciem o cenário internacional. De acordo
com Serguei Naryshkin, a UEA desempenharia
“um  papel  importante  na  política  mundial”,
sendo inclusive capaz de ajudar a deslocar o
eixo que foca exclusivamente no ocidente para
áreas como a Eurásia. É evidente que grande
parte da política externa russa é orientada pela
crença  dos  indivíduos  que  a  governam,  uma
vez  que  a  recorrência  de  Putin  em  querer
reafirmar  a  Rússia  tangencia  suas  visões
tradicionais  acerca  de  assuntos  políticos  e
sociais.

Dessa forma, mesmo que a UEA passasse a

vigorar sem a anexação da Crimeia, esta última é um
fator de compreensão da magnitude que a Rússia
pretende exercer dentro do bloco e, principalmente,
dentro da região. A Crimeia é um elemento importante
para impulsionar a opinião da sociedade civil russa em
direção à União Eurasiática, que após a eleição de
Putin havia sido de certa forma desacreditada. Após a
série de ocorrências na Ucrânia, foi realizada uma
reunião no fim de abril em Minsk com os chefes de
Estado russo, bielorrusso e cazaque, que pontuou as
características finais da UEA. Como será possível para
a  Rússia  estabelecer  seu  pretendido  domínio  sem
causar graves instabilidades no sistema internacional é
o desafio que pode ser proposto a um estudo mais
profundo da União Eurasiática em seu funcionamento
efetivo. Isso, no entanto, ainda depende de maiores
variações na estrutura da eurásia e na observação do
sucesso ou não da União almejada.

A Anexação da Crimeia e os Interesses Russos

por Joana Soares

A  Crimeia  ganhou  destaque  no  cenário
internacional nos últimos meses, ao se separar
da Ucrânia e se anexar à Rússia. A polêmica
criada em torno da questão envolve não apenas
a  legitimidade  da  ação  frente  ao  direito
internacional, mas também o peso político de
tal medida, que foi tomada mesmo com a forte
oposição da  União  Europeia  e  dos  Estados
Unidos.

Do ponto de vista do direito internacional,  é
difícil  considerar  tal  ato  legítimo,  pois  a
ocupação  da  área  por  tropas  russas  fere  o
princípio  de  soberania,  e  constitui  uma
agressão à Ucrânia. O ato de deslocar efetivos
para  um  outro  país  é  inaceitável  para  a
comunidade internacional, e a ocupação de um
território por força militar  não é considerada
uma forma válida para a anexação deste.

Apesar  disso,  não  é  fácil  chegar  a  uma
conclusão sobre o assunto. A Crimeia tem por
si várias particularidades, como sua condição
de  república  autônoma  e  o  fato  de  que  os
russos já mantinham uma base militar em seu
território. O povo criméio se identifica como
russo,  e  a  maior  parte  da  população  fala  o
idioma  russo.  É  importante  levar  em
consideração também o plebiscito realizado na
Crimeia,  em que 95% da população votou a
favor da anexação à Rússia, e o fato de que o
parlamento local aprovou a anexação à Rússia.

Une-se a esses fatores, com um grande peso, a
questão histórica, considerando que até  1954
essa região pertencia à Rússia, dentro da União
Soviética.  Isso  contribui  para  que  o  povo
crimeio se declare e se identifique como russo,
gerando uma afinidade maior com esse país do
que com aquele do qual ele faz parte. 
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Tendo em vista esses dados, pode-se levantar o
princípio  da  autodeterminação  dos  povos
como  fundamentação  para  a  anexação.  De
acordo  com esse  princípio,  um povo  de  um
território  não  autogovernado  tem  direito  à
independência,  e  se  visto apenas  à  luz desse
princípio,  não se pode condenar  a  anexação.
Entretanto,  ele  entra  em  conflito  com  o
princípio  da  integridade  territorial,  que  foi
ferido  pela  Rússia  ao  enviar  tropas  para  a
região.

Além  disso,  o  estímulo  e  a  validação  da
anexação por parte da Rússia representam de
certa forma um desafio à ordem ocidental. Os
Estados  Unidos  declararam  uma  “linha
vermelha”  na  Criméia:  a  intervenção  militar
russa na região seria inaceitável, e geraria uma
forte reação norte-americana, avisos que foram
solenemente ignorados. Seguiu-se à anexação
a  suspensão da  Rússia  do  G8,  o  que  gerou
pronunciamentos  desdenhosos  da  cúpula  de
governo desse país. Estes, além de sua certeza
de que os europeus não têm condições de lhe
impor  sanções  por  dependerem  de  seu
suprimento  de  gás, mostram uma  arrogância
que pode indicar uma ambição de ascensão da
Rússia,  possivelmente  buscando  se  tornar
capaz  de  fazer  frente  às  maiores  potências
contemporâneas,  notadamente  as  que
compõem a OTAN.

Uma outra posição importante a ser destacada
nessa conjuntura é a da China. A existência de
movimentos separatistas dentro dela mesma a
faz  agir  com  cautela,  não  legitimando
abertamente a anexação, e se posicionando de
maneira  extremamente  delicada,  com
pronunciamentos  vagos  e  raros  sobre  a
necessidade  de  uma  resolução  política  da
situação. Por outro lado, a importância de suas
relações  com  a  Rússia  levam-na  a  não
condenar a anexação, e a se recusar a tomar
medidas  e  impor  sanções  contra  esse  país.

Assim  sendo,  podemos  considerar  que  se  a
Rússia  busca  se  reerguer  e  procura  ocupar,
como o fez outrora, uma posição de destaque
no  cenário  internacional,  a  China  seria,
provavelmente, seu melhor aliado.

As perspectivas para o futuro da Crimeia não
são  promissoras.  Os  mais  recentes
desdobramentos,  com  tropas  militares  da
OTAN  fazendo  manobras  na  fronteira
ucraniana, e a Rússia declarando o aumento de
sua  frota  no  Mar  Negro,  apontam para  uma
escalada  das  tensões.  Isso  é  agravado  ainda
mais  pelas  perspectivas  das  eleições  da
Ucrânia,  que  se  aproximam,  e  já  têm  sua
legitimidade posta em questão.

O  que  se  pode  esperar  nesse  cenário  é  um
acirramento dos ânimos, e a iminência de uma
guerra  civil,  culminando  no  momento  da
eleição  ucraniana.  Após as  eleições,  é  difícil
prever o que acontecerá. Qualquer que seja o
vencedor,  o  lado  opositor  pode  contestar  a
legitimidade do processo decisório, o que tem
grande  probabilidade  de  culminar  em  uma
guerra  civil,  apoiada,  mesmo  que  de  forma
velada,  de  um  lado  por  Estados  Unidos  e
União Europeia e de outro pela Rússia.

Assim,  resta  apenas  esperar  que  as  eleições
ocorram  da  forma  mais  transparente  e
democrática  possível,  e  que,  contra  as
probabilidades, os ânimos se acalmem até sua
realização. Se a Rússia não busca mais do que
a “reparação de um erro histórico”, como foi
considerada  a  doação  da  Crimeia  para  a
Ucrânia, tal possibilidade é real, e evitaria um
conflito  indireto  entre  a  OTAN  e  a  Rússia,
diminuindo  a  incerteza  no  cenário
internacional.  Se,  entretanto,  esse  país  busca
expandir seu alcance no cenário internacional,
a  tranquilização  é  menos  provável,  e  um
conflito  interno  na  Crimeia  é  a  perspectiva
mais próxima da realidade.
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Crise na Ucrânia: Sinais para Mudança na Política 
Europeia?

por Mariana Barros da Nóbrega Gomes

Situações de crise representam também
oportunidades para mudanças vitais. A crise da
moeda comum, por exemplo, resultou na união
bancária  dentro  do  bloco  europeu.  Agora,  a
crise russo-ucraniana poderá também anunciar
uma  reviravolta  nas  políticas  da  União
Europeia  (UE)  para  energia,  vizinhança  e
segurança.  Esta  análise  pretende  abordar  as
principais  mudanças  em  potencial  do  bloco
nesses  temas,  enfatizando  que  cenários  de
crise são também conjunturas favoráveis para
mudança de políticas e de instituições.

Em  questões  de  energia,  até  o
momento, os Estados nacionais da UE têm se
mantido pouco permeáveis a interferências dos
demais  membros  do  bloco.  Quando  a
Alemanha  decidiu  abandonar  a  energia
termonuclear,  reagindo  à  catástrofe  de
Fukushima,  seus  vizinhos  foram  colocados
diante  dos  fatos  consumados,  sem  direito  a
opinar.  Afinal,  no  bloco  o  abastecimento
energético  é  assunto  de  âmbito  basicamente
nacional.

Uma  primeira  consequência  de  longo
prazo da crise na Ucrânia poderá ser os países-
membros da UE se aproximarem mais entre si
em  questões  energéticas.  A  discussão  de
medidas  de integração vem se intensificando
desde que o primeiro-ministro polonês, Donald
Tusk, lançou o conceito de "união energética".
Foco  das  considerações  é  uma  maior
independência  em relação  ao  petróleo  e  gás
natural  importados  da  Rússia.  Tusk  propõe,
entre  outros  pontos,  o  estabelecimento  de
acordos conjuntos de importação entre a UE e
Moscou, evitando assim os acordos de caráter
bilateral,  que  deixariam  os  países-membros
mais  vulneráveis  às  mudanças  e  pressões
vindas de Moscou.

No entanto, a união energética poderia
ir bem mais longe. Com investimentos amplos
na infraestrutura de energia da UE, poderia ser
criado  algo  que  é  de  interesse  europeu.  E
assim,  duas  situações  seriam  favorecidas  de
uma  só  vez:  além  de  beneficiar  o  bloco,  o
projeto seria um eloquente símbolo do fim da
política de austeridade, adotada desde que os
efeitos  da  crise  econômica  e  financeira
alcançaram o continente. Além disto, a união é
importantíssima  para  promover  o
desenvolvimento  de  tecnologias  de  energia
limpa,  meta  constantemente  enfatizada  por
membros  europeus  em  conferências
internacionais sobre meio-ambiente.

A  "união"  de  Donald  Tusk  encontra
ressonância entre especialistas do setor e entre
os partidos políticos em plena campanha para
o  Parlamento  Europeu  –  e  também  entre
numerosos chefes de Estado e de governo. A
eles,  o  comissário  europeu  da  Energia,
Günther  Oettinger,  pretende  apresentar  os
primeiros planos para a união energética já na
próxima cúpula da UE, em junho deste  ano.
Seu esboço deve incluir a ampliação das redes
europeias de gás e um preço único em toda a
UE para o gás russo.

Portanto,  parece  claro  que a  crise  da
Ucrânia  promoverá  uma  maior  integração,
sobretudo  no  setor  da  energia.  Talvez  não
resulte imediatamente numa política energética
comum, mas de certo implicará investimentos
maciços  e  menor  dependência  energética  em
relação à Rússia.

