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SOBRE A REVISTA

Lua Nova tem por objetivo fazer a alta reflexão de 
temas políticos e culturais, contribuindo assim para elevar 
o nível intelectual do debate público. Em suas páginas, o 
leitor encontrará elaboradas incursões nos campos da teo-
ria política (clássica e contemporânea), da teoria social, da 
análise institucional e da crítica cultural, além de discussões 
dos assuntos candentes de nosso tempo. Entre seus colabo-
radores típicos estão intelectuais, docentes e pesquisadores 
das diversas áreas das Ciências Humanas, não necessaria-
mente vinculados a instituições acadêmicas.

Os artigos publicados em Lua Nova estão indexados no 
Brasil no Data Índice, na América Latina no Clase – Citas 
Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, no 
International Political Science Abstracts e na Redalyc – Red 
de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y  
Portugal. A versão eletrônica da revista está disponível na 
Scielo e no portal da Capes.
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APRESENTAÇÃO

Com o número 90, que ora lançamos, cumprimos 29 
anos de edição da revista Lua Nova. Herdeira da Revista de 
Cultura Contemporânea (1978) e da Revista de Cultura Polí-
tica (1979), seu primeiro fascículo foi publicado em abril 
de 1984. Desde então, o periódico tem sido espaço onde 
são acolhidas polêmicas importantes na área de Ciências 
Sociais. O desafio de manutenção da revista por esses lon-
gos anos vem sendo enfrentado pelas sucessivas diretorias e 
alcançado com o apoio de nosso público leitor. 

O dossiê apresentado – Hemisfério Americano em 
Transformação – retoma a tradição de polemizar enfocando 
as transformações em curso nas relações interamericanas e 
mostrando que estas têm evoluído de um sistema com um 
Estado claramente hegemônico para uma ordem multipo-
lar. A reconfiguração altera o debate sobre a região e colo-
ca novas questões a serem refletidas. Fatores determinan-
tes das mudanças, o papel de atores políticos e sociais, os 
objetivos específicos e aqueles comuns, tais como seguran-
ça, desenvolvimento econômico e social, desafios à demo-
cracia, proteção aos direitos humanos, desafiam os analistas 
e os arquitetos das políticas sociais. Buscar respostas a tais 
questões abre possibilidades de reavaliação de conceitos 
fundamentais dos estudos das relações internacionais com 
foco nas Américas. 

Além do dossiê, publicamos mais dois artigos. “Teoria 
e história na sociologia brasileira: a crítica de Maria Sylvia 
de Carvalho Franco”, de André Botelho, aponta que a crí-
tica dessa autora às interpretações da sociedade associadas 
às teorias da modernização de sua época recoloca em deba-
te as amplas relações entre teoria e história na sociologia 
brasileira. “Teorias críticas e pragmatismo: a contribuição 
de G. H. Mead para as renovações da Escola de Frankfurt”, 
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de Ricardo Fabrino Mendonça, discute a contribuição do 
pragmatismo de Mead para a teoria crítica, tanto para as 
propostas da ação comunicativa habermasiana como para a 
noção de reconhecimento proposta por Honneth. 

Os textos aqui publicados foram propostos por seus 
autores ao comitê de redação de Lua Nova, examinados e 
aprovados por pareceristas externos, a quem agradecemos.

O EDITOR
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hemisfério americano em transformação
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Lua Nova, São Paulo, 90: 15-33, 2013

INTRODUÇÃO
Tullo Vigevani, 

Eric Hershberg e 
Andrés Serbin

Nesta edição de Lua Nova debatem-se as relações intera-
mericanas em sentido amplo, ao se analisarem as novas 
organizações que parecem vir debilitando o sistema tradi-
cional, iniciado com a União Pan-Americana ainda no final 
do século XIX e continuado pela Organização dos Estados 
Americanos (OEA) a partir de 1948. Os textos dedicados 
aos casos nacionais (Argentina, Brasil, Estados Unidos e 
México) permitem entender melhor como os Estados vêm 
se posicionando perante essa questão. Em outros artigos 
discutem-se as relações entre os Estados e a reconfigura-
ção em curso, particularmente o papel das novas organi-
zações latinas e sul-americanas. O tema dos direitos huma-
nos ganhou peso na OEA, na Comunidade dos Estados 
Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), na União de 
Nações Sul-Americanas (Unasul), no Mercado Comum 
do Sul (Mercosul), na Aliança Bolivariana para as Améri-
cas (Alba). Alguns artigos concentram-se no estudo desse 
aspecto. Esta edição visa à compreensão da interação do 
tema dos direitos humanos com o debate sobre sua compa-
tibilidade com as novas formas de cooperação e integração 
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em curso na região. Atenção especial é dada aos Estados 
Unidos, tentando ver como esse país se move nos terrenos 
das relações continentais e dos direitos humanos. Não é 
nosso objetivo chegar a conclusões comuns. Entendemos 
ser necessário o exame crítico desses temas, crescentemen-
te inseridos nas agendas nacionais, regionais e multilaterais.

Importantes mudanças estão em curso nas relações inte-
ramericanas. Tradicionalmente, as Américas têm sido vistas 
como exemplo de um sistema com um Estado claramen-
te hegemônico, com os Estados Unidos como a principal 
potência e líder inconteste das relações hemisféricas. Não 
obstante, esse regime de facto, caracterizado pela predomi-
nância política e econômica dos Estados Unidos, está sen-
do aos poucos substituído no século XXI por uma ordem 
mais multipolar. É digno de nota o crescimento econômico 
que tem impulsionado alguns países, inclusive o Brasil, nos 
assuntos regionais e até mesmo globais. Deve-se considerar 
o declínio da influência econômica dos Estados Unidos em 
meio à crescente importância do comércio e investimen-
to asiáticos na América Latina, e a maior importância do 
comércio e investimento inter-regionais e da cooperação 
em amplo conjunto de áreas abrangendo desde seguran-
ça e meio ambiente até assistência para o desenvolvimen-
to (Cruz, 2007; Bitar e Hershberg, 2012; Sabatini, 2012). A 
influência desses fatores está longe de ser homogênea, inci-
dindo de formas bem diversificadas.

Ao mesmo tempo, países como Canadá, México e 
Venezuela têm mostrado maior assertividade diplomáti-
ca, buscando tornar as Américas um foco significativo de 
suas políticas externas, com objetivos muito diferentes. Ao 
lado desses desdobramentos relativos a cada Estado, um 
sem-número de inovações está ocorrendo na esfera inter-
governamental. Os últimos cinco anos testemunharam a 
criação de diferentes organizações, entre as quais a Unasul, 
fundada em maio de 2008 em Brasília, incluindo todos os 
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Tullo Vigevani, Eric Hershberg e Andrés Serbin

Estados sul-americanos, e a Celac, consolidada em feverei-
ro de 2010 em Cancún por todos os governos da América 
Latina e do Caribe, em torno da proposta de estabelecer 
um órgão interamericano que excluísse os Estados Unidos 
e o Canadá. A Celac, com efeito, torna realidade o Gru-
po do Rio, ainda que seu mandato continue a carecer de 
plena definição. De todo modo, relevante para os objetivos 
da pesquisa desenvolvida e que justifica esta edição de Lua 
Nova, registra-se que a VI Cúpula das Américas, em abril de 
2012, em Cartagena, pareceu sugerir um cenário de impas-
se altamente significativo nas relações interamericanas. 
Esses temas foram objeto de dois seminários que organiza-
mos em outubro de 2011 em Washington e em novembro 
de 2012 em São Paulo.

A reconfiguração das relações hemisféricas ora em cur-
so desafia nossa compreensão acerca dos assuntos da região 
e traz questões novas para acadêmicos e responsáveis por 
políticas públicas, bem como para as organizações da socie-
dade civil. Que fatores determinam as mudanças de estraté-
gia dos governos para as Américas? Como diferentes atores 
– nos governos e na sociedade civil – influenciam as polí-
ticas hemisféricas adotadas pelos governos ou por institui-
ções intergovernamentais, e de que maneira e por que essas 
mudanças estariam ocorrendo? Em que medida objetivos 
comuns, como maior segurança, desenvolvimento econô-
mico ou preservação ambiental, são propostos pelas atuais 
correntes atuantes nas relações hemisféricas e o que pode-
mos concluir sobre as consequências dessas correntes para 
o fortalecimento da democracia ou a proteção dos direitos 
humanos? Essas questões são importantes não apenas por-
que elas podem servir de marco para uma reavaliação de 
conceitos fundamentais dos estudos das relações internacio-
nais com foco nas Américas, mas ainda mais significativa-
mente porque acarretam consequências bastante concretas 
para o bem-estar dos povos do hemisfério.
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Dessa forma, evidenciamos um objetivo central na pes-
quisa que está sendo desenvolvida e agora apresentada em 
Lua Nova: dimensionar o grau de erosão (ou não) que o 
sistema interamericano vem sofrendo, bem como de sua 
organização de referência, a OEA. Busca-se avançar na 
construção dos novos cenários, partindo da avaliação das 
consequências dos processos em curso, e compreender as 
mudanças em curso no continente, suas razões.

O Dossiê Hemisfério Americano em Transformação, 
inclui duas áreas de pesquisa principais, que, embora inter-
-relacionadas, permitem uma separação analítica para efei-
to de facilitar a compreensão.

A primeira área, Estratégias e Potencialidades de alguns Paí-
ses para as Organizações Regionais, é dedicada a entender e 
analisar como cada governo do hemisfério está formulan-
do políticas para a região e compreender os fatores que os 
motivam a adotar as estratégias que buscam implementar as 
relações bilaterais, sub-regionais e multilaterais. São apre-
sentados os resultados relativos a Argentina, Brasil, Estados 
Unidos e México.

A segunda área de pesquisa, Instituições Intergovernamen-
tais e a Sociedade Civil, versa sobre o crescente papel das orga-
nizações intergovernamentais, da OEA à Unasul, passando 
pelo Mercosul, Celac e Alba. Acreditamos que muito se pos-
sa ganhar com a análise do potencial e das limitações dessas 
entidades. Estamos especialmente interessados em compre-
ender o significado de novas e velhas instituições e como 
elas enfrentam os temas que têm sido historicamente trata-
dos pela OEA. De particular interesse é a análise dos inten-
sos debates ocorridos nos Estados americanos depois do fim 
das ditaduras militares, que imperaram nesses países até os 
anos 1980. Esses temas referem-se à promoção da democra-
cia, considerando a Cláusula Democrática, e a proteção dos 
direitos humanos, inclusive por meio da Comissão Intera-
mericana. Os trabalhos dessa segunda área da pesquisa ana-
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lisam como os temas que foram paulatinamente elaborados 
no contexto do sistema interamericano nos últimos trinta 
anos mantiveram sua importância fora do contexto da OEA e 
numa situação de difusão de instituições que competem pelo 
e tiram espaço dessa organização. Discute-se também como 
a OEA poderia atingir seus objetivos em um contexto de vir-
tual competição com as novas instituições. Foca-se também o 
papel da sociedade civil na formulação de políticas hemisfé-
ricas, nas esferas nacional e intergovernamental, sobretudo 
com relação à prioridade atribuída à proteção dos direitos 
humanos e ao aprofundamento democrático. 

A literatura sobre os determinantes da política exterior 
nas Américas é relativamente escassa, bem como pouco aten-
ta ao impacto da sociedade civil sobre as políticas adotadas 
pelos governos nacionais dessa região. Nesta edição de Lua 
Nova, alguns dos artigos analisam a institucionalização das 
relações entre sociedade civil e organizações internacionais 
promovida pela OEA, seus limites, violações e instrumenta-
lização. Desde o início do século XXI, alguns Estados vêm 
questionamento esse espaço, uma vez que ele interferiria 
nos princípios de soberania nacional. As consequências des-
se conflito são tratadas abordando-se a influência da econo-
mia, comércio e investimentos nas relações hemisféricas e, 
particularmente, nos direitos humanos e no papel da socie-
dade civil. No momento em que a OEA está enfraquecida, 
e mesmo em crise, e um leque crescente de espaços parale-
los surge para diálogos intergovernamentais relacionados a 
desafios políticos comuns, a prioridade para o aprofunda-
mento democrático nas Américas será desenvolver mecanis-
mos que facilitem uma participação significativa da socieda-
de civil nos assuntos hemisféricos (Serbin, 2011). Pela histó-
rica importância do papel dos Estados Unidos no sistema 
interamericano, é dada especial atenção à política desse 
país, cuja ação no plano internacional, de modo geral, e 
no plano regional, em particular, sobretudo nos anos 2000, 

Tullo Vigevani, Eric Hershberg e Andrés Serbin
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pode também estar contribuindo para o enfraquecimento do 
sistema hemisférico. Focando nossa atenção no papel dos ato-
res sociais tanto nas políticas externas de países-chave como 
nas ações das organizações intergovernamentais, acredita-
mos que esta Lua Nova apresenta contribuições que podem 
ser inseridas no debate sobre a democratização das relações 
internacionais nas Américas.