Porém,  não  são  esperadas
transformações duradouras apenas na política
de energia. O conflito com a Rússia mostrou
expressamente que a política de vizinhança da
União Europeia está falida. Desfez-se a ilusão
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dos  europeus  de  que  seria  possível  fechar
cooperações  com  os  vizinhos  do  leste  do
continente sem desencadear  contrarreação do
outro lado.

No  futuro,  Bruxelas  não  deverá  mais
tratar  a  política  de  vizinhança  como  um
projeto puramente técnico, mas sim encará-la
como  uma  meta  geopolítica,  à  maneira
encarada pelos russos. Na sequência da crise
russo-ucraniana,  a  UE  terá  que  se  ocupar
muito mais intensamente com o jogo de poder,
no sentido clássico do termo.

Ainda,  frente  à  aparente  calma  nos
assuntos políticos  europeus,  a  experiência  de
uma  confrontação  militar  em  territórios
vizinhos e a ameaça às próprias fronteiras veio
como uma total  surpresa.  É consenso que os
Estados europeus não podem ficar observando
impassíveis  os  acontecimentos.  Mas,  ainda
assim,  desde  a  eclosão  da  crise  na  Crimeia,
quase  não  se  ouve  falar  de  uma  política
europeia comum de segurança e defesa.

Nos  programas  dos  grandes  partidos
populares para as eleições na UE há sugestões
da  formação  de  um  Exército  europeu.  O
candidato dos liberais, Guy Verhofstadt, chega
a  defender  ofensivamente  tal  realocação  de
competências.  Contudo, o projeto não parece
ser  realizável  no  curto  prazo:  a  política  de
segurança e defesa da UE é um dos perdedores
da crise na Ucrânia. A Organização do Tratado
do  Atlântico  Norte  recebeu  um  impulso  de
energia, mas não a Europa.

Uma rápida revisão da crise  confirma
essa  avaliação.  Foram  caças  da  OTAN  a
assumir a vigilância do espaço aéreo na região
do  Mar  Báltico  –  a  aliança  até  elevou
sensivelmente o número de seus jatos militares

em decorrência  da crise.  Além disso,  no fim
das contas, é sobretudo a potência central da
OTAN,  os  Estados  Unidos,  quem  garante
proteção às ex-repúblicas soviéticas do Leste
Europeu diante da Rússia.

No  momento,  questões  como
segurança, intimidação e presença militar não
estão sendo discutidas em toda a Europa com o
mesmo grau  de  atenção do que  nos  Estados
bálticos (Estônia, Letônia e Lituânia). Com a
crise, portanto, nota-se que em parte é bastante
difícil  conciliar  as  numerosas  e  distintas
visões,  considerações  geoestratégicas  e
vivências históricas dentro da União Europeia.
O  bloco  ainda  fala,  em  princípio,  de  forma
uníssona,  mas  quanto  mais  se  prolonga  o
conflito,  mais  difícil  será  preservar  essa
unidade.

Existem,  assim,  diferentes  graus  de
consciência  do  perigo  dentro  do  bloco.
Enquanto os países escandinavos e bálticos e a
Polônia  preocupam-se  seriamente  com  a
própria segurança – expressando publicamente
seu  medo  em  relação  à  Rússia  –  alemães,
holandeses  e  franceses  mostram-se
visivelmente mais relaxados. E isso se aplica
ainda  mais  à  população  da  região  do  Mar
Mediterrâneo.

Desde  a  guerra  do  Iraque,  em  2003,
vinha-se notando uma clara divisão dentro da
Europa nos assuntos de segurança e defesa. No
entanto,  hoje  essa  cisão  se  faz  sentir,
sobretudo, entre o Leste o Sul do continente.
Não se  trata  apenas  da sensação de  ameaça,
mas  também  de  interesses  financeiros  bem
concretos.  A crise  na Ucrânia,  nesse sentido,
pode ser interpretada como uma oportunidade
para  mudança  nesse  cenário,  com  vistas  à
cooperação  nas  diversas  áreas  –
principalmente em energia, defesa e segurança.
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A Escolha da UNASUL para Mediar os Diálogos entre
Governo  e  Oposição  na  Venezuela  após  Intensos
Protestos

por Laís Buena Sachs

Esta análise tem por objeto de estudo a escolha
UNASUL como  mediadora  do  diálogo  entre
oposição  e  situação  na  Venezuela  em  um
período em que a governabilidade multilateral
passa  por  aparente  crise  na  América  do Sul.
Assim,  buscar-se-á  responder  à  seguinte
pergunta:  por  que  a  UNASUL  foi  a
organização  internacional  escolhida  para
mediar o diálogo entre oposição e situação na
Venezuela após protestos contra o governo? A
hipótese sustentada é a de que uma das razões
para essa escolha é o fato da União das Nações
Sul-Americanas gozar  de maior credibilidade
para tal  mediação do que a Organização dos
Estados  Americanos  (OEA)  e  do  que  o
Mercado  Comum  do  Sul  (MERCOSUL).  A
metodologia  utilizada  foi  o  levantamento  de
notícias em jornais venezuelanos que tratavam
do  assunto  da  escolha  da  UNASUL  em
detrimento das outras duas organizações.

Contextualização

Desde o mês de fevereiro,  diversos protestos
contra  o  governo  de  Nicolás  Maduro  têm
ocorrido na Venezuela. Na tentativa de conter
esses movimentos, Caracas autorizou a polícia
a  usar  meios  violentos  para  reprimir  os
manifestantes. Em resposta à ação violenta de
tropas  oficiais,  a  população  se  mobilizou  a
favor  dos  manifestantes,  o  que  gerou  mais
protestos e mais violência durante represálias.
Com o intuito de findar a onda de protestos e
de repressões  violentas,  Maduro pediu que a
UNASUL (União das Nações Sul-Americanas)
atuasse  como  mediadora  entre  oposição  e
situação. Mas, por que pedir à UNASUL que
fizesse  isso  em vez  de  solicitar  esse  tipo  de
ajuda  à  OEA  (Organização  dos  Estados
Americanos)  ou  ao  MERCOSUL  (Mercado
Comum do Sul)?

O pedido de ajuda à UNASUL insere-se num
contexto de crise de governabilidade da OEA e
do MERCOSUL no âmbito da América do Sul.
Desde  o  governo  de  Hugo  Chávez,  a
Venezuela  contesta  a  legitimidade  e  a
efetividade  da  OEA em ações  empreendidas
contra  o  país.  Já  o  MERCOSUL,  após  a
suspensão  do  Paraguai  e  insucessos
econômicos, enfrenta questionamentos quanto
a  sua  eficiência  e  a  possíveis  favoritismos
entre  seus  estados  membros.  Dessa  forma,  a
União  das  Nações  Sul-Americanas  apareceu
como a melhor organização de âmbito regional
para  auxiliar  na  resolução  dos  embates
políticos na Venezuela. 

Além  disso,  a  União  das  Nações  Sul-
Americanas  serviu  de  mediadora  em  outras
crises  políticas  em  países  do  subcontinente.
Em 2008, por exemplo, houve problemas entre
o governo central do Presidente Evo Morales e
departamentos  (equivalentes  a  estados  ou
províncias)  do  Leste  boliviano.  Devido  a
questões  relacionadas  a  impostos  sobre
hidrocarbonetos,  os  governos  dos
departamentos de Pando, Beni,  Santa Cruz e
Tarija  opuseram-se  a  Morales.  Isso,  por  sua
vez,  gerou  instabilidade  política,  saques  e
cortes no fornecimento de gás natural a países
como o  Brasil.  Com o intuito  de  resolver  o
conflito  de  modo  pacífico,  propôs-se  que  a
UNASUL mediasse o diálogo entre La Paz e
os departamentos em oposição.

Além  de  episódio,  foi  proposto  que  a
UNASUL  também  atuasse  na  questão
Venezuela-Colômbia  com  relação  ao
narcotráfico  e  ao  terrorismo  entre  suas
fronteiras.  Através  de  uma  reunião  da
organização,  em  2010,  os  chanceleres
colombiano  e  venezuelano  sentaram-se  para
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discutir o assunto conjuntamente. Além disso,
a  Argentina propôs que a  União  das  Nações
Sul-Americanas também fosse a mediadora na
questão Bolívia-Chile (disputa territorial com
relação à saída para o mar).

OEA 

Em 1948, 21 Estados americanos reuniram-se
em Bogotá (Colômbia) e adotaram a Carta da
Organização dos Estados Americanos, criando
oficialmente  a  OEA  e  a  Comissão
Interamericana  de  Direitos  Humanos.  Em
2002, a organização condenou o breve golpe
de  Estados  sofrido  por  Hugo  Chávez.  Mais
recentemente, ela também repudiou a ideia de
intervir  no  país  para  reverter  o  quadro  de
escassez  de  produtos  básicos,  inflação,
violação dos  Direitos  Humanos por  parte  do
governo de Maduro, entre outras coisas.

Apesar  dessas  medidas,  a  Organização  dos
Estados Americanos seria pró-Estados Unidos.
Em  outras  palavras,  haveria  uma  ingerência
muito forte de Washington dentro da OEA, em
especial dentro da Comissão Interamericana de
Direitos  Humanos.  Esse  “favoritismo”
presente  na  organização  seria  prejudicial  à
Venezuela e, por isso, tornaria questionáveis as
tentativas da OEA de mediar o diálogo entre
oposição e governo naquele país. Além disso,
a  Organização  mostrou-se  incapaz  de  prover
uma resposta rápida e coerente para a questão
dos Protestos na Venezuela. Devido à falta de
vontade  política  da  maioria  dos  Estados
Membros  de  intervir  na  questão,  a
Organização  dos  Estados  Americanos
demonstrou pouco interesse em ser mediadora
entre  as  partes  conflitantes  no  caso
venezuelano.

MERCOSUL 

O  Mercado  Comum  do  Sul  foi  criado  em
1991,  após  Argentina,  Brasil,  Paraguai  e
Uruguai  assinarem  o  Tratado  de  Assunção.
Atualmente,  a  União  aduaneira  é  composta
pelos  seus  membros  fundadores,  pela
Venezuela e por outros estados associados. 

A despeito do aumento nas trocas comerciais
entre  os  países  membros  do  bloco,  o
MERCOSUL  tem  sido  alvo  de  críticas.  O
principal  questionamento  relaciona-se  à
efetividade  econômica  do  bloco.  Barreiras
tarifárias e não-tarifárias  têm sido levantadas
por Buenos Aires desde de o início dos anos
2000 para salvaguardar a agricultura argentina.
Além  disso,  a  esse  vizinho  platino  está
atravessando uma intensa crise econômica há
mais  de  uma década.  Como consequência,  o
mercado de consumo portenho retrai-se a cada
dia,  o  que  faz  com  que  as  importações  de
produtos  brasileiros  -  mais  caros  do  que  os
chineses ou chilenos, por exemplo - diminuam.
Isso, por sua vez, freia os avanços econômicos
no âmbito do MERCOSUL.

Outro  problema  que  prejudica  o
funcionamento  do  MERCOSUL  é  a
dificuldade  do  Bloco  de  negociar  de  forma
conjunta  com  outros  países  e/ou  blocos
comerciais.  Isso  é  o  que  acontece  com  as
negociações  MERCOSUL-União  Europeia,
que estão travadas devido a  divergências em
questões tarifárias entre os próprios membros
do Mercado Comum do Sul. Esse empecilho,
somado a outros eventos tal como a suspensão
do  Paraguai  em  2012,  levanta  suspeitas  e
questiona  e  efetividade  do  da  União
Aduaneira.

UNASUL

A UNASUL foi criada em 2008 com objetivos
de  promover  a  democracia  e  a  integração
regional entre seus membros. Por ser composta
por  todos  os  países  sul-americanos,  a
UNASUL  apresenta  representatividade  bem
maior  do  que  o  MERCOSUL  no  âmbito
regional.  Além disso,  ela  não estaria  travada
por  problemas  político-econômicos  como  o
Mercado Comum do Sul,  nem permeada por
favoritismos tal como a OEA estaria segundo
alguns críticos. 

Desse modo, a UNASUL seria a organização
com maior credibilidade para mediar o diálogo
entre  oposição  e  situação  na  Venezuela.
Ademais,  a  União  das  Nações  Sul-
Americanas,  segundo  Maduro,  teria
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experiência  com  tal  tipo  de  mediação,  haja
vista  que  já  tinha  empreendido  ação
semelhante  junto  à  Bolívia,  ao  Chile  e  à
Colômbia, por exemplo. 

A despeito disposição da UNASUL em mediar
o  diálogo,  iniciativas  paralelas  também  tem
sido  empreendidas  para  tentar  solucionar  os
problemas  venezuelanos.  O  Parlamento
europeu,  nesse  sentido,  recebeu  um relatório
acerca da situação venezuelana e das violações
dos  Direitos  Humanos  empreendidas  pelo
governo de Maduro. Contudo, mais uma vez,
percebe-se que há falta de vontade política dos
países em auxiliar a resolver pacificamente a
situação  naquele  país.  Atualmente,  há
problemas  “maiores”  a  serem  discutidos  e
resolvidos no âmbito internacional tal como a
questão  da  Crimeia.  Por  isso,  as  grandes
potências  –  EUA,  União  Europeia,  Reino
Unido,  Rússia,  por  exemplo  –  têm preterido
discutir  a  questão  venezuelana  frente  a
questões  prioritárias.  O  mesmo  ocorre  no

âmbito  da  OEA  e  do  MERCOSUL,
instituições  em  que  os  estados-membros
preferiram  não  se  envolver  diretamente  na
questão de Caracas.

Assim, infelizmente, as perspectivas de
melhoras  na  relação  governo-população  são
quase  inexistentes.  Os  protestos  ainda  são
reprimidos  de  forma  violenta,  há  prisões
arbitrárias  e  de  caráter  político,  as  violações
aos  Direitos  Humanos  são  constantes  e  a
população  ainda  sofre  com  altas  taxas  de
inflação  e  com desabastecimento.  Com isso,
questiona-se  se  a  paz  e  a  ordem voltarão  a
imperar  na  sociedade  venezuelana  um  dia.
Nesse sentido,  a  mediação empreendida  pela
UNASUL é considerada um avanço, haja vista
que essa é uma das únicas organizações com
credibilidade  para  tal  empreitada  junto  ao
governo  de  Maduro  e  à  oposição,  um  dos
motivos  que  levaram  à  sua  escolha  como
mediadora entre partes conflitantes.

O Spillover do Genocídio de Ruanda: o Caso da 
República Democrática do Congo 

por Isabela Ottoni Penna do Nascimento

A relação entre  um conflito  interno e
suas decorrências em países vizinhos pode ser
exemplificada através do caso de Ruanda e da
República Democrática do Congo (RDCongo),
país cujo emblemático conflito civil completou
vinte  anos  no  último  mês.  Esta  análise
pretende  concatenar  os  desdobramentos  do
conflito  ruandês  e  a  ação  dos  grupos
paramilitares na RDCongo através do uso do
conceito  de  spillover  e  da  ideia  de
internacionalização de conflito interno.

Ruanda,  no  decorrer  dos  anos  pós-
genocídio, passou por um amplo processo de
reestabilização  interna  –  o  PIB  nacional
triplicou  e  sua  economia  foi  diversificada,
além  de  terem  sido  colocados  em  prática
esforços  infraestruturais  para  a  integração
nacional.  A indústria de turismo também tem

crescido,  impulsionando  o  crescimento
econômico.  O  sistema  político  passou  por
transformações  e  hoje  é  regido  pela
Constituição  Ruandesa  de  2003,  a  qual
corrobora  com  os  esforços  para  o  fim  das
divisões  entre  hutus  e  tutsis,  artificialmente
implantadas  pelo  controle  colonial  belga  na
década  de  1930,  como  no  artigo  54  “as
organizações políticas estão proibidas quando
são  baseadas  em
raça, etnia, tribo, clã, região, sexo,  religião  ou
qualquer  outra  divisão  que  possa  gerar
discriminação”.Atualmente o país é governado
pela  Frente  Patriótica  Ruandesa  (FPR),
formada  pelo  grupo  de  exilados  da  minoria
étnica tutsi que invadiu o país em 1990 e que
foi  acusado  pelo  episódio  do  acidente  aéreo
que foi estopim do genocídio.
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Todavia,  mesmo  que  Ruanda  tenha
passado  por  todo  esse  processo  interno,  o
conflito de 1994 ainda possui desdobramentos
negativos, enfatizando o caso, acima citado, da
RDCongo,  no  qual  é  possível  identificar  o
processo de spillover. Segundo Brito (2009):

“a  propagação  transfronteiriça  de
conflitos  intra-estatais,  através  dos
fenômenos  de  spillover  e  spill  into,  é
maximizada  por  um  conjunto  de  redes
(militares, econômicas, políticas e sociais)
que se tendem a estabelecer entre estados
contíguos.  Deste  modo,
independentemente dos fatores, agentes e
ações  potencialmente  na  origem  dos
conflitos,  as  suas  consequências  serão
internacionalizadas colocando em causa a
estabilidade regional.” 

Tendo  em  mente  as  categorias  de
análise  propostas  por  Brito,  o  genocídio  de
Ruanda,  entendido como intra-estatal,  teve  e
ainda tem decorrências no país vizinho, com o
qual faz fronteira a leste.  Neste caso, podem
ser  identificados  os  quatro  tipos  de  rede
descritos  por  Brito,  sendo  as  militares  (e
paramilitares) e sociais o foco desta análise. 

 No que tange ao quesito social, estima-
se que 127.500 ruandeses passaram a viver no
país vizinho após 94, e destes mais da metade
sob  a  condição  de  refugiado.  Todavia,  nem
todas essas pessoas são desejadas de volta no
país  de  origem,  enquanto  alguns  são
contemplados  nos  programas  governamentais
ruandeses  de  retorno,  outros,  em especial  os
que  pertencem  ao  grupo  precursor  do
genocídio,  não  são,  em  verdade,  bem
recebidos  em  Ruanda.  A  integração  interna
ruandesa  parece,  então,  não  se  aplicar  aos
expatriados, demonstrando que a estabilização
interna não rumou aos  grupos vulneráveis  e,
mais  que  isso,  passaram  a  corroborar  aos
diversos conflitos internos congoleses. 

Também há de se ter em mente que o
governo ruandês invadiu a RD Congo por duas
vezes, em 1993 e em 2003, com a justificativa
de acusações de suposta proteção congolesa a
milicianos hutus que fugiram para o país. Já o
governo  congolês  acusa  as  forças  ruandesas

por terem, através dessas incursões militares e
de  incentivos  a  grupos  locais,  promovido  o
assassinato  de  milhares  de  hutus  que  se
encontravam refugiados a leste da RDCongo.
Assim, essas informações são somadas aos os
dados  extra-oficiais  acerca  de  relatórios
produzidos e não divulgados sobre de crimes
cometidos  de forma sistemática e  organizada
na  RDCongo  entre  93  e  2003  cultivados  na
mesma  divergência  tutsis  e  hutus  (tanto
ruandeses,  quanto congoleses).  Novamente,  a
integração  nacional  construída  em  Ruanda
parece não ter sido propagada para fora de seu
território. 

A essas denúncias se juntam também as
de apoio formal por parte do governo ruandês
a  grupos  paramilitares  que  têm  agido  na
RDCongo, incluindo M-23, o mais conhecido
deles.  O  M-23  foi  formado  em  2012  na
província  congolesa  de  Kivu  do  Norte,  na
mesma região fronteiriça com Ruanda, através
de  dissidência  das  Forças  Armadas  da
República  Democrática  do  Congo (FARDC).
Não  só  pela  proximidade  geográfica,  mas
também pelas ações de tentativa de controle da
região, colocaram a relação entre o governo de
Ruanda e  o grupo cada vez mais  em foco –
havendo  apoio  de  recrutamento,  armas  e
munições.  Também,  tendo  focalizado  nos
conflitos  com  o  M-23,  o  qual  oficialmente
entregou  as  armas  em  2014,  as  FARDC
acabaram por gerar um vácuo de segurança em
outras  regiões  do  país,  aumentando  e
facilitando não só conflitos paramilitares como
diminuindo a segurança da população. 

Já a Missão de Estabilização da ONU
na  RDCongo  (MONUSCO),  estabelecida  no
país desde 2010, tem sido atacada por variadas
vezes  pelas  milícias  congolesas,  incluindo  a
M-23.  Tamanha  é  a  escala  dos  conflitos
internos militarizados que a ONU estabeleceu,
em  2013,  a  sua  primeira  brigada  de
intervenção  militar  com  características  de
força  de  ataque,  comandada  pelo  general
brasileiro Santos Cruz. O objetivo da brigada é
justamente  conter  os  conflitos  na  região  do
Kivu, já citada, da fronteira com Ruanda. 
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Tendo  em  vista  os  dados  sociais  e
militares  apresentados,  torna-se  factível  que
mesmo  vinte  anos  após  o  emblemático
genocídio de Ruanda, a estabilização nacional
deste  país  não  se  refletiu  em  sua  região.  A
internacionalização  do  conflito  ruandês,  seja
através  das divergências  entre  grupos ou das

supostas  relações  entre  governo  e  grupos
paramilitares,  é  responsável  tacitamente  pela
perpetuação  da  atual  situação  na  República
Democrática  do  Congo,  a  qual  tem
demonstrado  uma  escalada  de  conflitos  em
processo de spillover e spillinto. 