Acadêmicos e formuladores de políticas necessitam 
entender melhor como a dinâmica de poder está mudan-
do nas Américas e como cada país contribui e ao mesmo 
tempo responde às reconfigurações de poder emergentes. 
Afirmações sobre a ascensão do Brasil tornaram-se lugar-
-comum no discurso diplomático e acadêmico, e até mesmo 
em círculos econômicos internacionais, mas a magnitude 
total e as implicações regionais ainda não estão suficien-
temente claras. A importância crescente do Brasil na cena 
mundial, à medida que sua estratégia de “autonomia pela 
diversificação” (Vigevani e Cepaluni, 2009) e o peso econô-
mico repercutem em toda a região e além dela, é um dos 
dados do problema. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos 
não deixarão de ser um ator central nos assuntos regio-
nais. Conquanto muitos observadores condenem a “negli-
gência” dos Estados Unidos com relação à América Latina, 
esse país continua sendo o principal parceiro comercial da 
região, o mais importante fornecedor de armas aos países 
americanos, assistente em questões de segurança, além de 
ator-chave em inumeráveis campos, quer em ações bilate-
rais ou multilaterais. A discussão sobre o papel dos Estados 
Unidos vem se centralizando na crítica à sua impotência em 
reconstruir laços modernos de relações, particularmente 
com alguns países (Lowenthal, Piccone e Whitehead, 2011) 
e no seu reproduzido unilateralismo. Apesar do fracasso das 
últimas administrações do país em estabelecer a Alca, sobre-
tudo durante o governo de George W. Bush (2001-2008), os 
Estados Unidos firmaram vários acordos bilaterais de livre-
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-comércio, com isso ensaia-se a criação da Aliança do Pacífi-
co, que sugere uma nova forma de cooperação, na perspecti-
va de inserção liberal no mercado internacional, o que tende 
a se chocar com o Mercosul, com os países voltados a polí-
ticas de desenvolvimento com preocupação pelo combate à 
pobreza. É possível que os Estados Unidos venham a firmar 
novos acordos em breve e mantenham a liderança em uma 
série de entendimentos bilaterais e multilaterais de coopera-
ção em áreas que vão desde cooperação para o desenvolvi-
mento e sobretudo de segurança. Com respeito a esta última 
área, alguns desses acordos são, além de significativos, mui-
to financiados, a exemplo do Plano Colômbia, a Iniciativa 
Mérida, a Iniciativa Centro-Americana de Segurança Regio-
nal e a Iniciativa de Segurança da Bacia do Caribe. Com 
isso, aprofunda-se o choque com aqueles que não colocam 
o tema no centro da agenda.

Nossa hipótese geral é a de que as relações interame-
ricanas anteriores, tal como existentes no final do século 
XX, estão se modificando, seja pela nova configuração do 
sistema internacional, seja pela nova estrutura de relações 
entre os países latino-americanos e de alguns deles com os 
Estados Unidos (Bitar e Hershberg, 2012; Cruz, 2012a).

Enquanto o Brasil e os Estados Unidos se voltam para 
o restante do hemisfério, concentrando o interesse em 
subáreas, o primeiro na América do Sul, o segundo na 
América do Norte e Central, os governos dos outros países 
também buscam exercer influência na dinâmica hemisfé-
rica em mutação nos campos político, econômico, institu-
cional e até mesmo ideológico (Gardini e Lambert, 2011). 
O presidente Hugo Chávez, da Venezuela, liderou a criação 
da Alba, em dezembro de 2004, descrita como uma alter-
nativa em escala menor à Alca. Venezuela e Cuba foram os 
membros fundadores da Alba; a eles somou-se a Bolívia em 
abril de 2006, seguida de Equador, Nicarágua, Dominica, 
Antígua e Barbuda, além de São Vicente e as Granadinas.
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O México, por sua vez, voltou a se preocupar com a 
América Latina após quase um quarto de século em que 
dedicou pouca atenção em ressaltar sua presença nos assun-
tos regionais, como consequência de sua estreita vincula-
ção aos Estados Unidos, acentuada pela assinatura do Tra-
tado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla 
em inglês), em 1992. Ainda assim, o México desempenhou 
importante papel na criação do Grupo do Rio e na elabora-
ção da proposta de transformar esse Grupo em órgão regio-
nal mais abrangente dos Estados latino-americanos e caribe-
nhos. O Grupo do Rio é um desdobramento do Grupo de 
Contadora, criado por México, Colômbia, Panamá e Vene-
zuela em 1983 para mediar conflitos centro-americanos. 
Em 1986, com o Peru e o Uruguai, os membros originais 
do Grupo de Contadora criaram o Grupo do Rio como um 
fórum regional alternativo à OEA. O novo grupo excluiu 
os Estados Unidos e o Canadá; em 2008, aceitava-se a parti-
cipação de Cuba. Além disso, ao sediar a Segunda Cúpula 
da Celac em Cancún, em 2010, o México evidenciou sua 
preocupação com uma política de maior aproximação com 
a América Latina, a despeito de seus laços com os Estados 
Unidos e o Canadá.

Embora não se possa afirmar que os países latino-ameri-
canos tenham políticas convergentes, reconhecem-se traços 
comuns de afirmação de sua maior autonomia perante os 
Estados Unidos. No contexto das instituições interamerica-
nas, a questão é da maior importância, e certamente expli-
cativa de parte das dificuldades que encontra a OEA, ao 
menos a partir da crise de Honduras, de julho de 2009, no 
sentido de continuar como referência institucional impor-
tante no continente. Outros Estados também vêm buscando 
exercer influência em determinadas esferas e instituições, 
com concentração do foco de interesse regional em pers-
pectiva externa à OEA. A Argentina, por exemplo, teve des-
tacado papel na criação da Unasul, enquanto a Colômbia, 

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   22 12/5/13   11:45 AM



23

Lua Nova, São Paulo, 90: 15-33, 2013

embora mantendo seu “relacionamento especial” com os 
Estados Unidos, busca também desempenhar um papel ati-
vo naquela organização (Dominguez e De Castro, 2010).

O interesse pelos assuntos hemisféricos não se res-
tringe aos países latino-americanos. No caso do Canadá, 
manteve-se o interesse na agenda interamericana ante-
rior, de apoio ao papel das instituições continentais, isto 
é, da OEA. A política externa canadense do governo Har-
per, de 2006 até hoje, tem atribuído importância à região, 
como indicado pela Iniciativa para as Américas adotada 
por sua política externa, englobando ambas as dimensões 
econômica e política e enfatizando o compromisso com a 
expansão da democracia, a consolidação das instituições de 
mercado e o aumento da segurança. Embora os negócios 
canadenses continuem a se expandir pela América Latina, 
sobretudo na indústria extrativa, e embora o país reafirme 
sua ênfase no fortalecimento das instituições democráti-
cas e de proteção dos direitos humanos, não há razão para 
esperar maior envolvimento do Canadá com o hemisfério 
(Dosman, 2012).

Esta edição de Lua Nova apresenta quatro estudos de 
casos relativos às políticas de Argentina, Brasil, Estados 
Unidos e México, com o objetivo de documentar as estra-
tégias particulares que cada um deles emprega para lidar 
com a multipolaridade em expansão e para assegurar um 
lugar nela. Pretendemos entender as mudanças no poder 
e na liderança da região, e também investigar os processos 
decisórios específicos que vêm configurando a formula-
ção de políticas. Em cada um desses países, inclusive nos 
Estados Unidos, existe complexa gama de espaços institu-
cionais onde são definidas e implementadas as políticas 
prioritárias, espaços esses que, invariavelmente, sofrem 
o impacto de uma constelação de múltiplos interesses 
domésticos que acabam por delimitar o debate sobre dada 
política e seus resultados (Ayerbe, 2011).

Tullo Vigevani, Eric Hershberg e Andrés Serbin
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Os cientistas políticos latino-americanos fizeram impor-
tantes avanços nos últimos anos para desvendar as chaves 
de entendimento dos processos de formulação de políticas 
em um conjunto cada vez maior de esferas. Da mesma for-
ma, não é de hoje que as relações entre os Estados Unidos 
e a América Latina vêm sendo objeto de estudo; entretan-
to, são poucas as publicações que empreenderam a análi-
se de como os papéis de Washington no hemisfério estão 
sendo redefinidos em um contexto de maior pluralismo e 
de enfraquecimento do papel norte-americano. Ao se estu-
darem os processos de tomada de decisão, quer-se enten-
der os fatores domésticos e externos específicos que produ-
zem abordagens particulares nas políticas direcionadas aos 
assuntos hemisféricos. Ao se levar a cabo essa busca, visa-se 
obter um retrato bastante mais preciso do que o que temos 
hoje das complexidades das relações internacionais das 
Américas do início do século XXI.

É necessário, além de levantar as políticas dos principais 
Estados da região, produzir um quadro analítico para con-
ceituar o terreno em que essas políticas foram implementa-
das, sobretudo no que se refere às relações interamericanas. 
Gardini e Lambert (2011) identificam uma combinação de 
“ideologia e pragmatismo” como motivando as estratégias 
individuais de cada país. Provavelmente não seja suficiente 
essa resposta para permitir desenhar os novos cenários em 
formulação. As questões às quais se quer responder incluem 
quem são os atores, quais são seus interesses e quais são as 
instituições através das quais operam. Não se afirma que 
esta publicação resolva plenamente essas questões, mas que 
abra caminhos para isso.

Esta edição inclui também a discussão sobre o tema Ins-
tituições Intergovernamentais e a Sociedade Civil. Embora as polí-
ticas externas de cada país da região, inclusive as interameri-
canas, tenham sido, por concordância ou por discordância, 
por muitas décadas, determinadas em alguma medida pela 
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liderança dos Estados Unidos e de suas agendas econômica 
e de segurança, no século XXI depara-se com importantes 
espaços para tomada de decisão em âmbito regional sob a 
liderança de outros países, bem como um número cada vez 
maior de organismos regionais que excluem os Estados Uni-
dos. Inegavelmente, ao lado da transformação na aborda-
gem das relações hemisféricas evidente no comportamento 
dos diversos Estados, vem se presenciando ampla reconfigu-
ração das organizações multilaterais do hemisfério, processo 
esse que suscita várias questões, por exemplo: há ambigui-
dades com relação às competências, por vezes conflitantes, 
de fóruns regionais de diálogo, resolução de controvérsias e 
mediação? Ao mesmo tempo, os processos decisórios dessas 
novas instituições, algumas das quais estão definindo suas 
missões e formas organizacionais e ainda estão por institu-
cionalizar componentes importantes de suas atividades, não 
chegaram a formulações definitivas.

De que forma a multiplicidade de instituições multilate-
rais reforçará, transformará ou enfraquecerá os atuais regi-
mes de monitoramento e cumprimento de padrões relacio-
nados à proteção dos direitos humanos e que tentam incor-
porar a participação cidadã nos assuntos hemisféricos são 
questões também analisadas nesta Lua Nova. Está clara, no 
entanto, a variedade de formas assumidas por essas novas 
organizações multilaterais, bem como o alcance de seus 
efeitos sobre uma série de esferas decisórias. Alianças como 
o Mercosul e a Comunidade Andina, a exemplo do Nafta, 
estão preocupadas sobretudo com comércio e integração 
econômica, ainda que o antigo vigor da Comunidade Andi-
na esteja em rápido processo de enfraquecimento. O Mer-
cosul pretendeu fortalecer nos anos 2000 seu viés político e 
social, inclusive sua preocupação democrática e pelos direi-
tos humanos, ampliando seus objetivos significativamente. 
A Unasul e a organização nascida em Cancun – a Celac –, 
por outro lado, são agrupamentos político-diplomáticos, tal 
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como a Alba, embora esta tenha uma forte missão econômi-
ca. A Unasul tem atuado nos temas de segurança, da estabi-
lidade institucional e há programas em andamento visando 
à integração física e ao desenvolvimento econômico. Nestas 
últimas organizações, parte do desenho institucional e dos 
objetivos ainda estão sendo traçados.

Essas entidades regionais político-diplomáticas podem 
vir a desempenhar papel relevante na mediação de tensões 
em determinadas condições. Sua ação em algumas circuns-
tâncias indica que poderiam tornar-se o ator principal no 
que se refere a ações relativas à manutenção da paz e garan-
tes da ordem democrática. Isso já ocorreu, como quando 
a Unasul ajudou a mediar um conflito entre a Colômbia 
e a Venezuela no final do governo do presidente Uribe. O 
Mercosul e a Unasul tiveram papel importante na estabiliza-
ção democrática no Paraguai em 2012 e 2013 e em ocasiões 
anteriores, desde os anos 1990. Ainda está em elaboração 
o grau em que organizações como a Unasul consolidarão 
marcos institucionais decisórios de políticas de defesa e 
segurança, regimes para a garantia de governança consti-
tucional, ou mecanismos que permitam aos Estados-mem-
bros articular políticas em matérias abrangendo desde meio 
ambiente a energia e migração. Alguns avanços são eviden-
tes, mas indefinições permanecem. Enquanto as regras do 
jogo e os processos decisórios estão relativamente claros nos 
grupos mais convencionais voltados à integração econômi-
ca (Mercosul e Nafta), carecem de estudo aquelas regras e 
processos decisórios que norteiam as atividades de outros 
tipos de organizações.