O  Brasil  e  os  Países  Emergentes:  uma  Análise
Qualitativa  e  Teórica  sobre  os  Dilemas  Engendrados
pelo Desenvolvimento e suas Demandas

por Banvasten Araújo

Há muito vem se falando a respeito do
BRICS  e  dos  países  emergentes  como  um
bloco que junto pode fazer frente à hegemonia
americana vigente. Entretanto, para isso há de
se  ultrapassar  uma série  de  dificuldades  que
colocam esses países em situação controversa.
Não  obstante,  é  observável  tal  realidade  no
comportamento de alguns países ,dentre eles o
Brasil,  assim  como  na  realidade  da  política
externa brasileira ao longo de sua história.

Até  1975,  o  Brasil  ainda  não possuía
posicionamento  específico  em  sua  política
externa,  pois  sempre  alternava  entre  as
relações  Sul-Sul  e  Norte-Sul.  Durante  o
período  militar,  a  despeito  de  uma  posição
inicial ainda não definida, o país logo teve de
escolher  um lado ao  ser  ameaçado de sofrer
embargo durante a crise do petróleo na década
de  70.  Entretanto,  devido  à  crise  da  dívida
externa,  o  Brasil  abandonou  o  anterior
posicionamento  de  sua  política   e  voltou-se
para  o  âmbito  interno.  Com  Fernando
Henrique  Cardoso  houve  uma  inflexão  à
posição  anterior,  a  qual  foi  aprofundada  por
Lula.  Este  promoveu  uma  política  externa
mais ativa e assertiva, que logo decaiu com a
presidenta  Dilma,  diante  das  dificuldades
impostas  pela  crise  econômica.  A  política
externa  brasileira  é,  nessa  perspectiva,
historicamente  marcada  por  um
posicionamento oscilante e ainda não definido.

Contudo,  por  trás  desta  visão
expositiva da política externa brasileira,  uma
análise  qualitativa  pode  ser  feita.  À  luz  das
teorias  das  Relações  Internacionais  de
Keohane,  Nye  e  Ikenberry  e  de  Política  de
Marshall,  assim  como  de  comparações  e
exemplificações  com  países  emergentes,
podemos observar os motivos e consequências
dos posicionamentos não só do Brasil, quanto
de outros países nas relações internacionais. 

Estamos  em  uma  fase  da  sociedade
internacional  marcada  pelas  independências
múltiplas  que,  entretanto,  são  questionadas,
pois  mesmo  havendo  independência  política,
há  uma  grande  dependência  econômica  que
ameaça  a  soberania  interna  dos  países.  Tal
dependência  econômica  pode  ser  observada
pelo  paradigma  existente  desde  a  primeira
guerra mundial e proposto por Ikenberry. Um
paradigma em que a ordem pode ser observada
em  um  Constitucionalismo  Hegemônico  sob
tutela  dos  Estados  Unidos  que,  diante  das
assimetrias de poder existentes entre esse e os
outros países durante a primeira e a segunda
guerra, principalmente no que tange o campo
econômico,  estabeleceu  uma  ordem  onde
instituições e regras propiciavam a confiança
mútua  e  ,  por  conseguinte,  uma  maior
cooperação entre os países. Uma ordem onde a
instabilidade  do  balanço  do  poder  fora
substituída  pela  hegemonia  americana  sob  o
regime  de  tutela  ou  constitucionalista..  A
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despeito  de  algumas  desvantagens  para  os
EUA,  essas  foram  contrabalanceadas  pela
vantagem do estabelecimento  de  uma ordem
internacional  cunhada  na  confiança.  Isso
possibilitou  o  exercício  da  hegemonia  deste
país  por  meio de  instituições  e  regras.  Já  os
países  não  hegemônicos,  mesmo  que  sejam
dependentes dos EUA, têm a garantia de que
não sofrerão intervenções de forma arbitrária.

Todavia, disso decorre que uma política
externa  mais  assertiva  por  parte  de  países
emergentes possui custos que podem não ser
superados  pelos  benefícios  gerados.  As
instituições e regras determinadas pelos EUA
estão  fortemente  concretizadas  na  ordem
internacional  atual.  Nesta  perspectiva,  os
custos  para  criação  ou  mesmo  modificação
dessas são altos,  um processo semelhante ao
encontrado nos custos de inovação estudado na
economia.  Isso  fica  claro  nas  mudanças  de
posicionamento do Brasil ao longo da história:
os  períodos  de  afastamento  de  um
posicionamento mais próximo do âmbito Sul-
Sul decorreu dos altos custos engendrados pelo
mesmo.  Exemplo  disso  foi  a  busca  por  um
posicionamento  preponderante  do  Brasil  na
América do Sul, assim como na atual posição
da  China,  onde  a  despeito  de  uma  maior
aproximação desse país com países emergentes
e  em  desenvolvimento,  ocorre  uma  relação
conflituosa com os desenvolvidos. 

Diante  da  recente  crise  econômica
desencadeada a  partir  da liquidez imobiliária
nos  EUA,  todavia,  observou-se  uma  relativa
redução  nas  assimetrias  de  poder.  O  que
explica  em  partes  uma  possível  crise  do
multilateralismo  proposto  pela  ordem
hegemônica constitucionalista americana, crise
esta  que  é  materializada  principalmente  pela
atual posição da Rússia. Em verdade, este país
possui  certo  aparato  de  poder  para
questionamento da ordem,  principalmente no
que tange ao hard power bélico, mas os custos
dessa  atitude  podem  ser  superiores  às
vantagens  visto  que  a  Rússia  poderá  sofrer
sanções  econômicas.  Portanto,  mesmo diante
de crise, as instituições e regras estabelecidas
pelos  EUA,  como  dito  anteriormente,  muito
dificilmente serão substituídas, o que facilita a

manutenção  da  hegemonia  desse  país.  Tal
situação  também  pôde  ser  observada  no
posicionamento do Brasil ao longo do tempo,
vide  insucesso  da  CEPAL e  os  esfriamentos
das  relações  entre  Brasil  e  EUA no governo
Dilma.  Observa-se  portanto,  que  os  países
emergentes encontram-se em um dilema.

Tal  dilema  pode  ser  observado  à  luz
dos  pensamentos  de  Keohane  e  Nye,  que
discorrem  sobre  a  sensibilidade,  a
vulnerabilidade e a fungibilidade nas relações
entre os Estados a parti  de um processo que
age  sobre  uma  estrutura  por  meio  de
mecanismos  como  as  linkage  strategies  e  o
estabelecimento  de  agendas.  Não  obstante,
visto que a estrutura da ordem atual é cunhada
principalmente  nas  instituições  e  regras
estabelecidas pelos EUA, os países emergentes
podem agir  por  meio  do  processo,  proposto
por  Nye  em  seu  livro  Power  and
Interdependence  (1997), para adquirirem uma
posição mais assertiva na tomada de decisões.
No  que  tange  ao  Brasil,  o  atual
posicionamento  do  país  não  demonstra
interesse  em  fazer  parte  da  tomada  de
decisões,  pois  a  política  externa  desse  nos
últimos  4  anos  não  tomou  decisões  que
inserissem o país no processo, a exemplo da
redução do efetivo na formação de diplomatas,
além do afastamento de questões importantes
como a da Síria. 

Ademais, dado que assimetrias a curto
prazo na sensibilidade a questões econômicas,
sociais e políticas são visíveis - principalmente
no que tange aos EUA - é importante que os
países  emergentes  ajam  a  longo  prazo  por
meio  da  vulnerabilidade  e  não  da
fungibilidade. No caso, esta é materializada na
recente  atitude  militar  da  Rússia,  que
demandou altos gastos militares.  Já quanto à
vulnerabilidade,  esta  é  consubstanciada  por
meio de ações a longo prazo como a formação
de blocos e instituições alternativas ao  status
quo que  deem  maior  voz  aos  países
emergentes  (o  que,  contudo,  requere  altos
gastos,  à  exemplo  da  criação  do  Banco  do
BRICS), e do uso do soft power.
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Sendo esse o oposto do  hard power e
representado  pelos  valores  culturais  e
ideológicos de um país, de forma que a mídia,
assim como a movimentação de capitais - os
quais  facilitam  os  linkage  strategies  -   é
importante para o  soft power. Exemplo de tal
forma de poder é a visível tentativa da China e
da Rússia por meio das Olimpíadas de verão
em Pequim e  de  inverno  em Sochi,  e,  mais
recentemente, do Brasil por meio da Copa do
Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016 no
Rio  de  Janeiro,  as  quais  requerem  também
grandes  gastos.  Atitudes  estas  que,  como
afirmou  Nye  em  seu  texto  The  Information
Revolution  and  Power  (2014),  devem  ser
coerentes  e  não  engendrarem  contradições.
Todavia, a China não o internalizou, pois essa
não  possui  um  posicionamento  relativo  aos
valores  e  políticas  condizentes  com  suas
intenções.  Por  sua  vez,  a  Rússia  também
corroborou para o mau uso do soft power, pois
antes das olimpíadas de Sochi encontrou-se em
uma  situação  conflituosa  em  relação  aos
direitos  dos  homossexuais.  Já  o  Brasil,  ao
utilizar  as  Olimpíadas  e  a  Copa  do  mundo
como  meios  de  soft  power,  deve  evitar  tais
contradições  e  manter  uma  política  alinhada
com seus interesses, ou seja, dar mais valor à
política  externa,  e  estar  atento  às  demandas
internas.  

Além disso, como ressaltou Ikenberry,
para se  obter  uma posição mais  assertiva no
cenário atual,  visto que esse é  marcado pelo

constitucionalismo,  relações  entre  países
democráticos  são  facilitadoras.  Nessa
perspectiva,  os  países  emergentes  devem
desenvolver  melhor  suas  democracias,  as
quais,  a  partir  de  uma  análise  de  Marshall,
possuem  uma  estrutura  inversa  à  tradicional
formação desse regime político. Nesses países
é visível que os direitos sociais precedem os
demais  (civis  e  políticos),  o  que  dificulta  a
utilização  de  meios  de  poder  (hard  e  soft
power).

 É perceptível, assim, que o Brasil e os
países emergentes encontram-se em um dilema
entre  o  acomodamento  da  ordem  proposta
pelos  EUA e a  busca por  uma posição  mais
assertiva - mesmo com dispêndios - cunhada
em um regime democrático e a utilização do
soft e  hard  power de  modo  contextual  e
processual  dada  uma  certa  estrutura.
Entretanto, mesmo diante dos custos, para se
estabelecer  na  divisão  de  poder  mundial,  é
importante  que  os  países  emergentes  olhem
para os seus vizinhos.  Em relação ao Brasil,
mesmo que os custos sejam altos,  se esse se
estabelecer como uma hegemonia na America
Latina  de  forma  coerente  e  produtiva,  teria
maior  capacidade  de  negociação  e
posicionamento no âmbito mundial.  Ou seja,
haveria  um  spill-over da  influência  regional
para a mundial, e os custos disso cresceriam de
forma proporcional,  mas não abrupta,  com o
crescimento econômico e político do país.

Conexão Rousseff-Assad: o Apoio Brasileiro ao Diálogo,
a Mudez Síria e a Timidez Internacional

por Mila Pereira Campbell

Até  que  ponto  o  uso  do  diálogo,  defendido
veementemente  pelo  Brasil,  seria  eficiente  à
multiplicidade  de  interesses  na  Síria?  A
exportação da democracia para a região lograria
uma maior integração entre os grupos ou haverá
sempre uma tendência autoritária? Não haveria,
também  no  conflito  sírio,  uma  crise  no

multilateralismo?  A  presente  análise  busca
esclarecer  tais  questões  levantadas  durante  o
último  Laboratório  de  Análise  de  Relações
Internacionais (LARI) do PET/REL, atividade
de  pesquisa,  discussão  e  produção  científica
sobre  conjuntura  internacional.  Abordando  o
contexto da guerra civil síria, o foco central é
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discutir  a  tomada  de  posição  do  Brasil  num
cenário  marcado pela  falta  de  diálogo  sírio  e
pela retenção da comunidade internacional em
tomar a frente efetivamente para a solução do
conflito.

Há  três  anos,  a  presidente  Dilma
Rousseff iniciava suas atividades no comando
do executivo  brasileiro.  As  perspectivas  eram
de uma política externa mais direta e discreta,
em  contraste  com  a  posição  extrovertida  e
ativista  do  ex-presidente  Lula.  As  relações
brasileiras no sistema internacional retornaram
ao  usual  com  a  reaproximação  aos  EUA  e
afastamento  das  declarações  polêmicas  em
apoio,  por  exemplo,  ao  programa  nuclear
iraniano  e  aos  governos  populistas  sul-
americanos. Rousseff manteve-se, contudo, fiel
ao  posicionamento  mediador  historicamente
defendido pela diplomacia brasileira, com base
em mecanismos  multilaterais  de  resolução  de
conflitos e apoio no direito internacional.

Concomitantemente  à  eleição  de
Rousseff,  o  presidente  sírio  Bashar  al-Assad
começava a enfrentar novos desafios no poder
com os primeiros protestos e a seguinte eclosão
da guerra civil síria. O estado, há mais de 40
anos  sob  o  comando  do  partido  populista
autoritário  Ba’th,  implementou  na  última
década  uma  série  de  reformas  econômicas
liberalizantes.  O  desagrado  de  grupos
tradicionalmente apoiadores do governo Assad
-  principalmente  militares,  classe  média  e
minorias  -  em  relação  às  perdas  de  auxílio
governamental e às falhas estruturais da política
interna  levaram  aos  primeiros  protestos  anti-
Assad.  Com  o  decorrer  do  tempo,  a
militarização intensa e o sectarismo ideológico
e  religioso  chegaram ao  ponto  de  gerar  uma
guerra civil  no país, que já destruiu inúmeras
cidades, matou mais de 150 mil e gerou mais de
2,5 milhões de refugiados.

A  partir  daí,  durante  o  governo
Rousseff, viu-se crescente preocupação com a
tomada de  posição  do país  sobre assuntos  da
agenda  internacional  quando  em conferências
de  organismos  internacionais,  na  tentativa  de
inserção brasileira  no decision-making global.
Tal foi o caso das declarações dadas em relação
ao conflito sírio durante o Fórum Ibas de 2011
em  Pretória  e  na  67ª  reunião  da  Assembleia
Geral  da  ONU,  além  das  conversas  nos
bastidores do G20 em 2011 em São Petersburgo
sobre,  por  exemplo,  a  espionagem  norte-
americana e o programa nuclear  iraniano.  Tal
ação mostra uma evidência do multilateralismo
como saída última aos impasses internacionais.
Última,  pois,  em  primeiro  plano  a  Política
Externa  de  Rousseff  defendeu  uma  “solução
síria  para  o  problema  sírio”,  evocando  o
diálogo nacional para uma saída não violenta.
Entretanto, após a radicalização do conflito e a
tentativa por parte da comunidade internacional
em levar  as  partes  a uma solução,  o  governo
brasileiro  passou  a  defender  a  mediação  das
Nações Unidas e da Liga Árabe entre as partes
conflitantes.  A presidente  louvou  os  esforços
feitos  pelo  enviado  especial  da  ONU  para  o
Oriente  Médio,  Lakhdar  Brahimi,  mas  ainda
critica uma inação do Conselho de Segurança
para tentar pôr fim ao conflito.

A culpa da crescente violência na Síria
recai  tanto  no  governo  quanto  nos  grupos
armados da oposição. Cada parte defende seus
interesses - muito divergentes - o que mostra a
dificuldade  de  conciliação  que  leve  a  uma
transição  pacífica,  levando  ao  surgimento  de
uma série de impasses diplomáticos como, por
exemplo,  o  fracasso  das  Conferências  de
Genebra I e II. A condenação ao uso de armas
químicas,  situação  que  ultrapassou  a  “linha
vermelha”  de  Obama,  foi  um  dos  poucos
resultados  efetivos  e  que  desencadeou  maior
discussão do conflito sírio. A defesa aos direitos
humanos e ao bem-estar da população da Síria
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gerou também controvérsia em relação ao apoio
à  intervenção  militar  para  o  fim imediato  do
conflito (os chefes de Estado de EUA, França e
Reino  Unido,  num  primeiro  momento)  e
aqueles  que  pregavam  a  não  intervenção
alegando  perigo  de  instabilidade  regional  e
repetição dos erros cometidos no Iraque e  no
Afeganistão  (Rússia,  China  e  Irã).  O  Brasil
segue  a  última  posição:  o  governo  Rousseff
evocou  os  conceitos  de  Responsibility  to
Protect  (RtoP)  e  Responsibility  while
Protecting (RwP) para ilustrar que intervenção
militar não era vista como primeira solução, em
respeito  a  autodeterminação  do  povo  e  a
soberania  do  estado  sírios.  O  Brasil  só
reconheceria a intervenção militar após o aval
multilateral da ONU.

A ênfase de Rousseff no diálogo pode
significar  uma  perspectiva  do  Brasil  como
mediador das relações norte x sul, porém ainda
sem grandes alcances. A presidente até mesmo
se apoiou em possíveis laços entre as nações ao
mencionar  a  importância  e  grandiosidade  da
comunidade  síria  no  país.  Foi  uma  tentativa
pouco eficiente em despertar a opinião pública
brasileira às atrocidades do conflito, muito mais
voltada  para  reivindicações  de  solução  aos
inúmeros  problemas  domésticos  -  vide
manifestações em maio/junho de 2013, greves
intermitentes  e  os  atrasos  estruturais  para  a
Copa  de  2014.  A  busca  de  inserção

internacional  do  Brasil  também  poderia  ser
mais bem aproveitada através de uma postura
mais  marcante  nas  negociações  e  reuniões
sobre  o  caso  sírio.  Marcante,  entretanto,  não
significa  uma  postura  extremista,  dicotômica,
mas sim um apoio rígido e defesa veemente da
Política Externa deliberada. O estado brasileiro
pode garanti-los por melhor coordenação entre
retórica e prática políticas na defesa do diálogo
e  da  construção  de  instituições  para  a
especialização e resolução de problemas.

Entretanto,  a  partir  das  perguntas
suscitadas ao início do texto e aplicando-as ao
contexto  sírio,  vê-se  pouca  possibilidade  de
somente  o  diálogo  cessar  as  hostilidades  no
país.  A  guerra  civil  só  encerrará  com  o
esgotamento  de  uma  das  partes,  oposição  ou
governo  e,  dadas  as  últimas  declarações  de
Assad sobre a vantagem do exército sírio sobre
os  rebeldes,  os  quais  se  retiraram  de  Homs
nesse  mês,  vê-se  a  irredutibilidade  do
Populismo  Autoritário  frente  ao  clamor
democrático  e  até  mesmo  islâmico.  Soluções
multilaterais,  a  princípio  ausentes,  agora  se
mostram  ineficientes.  A  comunidade
internacional prefere abster-se a agir, evitando
constrangimentos nas relações entre os estados.
E  por  um  momento,  parecem  adotar  o
tradicional  entorpecimento  brasileiro  como
estratégia.

Crise de Governabilidade na Venezuela

por Bruno Basílio Rissi

A República  Bolivariana  da  Venezuela
tem sido nestes últimos meses foco de atenção
internacional,  principalmente  por  parte  de
Estados  com  os  quais  compartilha
proximidades  política  e  econômica.  Uma
recente  inquietação  sobre  a  situação

venezuelana  decorre  de  um  fenômeno
complexo e conjuntural que estudiosos, como o
doutor em Ciência Política André Luiz Coelho
Farias  de  Souza,  intitulam  de  crise  de
governabilidade  política.  O conceito  derivado
da junção dessas palavras remete a uma ideia
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de incapacidade de ordem interna, a qual pode
assimilar as esferas política, social e econômica
simultaneamente ou não. Ademais,  tais crises,
embora a priori nacionalmente delimitadas, são
caracterizadas por preocuparem a comunidade
internacional, que reconhece a alta capacidade
de spill over que as mesmas detêm. Buscar-se-á
apresentar um panorama factual dos eventos na
Venezuela  e,  posteriormente,  analisar-se-á  os
efeitos deste sobre a relação Brasil-Venezuela.

A  última  contrariedade  política
vivenciada pela Venezuela tem como fonte de
ignição, mesmo que não consensual, a eleição
ocorrida no início de 2013 na qual a vitória do
atual  presidente  Nicolás  Maduro  e  a
subsequente  derrota  de seu opositor  Henrique
Capriles Radonski foram verificadas.  O pleito
realizado  após  a  morte  de  Hugo  Chávez  foi
qualificado  como  fraudulento,  haja  vista  a
mínima  diferença  de  1,8% dos  votos  válidos
entre os concorrentes a favor de Maduro. Nesse
ínterim, inúmeras manifestações sucedem-se na
tentativa  de  se  realizar  uma  recontagem  dos
votos.  O  saldo  desses  protestos  preambulares
foi  de  oito  mortos  entre  simpatizantes  e
opositores  do governo. É nesse momento que
uma  fissura  de  dubiedade,  bem  como
vulnerabilidade  instauram-se.  Ainda  que  a
oposição  tenha  aquiescido  a  derrota  após
discussões,  a  perpetuação  de  um
descontentamento político permaneceu, o qual
pôde  ser  intensamente  percebido  em
manifestações mais recentes no país em pauta.