É necessário um trabalho de conceitualização para escla-
recer o relacionamento das novas organizações regionais 
(Unasul, Alba, Celac) com as visões tradicionais de regiona-
lismo. Embora seja razoável afirmar que as novas organiza-
ções refletem uma abordagem distinta de regionalismo – a 
que alguns observadores rotularam de pós-liberal (Sanahuja, 
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2009) –, a questão clama por aprofundamento analítico em 
termos de teoria das relações internacionais. Não só as novas 
organizações se afastam da lógica econômica e política de 
suas antecessoras, como também adotam novos procedi-
mentos de construção institucional cujas bases queremos 
identificar. É verdade que essa construção muda rapidamen-
te, como o demonstram as polêmicas relativas à reincorpo-
ração do Paraguai, após a eleição do presidente Horacio 
Cartes. Nessas organizações há, de modo geral, relevante 
incorporação dos conceitos de soberania nacional, de auto-
determinação e da ideia de multilateralismo. Compreender 
como se insere o papel das organizações da sociedade civil 
nas instituições e como, de algum modo, aquelas compõem 
os processos decisórios é também objeto dos artigos. O grau 
desse papel e sua institucionalização varia e suas perspecti-
vas de consolidação estão longe de ser uniformes.

Um componente das relações hemisféricas a ser obser-
vado de perto, uma vez que enfrenta o desafio colocado 
pelas perspectivas avançadas pelos novos regionalismos, é o 
sistema interamericano de salvaguarda dos direitos huma-
nos, incluídas aí a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e a Corte Interamericana. Esta última criou um 
corpo de jurisprudência que tem capacidade potencial de 
enfraquecer a impunidade relacionada à violação de direitos 
e que avançou a causa da responsabilização em numerosos 
países da região. Juntas, a Comissão e a Cláusula Democráti-
ca vêm sendo instrumentos parciais na promoção do respeito 
aos direitos humanos no hemisfério. Em diversas ocasiões, 
a Comissão desempenhou importante papel no monitora-
mento de violações de direitos humanos que se seguiram a 
tentativas de interrupção da democracia e na denúncia de 
fraudes e outras condições que viessem a tornar as eleições 
não livres. Ao mesmo tempo, não se desconhece o forte 
significado político desse seu papel, que não se desprende 
plenamente, e não poderia fazê-lo, dos interesses políticos 
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envolvidos, inclusive dos interesses nacionais presentes, 
que determinam visões às vezes contrapostas do que sejam 
as formas democráticas e mesmo os direitos humanos. Por 
isso, há interesse especial no estudo e na compreensão das 
causas da tensão existente entre alguns Estados e essas insti-
tuições, entendendo que a proteção dos direitos humanos 
está há muito consolidada, inclusive por instrumentos inter-
nacionais amplamente aceitos: pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, de dezembro de 1948, reafirmada 
em 1993 na Conferência das Nações Unidas em Viena. Nes-
sa Conferência foi ampliado seu compartilhamento como 
valor no plano internacional mais geral.

Temos artigos que se voltam mais especificamente ao 
tema dos direitos humanos. Ao longo dos seus 54 anos de 
existência, a Comissão Interamericana de Direitos Huma-
nos (CIDH), criada formalmente em 1959, contribuiu para 
a democracia e os direitos, desde o enfrentamento, às vezes 
bem tímido, de ditaduras nos anos 1970 à elaboração de 
importantes instrumentos multilaterais contra a tortura e 
os desaparecimentos. Em particular, a CIDH foi pioneira 
na proteção dos direitos humanos ao conduzir visitas locais 
aos países e publicar relatórios específicos. Tais relatórios 
são posteriormente acompanhados ano a ano, de forma a 
encorajar mudanças positivas. Os relatórios da Comissão 
a respeito de reclamações individuais, aceitas após a con-
sideração dos argumentos do Estado e das provas, servem 
também para fornecer interpretações precisas acerca das 
obrigações do Estado no quadro da Convenção America-
na sobre Direitos Humanos e outros tratados. Por sua vez, 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos, criada em 
1979, firmou-se como a intérprete de última instância do 
conteúdo dos tratados de direitos humanos no hemisfério. 
As decisões da Corte têm sido anunciadas sobre questões 
sensíveis, tais como a responsabilização por atrocidades de 
massa, os direitos de comunidades indígenas à terra e aos 
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recursos naturais, a eliminação da discriminação contra 
mulheres e crianças, a liberdade de expressão e associação, 
e a independência das cortes e outras instituições de contro-
le. Embora tais decisões tenham tido largo alcance e ousado 
na determinação de penalidades aos Estados por violações 
comprovadas, elas apresentam altos níveis de cumprimento.

Significativo ainda é que, por meio desses mecanismos, 
a participação da sociedade civil no sistema interamericano 
tem acontecido. De fato, esses mecanismos foram respon-
sáveis pelo surgimento dos primeiros espaços de diálogo 
entre a sociedade civil e a OEA. A partir da década de 1990, 
com a criação de espaços de diálogo entre a sociedade civil 
e os ministérios das Relações Exteriores no contexto das 
Assembleias Gerais da OEA e das Cúpulas das Américas, 
abriram-se caminhos para organizações da sociedade civil 
exercerem influência em atividades da OEA.

Pode-se argumentar que essa é uma característica pou-
co estudada da cena política das Américas e que coincide 
com a ampla consolidação de regimes democráticos. Há 
discussões nos governos e no plano regional no sentido de 
permitir às novas organizações regionais, particularmente 
a Unasul e a Celac, desenvolver instrumentos semelhantes: 
cláusula democrática, proteção dos direitos humanos e aces-
so da sociedade civil. No Mercosul, eles existem e mostra-
ram-se eficazes, sobretudo a partir da assinatura do Proto-
colo de Ushuaia, em 1998. A análise das consequências que 
o enfraquecimento da OEA podem trazer, eventualmente 
debilitando os regimes de proteção e suas correspondentes 
instituições, é um tema subjacente aos artigos apresentados.

Ainda não está claro de que forma a redução da impor-
tância da OEA teria impacto sobre a influência de suas 
duas instituições (a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos e a Corte Interamericana), mas não há dúvida de 
que a eventual redução constituiria um desafio ao cenário 
institucional interamericano, tornando urgente o debate 
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sobre instrumentos substitutivos, eventualmente inseridos 
no quadro das novas organizações. O sistema interameri-
cano de proteção, caso a Comissão e a Corte perdessem 
apoio político, seria a sinalização de que elas podem ser 
substituídas por outros organismos em uma nova orga-
nização regional ou em outras instituições multilaterais. 
Neste número da revista, em alguns artigos estudam-se as 
razões do enfraquecimento centradas nos Estados Unidos, 
enquanto outros textos consideram como a lógica anti-
-hegemônica fortalece as novas organizações.

Desse modo, esta edição de Lua Nova visa contribuir 
para a compreensão do estado do debate entre os órgãos de 
direitos humanos e os mecanismos que possibilitam a parti-
cipação da sociedade civil. Desde os anos 1980, agências da 
OEA consolidaram-se como instrumentos de proteção de 
direitos. Não se desconhece que sua ação está sujeita à assi-
metria de poder. Daí a importância da conjugação dos direi-
tos com o princípio de soberania. O equilíbrio se sustenta 
com base nos princípios da não intervenção e da resolução 
pacífica das disputas. A pergunta a que se busca responder, 
partindo do pressuposto de não existir resposta a priori, é 
se as novas organizações debilitarão, manterão ou reforça-
rão os instrumentos de proteção. Leva-se em consideração 
a ideia de que a proteção dos direitos humanos depende da 
capacidade e da disposição de agir dos entes políticos – os 
Estados (O’Donnell, 2010; Smith, 1997), que, por seu lado, 
se democráticos, devem conviver com valores universais. As 
tensões que surgem desses parâmetros paralelos, os valores 
chamados universais e a soberania referem-se a todos os paí-
ses, indistintamente, inclusive aos Estados Unidos. Em pers-
pectiva de longo prazo, a existência de padrões duplos, dife-
renciados, debilita o sistema interamericano, inclusive o dos 
direitos humanos. A presença fundante norte-americana e, 
ao mesmo tempo, sua não submissão às regras referendadas 
pelos próprios Estados Unidos, explicada por razões históri-
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cas e constitucionais, como discutido no texto de Debora A. 
Maciel, Marrielle M. A. Ferreira e Andrei Koerner, evidencia 
a sensação de desequilíbrio e da existência de “dois pesos e 
duas medidas”, por sua vez resultantes da assimetria de poder 
e do mesmo princípio de soberania (Cruz, 2012a).

É importante notar que vários governos da América 
Latina e do Caribe fizeram dos direitos humanos pilar fun-
damental de suas políticas externas e que alianças como o 
Mercosul instalaram comissões de direitos humanos. Novas 
organizações regionais têm expressado compromissos tanto 
com a proteção dos direitos como com a participação da 
sociedade civil (como é o caso da Unasul), mesmo que os 
mecanismos formais para monitoramento do cumprimen-
to e aplicação das normas e para consecução dos objetivos 
proclamados ainda tenham de ser definidos. Quer-se saber 
quais são os atores que mais influenciam a formulação de 
políticas não apenas com relação às práticas de determina-
dos países do hemisfério, mas também no nível regional. 
Isso é importante porque, no que se refere aos direitos 
humanos em particular, a participação da sociedade é fre-
quentemente operada por meio de Redes Transnacionais 
de Advocacia, as TAN (Transnational Advocacy Networks), 
e não por entidades específicas dos países (Risse, Ropp e 
Sikkink, 1999).

Esta Lua Nova dá atenção ao papel dos Estados Unidos 
por se tratar, histórica e concretamente, de ator central e 
decisivo no sistema. A partir de 2001, a política norte-ame-
ricana de “guerra contra o terror” evidenciou, entre outras 
consequências, crescente desmobilização do interesse pela 
América Latina e pelo sistema interamericano, aumentando 
ao mesmo tempo o número de violações de direitos, com 
o consequente forte aumento das contestações internas, 
externas e por algumas TAN. Esse aspecto incide bastante 
no enfraquecimento do sistema interamericano e da OEA. 
O artigo de Philip Brenner e Eric Hershberg, ao analisar o 
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novo enfoque da política de Washington para a região, mos-
tra como a concentração das atenções na Aliança do Pací-
fico, no quadro maior do interesse pela área Ásia-Pacífico, 
tende a consolidar a desmobilização e o possível enfraque-
cimento do sistema interamericano.
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WASHINGTON E A ORDEM HEMISFÉRICA: 
EXPLICAÇÕES PARA A CONTINUIDADE  
EM MEIO À MUDANÇA*

Philip Brenner e 
 Eric Hershberg

* Este artigo, “Washington and the hemispheric order: explanations for continuity 
amid change”, foi traduzido por Florencia Mendes Ferreira Costa.

Este artigo analisa os principais fatores que moldam as 
políticas dos Estados Unidos para assuntos hemisféricos no 
século XXI, situando-os historicamente no contexto das 
relações entre esse país e a América Latina. Enfatiza-se o 
papel dos Estados Unidos na liderança regional, nos laços 
com determinados países e sub-regiões, e aborda-se a res-
posta de Washington à proliferação de instituições regionais 
e a concorrência que podem fazer à Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA). O estudo baseia-se em abordagens 
sobre a política externa dos processos decisórios, a fim de 
enquadrar e prever o futuro do entrosamento dos Estados 
Unidos com a América Latina.

As relações dos Estados Unidos com a América Latina 
têm sido tradicionalmente caracterizadas por acentuados 
graus de assimetria. Desde a época da Doutrina Monroe, 
os Estados Unidos tendem a tratar a América Latina como 
seu “quintal”, mesmo quando os líderes do país proclama-
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ram os países da região como “bons vizinhos”. Pior, às vezes, 
durante e depois da Guerra Fria, Washington via a América 
Latina como um laboratório no qual podia experimentar as 
táticas usadas posteriormente para subordinar outras regi-
ões do mundo (Grandin, 2006). Ao longo da segunda meta-
de do século XX, os objetivos econômicos, ideológicos e de 
segurança dos Estados Unidos reforçaram-se mutuamente, 
de tal forma a gerar uma paisagem emblemática dos dife-
renciais dramáticos de poder norte-sul.

Quando os governos latino-americanos resistiram a esse 
estado de coisas – como fizeram Cuba, a partir de 1959, Chi-
le e Jamaica, durante os anos 1970, Nicarágua e Granada, 
durante a década de 1980 – a reação de Washington foi níti-
da e inequívoca.

Aos que desafiavam a hegemonia dos Estados Unidos 
esperava-se que “desaparecessem do planeta ao pôr do sol”, 
parafraseando a caracterização do músico de rap Gil Scott 
Heron, sobre a postura do governo Reagan. Foi com esse 
espírito que o secretário de Estado Christian A. Herter dei-
xou claro, em novembro de 1959, que o crime principal de 
Cuba foi desafiar a hegemonia dos Estados Unidos. Ele argu-
mentou que seu país precisava derrubar o regime revolucio-
nário de Cuba não porque fosse comunista (que não era), 
ou por causa de seus laços com a União Soviética (que ainda 
não existiam naquela altura). O confronto foi justificado por-
que Cuba “se desviou para uma direção �neutralista antiame-
ricana de política externa que, se imitada por outros países 
latino-americanos, teria sérios efeitos adversos sobre o apoio 
do mundo livre à nossa liderança [...]” (United States. Memo-
randum from the Secretary of State, 1958-60). Perspectivas 
semelhantes guiaram formuladores de políticas dos Estados 
Unidos durante o restante da Guerra Fria, como ficou evi-
dente no apoio de Washington a regimes amigos militares na 
América do Sul, dos anos 1950 aos anos 1980, e intervenções 
do país nos conflitos da América Central, na década de 1980.
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Nas últimas décadas, é perceptível o processo de 
mudanças pelas quais o mundo vem passando. A Guerra 
Fria é agora um tema para historiadores e o capitalismo 
permanece, embora com diferentes graus de envolvimen-
to do Estado na economia, em todo o hemisfério. Alguns 
latino-americanos alimentam aspirações sobre a transfor-
mação socialista de longo alcance, e há quase unanimidade 
quanto à oportunidade de desenvolvimento orientada para 
o mercado e a democracia eleitoral. Ainda assim, muitos 
governos da região resistiram com sucesso aos esforços das 
administrações George Bush (1989-1992) e Bill Clinton 
(1993-2000) para desenvolver uma zona de livre-comércio 
hemisférica sob os auspícios dos Estados Unidos.

Enquanto isso, a multipolaridade substituiu a paisagem 
unipolar que prevaleceu nas Américas durante a Guerra 
Fria. Tendo emergido de décadas de estagnação, o Brasil 
tornou-se uma grande potência regional, a sexta maior eco-
nomia do mundo e um jogador visível nos assuntos mun-
diais. Mesmo sob uma sucessão de governos de esquerda, o 
Brasil procurou consolidar uma relação de cooperação com 
os Estados Unidos, consistente com a paisagem de mudan-
ças do século XXI.

Apesar disso, muitos governos da região resistiram com 
sucesso aos esforços das administrações Bush e Clinton para 
desenvolver uma zona de livre-comércio do hemisfério sob 
os auspícios dos Estados Unidos. Mesmo em Havana, Cara-
cas, Quito, La Paz e Manágua – capitais da aliança Alba onde 
um reflexo do antiamericanismo continua vibrante –, a 
retórica não viciou os esforços pragmáticos para manter ou 
desenvolver o comércio com os Estados Unidos e envolver 
o Brasil politicamente, diversificando concomitantemente 
o comércio, o investimento e os laços diplomáticos para 
outras partes do mundo. Ao mesmo tempo, em Washington,  
em um ambiente definido pela extensão imperial seguida 
das guerras de tributação no Oriente Médio e no sul da 
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Ásia, a administração Obama proclamou desde o seu início 
um compromisso com a evolução das parcerias entre iguais 
nas Américas. A articulada mensagem da Casa Branca não 
tem sido tão apegada ao respeito e à reciprocidade desde o 
programa Aliança para o Progresso, que até então deveria 
ter sido um conjunto de assuntos hemisféricos distintamen-
te diferente dos cinquenta anos anteriores. 

No entanto, continuidades importantes resistem em 
meio a muitas mudanças e algumas delas resistem a expli-
cações simples. Este artigo trata principalmente de uma 
dessas continuidades: a tendência dos Estados Unidos de  
continuar a negligenciar ou tratar como subordinados os 
países situados ao sul, tendência essa que perdura, apesar 
das intenções proclamadas pelo presidente Obama indi-
carem o contrário. 

O artigo lida com esse aparente paradoxo, incidindo 
sobre as forças internas que impulsionam atitudes e polí-
ticas dos Estados Unidos em relação à América Latina1. 
Argumenta-se que, apesar dos desejos genuínos em algu-
mas regiões de apertar o botão “reconfigurar” em posições 
políticas enraizadas em uma era de assimetria hemisférica, 
as forças importantes da política e da sociedade america-
nas moldaram os processos de formulação de políticas de 
forma a promover graus até então inexplicáveis de inércia 
no que diz respeito às relações dos Estados Unidos com 
a América Latina. A abordagem resultante para assuntos 
regionais – que prevemos se estenderá até o restante da 
segunda administração Obama, levando à frustração da 
América Latina – se tornou ainda mais aguda por causa do 
grau de otimismo que muitos líderes da região manifesta-
ram sobre as perspectivas para os vínculos entre a América 
Latina e os Estados Unidos sob Obama.

1 Para visualização de quatro questões pontuais que possam estimular a atenção de 
um presidente dos Estados Unidos politicamente sensível, ver Lowenthal (2009).
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Como as tensões estão cada vez mais presentes, uma 
tentação para Washington é optar por uma nova visão regio-
nal, conduzida por uma agenda comercial orientada para 
a Ásia e o Pacífico, como analisamos na penúltima parte 
deste artigo. Segundo essa abordagem, os Estados Unidos 
vão, tendo como base os acordos bilaterais comerciais exis-
tentes com o México, Colômbia, Peru e Chile, concentrar 
sua agenda regional em uma versão renovada do projeto 
neoliberal que, desde os anos Clinton, vinha sendo frustra-
da pela resistência sul-americana.

Como uma alternativa, não é totalmente impossível que 
o hemisfério adote um novo caminho, caracterizado pela 
cooperação e por parcerias em torno de um conjunto de 
questões prementes, incluindo energia, meio ambiente, 
desenvolvimento econômico e segurança, entre outros. 

Mas um cenário muito mais provável, dadas as tendên-
cias na região e, em particular, as restrições na política de 
inovação nos Estados Unidos, é que o hemisfério irá bifur-
car gradualmente em uma de duas maneiras: (1) entre os 
países latino-americanos do norte, ressentidos e subordi-
nados aos Estados Unidos, e os do sul, que optam essen-
cialmente por ignorar Washington; ou (2) entre os quatro 
principais países que fazem fronteira com o oceano Pacífi-
co (Chile, Peru, Colômbia e México), que se esforçam para 
participar da nova Aliança do Pacífico em conjunto com 
os Estados Unidos e outros grandes países da região, que 
buscam uma causa comum por meio de instituições como 
a Unasul (União das Nações Sul-Americanas) ou a Celac 
(Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe) 
(Farnsworth, 2013).

Considerando que a agenda para o engajamento do 
Cone Sul e o Brasil é ditada em grande parte por aspirações 
econômicas, a abordagem de Washington para a América 
Central, e grande parte da região andina, é impulsionada 
por uma combinação da lógica da Guerra Fria e preocupa-
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ções de segurança de curto prazo. Para explicar as continui-
dades que têm acompanhado as mudanças, examinam-se os 
condutores de políticas dos Estados Unidos para a América 
Latina, analisando as forças sociais que influenciam a polí-
tica e as maneiras pelas quais os atores institucionais e os 
desafios da política definida nacionalmente dificultam o 
surgimento de formas alternativas de se engajar na região.

Isso é evidente nas atitudes americanas em relação a acor-
dos regionais, especialmente na Organização dos Estados  
Americanos (OEA) e na Aliança do Pacífico. O futuro das 
relações da América Latina com os Estados Unidos deve ser 
analisado à luz de vários fatores. Um deles são as limitadas 
oportunidades disponíveis para uma administração que 
não tenha feito da América Latina uma prioridade e que 
é confrontada tanto por um Congresso como por filiais de 
burocracias executivas que impõem grandes obstáculos à 
mudança. Outro fator é que a persistência das ideologias 
econômicas sobre o comércio como uma panaceia para o 
desenvolvimento é um desafio não só para a América Lati-
na como para os Estados Unidos. E um terceiro fator é um 
paradigma de segurança que parece impermeável à evidên-
cia empírica do fracasso.

Realismo em ação 
Os sinais iniciais do presidente Obama sobre as relações 
entre Estados Unidos e América Latina eram de fato repri-
ses de visões cooperativas que surgiram em meados da déca-
da de 1970, mas que foram descartadas em meio às turbu-
lências na Nicarágua e em El Salvador, no final dessa déca-
da. As políticas da administração Clinton na região, desen-
volvidas durante o momento de maior influência regional 
dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial – 
com a esquerda em desordem e o Consenso de Washington  
enquadrando decisões econômicas – não se afastaram de 
um paradigma realista. O mesmo aconteceu com as políti-
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cas do governo de George W. Bush, que retrataram a ascen-
são da Alba liderada por Chávez como um desafio inaceitá-
vel para os interesses dos Estados Unidos na região e, poten-
cialmente, uma ameaça à segurança nacional. O triunfo 
eleitoral de Obama em 2008, no entanto, criou grandes 
expectativas de mudança.

Reforçando o clima de otimismo, a mensagem da cam-
panha de Obama, “a mudança na qual você pode acreditar”, 
ecoou em sua primeira apresentação na Cúpula das Améri-
cas, preparando o terreno para o que pareceu ser uma nova 
era nas relações entre Estados Unidos e América Latina:

Eu sei que as promessas de parceria não foram cumpridas 
no passado e que a confiança tem de ser conquistada ao 
longo do tempo. Enquanto os Estados Unidos têm feito 
muito para promover a paz e a prosperidade no hemisfério, 
temos, por vezes, sido desconsiderados, e, às vezes, 
buscamos ditar nossos termos. Mas eu prometo a vocês que 
nós buscamos uma parceria de iguais. (aplausos) Então, eu 
estou aqui para lançar um novo capítulo de alianças que vai 
ser sustentado ao longo da minha administração. (aplausos) 
(Obama, 2009).

Como os aplausos indicados na transcrição sugerem, o 
novo discurso foi recebido calorosamente pelos líderes da 
América Latina e do Caribe, tanto pelo reconhecimento de 
injustiças passadas, como pela promessa de criar conjun-
tamente uma agenda cooperativa para o hemisfério. Em 
muitos países latino-americanos, como em outros lugares 
do mundo, a própria persona de Obama como o primeiro 
presidente não branco sugere possibilidades sem preceden-
tes enraizadas em uma nova capacidade dos Estados Unidos 
para criar empatia com potências menores.

No entanto, a atmosfera era outra, muito diferente, três 
anos depois, em Cartagena, na Colômbia, durante a Cúpu-
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la das Américas, quando a frustração da América Latina 
com a administração Obama irrompeu abertamente. Mes-
mo líderes dos países mais amigáveis lamentaram o fracas-
so de Washington para abordar as preocupações regionais 
sobre as suas políticas antinarcóticos ou a hostilidade com 
relação a Cuba. Enquanto o presidente dos Estados Unidos 
lamentava o grau em que alguns de seus colegas da região 
pareciam estar presos a uma mentalidade da Guerra Fria, 
foram as políticas e os discursos dos próprios Estados Uni-
dos que não conseguiram evoluir para refletir as condições 
do século XXI. Em meados de 2013, a cascata de revelações 
sobre operações de espionagem na América Latina, promo-
vida pela Agência de Segurança Nacional norte-americana, 
forneceu mais evidências de uma mentalidade imperial que 
continua vigente. O tumulto generalizado sobre a inter-
ceptação do avião do presidente boliviano Evo Morales na 
Europa, por causa de suspeitas dos Estados Unidos de que 
o ex-agente de segurança Edward Snowden poderia estar a 
bordo, evidenciou o abismo crescente entre os Estados Uni-
dos e grande parte da região.

Com a administração Obama agora em seu segundo 
mandato, um “novo normal” parece ter sido estabelecido nas 
relações entre América Latina e Estados Unidos. Na maioria 
dos aspectos, a posição de Washington para a região parece 
ter mudado pouco em relação à política que prevaleceu no 
último meio século. É uma abordagem que ainda tenta criar 
e impor controle hegemônico dos Estados Unidos por meio 
de três maneiras essenciais: (1) a agenda econômica dos Esta-
dos Unidos está concentrada em grande parte da chamada 
liberalização do comércio, com os principais componentes 
do Consenso de Washington ainda na linha da frente; (2) 
a agenda de segurança dos Estados Unidos enfatiza a inte-
gração de militares latino-americanos com o país e promove 
respostas militarizadas para o crime organizado e o tráfico 
de drogas com base em um proibicionismo e em um dogma 
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antinarcótico; (3) a agenda política afirma visar à promoção 
da democracia de acordo com a Carta Democrática Intera-
mericana, mas apenas alguns países são considerados falhos 
por seu autoritarismo, enquanto toleram-se golpes contra 
líderes democraticamente eleitos em outros casos, suge-
rindo que a agenda política real dos Estados Unidos apoia 
governos que aceitam sua liderança hemisférica e que não 
representam nenhum desafio. 

A implementação de uma política hegemônica no 
que diz respeito a determinados países tem suas sutilezas. 
Por exemplo, a administração Obama tem sido menos 
abertamente cortante com o Brasil do que no passado, 
reconhecendo seu óbvio poder econômico. Quando o 
centro-esquerdista candidato Mauricio Funes Cartagena 
tornou-se presidente de El Salvador, em 2009, Washington 
aceitou graciosamente a sua ascensão ao poder. Por sua 
vez, Funes retribuiu o gesto apoiando os Estados Unidos 
na sua posição de não condenar o golpe em Honduras 
em 2009. Apesar dessas anomalias menores, a prática da 
administração Obama para a América Latina está mais 
marcada pela continuidade do que pela mudança. 

Explicação sobre a continuidade da política de Obama 
A política externa tem sido muitas vezes caracterizada como 
uma arena na qual a estabilidade é a regra e a mudança, a 
exceção. Como o teórico político Charles Hermann (1990, 
p.8) nota: “qualquer mudança política externa deve supe-
rar a resistência normal em estruturas e processos políticos, 
administrativos e de personalidades”. Organizações buro-
cráticas que lidam com a política externa têm sido muitas 
vezes citadas como barreiras à mudança, exigindo significa-
tiva mobilização da vontade política e recursos “para supe-
rar ou contornar as estruturas organizacionais e os proces-
sos comprometidos com a manutenção da política existen-
te” (Herman, 1990, p.11). Outros teóricos, como Dan Wood 
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e Jeffrey Peake, concentraram-se em fatores de restrição da 
ação presidencial, já que temas de política externa são fre-
quentemente preteridos por questões que recebem maior 
atenção do público. 