 No dia 12 de fevereiro de 2014, no qual
se  comemora  o  Dia  da  Juventude,  um  novo
patamar  foi  alcançado  no  que  tange  à
ocorrência  de  protestos.  Inúmeras  pessoas
foram  às  ruas  para  condenar  a  política
econômica de Maduro e demandar a libertação
de  estudantes  universitários  que  haviam  sido
apreendidos  em  protestos  precedentes.
Surpreendentemente,  concomitante  a  essa
cirscunstância  de típica oposição,  milhares  de

pessoas  vestiram-se  de  vermelho  (cor  da
ideologia chavista) e se reuniram em inúmeras
praças de Caracas para comemorar os 200 anos
da  chamada  “Batalha  da  Vitória”,  guerra  de
independência  do  país.  Os  protestos,  que
anteriormente  incidiam  de  maneira  isolada,
passam a compor uma voz heterogênea, porém
mútua.  As  vozes  não  advêm  de  um  grupo
preciso,  ligado  a  um  partido  específico,
tampouco  realizam  uma  demanda  una.  Na
realidade,  elas  se  articulam  em  um  quadro
político  oposto  e  visam  sobressair  umas  as
outras. 

A  despeito  de  vários  comentários
questionáveis  sobre  o  cenário  venezuelano,
verdadeiras  fraquezas  de  governabilidade
atingem setores da sociedade. Tais fragilidades,
é  válido  ressaltar,  não  são  comprovadas  por
meras acusações políticas, mas sim por boletins
numéricos  oficiais,  Entre  elas  cita-se  o
recrudescimento  da criminalidade  que alvejou
nos dois primeiros meses de 2014 um número
aproximado  de  3000 pessoas  mortas,  fazendo
com que uma pessoa seja assassinada a cada 20
minutos.  Conforme  o  Observatório
Venezuelano da Violência a taxa de homicídios
do  país  é  de  79  mortes  para  cada  100  mil
pessoas. Ademais, a Venezuela sofre com uma
escassez  de  produtos  inclusos  na  lista  de
necessidade  básica  como  papel  higiênico  e
leite.  Uma  grande  desvalorização  da  moeda
também foi  experimentada.  A inflação atingiu
56% em 2013 e um índice de 20% de escassez
no  mesmo  ano.  A  condição  da  saúde  sofre
igualmente  por  debilidade.  Uma  carência  de
material  hospital  engendrou  uma  situação  de
calamidade  nos  hospitais.  A  união  de  tais
elementos  demonstra  o  que  anteriormente  se
apontou como crise de governabilidade política
em simultâneos setores.

A crise  nacional  teve  como  efeito  os
protestos  populares,  os  quais,  em  seu  turno,
criaram ondas de repressão e violência internas
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que  repercutiram  internacionalmente.  Um
considerável debate sobre os direitos humanos,
mais  precisamente  dos  cidadãos,  emerge  da
situação. Não se busca aqui apontar culpados,
Governo  venezuelano  ou  manifestantes,  mas
sim retratar o parecer que dado cenário causa
em  outros  países,  no  caso  dessa  análise,  no
Brasil. 

O  Estado  brasileiro,  quanto  à  questão
em pauta, tem sido citado como cauteloso em
suas ações.  Cogita-se que essa postura advenha
de  duas  variáveis  principais:  interesses
comerciais e frouxidão da atual política externa.
Até então, o Brasil tem atuado em uma diretriz
low  profile caracterizada  por  ratificações  de
notas  conjuntas  com  Mercosul  e  Unasul,  no
entanto  sem  quaisquer  investidas  diretas  na
crise.  Essa  postura  distingue-se  claramente
daquela adotada pelo país em 2012 no Paraguai
quando da queda de  Fernando Lugo.  Cria-se,
por  conseguinte,  especulações  a  respeito  de
razões e interesses estatais. 

O  discurso  presidencial  brasileiro
sustenta a aparente apatia do Estado no assunto
recorrendo ao princípio da soberania. “Não nos
manifestamos  sobre  a  situação  interna  dos
países,” assevera Dilma em defesa da conduta
nacional. Todavia estudiosos, dos mais críticos,
declaram  que  o  comportamento  brasileiro  é
reverberação dos preceitos da presidente para a
política  externa.  Estes  são  descritos  como
pouco  pró-ativos  e  substancialmente
esvaziados,  uma  vez  que  Dilma  mantém seu
foco  no  âmbito  interno  e  expressa  pouca
afirmação em sua política externa. Compõe-se
ao fim um perceptível semblante de tepidez.

Um  segundo  elemento  de  possível
reclusão brasileira reside na relação comercial
bilateral  compartilhada  entre  Brasil  e
Venezuela.  O comércio  entre  os  dois  Estados
foi multiplicado por sete entre 2003 e 2012. Um
fluxo recorde, em 2012, foi atingido na faixa de
6,05  bilhões  de  dólares.  Nesse  processo  de
troca,  as  exportações  de  manufaturados
brasileiros cresceram 30%, o que compôs 65%
da  pauta  exportadora.  Tal  quadro  numérico
expressa claramente a importância da parceria
venezuelana. Evitando descontentar o governo
de  Maduro  e,  em  consequência,  engendrar
eventuais  perdas  comerciais  como  forma  de
repressão a qualquer posicionamento brasileiro,
o Brasil adota o princípio da não ingerência. 

Uma complexa relação é travada entre
assuntos venezuelanos tipicamente nacionais e
suas  incursões  sobre  uma  conjuntura
internacional.  A  crise  de  governabilidade
interna repercute sobre os demais Estados com
intensidade e preocupações diferentes. O Brasil
de  forma  alguma  é  o  único  adotar  posturas
sobre  as  circunstâncias  na  Venezuela.  Países
como Chile e Argentina que igualmente passam
por  crises  internas  também  apresentam
pareceres,  ainda  que  díspares  daqueles
brasileiros.  As manifestações  e  as  rodadas  de
negociação ainda não findaram na Venezuela.
Muito pode ser alterado no  país de tal forma
que  até  mesmo  a  não  intervenção  direta
brasileira varie, seja por interesses seja por uma
possível  mudança  de  presidente  que  o  Brasil
poderá vivenciar nas eleições de 2014.  

Exportação de Democracia e Conforto Psicológico

PorAndré Vicente Pintor
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Quando  tratamos  de  problemas  em
países  democráticos,  as  explicações  sempre
surgem  no  âmbito  da  economia  ou  da
segurança: os EUA espionam seus cidadãos e
de  outros  países  por  uma  necessidade  de
garantir  sua  segurança;  a  extrema-direita
europeia,  o  racismo  e  a  xenofobia  de  hoje
ascendem em decorrência dos efeitos da crise
econômica de 2008, e o fascismo, da crise de
1929.  Em  países  não-democráticos,
diferentemente, as explicações para os males se
concentram na falta de democracia. Este artigo
pretende mostrar que a origem das crises não é
essencialmente diferente e que a imposição da
democracia não passa de um discurso moralista
e  de  uma  necessidade  psicológica  dos  países
norte-atlânticos,  que  tentam  implementar  um
modelo que não é capaz de resolver nem seus
próprios problemas.

Pode-se  dizer  que  a  democracia  é  um
requisito para que o mercado financeiro – que
hoje governa a ordem econômica global – possa
funcionar com segurança em um país. Ela é tida
também como o regime que permite a interação
dos  países  num  sistema  cada  vez  mais
interligado e interdependente,  pois um Estado
democrático possui instituições que tornam seu
comportamento mais constante – isso é parte do
argumento  de  Ikenberry,  aliás,  em  seu  livro
“After Victory” (2001).

A democracia, entretanto, não é a única
forma de governo que permite previsibilidade.
Apesar  de  essa  ideia  ser  intensamente
combatida  pelos  países  norte-atlânticos,
principalmente  pelos  EUA  –  o  maior
interessado em exportar a democracia, uma vez
que ela  é  um dos elementos  aglutinadores  da
ordem mundial estadunidense –, governos que
não  requerem  participação  direta  de  seus
cidadãos  na  política  podem ser  perfeitamente
constantes em sua política externa. A China, por
exemplo,  bastante  distante  do  modelo
democrático  liberal,  tem mantido  uma grande
constância neste aspecto.

A  explicação  de  Ikenberry  leva  em
conta também o aspecto de que a democracia
permite  que  grupos  de  oposição  se  sintam

menos ameaçados e tenham menos medo de ver
suas conquistas todas desperdiçadas, pois limita
a  possibilidade  de  ação  do  grupo  que  se
encontra no poder. A transposição disto para o
sistema  internacional,  entretanto,  é
problemática,  e  esse  aspecto  acaba  ficando
restrito  à  política  doméstica;  sua  única
implicação  internacional  é  que  o  país  corre
menos  risco  de  revoluções  e  consequentes
mudanças  abruptas.  Mas  um  país  autoritário
que  controle  bem  a  oposição  também  não
apresenta grandes riscos.

Vemos,  assim,  que  os  principais
argumentos  “técnicos”  –  porque defendem as
propriedades  da  democracia  por  uma  lógica
utilitária – para a necessidade de que todos os
países  sejam democráticos  para  que  haja  um
bom funcionamento da ordem internacional se
apoiam em aspectos da democracia que não são
exclusivos  dela.  Há,  entretanto,  diversas
asserções  morais  muito  interessantes  sobre  a
democracia;  a  insuficiência  da  aparência
técnica do argumento não é aquilo sobre o que
repousa  minha  crítica  à  crença  de  que
imposição  do  modelo  democrático  é  uma
necessidade,  mas  carrega  uma  importante
crítica  ao  discurso  democrático-
institucionalista.

Explicações  morais  de  porque  a
democracia é melhor fazem mais sentido que as
utilitárias,  ainda  que  hoje  estejam  ficando
obsoletas.  A defesa  dos  direitos  humanos  e  a
concepção de que só a democracia propicia a
expressão  da  individualidade  humana,
necessária  para  a  auto-realização,  são  muito
mais  consistentes,  apesar  de  estarem
intimamente  ligadas  à  experiência  ocidental.
Afirmar  que  a  tentativa  de  imposição  da
democracia é puramente moral não visa atacar
–  é  importante  reafirmar  isto  –  o  modelo
democrático  em  si,  mas  sua  suposta
necessidade.  Um entendimento mais profundo
da  situação  é  necessário  e  permite  a
emancipação com relação ao discurso.

É consenso na antropologia que todas as
sociedades  são  etnocêntricas  e,  portanto,
tendem a ver com estranhamento aquilo que é
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diferente. Uma decorrência disso é que, quando
entram em contato, sociedades tendem a tentar
mudar as outras para que fiquem mais parecidas
consigo. É especialmente gratificante para uma
sociedade  conseguir  mudar  as  concepções  de
outra,  pois  isso  significa  que  suas  próprias
crenças  eram  mais  fortes  e,  portanto,  mais
verdadeiras.