Apesar da percepção de uma ampla autoridade execu-
tiva para gerenciar a política externa, observa-se uma “eco-
nomia da atenção presidencial, que se rege pelas realidades 
da escassez de recursos e esforços racionais, para angariar 
a aprovação pública favorável e o tratamento histórico”, já 
que presidentes lutam para equilibrar interesses nacionais 
competitivos e manter sua popularidade (Wood e Peake, 
1998, p.181). Em comparação com as questões internas, as 
de política externa raramente são ligadas aos círculos elei-
torais vocais e aos poderosos grupos de interesse diretamen-
te afetados pela política. Em parte, como resultado, “para-
digmas de política” na arena dos negócios estrangeiros são 
particularmente resistentes à mudança, mesmo em meio a 
evidências de falha política (Hall, 1993, p.279).

Hermann identifica quatro fontes diferentes de mudan-
ças políticas significativas. Em sua formulação, a mudança 
pode ser impulsionada por: (1) o “líder”, ou seja, o presi-
dente, que “impõe a sua própria visão do redirecionamento 
básico necessário na política externa”; (2) “defesa burocrá-
tica”, na qual burocratas em posições-chave recebem sinais 
de que a política atual não está funcionando e criam a 
mudança; (3) “reestruturação interna”, que ocorre quando 
“elites com poder para legitimar o governo querem mudar 
suas opiniões ou alternar-se na composição”; (4) “choques 
externos”, “que resultam de acontecimentos dramáticos 
que remodelam significativamente o contexto em que a 
política é formulada” (Herman, 1990, p.11 e 12). Revendo 
cada um desses fatores no caso da política para a Améri-
ca Latina sob Obama, torna-se claro por que não ocorreu 
mudança no paradigma da política, como veremos a seguir 
ao desenvolver esses quatro itens.
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O presidente e a Casa Branca
A Casa Branca insistiu em assumir a liderança da formula-
ção da política para a América Latina, mas o principal con-
selheiro para a região até meados de 2012 (Dan Restrepo) 
não tinha experiência. Poucos atores importantes respeita-
vam seus julgamentos. Na verdade, o presidente recorreu 
a uma velha mão latino-americana, o embaixador Jeffrey 
Davidow, para organizar a participação dos Estados Unidos 
na Cúpula das Américas de 2009, papel que anteriormente 
teria sido responsabilidade do Conselheiro de Segurança 
Nacional para a América Latina. Além disso, os conselheiros 
políticos do presidente focavam cálculos eleitorais nacionais 
e estes dominavam a tomada de decisões em direção a uma 
região onde Obama não tinha experiência prévia e exibiu 
pouco interesse pessoal. Na ausência de uma visão estraté-
gica para o entrosamento com a América Latina ou mesmo 
de uma inclinação para priorizar vizinhos do sul, e distraído 
pelas preocupações urgentes em casa e em outros lugares 
ao redor do globo, a opção padrão seria se aproximar da 
região para minimizar o atrito potencial com um punhado 
de setores domésticos influentes que tinham algum grau de 
interesse na política da América Latina.

O clima político em torno da presidência de Obama 
simboliza as maneiras pelas quais as questões prementes 
podem expulsar qualquer assunto particular de política 
externa, eliminando a possibilidade de uma mudança “con-
duzida por um líder” no caso do envolvimento dos Estados 
Unidos com a América Latina. Obama assumiu o cargo em 
meio a duas guerras asiáticas, um colapso financeiro e uma 
rede de bem-estar social desgastada, que funcionava mal. 
Diante de tais questões urgentes, a reforma da política dos 
Estados Unidos para a América Latina não estava na van-
guarda do interesse do público nem do presidente e nem 
mesmo da equipe do núcleo de política externa. Dada a 
“economia da atenção presidencial” para as questões que 
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irão determinar a popularidade do presidente, priorizadas 
na agenda presidencial, grande parte da política herdada 
de Bush foi simplesmente mantida.

A continuidade da política sob Obama resultou não só 
da falta de atenção por parte de um presidente dominado 
por assuntos mais urgentes, mas também de pressões gera-
das por atores que prestam considerável atenção às manei-
ras pelas quais os Estados Unidos se envolvem com a região. 
Uma mudança substancial da política de Obama não teria 
requerido apenas superar a inércia, removendo a aten-
ção para longe de questões políticas mais prementes para 
reconsiderar e reorientar a posição do país, mas também 
superar essas influências poderosas.

Obama encontrou enorme oposição política na pro-
moção de uma reforma significativa do sistema de saúde, a 
propósito, um dos maiores (ainda que insuficiente) paco-
tes de estímulo econômico na história dos Estados Unidos. 
Também enfrentou oposição ao empurrar o aumento da 
regulação do setor financeiro e ao estabelecer prazos para 
a retirada de tropas tanto do Iraque como do Afeganistão. 
Todas essas questões implicaram duras negociações e com-
promissos, e a forma como foram apresentadas na mídia 
do país recebeu grande atenção dos eleitores. Ao explicar 
a questão da “inércia”, que muitas vezes define o tratamen-
to presidencial de questões de política externa, Wood e 
Peake (1998, p.174) notam que “as criaturas políticas, os 
presidentes estão sempre conscientes dos riscos associados 
a ignorar ou assistir a novos problemas políticos”.

Burocracia 
Obama tinha pouca ajuda do Poder Executivo na formu-
lação de uma política coerente. O bureau de Assuntos do 
Hemisfério Ocidental do Departamento de Estado (West-
ern Hemisphere Affairs – WHA) foi prejudicado pelas 
maquinações de alguns senadores, especialmente Jim 
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DeMint (republicano da Carolina do Sul) e Robert Menen-
dez (democrata de New Jersey), que usaram suas prerro-
gativas senatoriais para “segurar” as nomeações de Arturo 
Valenzuela, como secretário-adjunto de Estado para Assun-
tos do Hemisfério Ocidental, e de Thomas Shannon, como 
embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Como resultado, 
a secretária de Estado Hillary Clinton foi forçada a depen-
der ad hoc de funcionários de fora do WHA, e, de fato, a 
política em si tornou-se ad hoc.

Uma série de atores resistentes a uma mudança da 
política também pode ser encontrada dentro do próprio 
Poder Executivo, já que muitos dos principais players que 
lidam com a política da América Latina na administração 
Obama têm se empenhado na elaboração dessa política na 
última década ou mais, enquanto os recém-chegados não 
eram uma presença forte em Washington nem do ponto de 
vista burocrático, nem intelectual. Nesse contexto, a “defesa 
burocrática” era uma fonte improvável de mudança política 
sob o governo Obama. Ao contrário, os burocratas da admi-
nistração serviram para promover e impulsionar o paradig-
ma da política dominante.

Um exemplo é a total continuidade do Plano Mérida, 
tanto do ponto de vista lógico como de conteúdo, ou seja, 
o pacote de política de segurança antinarcóticos, que se 
estendeu sob a administração Bush em resposta à propaga-
ção do crime organizado e da impunidade no México e na 
América Central. Apesar da ampla evidência sugerindo que 
as políticas foram exacerbando a insegurança e minando a 
governança democrática, tanto em Washington como em 
embaixadas dos Estados Unidos de toda a região, defenso-
res burocráticos das agências de combate aos narcóticos, de 
inteligência e militares, apegados às suas armas, promoviam 
a continuidade da política. Outro exemplo foi a tendência 
das autoridades norte-americanas de reagir em vez de igno-
rar a retórica inflamada de líderes da Alba.
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Outro exemplo especialmente infeliz de continuida-
de surgiu na América Central, onde o tempo e, nova-
mente, ecos do passado repercutiram nas relações bila-
terais. Apesar da simpatia da Casa Branca pelo governo 
do presidente Funes, de El Salvador, o pessoal do Depar-
tamento de Estado e da embaixada dos Estados Unidos 
em San Salvador não poderia ignorar a base política do 
presidente da Frente Farabundo Martí de Libertação 
Nacional (FMLN), partido político derivado da insur-
gência contra o qual os Estados Unidos declararam guer-
ra durante os anos 1980 e 1990. Encorajado pela resposta 
dos Estados Unidos ao golpe militar de 2009 em Hondu-
ras e à destituição, em junho de 2012, do presidente do 
Paraguai, Fernando Lugo Méndez, o partido de oposição 
de direita manobrou para tirar vantagem de um confron-
to entre o Congresso de El Salvador e o Judiciário, para 
sugerir que o governo Funes havia ameaçado a sobrevi-
vência da democracia – e, assim, implicitamente, convi-
dando a um golpe de Estado. Nesse momento, a embaixa-
da dos Estados Unidos e o Departamento de Estado emi-
tiram declarações que pareciam apoiar os golpistas. Des-
sa forma, respondiam, em parte, às pressões de senadores 
como Menendez e Marco Rubio (republicanos da Flóri-
da), apoiados fortemente pelo lobby linha-dura de Cuba. 
A resposta tépida do governo ao golpe hondurenho havia 
sinalizado a possibilidade de que direitistas do Congres-
so, em vez de potenciais reformistas do Poder Executivo, 
iriam apoiar as elites da América Central a desestabili-
zar a balança de poder em seus países. Que a resistência 
à mudança foi bem além de governos de esquerda, isso 
ficou evidente na rejeição agressiva do Departamento de 
Estado à mera sugestão do presidente da Guatemala Otto 
Pérez Molina – ecoada por vários governos da região – de 
que o paradigma da proibição das drogas precisava ser 
repensado em sua totalidade.
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A política em relação à Colômbia oferece outro exem-
plo do poder da inércia. O secretário Valenzuela atuou 
como principal conselheiro de Segurança Nacional para 
Assuntos do Hemisfério Ocidental na Casa Branca, duran-
te o governo Clinton, em um momento em que o plu-
rianual Plano Colômbia foi concebido e implementado 
pela primeira vez como um componente importante da 
política dos Estados Unidos na América do Sul, eventu-
almente canalizando quase US$ 7 bilhões em um pacote 
abrangente de programas contra o tráfico de entorpecen-
tes e grupos insurgentes. Como senador (democrata de 
Delaware), o vice-presidente Joseph Biden também tinha 
desempenhado um papel importante na formação origi-
nal do Plano Colômbia, que enfatizava a militarização em 
maior medida do que o presidente colombiano Andrés Pas-
trana Arango tinha proposto. No debate parlamentar dos 
anos 2000 sobre o financiamento do plano, Biden foi um 
defensor democrático importante da posição de Clinton, 
argumentando veementemente contra a alteração propos-
ta pelo senador Paul Wellstone (democrata de Minnesota) 
de diminuir a ajuda militar do Plano Colômbia e compro-
meter recursos adicionais dos Estados Unidos para a redu-
ção das drogas. O senador Biden afirmou que baseou sua 
posição em uma viagem à Colômbia, durante a qual havia 
passado “dois dias, 24 horas por dia” com o presidente Pas-
trana. A respeito disso, o senador declarou:

Temos um presidente que compreende que sua democracia 
está em jogo. Ele está disposto a arriscar sua vida, não 
figurativamente, literalmente [...]. Meus colegas, é muito 
básico. Há muita coisa em jogo [...] nós temos uma 
obrigação, no interesse dos nossos filhos e no interesse do 
hemisfério, para manter a mais antiga democracia em seu 
lugar, para dar-lhes uma chance de lutar para que evitem se 
tornar um Narcoestado. Lembrem-se de minhas palavras, se 
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eles perderem, vamos colher uma tempestade no hemisfério 
sobre questões que vão muito além das drogas. Incluirá 
o terrorismo e uma série de questões sobre as quais não 
havíamos pensado (Congressional Record Daily, 2000).

Assim, mesmo antes dos ataques de 11 de Setembro, 
Biden articulou e defendeu uma moldura para a parceria 
entre Estados Unidos e Colômbia que tivesse como foco o 
contraterrorismo e não as ações contra os narcóticos. 

Política interna
Na ausência de iniciativas do Poder Executivo, o Congresso 
dos Estados Unidos aproveitou a oportunidade para moldar 
a política para a região. O presidente Obama deu ordens 
para relaxar as restrições às viagens e às transferências de 
remessas de cubano-americanos à sua pátria. Mas ficou mui-
to aquém do que os membros da OEA exigiam – restau-
rar a adesão de Cuba à organização e acabar com a política 
de hostilidade – ou o que as grandes mudanças ocorridas 
em Cuba poderiam ter gerado em resposta. A política de 
Cuba foi dominada na Casa por Ileana Ros-Lehtinen, uma 
republicana da Flórida que se tornou presidente do Comitê 
de Relações Exteriores da Câmara em 2011 (e foi integran-
te do Comitê de Minoria em 2009 e 2010), e no Senado 
pelo senador Menendez, que adotava virulenta oposição ao 
governo cubano.

Da mesma forma, no caso de Honduras, membros 
ultraconservadores do Senado – liderados pelo senador 
Demint, como descrito acima – enfraqueceram a credibi-
lidade do compromisso anunciado pelo presidente Barack 
Obama para a democracia. Eles mantiveram como refém a 
nomeação de Valenzuela e Shannon, exigindo que o presi-
dente apoiasse o regime hondurenho que chegou ao poder 
em 2009 depondo Manuel Zelaya, o presidente democra-
ticamente eleito, e ignorando a repressão assassina à dissi-
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dência que se seguiu ao golpe de Estado. Com a reprise da 
retórica da Guerra Fria, os conservadores tentaram situar 
as relações entre Estados Unidos e América Latina dentro 
de um paradigma de política maior, que classificou o poder 
usurpador da “esquerda” na América Latina como uma 
ameaça fundamental para os interesses norte-americanos.

O caso da Colômbia mais uma vez é um exemplo ilustra-
tivo. O governo do presidente Alvaro Uribe Vélez foi escala-
do como um importante aliado dos Estados Unidos no meio 
de líderes socialistas hostis na Venezuela, na Bolívia, e, em 
certa medida, no Equador. Os Estados Unidos tiveram de 
ajudá-lo a se defender das forças revolucionárias de esquer-
da dentro de suas próprias fronteiras. Referindo-se às Farc 
como “rebeldes de esquerda”, Ros-Lehtinen pediu o refor-
ço das relações com a Colômbia por meio do aumento da 
cooperação militar, “quando os interesses dos Estados Uni-
dos em todo o hemisfério estão sob ataque” (Congressional  
Record Daily, 2009).

Houve esforços de um grupo do Partido Democrata, 
no Congresso, e de organizações não governamentais com 
o objetivo de chamar a atenção para os graves problemas 
inerentes às posições do presidente Obama, e gerar pres-
são política para a mudança. Mas, apesar disso, não houve 
ações reais para modificar a política. No entanto, poderosos 
atores políticos opostos a qualquer mudança de paradigma 
da política procuraram ligar a América Latina a eleitorados 
nacionais importantes.

Atuando para um bloco de votação conservador da 
Flórida, os republicanos Ros-Lehtinen e Connie Mack, esse 
último integrante sênior do Subcomitê do Hemisfério Oci-
dental da Casa Branca, fizeram críticas abertas ao presiden-
te Hugo Chávez e a outros chamados thugocrats [líderes de 
governos criminosos e fraudadores] latino-americanos cen-
trais às suas agendas políticas. Depois da eleição de Obama, 
Mack patrocinou ou copatrocinou três projetos de lei rela-
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cionados com a Colômbia. Dado o status da Flórida como 
um estado que funciona como uma balança, cujo substan-
cial número de votos tem desempenhado o papel históri-
co de eleger ou derrotar presidentes, os dois republicanos 
eram vistos como detentores do potencial para representar 
elevados custos políticos para qualquer reforma política que 
envolvesse as relações entre Colômbia e Estados Unidos.

Ao ligar o Acordo de Livre Comércio da Colômbia 
(Colombia Free Trade Agreement – CFTA) à redução do 
desemprego, os membros republicanos do Congresso tam-
bém se esforçaram em relacionar a política dos Estados 
Unidos para a Colômbia a uma questão de fundamental 
importância para praticamente todos os setores domésti-
cos, embora os defensores domésticos primários do CFTA 
fossem as corporações multinacionais que ganhavam sig-
nificativamente a partir de sua aprovação. Jogando com a 
opinião pública, no meio de uma crise econômica aguda, 
senadores republicanos e representantes usaram discur-
sos, resoluções e cartas para descrever o CFTA como uma 
maneira rápida e sem custo de criar empregos nos Esta-
dos Unidos e opor resistência potencial ao Executivo para 
a sua aprovação. Como o republicano, representante da 
Califórnia, Dreier afirmou:

Temos uma taxa de desemprego superior a 10% e pensamos 
– tanto democratas como republicanos – que é uma ideia 
muito boa para o presidente se concentrar na criação de 
empregos e no crescimento econômico. [...] Ele tem uma 
excelente oportunidade para adotar o caminho que eu 
acredito que seria o mais forte, o mais ousado e o mais 
dinâmico para o crescimento econômico, e isso significa 
enviar para o Capitólio três acordos comerciais pendentes: 
Panamá, Colômbia e Coreia do Sul (Congressional Record 
Daily, 2010).
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Poderíamos ter esperado o crescimento da população 
latina nos Estados Unidos para criar pressão social a fim 
de recalibrar as relações com a América Latina, mas essa 
comunidade é dividida. Cubano-americanos se concentram 
em Cuba ou em países que acreditam ser aliados de Cuba. 
Mexicano-americanos, o maior segmento de latinos étni-
cos, tendem a não se concentrar em política externa e a 
se preocupar com questões domésticas, como a economia, 
o emprego, o acesso aos cuidados de saúde e educação, e 
com a imigração. Mesmo quando os latinos não cubanos se 
preocupam com questões de política externa, a administra-
ção Obama tende a ignorá-los, assumindo que eles não vão 
votar em republicanos.

Choques externos
Com relação à Colômbia vários choques podem ter atingido 
a política, inclusive o fato de o governo colombiano come-
ter graves violações aos direitos humanos, o ressurgimento 
de grupos paramilitares, a extensa evidência de continui-
dade nas conexões governamentais com os paramilitares, 
os níveis recordes de produção de coca andina em um 
momento em que o apoio antidrogas dos Estados Unidos 
também estava perto de seu pico, e o escândalo envolvendo 
o serviço de inteligência interna da Colômbia, o Departa-
mento Administrativo de Segurança (DAS, na sigla em espa-
nhol) em 20092.

No entanto, nenhum desses fatores exógenos repre-
sentou um choque suficiente para impulsionar a grande 
mudança política, exemplificando que os paradigmas de 
política externa podem suportar os “testes de realidade” de 
dados que demonstram o fracasso da política. Hall (1993, 
p.280) sugere que – embora “um paradigma de política 

2 Sobre o escândalo envolvendo paramilitares infiltrados no DAS, matando um 
acadêmico e espionando oponentes do presidente Uribe, ver BBC News: Latin 
America and Caribbean (2011).
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possa ser ameaçado pelo aparecimento de anomalias, 
ou seja, pelos desenvolvimentos que não são totalmente 
compreensíveis [...] dentro dos termos do paradigma” –, 
muitas vezes, eles são ampliados para incorporar tais ano-
malias. Ao insistir sobre a eficácia da política dos Estados 
Unidos para a Colômbia com relação ao alcance de uma 
série de objetivos estabelecidos e, geralmente, desculpan-
do a violação de direitos humanos do governo colom-
biano, o presidente Obama, de forma eficaz, desviou a 
atenção de acontecimentos que poderiam ser catalisados 
em uma mudança política para uma dimensão diferente 
da que havia sido estabelecida pelas duas administrações 
anteriores. No que diz respeito às metas de redução de 
medicamentos e estratégias da política, relatórios de peri-
tos sobre a “manipulação de dados e diagnósticos [...]”, a 
fim de consolidar o “sucesso da estratégia”, sugerem que 
as autoridades americanas têm-se esforçado para moldar 
a realidade a fim de adequá-la ao paradigma da política 
(Meza, 2010).

A política sob Obama se torna mais fácil de entender 
quando se compreende os paradigmas da política externa 
dos Estados Unidos como resistentes à mudança, molda-
da por atores e grupos entrincheirados “nos bastidores”. 
Essa política é alterada apenas quando potenciais “condu-
tores” de mudanças – decorrentes da liderança executiva, 
da burocracia da política externa, do eleitorado nacional, 
ou de choques externos – intervêm para superar a inércia 
política geral. Dada a “economia da atenção” e o limitado 
capital político do presidente, bem como a falta de peso da 
política externa para a América Latina do ponto de vista 
da maior parte da população do país, não é surpreendente 
que Obama não use essa influência limitada para empur-
rar uma mudança na política para a América Latina, uma 
região sobre a qual os eleitores americanos tendem a pres-
tar pouca atenção. Na América Latina, ele teria certamente 
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enfrentado resistência significativa, inclusive de políticos 
titulares que dominam um dos Estados americanos mais 
críticos para manter a presidência. Tampouco é prová-
vel que o impulso para a mudança política viesse de uma 
política externa  burocrática, composta principalmente de 
atores que, em administrações anteriores, desempenharam 
papéis-chave na definição e na promoção do quadro que 
definiu as relações entre Estados Unidos e América Latina 
na última década. Finalmente, a relação fundamental com 
a Colômbia, assim como com o México, envolvido em vio-
lência e criminalidade, exemplifica como a política exter-
na dos Estados Unidos é resistente às “anomalias” empíri-
cas que devem desafiar sua validade. Em vez de reavaliar o 
paradigma de política para levar em conta essa realidade, 
os políticos, sob Obama, insistiram no sucesso do quadro, a 
ponto de negociar os fatos para se ajustar à teoria. A inércia 
prevaleceu sobre a mudança que talvez se acreditasse que 
um dia aconteceria.

Uma estratégia emergente dos Estados Unidos 
direcionada ao regionalismo?
A inércia em Washington não implica uma ausência de 
mudança nas relações entre Estados Unidos e América 
Latina. De fato, o terreno das relações internacionais no 
hemisfério permanece em estado de mudança. Padrões 
de interação da América Latina com o país serão depen-
dentes de uma série de fatores, trajetórias abrangentes de 
relações bilaterais e da tendência de mudanças rápidas no 
cenário do regionalismo. Com relação aos fatores específi-
cos de cada país, será especialmente significativa a dinâmica 
de cooperação entre Estados Unidos e México sobre ques-
tões relacionadas com a segurança sob o governo Peña Nie-
to, devido ao antagonismo popular ao Plano Mérida, bem 
como os resultados das eleições presidenciais na Colômbia, 
El Salvador e Honduras durante 2014.
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No que diz respeito às configurações regionais, incerte-
zas não faltam. Uma delas diz respeito ao destino da Vene-
zuela liderada pela aliança da Alba, a qual sucessivas admi-
nistrações dos Estados Unidos têm combatido, na sequência 
da morte do presidente Chávez, em março de 2013. Outra 
se relaciona com a trajetória dos blocos e das organizações 
regionais que surgiram nos últimos anos, como a Unasul e 
a Celac – que excluem Estados Unidos e Canadá –, e com a 
relação entre essas entidades e a OEA.

Tradicionalmente, a OEA havia sido o instrumento pre-
ferido de Washington para a cooperação hemisférica, uma 
reivindicação que persiste na imaginação dos países da Alba 
que se irritaram com as pressões dessa organização sobre  
questões relacionadas com os direitos humanos. Na realida-
de, as administrações recentes dos Estados Unidos têm feito 
pouco para reforçar a relevância da OEA e vêm minando 
repetidamente a liderança do secretário-geral José Miguel 
Insulza. A fracassada Cúpula das Américas, em Cartagena, 
em 2012 – durante a qual o presidente Barack Obama foi 
pego totalmente de surpresa pela crítica em coro dos países 
latino-americanos sobre a política de drogas, Cuba e outras 
questões –, ressaltou o grau em que a OEA tem sido enfra-
quecida e deixado de servir como uma ferramenta para a 
hegemonia norte-americana. 

A disposição do governo de Obama em atender às con-
cessões políticas exigidas por parte dos governos latino-
-americanos, especialmente com relação à participação de 
Cuba, irá determinar se haverá outra cúpula da OEA em 
2015, ou se, em vez disso, deixará de existir um local insti-
tucional para reunir os líderes de todos os países do hemis-
fério. Oficialmente, o Executivo continua empenhado na 
OEA, citada por um porta-voz do Departamento de Estado 
em 2013 como “a organização multilateral preeminente, 
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que fala para o hemisfério”3. Mas espera-se resistência do 
Congresso e da burocracia, e, possivelmente, do secretário 
de Estado John Kerry, que ainda no Senado juntou vários 
de seus colegas de ambos os partidos políticos para publicar 
uma carta aberta ao Departamento de Estado em 2012, ale-
gando que a OEA “está deslizando para uma paralisia admi-
nistrativa e financeira” que poderá levar à sua “irrelevância” 
(Gómez, 2013).

Se os Estados Unidos são ambivalentes com relação à 
OEA, o prestígio da organização é ainda mais tênue para os 
países da Alba, para Cuba e, cada vez mais, para o Brasil. É 
nesse contexto que alguns latino-americanos defensores do 
fortalecimento da Unasul e da Celac veem essas entidades 
como facilitadoras de um aprofundamento da autonomia 
dos Estados Unidos. Washington tem sido cauteloso para não 
desafiar abertamente as iniciativas latino-americanas, mas 
alguns funcionários expressam privadamente desconforto 
por terem sido excluídos das discussões regionais conduzidas 
pelo Brasil e pela Venezuela. Essa preocupação pode expli-
car por que a administração Obama manifestou interesse em 
renovar os laços com os principais aliados latino-americanos 
sob a rubrica de mecanismos regionais de cooperação volta-
dos para o interesse comum na Ásia e no Pacífico.

A aparente mudança para situar as relações da Améri-
ca Latina em um contexto mais amplo da Ásia-Pacífico tem 
sido largamente apresentada em termos econômicos, em 
vez de considerá-la pelo viés das políticas internas, embora 
represente também uma resposta ao aumento de vinte vezes 
do comércio da China com a região ao longo dos últimos 
quinze anos4. Há também um sinal inequívoco de que a 
liberalização do comércio continua a ser um princípio fun-

3 Mark Toner, porta-voz do Departamento de Estado, citado por Zolotoev (2011).
4 Ver Hershberg, “The global crisis and Latin American economies: an overview of 
impacts and responses”.
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damental de orientação do pensamento dos Estados Unidos 
sobre as relações econômicas no hemisfério, e, com efeito, 
permanece um paradigma que tem se destacado por déca-
das. O eixo central dessa mudança é a Parceria Transpacífico 
(Trans-Pacific Partnership – TPP), também conhecida como 
Acordo de Parceria Econômica Estratégica Transpacífico: um 
acordo de livre-comércio multilateral que visa reduzir as bar-
reiras tarifárias e não tarifárias para impulsionar o comércio 
e o investimento. Originalmente formado por Chile, Brunei, 
Nova Zelândia e Cingapura, em 2006, hoje, mais cinco países 
estão negociando a participação no grupo: Austrália, Malá-
sia, Peru, Estados Unidos e Vietnã. Outros, como o México, a 
Colômbia, o Canadá e o Japão, consideram fazê-lo. 