Devido  a  isso,  quando  vemos  a
comunidade norte-atlântica atacar fortemente a
falta  de  instituições  democráticas  (em  países
como Iraque e Líbia) e o desrespeito às normas
internacionais  (a  invasão  russa  na  Ucrânia),
devemos entender que esses não são os únicos
fatores  envolvidos,  e  que  os  outros
determinantes  são  deliberadamente
desconsiderados  para  que  o  ataque  a  esses
pontos,  fortemente  incômodos  aos  ideais  e  à
ordem  norte-atlânticos,  seja  mais  forte.  A
desconfiança deve surgir quando pouco se faz
perante invasões estadunidenses, mas a Rússia
chega  a  ter  sua  classificação  da  dívida  em
moeda  estrangeira  rebaixada  pela  situação  da
Crimeia.

Por  que  a  invasão  estadunidense  do
Iraque para derrubar um governante seria mais
justificável que a anexação russa de uma área
que tem forte identificação com o povo russo,
mas  que está  em outro país?  Pode-se afirmar
que  a  segunda  fere  princípios  que  regem  a
ordem internacional e, por isso, pode abalá-la,
mas considerações sobre a ordem internacional
pouco importam se não levam em conta o bem-
estar  e  as  vontades  das  pessoas  individual  e
coletivamente;  a  manutenção da  ordem não é
normativa por si só.

Do mesmo modo que a manutenção da
ordem internacional não é importante por si só,

a democracia também não o é. A teoria exposta
por Thomas H. Marshall (1949), por exemplo,
afirma que a democracia inglesa é resultado de
um  lento  processo  de  aquisição  de  direitos
(civis,  políticos  e  sociais)  pela  população.
Assim,  o mais  importante  da democracia  não
são  suas  instituições,  mas  sim a  mentalidade
que leva até a construção delas; de nada adianta
implantar  instituições  já  prontas  em um país
que  não  obedece  à  lógica  dos  países  que
criaram tais instituições.

Em  verdade,  o  modelo  democrático
atual está, cada vez mais, em descompasso com
a  população  que  representa.  Os  partidos
políticos  tem  cada  vez  menos  capacidade  de
representar  a  população  –  uma  vez  que  a
ideologia perde força na política e os interesses
se diversificam, os partidos têm cada vez mais
dificuldade para aglutinar pessoas em torno de
seus  projetos  –  e  vemos  cada  vez  mais
movimentos  de  contestação  aos  governantes.
Estamos  passando  por  uma  mudança  de
mentalidade  que,  sem  dúvida,  transformará
nossa  organização  política.  Por  que,  então,
insistir  que  a  exportação  de  instituições  que
representam uma mentalidade  que  já  está  em
processo  de  mudança  e  provavelmente  não
mais existirá em alguns anos é de alguma forma
necessária?

A questão que aqui é posta é:  por que
seria necessário impor um modelo que não é a
única  solução  prática  para  problemas  de
manutenção  de  ordem,  que  não  é  importante
senão  pela  mentalidade  que  levou  à  sua
formação e que não é, hoje, condizente com a
realidade das sociedades que o criaram? O que
quero ressaltar é que a resposta a essa questão
não está relacionada com um requerimento da
ordem,  senão  com  uma  necessidade  de  um
grupo se sentir confortável com suas crenças.

O  Mundo  em  Rede:  Internet,  Política  e  Movimentos
Sociais

por Vanbasten Noronha
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Atualmente,  alguns  países  passam por
um  processo  em  comum  de  insurgências
populares em decorrência de uma insatisfação
do povo com a gerência do bem público, a falta
de liberdade e guerras civis. No Brasil, o povo
questiona  os  elevados  investimentos  em
eventos  esportivos  internacionais  frente  a
situação  precária  de  setores  básicos  como
educação, segurança e saúde. Na Argentina, a
crise financeira e a flutuação do câmbio trazem
diversas  mazelas  a  população.  Na  Rússia,  a
população  LGBT  clama  pelo  respeito  ao
respeito a liberdade individual e de escolha. Na
Venezuela, a população enfrenta o governo com
manifestações  contra  a  má  gerência  dos
recursos públicos e pela forma como a polícia
lida com os manifestantes. Na Ucrânia, pessoas
se escondem dos conflitos entre populares e o
exército. Todos estes fatores e movimentações
foram  canalizados  e  aprimorados  por  uma
ferramenta comum: a Internet. 

O espaço virtual é, atualmente, o maior
fórum para a expressão de ideias e debates para
os  líderes  da  sociedade  civil.  Redes  sociais
virtuais como Facebook,  Twitter e, até mesmo,
aplicativos  para  Smartphones foram  os
principais  instrumentos para a  organização de
manifestações  com  milhares  de  pessoas  no
Brasil,  na  Venezuela,  na  Rússia.  A utilização
das  hashtags  para  a  facilitação  do  acesso  as
informações  e  maior  difusão dos  movimentos
estão  entre  as  estratégias  de  divulgação  mais
comuns  dos  movimentos  sociais  como,  por
exemplo, o #NãoVaiTerCopa, no Brasil. Perfis
de  manifestantes  e,  até  mesmo,  de  grandes
Jornais como Al Jazeera, fazem a corbetura ao
vivo  dos  protestos  e  conflitos  no  Twitter.  Na
Crimeia,  uma médica  voluntária,  que  ajudava
os  feridos  na  principal  praça  da  cidade,
anunciou  em sua  conta  do  Twitter  que  havia
sido  atingida  por  um franco  atirador  minutos
antes de falecer. 

Dessa forma, a sociedade civil cresceu
e,  agora,  engloba  novas  formas  de  diálogo  e
articulação,  transformando-se  em  uma
sociedade em rede. A facilidade da difusão da
informação  e  da  transnacionalização  de
demandas  populares  por  maiores  direitos
podem fazer  com  que  o  mundo  esteja  a  um

clique de distância de obter informações sobre
o que está ocorrendo no outro lado do globo. O
processo de insurgências populares no mundo
árabe,  comumente conhecido como Primavera
Árabe,  é  o  maior  exemplo  sobre  como  a
conexão  com  a  Internet  pode  fortalecer  e
facilitar  o  recrutamento  de  membros  para  o
movimento  social.  Na  Tunísia,  local  onde  se
iniciou  a  Primavera  Árabe,  a  comoção  e
articulação  da  população  começaram  com  a
divulgação de um vídeo na Internet com cenas
de  um  popular, Mohamed  Bouazizi,  ateando
fogo  a  si  mesmo  como  forma  de  manifestar
contra as péssimas condições de vida no país e
ao descaso do governo de  Zine el-Abdine Ben
Ali,  que  estava  no  poder  desde  1987.   Na
Islândia  a  população  uniu-se  contra  os
banqueiros  que  levaram o  país  a  maior  crise
financeira  da  história  e  organizaram  a
“Revolução  do  Panelaço”  a  qual  conseguiu
levar os envolvidos nas especulações e fraudes
a julgamento. 

Dessa forma, percebe-se que a Internet
tornou  o  que  antes  era  o  maior  desafio  dos
movimentos  sociais  em  algo  mais  simples  e
mais  fácil:  o  recrutamento  e  a  difusão  da
informação.  Através  da página do movimento
nas  redes  sociais  virtuais  pode-se  encontrar
todas  as  informações  necessárias  para  fazer
parte  ou  para  apoiar  a  causa  daqueles  que
enfrentam aquilo que não concordam dentro da
esfera pública. Além disso, devido as diversas
formas de se difundir as informações, tornou-se
possível  também levar  as  manifestações  para
um outro nível de comoção, pois agora vídeos
feitos  por  pessoas  não  filiadas  a  canais  de
televisão podem, em questão de minutos, estar
disponíveis  para  acesso  em  outra  região  do
globo, o que fortalece os elos de solidariedade
entre as diferentes pessoas ao redor do mundo. 

A Internet tornou possível  a existência
de uma espécie de solidariedade internacional
que  faz  com  que  um  venezuelano,  que  foi
violentamente  atingido  pela  polícia,  se  sinta
solidarizado  e  veja  no  ucraniano,  que  passou
pela  mesma  situação,  um  igual.  A  rede  de
computadores, em nível global, faz com que as
fronteiras nacionais se dissolvam e transforma
o  mundo  em algo  muito  mais  acessível  para
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todos, basta possuir um aparelho com conexão
wifi.  As  diferenças  culturais  e  políticas  são
atenuadas  pelo  sentimento  de  reconhecimento
de si mesmo como parte da humanidade como
um todo  e  não  apenas  como  um cidadão  ou
cidadã de um país. A Internet é o fórum no qual
estão  todas  as  variáveis  necessárias  para
possibilitar a existência de um cidadão global.

No entanto, ao mesmo tempo em que a
Internet  traz  facilidades  e  formas  mais
eficientes  de  articulação,  ela  também  nós
apresenta  novos  desafios.  O  cyber  espaço
continua  sem  regras  bem  definidas  e  que
possam se aplicadas à diferentes regiões. Além
disso, o acesso à Internet não é uma realidade
de todos. Alguns países da África e da América
Central  possuem  taxas  irrisórias  de  acesso  a
esta rede, o que os coloca em uma situação de
isolamento  no  que  diz  respeito  ao  acesso  a
informações  transmitidas  por  veículos
informais de transporte de informações. Outro
ponto a se destacar é: assim como os líderes de
movimentos sociais se utilizam da Internet para
seus objetivos, os opositores também o fazem,
transformando o cyber espaço em uma arena de
guerras  de  informações,  que  muitas  vezes
carecem  de  formas  de  verificabilidade  de
respeito à privacidade. 

Dessa forma, tais fatos fazem com que a
Internet não seja totalmente confiável para que

se possa organizar e articular a população, pois
pouquíssimos  países  reconhecem  este  espaço
como  uma  extensão  da  realidade  e  portanto
como um local  no  qual  os  direitos  e  deveres
reais  também são aplicáveis.  Neste  quesito,  o
Brasil  recentemente  tornou-se  referência  ao
aprovar  o  Marco  Civil  da  Internet,  o  que
confere a esta um caráter mais democrático, e
pela  utilização  da  Internet  como  forma  de
incentivar  a  participação  política  como,  por
exemplo, os Orçamentos Participativos de Belo
Horizonte e Recife que foram feitos a partir de
uma página disponibilizada pela prefeitura. 

Logo,  a  Internet  apresenta-se,
atualmente,  como  uma  variável  indispensável
no  fazer  político  e  nas  articulações  tanto
governamentais quanto não governamentais. As
diferentes  formas  encontradas  pela  população
para utilizar a Internet a seu favor são a prova
de como a esta nova ferramenta transformou a
participação política e fez com que as distâncias
entre  as  diversas  partes  do  mundo  ficassem
cada vez menor. Hoje, o mundo está em uma
nova  configuração  e  todos  os  seus  fluxos
também  entraram  nesta  nova  disposição  de
variáveis.  A Internet  ainda  tem muito  espaço
para  enriquecimento  e  evolução,  tornando  a
participação política mais acessível e simples,
basta  que  ela  seja  utilizada  da  forma correta.
Nunca antes, algo esteve tão perto quanto a um
clique de distância. 