Falando em uma conferência do Banco Interamericano 
de Desenvolvimento, em 2013, o subsecretário de Comér-
cio Internacional dos Estados Unidos, Francisco Sánchez, 
se referiu 

[...] ao quadro para o acordo da Parceria Transpacífico 
como um marco de realização porque ele contém todos os 
elementos considerados desejáveis para acordos comerciais 
modernos: remove todas as barreiras tarifárias e não 
tarifárias ao comércio, tem uma abordagem regional para 
promover o desenvolvimento da produção e da cadeia de 
suprimentos, e facilita a burocracia reguladora, limitando 
os fluxos transfronteiriços (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento).

O grau em que a Parceria Transpacífico tornou-se 
central para a visão dos tomadores de decisões políticas e 
para os laços dos Estados Unidos com a região é evidente 
em declarações oficiais. A repórteres – depois da visita do 
presidente Obama ao México e à Costa Rica, em maio de 
2013 –, o conselheiro de Segurança Nacional para a Amé-
rica Latina, Ricardo Zuniga, ressaltou
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[...] a relação estratégica entre Estados Unidos e México, 
que resulta em parte dos US$ 1,5 bilhão no comércio diário 
entre os dois países, e a economia de meio trilhão de dólares 
que existe conosco [...] bem como o nosso trabalho em 
instituições globais e em mecanismos globais, como o G-20 e 
a nossa [...] participação conjunta na Parceria Transpacífico.

Mas a inclinação em direção à Ásia-Pacífico como um 
ímã para os laços entre Estados Unidos e América Latina 
não se limita à citada parceria comercial. A crescente ênfa-
se colocada sobre o fortalecimento dos laços dos Estados 
Unidos com a Aliança do Pacífico – composto por Chile, 
Colômbia, México e Peru – sugere que Washington preten-
de avançar em uma agenda regional mais ampla e alternati-
va. Essa mudança vem, não por coincidência, no momento 
em que a cooperação do hemisférico atinge Washington de 
forma tão evasiva e quando os crescentes sinais de desunião 
levam os condutores regionais de política a perceber uma 
oportunidade de interromper um projeto do Brasil – líder 
da América do Sul – de separar os membros da Aliança do 
Pacífico. A administração Obama tem sido encorajada com 
sinais de que o seu envolvimento com a Aliança é bem-
-vinda, declarando depois da visita de Biden à região, em 
maio de 2013, que “os Estados Unidos (desejam) desempe-
nhar um papel de apoio, para assumir status de observador” 
(Sullivan, 2013). E enquanto essa declaração teve o cuidado 
de incluir o Brasil na lista de países com os quais as relações 
dos Estados Unidos podem ser reforçadas pela participação 
americana na Aliança, certamente não escapa a ninguém 
do Departamento de Estado que o Brasil e os países da Alba 
têm criticado fortemente essa iniciativa tão prejudicial do 
ponto de vista do regionalismo que eles têm defendido ati-
vamente ao longo da última década.

Desenvolvido com uma preocupação permanente com 
a segurança regional, esse ponto de vista revive a aborda-
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gem focada no comércio, que moldou as preferências dos 
Estados Unidos para a América Latina do fim da Guerra 
Fria em diante. Essa abordagem havia sido esquecida ao 
longo da última década, após sua rejeição por uma (hete-
rogênea) maioria dos países sul-americanos. A diferença é 
que agora, em vez de tentar convencer seus vizinhos do sul 
a conviver com um amplo bloco hemisférico liderado pelos 
Estados Unidos, Washington optou por incorporar países 
latino-americanos sintonizados com a sua agenda comer-
cial, com foco centrado na Ásia e no Pacífico.
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Quando dois ou mais Estados decidem cooperar com a pro-
visão de um bem público regional, uma das primeiras deci-
sões a ser adotada, consiste em definir se a cooperação terá 
um caráter fortuito, ad-hoc, ou se será permanente, através 
de canais institucionais. Se a cooperação for instituciona-
lizada, a segunda questão será a seleção institucional, ou 
seja; qual será a instituição que utilizarão para a provisão do 
bem público (Jupille e Snidal, 2005). São várias as opções. 
Os Estados podem utilizar uma instituição por ser a mais 
conhecida e mais eficiente. Também podem selecionar uma 
instituição no catálogo de instituições, dentre aquelas que 
estão concorrendo entre si. Se as instituições que estão no 
catálogo não são satisfatórias, os Estados podem modificar 
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alguma das já existentes, para adaptá-la às novas necessi-
dades. Se nenhuma dessas opções for possível, os Estados 
podem criar uma nova instituição. 

Desde 1983, a Argentina adotou um perfil elevado na 
provisão de três bens públicos regionais: segurança interes-
tatal, democracia e direitos humanos. Entre 1983 e 2001, 
a escolha institucional da Argentina consistiu em utilizar a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) para fortale-
cer os três bens públicos. O primeiro, e mais antigo, foi o 
regime de segurança, articulado em torno do Tratado Inte-
ramericano de Assistência Recíproca (TIAR), da Carta da 
OEA, da Junta Interamericana de Defesa (JID) e do Pacto 
de Bogotá. O segundo bem público foi o regime dos direi-
tos humanos. Constituído a partir da Declaração dos Direitos 
Humanos (que inspirou a criação da Comissão Interamerica-
na de Direitos Humanos) e da Convenção (que criou a Cor-
te Interamericana de Direitos Humanos). O terceiro, e mais 
recente, foi o bem desenhado para defender a democracia, 
articulado em torno da Carta da OEA, da Resolução 1.080 e 
da Carta Democrática.

Contudo, a partir de 2001, a escolha institucional da 
Argentina consistiu em uma combinação de uso, seleção, 
modificação e criação. Por um lado, a Argentina questionou os 
instrumentos de segurança hemisférica e buscou modificá-
-los para reduzir sua importância, investindo tempo e recur-
sos na criação de uma instituição sul-americana, o Con-
selho de Defesa Sul-Americano da União das Nações Sul-
-Americanas (Unasul). Por outro lado, a Argentina deixou 
de usar exclusivamente as normas da OEA para defender 
a democracia e começou a selecionar normas de um catá-
logo estabelecido pela OEA, pelo Mercosul e pela Unasul, 
convocando diversas instituições em diferentes momentos. 
Finalmente, a Argentina continuou utilizando os acordos 
institucionais da OEA para promover e defender os direitos 
humanos. Em síntese, a Argentina fez diversas escolhas ins-

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   66 12/5/13   11:45 AM



67

Federico Merke

Lua Nova, São Paulo, 90: 65-95, 2013

titucionais dependendo do bem público em questão. O país 
vem contribuindo com a criação institucional para coope-
rar com a segurança, com a seleção institucional para pro-
mover a democracia e com o uso institucional para promo-
ver os direitos humanos.

Que fatores explicariam essa variação na escolha insti-
tucional da Argentina? Este trabalho examina as escolhas 
institucionais do país para a provisão de três bens públi-
cos regionais: segurança interestatal, democracia e direitos 
humanos. O estudo se concentra na escolha institucional 
recente (de 2003 em diante) e a contrasta com o passado 
imediato (década de 1990) e o mais distante (desde a cria-
ção da OEA), para identificar as mudanças e continuidades. 

O texto é dividido em duas partes. A primeira examina 
a escolha institucional a partir da teoria das relações inter-
nacionais e fornece um modelo analítico. A segunda parte 
explora a variação de escolha institucional em cada um dos 
bens públicos regionais estudados. Por fim, a conclusão traz 
observações finais para a Argentina e considerações con-
ceituais para a compreensão dos determinantes da escolha 
institucional.

Determinantes da escolha institucional
A variável dependente deste trabalho é a escolha institu-
cional da Argentina. A escolha institucional consiste na 
decisão que os governos fazem sobre qual instituição irão 
utilizar, abrangendo a criação de instituições, sua seleção e 
possível modificação. Esse parâmetro representa as opções 
institucionais que possuem os Estados no momento de coo-
peração. A Figura 1 (Jupille e Snidal, 2005, p.15) representa 
as opções institucionais que possuem os Estados no momen-
to de cooperação. 

O que determina a escolha institucional? Existem ao 
menos duas formas para responder a essa pergunta. A 
primeira sugere que aquilo que determina a escolha ins-
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titucional relaciona-se com a natureza do sistema inter-
nacional. Para o realista, a chave está na distribuição de 
poder, mas, para o institucionalista, está no nível da ins-
titucionalização. A segunda sugere que o que determina 
a escolha institucional está associado à natureza das pre-
ferências domésticas. Vamos analisar as duas teorias sistê-
micas e, em seguida, a teoria das preferências domésticas. 

A escolha institucional é um problema pouco estudado pela 
perspectiva realista, simplesmente porque o realismo considera 
que as instituições internacionais “são basicamente um reflexo 
da distribuição do poder mundial” (Mearsheimer, 1994-95, p.7). 
Tipicamente no raciocínio realista essa perspectiva “sai” pela dia-
gonal nas primeiras bifurcações entre cooperar (multilateralmen-
te) e não cooperar (unilateralmente), entre cooperar de maneira 
aleatória ou institucionalizada. Se, no raciocínio realista, desliza-
-se “em descendente” pela diagonal, a predição realista susten-
ta que os Estados mais poderosos desenharão as instituições que 
melhor maximizarem suas utilidades. Esta é a ideia central da teo-

Figura 1
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ria de estabilidade hegemônica. Em particular, a teoria sustenta 
que são os Estados com maior poder relativo que oferecem ins-
tituições como forma de atenuar os problemas de ação coletiva, 
garantir a estabilidade, incluir potenciais adversários e socializar 
suas preferências. 

No entanto, a teoria de estabilidade hegemônica não 
elabora as possíveis respostas dos Estados menores. Supõe, 
em todo caso, que esses Estados aceitarão a oferta dos mais 
poderosos, porque a estabilidade hegemônica é preferível 
à ausência de coordenação, que conduz a equilíbrios instá-
veis. Com este raciocínio, os Estados que aceitarem a oferta 
do Estado hegemônico farão uso das instituições oferecidas. 
Se continuarem com esse pensamento, será possível afirmar 
que, à medida que aumenta a rejeição à oferta institucio-
nal do Estado hegemônico, a escolha institucional resultará 
no extremo da modificação e da mudança. Em termos mais 
gerais, poderíamos dizer que a escolha institucional será 
uma função da meta procurada pela política externa, que 
poderá ir desde o equilíbrio até o alinhamento. 

A segunda explicação sistêmica, institucionalista, sus-
tenta que os determinantes da escolha institucional rela-
cionam-se com a natureza do problema de cooperação e 
com o status quo institucional (Jupille e Snidal, 2005). Basi-
camente, o problema da cooperação pode ser associado 
com o número de atores envolvidos, o horizonte temporal 
que dispõem e os interesses em jogo de cada ator. O status 
quo institucional refere-se à passagem institucional preexis-
tente à aparição do problema. Se, no momento de apare-
cer o problema, existe uma instituição focal, é possível que 
os Estados façam uso dela1. Este é o cenário pensado pelo 
institucionalismo liberal, no qual instituições fortes dão 

1 Usar uma instituição já conhecida e aceita implica um baixo nível de custos de 
transação e um baixo nível de incerteza. Uma instituição é focal quando provê uma 
solução relativamente satisfatória ao problema de cooperação. Nessa circunstância, 
a paisagem institucional não é problematizada, mas tomada como algo dado.
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forma ao comportamento dos Estados (Keohane, 1993). 
Se existem duas ou mais instituições focais em competição, 
os Estados tentarão selecionar a que melhor lhes convier, 
praticando o que se denomina forum shopping (Hofmann e 
Mérand, 2012)2. Quando não existir uma instituição focal, 
nem instituições alternativas, os Estados modificarão uma 
instituição parar abordar os novos problemas de coopera-
ção3. Finalmente, se não existir uma instituição focal, nem 
um catálogo de instituições para selecionar, nem outra 
para modificar, a conclusão lógica é que, para cooperar 
de maneira institucionalizada, os Estados devem criar uma 
nova instituição4. 