Movimentos  Homossexuais  e  Análise  de  sua  Agenda
Atual no Brasil e na América Latina

por Rafael Monteiro Manechini

Esta  análise  pretende  evidenciar  como
os  movimentos  homossexuais  existentes  na
América  Latina  têm  conquistado  espaço  em
seus  respectivos  países  a  partir  da  década  de
1970,  comparando-os  constantemente  à
situação  no  Brasil.  Ao  seu  final,  a  seguinte
pergunta  pretende ser  respondida:  atualmente,
quais as pautas de maior relevância na agenda
de movimentos  homossexuais?  Não se espera
encontrar  uma  verdade  inquestionável  para  a

pergunta,  senão  a  sugestão  de  uma  possível
agenda para os movimentos homossexuais e, ao
mesmo tempo, abrir espaço para essa discussão,
em ambientes acadêmicos ou não.

A Revolução Cubana foi muito influente
na geração estudantil dos anos de 1960 em toda
América Latina, a qual seguia os exemplos do
Movimento  de  26  de  Julho,  que  foi  o
movimento revolucionário cubano liderado por

29



Fidel  Castro e,  posteriormente,  das  atividades
de guerrilha de Che Guevara, na Bolívia, entre
os anos de 1960 e 1970. Ainda permaneciam
velhos preconceitos contra a homossexualidade,
combinados  com  a  construída  moralidade
revolucionária,  que  condenavam as  atividades
sexuais  entre  os  militantes  do  mesmo sexo e
silenciavam  ativistas  no  interior  dessas  que
manifestassem  qualquer  desejo  erótico  por
pessoas do mesmo sexo (HAFEMANN, 2012).
Diante  desses  fatores,  a  homossexualidade
passou a ser encarada de forma negativa, sendo
relacionada à burguesia decadente, ou seja, uma
degeneração  típica  da  classe  alta.  Essa  visão
influenciou  grande  parte  do  movimento
comunista internacional.

Nesse  mesmo  período,  o  Brasil  ainda
não  possuía  um  movimento  organizado  de
homossexuais.  É  importante  lembrar,
entretanto, que durante a década de 1970 o país
vivia  sob  a  ditadura  militar,  de  modo  que  a
homossexualidade  e  a  articulação  de  pessoas
que  tinham  essa  orientação  sexual  eram
bastante  reprimidas.  Homossexuais  não  eram
alvos diretos durante a ditadura militar, contudo
a organização de um movimento homossexual
era fortemente dificultada por diversos fatores:
grande número de policiais nas ruas; expressões
artísticas,  musicais  e  literárias  reprimidas;
interpretação  arbitrária  da  constituição  etc.  É
nas décadas de 1980 e 1990 que o movimento
homossexual  brasileiro  ganha  força,  graças  à
maior  liberdade  conquistada  com  o  fim  do
regime  militar.  Grupos  em  outros  países
também ganham força no mesmo período. 

De  acordo  com  Green  (2003)  até  a
década de 1990, indivíduos ou correntes dentro
de  organizações  libertárias  ou  social-
democratas, de um lado, e algumas formações
trotskistas, de outro, foram exceções em relação
à  profunda  homofobia  da  esquerda
latinoamericana. A contribuição do movimento
feminista,  por  sua  vez,  foi  fundamental  entre
1980  e  1990  e  merece  atenção.  Com  a
realização de diversos encontros de lésbicas e
feministas pela América Latina, o encontro de
pessoas  com  ideias  similares  foi  facilitado  e
possibilitou a formação de grupos organizados
em  países  da  região  (HAFEMANN,  2012).

Mudanças  bastante  positivas  para  os
homossexuais ocorreram nesse período, e este
grupo recém-formado passou a ter voz, embora
ainda incipiente.

Na atualidade é possível perceber uma
relação muito mais favorável entre a esquerda e
a  homossexualidade.  Países  como  Equador,
Colômbia,  Uruguai,  Argentina  e  Brasil  já
permitem o  casamento  –  ou  seu  equivalente,
como a união civil – entre pessoas do mesmo
sexo,  e  todos  os  países  citados  podem  ser
segurados de esquerda em alguma medida. Não
se pode esquecer,  contudo, do longo caminho
que  os  vários  movimentos  homossexuais
tiveram  de  percorrer  no  decorrer  da  história
para  chegarem  onde  se  encontram  nos  dias
atuais.

Os  avanços  realizados  no  Brasil
relativos  à  conquista  de  direitos  aos
homossexuais  são  diversos.  Atualmente
encontram-se regularizados vários direitos tidos
como essenciais  para  a  garantia  de  uma vida
digna aos cidadãos homossexuais, quais sejam:
atos  homossexuais  são  considerados  legais
desde  2008,  por  meio  de  assinatura  de
declaração  da  ONU;  relacionamentos  entre
pessoas  do  mesmo  sexo  são  reconhecidos  e,
desde  2013,  é  permitida  a  união  civil  entre
casais  homoafetivos;  homossexuais  podem
adotar filhos e,  além disso,  podem assumir-se
caso desejem servir às forças armadas. 

Um  direito  que  ainda  não  foi
regularizado  é  o  da  existência  de  leis
específicas  contra  discriminação  baseada  na
orientação sexual, gênero, sexo e identidade de
gênero.  O Projeto  de Lei  da  Câmara 122,  de
2006, popularmente conhecido como “Lei anti-
homofobia”,  recebe  muitas  críticas  da
população  de  modo  geral.  Acredita-se  que  o
projeto  apresenta  uma proposta  de  lei  que  já
existe, uma vez que há proibição de todo tipo
de discriminação pela  Constituição.  Por  outro
lado, há quem afirme que a existência de uma
lei  que  criminalize  atos  de  discriminação
baseada nos  fatores  descritos  se  faça  urgente,
tendo em vista que casos de violência – seja ela
verbal, física, simbólica – contra homossexuais
permanecem frequentes  no  país.  Assim como
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há  leis  específicas  contra  discriminação  por
raça  ou  por  nacionalidade,  a  lei  contra  a
homofobia seria mais um passo na direção da
garantia de direitos aos homossexuais.

Para  além  dos  direitos  garantidos  aos
homossexuais,  se  discute  também  quebrar
várias  barreiras  impostas  pelo  contexto  atual.
Rios (s.d.) aponta para cinco principais desafios
atuais do movimento homossexual, não apenas
no  Brasil,  mas  na  América  Latina  como  um
todo.  O  primeiro  ponto  abordado  por  Rios
sugere ser necessário o debate quanto ao modo
como  deve  ser  tratado  o  direito  de
homossexuais, relacionando-se também com o
ponto  relativo  à  argumentação  de  direitos
baseada  nos  direitos  humanos.  Se  direitos
sexuais basearem-se em direitos reprodutivos, o
movimento homossexual fica em desvantagens
por  razões  óbvias:  a  união  homoafetiva  e  a
prática sexual entre casais do mesmo sexo não
possuem  fins  reprodutivos.  A  conquista  de
direitos  nesse  campo  significa  a  garantia  de
liberdade  de  expressão  sexual,  seja  ela  entre
pessoas do mesmo ou de diferentes sexos, seja
com  fins  reprodutivos  ou  não.  O  segundo
ponto,  que  segue  uma  linha  argumentativa
bastante similar a esta, argumentar a defesa de
direitos  sexuais  a  partir,  apenas,  da  saúde
sexual pode ser limitadora. O desafio proposto
é de que tais direitos sejam defendidos também
por  meio  dos  direitos  humanos,  ou  seja,  não
deve se restringir a motivos de saúde.

Reações religiosas conservadoras cons-
tituem o terceiro desafio que o movimento ho-
mossexual enfrenta. Norman Doe (2011) identi-
fica algumas justificativas para limitar a liber-
dade de religião. Para o autor, a consequência
de algum dano à sociedade pode ser utilizada
como justificativa  para  limitar  a  liberdade  de
religião. Tal argumento certamente pode ser uti-
lizado a favor de homossexuais: se determinada
crença religiosa condena uma orientação sexual
específica,  esta  crença pode ser  limitada pelo
Estado. Uma vez que o Estado brasileiro é lai-
co, parece bastante razoável que a religião te-
nha algumas crenças restringidas ao afetar ou-
tros cidadãos que não compartilhem desse siste-
ma de valores. O desafio, nesse caso, está em

garantir  que  o  Estado,  por  ser  laico,  tome as
medidas necessárias para garantir sua laicidade.

Quanto  a  realidades  culturais  que  se
chocam com o desenvolvimento dos direitos de
homossexuais, uma mudança desse aspecto da
sociedade ocorre lenta e gradualmente. Norma-
tizar comportamentos que favoreçam o respeito
à diversidade é um passo importante para dimi-
nuir essa realidade. O PLC 122, caso aprovado,
representará grande avanço para a comunidade
LGBT como um todo e possui, em longo prazo,
o potencial de mudar a mentalidade de uma so-
ciedade ainda homofóbica como é a brasileira.
Outros  atos  são  também bastante  importantes
para quebrar realidades culturais: manifestações
como a Parada Gay mostram-se relevantes nes-
se sentido, pois tornam a homossexualidade um
assunto mais visível à população, abrem espaço
para o debate da questão e quebram alguns ta-
bus ligados aos homossexuais – ainda que ma-
nifestações desse tipo não atinjam a todos de
forma positiva.

O último ponto levantado por Rios re-
fere-se  a  desigualdades  socioeconômicas  que
persistem em sociedades brasileiras e em tantas
outras da América Latina.  Analisar obstáculos
ao avanço de questões relacionadas à homosse-
xualidade por meio desse prisma é bastante in-
teressante, pois trata principalmente de proble-
mas “internos”, ou seja, dentro do próprio mo-
vimento homossexual. A análise de questões so-
cioeconômicas revelam como as comunidades e
movimentos homossexuais podem ser diversas
e complexas, dependendo de sua localização e
de suas classes sociais, por exemplo. A chama-
da “economia rosa” (pink economy, em inglês),
voltada para a especialização de certos setores
do mercado que se direcionem especificamente
ao público homossexual, muitas vezes pode se-
gregar a  própria comunidade, criando barreiras
entre a população mais economicamente favo-
recida e que tem acesso a bares e festas caras
voltadas a esse público e a população que não
tem esse privilégio.  Alianças com grupos que
lutem  por  maior  igualdade  econômica,  desse
modo, têm a capacidade de fortalecer o movi-
mento homossexual como um todo (MARSIAJ,
s.d.).
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