Tanto o realismo, como o institucionalismo oferecem 
importantes aportes para compreender a escolha institucio-
nal da Argentina na cooperação regional pela segurança, 
pelos direitos humanos e pela democracia. Durante os anos  
1990, um dos espaços por meio do qual a Argentina buscou 
expandir seus caminhos com os Estados Unidos foi preci-
samente a OEA e seus discursos sobre segurança, direitos 
humanos e democracia. O alinhamento e o uso da OEA 
caminharam de mãos dadas. Mais tarde, entretanto, em 11 
de Setembro, as mudanças domésticas na Argentina pre-
cipitaram outro rumo. O país começou a se distanciar da 
OEA quando os Estados Unidos passaram a ser vistos como 

2 Nessas circunstâncias, é provável que diferentes organizações internacionais 
concorram para resolver o problema de cooperação. O problema da seleção surge 
quando aumentam os revezes de distribuição. Surge, também, quando existem 
mais interesses em jogo. Nesse contexto, os Estados buscarão solucionar o proble-
ma com a instituição de maior conveniência.
3 Em processos de mudança institucional, os interesses serão maiores. Também se 
elevarão os custos de transição e a incerteza, o que significa que a mudança é mais 
provável quando os horizontes temporais são mais amplos. Por último, as mudan-
ças podem implicar maiores gastos (de funcionários, de logística, de infraestrutura 
etc.), o que sugere que ela é mais provável quando um ou mais Estados poderosos 
estão dispostos a pagar mais que os demais.
4 Dado que o custo, o risco e a incerteza aumentam à medida que nos movemos 
“para baixo” da diagonal, se os atores têm aversão ao risco, então prevalecerão o 
uso e a seleção sobre a mudança e a criação.
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um ator unilateral e imperial e quando a relativa queda 
do domínio e da influência estadunidenses demarcou um 
período de transição para um esquema mundial multipolar. 
Como resultado, a Argentina propôs realizar uma revisão, 
para modificar as atribuições e funções do sistema interame-
ricano de defesa. Trabalhou também, junto ao Brasil, na 
criação de uma instituição sul-americana de defesa. Em sín-
tese, à medida que a Argentina se moveu do alinhamento 
ao equilíbrio, também deslizou “para baixo”, indo do uso à 
criação. Sob o olhar realista, a escolha institucional da OEA, 
pela Argentina, parece ter sido uma função de sua orienta-
ção aos Estados Unidos.

Com base em um enfoque institucionalista, nos anos  
1990, pareceu estar claro que a OEA era uma instituição 
focal na qual predominava o consenso sobre a democra-
cia e a segurança cooperativa. A Argentina avançou com 
passo firme na mesma direção. Hoje, a OEA parece estar 
sobrecarregada de assuntos a serem discutidos e vivencian-
do a queda substancial de recursos materiais e simbólicos 
para enfrentá-los. Observa-se, assim, uma heterogeneida-
de maior de preferências estatais, em que a democracia, 
os direitos humanos e a segurança são valores objetados e 
discutidos pelos principais sócios da organização. A OEA 
parece haver experimentado um ciclo de maior legitimida-
de durante os anos 1990 e um ciclo de declínio nos últimos 
anos, deixando de ser uma instituição focal para ser uma 
instituição que compete com outras organizações regionais 
de menor alcance, caso da Unasul. As propriedades do pro-
blema de cooperação também parecem ter se modificado, 
passando de um cenário de atores com preferências con-
vergentes (nos anos 1990) para um cenário marcado por 
maior grau de heterogeneidade nas preferências. A orien-
tação da Argentina parece haver adotado esse caminho, a 
partir do momento em que ocorreu seu deslizamento do 
uso “para baixo” da diagonal. 
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Ambos os enfoques apontam elementos importan-
tes para explicar a escolha institucional, e a combinação 
deles pode ser mais útil do que se fossem tratados como 
hipóteses mutuamente excludentes. Mas os dois apresen-
tam um problema similar, que se relaciona com a incon-
sistência da política exterior argentina. Tanto o realismo 
estrutural como o institucionalismo sustentam que o Esta-
do é o ator principal da política internacional, definindo 
suas metas de maneira racional e coerente. Isso significa 
que os Estados estabelecem preferências de modo transi-
tivo (por exemplo, não poderiam escolher a criação como 
primeira opção e o uso como segunda), e que essas prefe-
rências se transformam em estratégias consistentes (por 
exemplo, não buscariam ao mesmo tempo o uso e a criação 
institucional). 

Se atentarmos para a política exterior da Argentina 
direcionada à OEA, veremos inconsistência na escolha ins-
titucional, e, ao mesmo tempo, preferência ao uso (direi-
tos humanos), à seleção (democracia) e à modificação/
criação (segurança). Se o realismo argumenta que o ali-
nhamento ou o equilíbrio são levados a cabo pelo Esta-
do em seu conjunto, o caso argentino mostra instância de 
alinhamento (direitos humanos) e oscilação (segurança) 
nos extremos, reservando à democracia um lugar interme-
diário entre ambas as estratégias. Algo similar ocorre com 
a explicação institucionalista, que dá conta da tendência 
geral (do uso à criação), mas não o faz quando se pensa nas 
variações entre temas dentro de uma mesma organização. 
Em matéria de direitos humanos, por exemplo, a OEA 
continua sendo a instituição principal para a Argentina. Já 
a Carta Democrática permanece no “catálogo” normativo 
da Argentina, mesmo que em competição (não necessaria-
mente em conflito) com o Protocolo Adicional da Unasul 
e com o Protocolo de Ushuaia, do Mercosul. Finalmente, 
o sistema interamericano de segurança é fortemente cri-
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ticado pela Argentina, que busca reformá-lo ou simples-
mente deixá-lo morrer. 

Para corrigir esse problema, é preciso recorrer à 
segunda forma de analisar a escolha institucional e pen-
sar na natureza das preferências domésticas. O enfoque 
doméstico liberal afirma que a relação entre o Estado e a 
sociedade é um fator central que configura a ação externa 
dos Estados. Enquanto o realismo estrutural considera a 
distribuição de capacidades e o institucionalismo analisa 
a distribuição da informação, o enfoque liberal doméstico 
sustenta que as preferências são analiticamente prévias às 
capacidades e à informação, e, portanto, ajudam a definir 
as condições em que os supostos institucionalistas e realis-
tas se sustentam (Moravcsik, 1997). Uma vez que identifica 
os atores domésticos mais importantes e suas preferências, 
o enfoque liberal considera de que modo essas preferên-
cias convergem nos níveis mais altos de decisão. O resul-
tado, então, é que não existe, como acreditam os realistas, 
um Estado racional e unitário que conhece objetivamen-
te seu interesse nacional. O que existe é um Estado que 
representa algum conjunto da sociedade, e que nem sem-
pre terá a capacidade de agregar preferências de maneira 
consistente. 

A partir de um enfoque inspirado no ecletismo ana-
lítico (Katzenstein e Sil, 2010), o trabalho analisa a esco-
lha institucional da Argentina para cooperar em seguran-
ça, democracia e direitos humanos. Para isso, considera a 
natureza do poder e as instituições vinculadas a cada um 
desses três bens públicos. A seguir, analisa as preferências 
domésticas para cada bem. Por questões de espaço, este 
artigo apresenta esses dois níveis de análise de maneira 
sucinta, buscando apenas mostrar como o poder e as insti-
tuições interagem com as preferências da Argentina.
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O regime interamericano de segurança e a escolha 
institucional da Argentina
O regime interamericano de segurança foi essencialmente 
uma construção hegemônica oferecida pelos Estados Uni-
dos, que trabalhou sob os pressupostos da teoria de estabi-
lidade hegemônica. Primeiro, mesmo que os players fossem 
muitos, a hegemonia desse país serviu para garantir a segu-
rança e pressionar os Estados da região a aceitar sua oferta 
institucional. Segundo, as perspectivas de cooperação, com 
o tempo, tornaram-se sólidas em um hemisfério bastante 
alienado, mas alinhado aos Estados Unidos com seus valo-
res e visões de mundo. Terceiro, a vinculação temática e a 
capacidade de pagamentos laterais por esse país aumenta-
ram as possibilidades de cooperação. Muitos Estados viram 
nos Estados Unidos um potencial provedor de crédito, de 
ajuda, de segurança e de armas, com isso, o TIAR foi con-
siderado uma peça a mais de barganha bilateral. Quarto, a 
informação foi fluida em seus começos através da OEA e da 
JID, ajudando a atenuar a surpresa militar. 

A garantia de segurança se estruturou em torno da 
Junta Interamericana de Defesa (criada em 1942) e do 
TIAR (firmado em 1947), continuando com o estabe-
lecimento da OEA (em 1948) e, posteriormente, com o 
Colégio Interamericano de Defesa (CID)(em 1962). Os 
Estados Unidos pagaram por essas iniciativas e a OEA foi 
a instituição focal que procurou articular, nem sempre 
com êxito, as diferentes peças institucionais e jurídicas. 
Durante boa parte da Guerra Fria, o nível de convergência 
nas preferências foi substantivo, e a lógica do regime foi 
essencialmente da segurança coletiva. A União Soviética 
(como poder) e o comunismo (como ideia) foram defini-
dos como a principal ameaça à região e estruturaram boa 
parte dos conflitos entre e dentro dos Estados locais.

Terminada a Guerra Fria, a sensação de ameaça compar-
tilhada foi decrescendo. As preferências em torno das defi-
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nições de defesa e segurança e das forças armadas tornaram-
-se cada vez mais divergentes. A segurança coletiva foi dando 
lugar à segurança cooperativa, mais concentrada na pre-
venção e construção de confiança, que na reação conjunta 
perante ameaças externas. Paralelamente a essa prática wes-
tfaliana, surgiu uma lista de novas ameaças “pós-westfalianas”, 
como o narcotráfico, o terrorismo e o crime organizado. 

Após o 11 de Setembro, as duas opções temáticas – anti-
gos e novos temas de segurança – foram se fundindo em 
uma opção mais ampla. A heterogeneidade de preferências 
vem dominando, desde então, os debates hemisféricos, e a 
existência de muitos players no hemisfério já não é tão debi-
litada pela hegemonia dos Estados Unidos, que está em um 
de seus pontos mais baixos de sua história nas Américas. O 
país não parece disposto a pagar por maior cooperação ins-
titucionalizada, como fez em 1945. A crise de orçamento da 
OEA e da JID são um indício desse fato. Quanto à perspecti-
va temporal, os Estados da região parecem ter assumido que 
haverá uma queda (mesmo que lenta) dos Estados Unidos e 
apostado na ascendência do Sul Global, composto de múl-
tiplas alianças. Nem a vinculação temática parece oferecer 
muitos incentivos de cooperação, sob a ameaça de que não 
cooperar em um tema tenha custos na cooperação em outros. 

O fim da Guerra Fria e o regresso da democracia, de 
um lado, e as divergências entre Estados Unidos e América 
Latina, de outro, fizeram o regime de segurança cair em 
desuso. Hoje, o TIAR não goza de legitimidade e é pouco 
utilizado. A JID é pouco operativa e enfrenta sérias restri-
ções de orçamento, possui poucos funcionários e é pouco 
demandada. Trata-se de um regime de segurança que, no 
início, demonstrou ter capacidade para alterar a conduta 
dos Estados, em particular quando o TIAR foi invocado, 
mas, hoje, seu nível de institucionalização está no ponto 
mais baixo e faz tempo que deixou de ser uma instituição 
focal. Isso não significa ausência de conflitos e de interes-
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se sobre como viabilizar essas instituições. Significa que o 
contexto atual combina baixo nível de institucionalização  
com alto nível de heterogeneidade nas preferências, o que 
dificulta uma revisão substantiva do regime. 

Diante de um regime hemisférico em declínio, a América 
do Sul experimenta a ascensão de um fórum regional, a Una-
sul, que contempla entre suas tarefas a cooperação de seus 
membros no campo de defesa. Com efeito, uma das agências 
que mostrou vitalidade desde o começo foi o Conselho de 
Defesa Sul-Americano (CDS). Entretanto, essa situação con-
vive com outra: trata-se de uma divergência de orientações 
entre os Estados da região. Alguns países, como a Colômbia, 
por exemplo, põe o foco de seu interesse na segurança e con-
sideram que os Estados Unidos podem cooperar para provê-
-la. Outros, como Venezuela e Bolívia, têm mais interesse na 
soberania e na defesa do regime político vigente em seu país 
e consideram que os Estados Unidos são a principal ameaça. 
Outros ainda, como a Argentina, priorizam a autonomia e 
preferem se manter distantes dos Estados Unidos e reduzir 
as probabilidades de que este atue de maneira unilateral. E 
finalmente o Brasil prefere investir na projeção regional e 
global e considera a autonomia tão importante como a coo-
peração entre países de maior poder relativo, aqueles que, 
no final, irão lhe conceder maior legitimidade internacional. 

As preferências argentinas
A orientação da Argentina no que diz respeito ao regime 
de segurança da América do Sul esteve pautada por uma 
preferência que se manteve relativamente estável ao longo 
de diferentes governos: não aceitar respostas operativas que 
envolvam ações comuns no plano militar. Com o regresso 
da democracia, em 1983, uma segunda preferência, com-
partilhada por governos radicais e peronistas, dominou a 
orientação do país: não aceitar princípios normativos nem 
regras operativas que reduzissem a separação entre defesa 
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e segurança. Finalmente, uma terceira preferência consistiu 
em utilizar a OEA como fórum relevante para expor a defe-
sa da soberania sobre as ilhas Malvinas. De fato, a Argentina 
usou o TIAR em duas ocasiões, a primeira em 1982 durante 
o conflito com o Reino Unido e a segunda em 2001 perante 
o ataque das torres gêmeas em 11 de Setembro. 

Com o fim da Guerra Fria, a Argentina promoveu, de 
maneira sensível, a discussão sobre segurança no contexto 
da OEA e apoiou, com entusiasmo, a segurança cooperativa, 
uma forma de pensar a segurança que envolve o diálogo e a 
cooperação entre Estados através da consulta e do fortaleci-
mento da confiança. O país também aderiu aos princípios do 
controle civil das forças armadas e da transparência do gasto 
militar. O alinhamento com os Estados Unidos veio de mãos 
dadas com o uso da OEA para os assuntos de segurança.

O 11 de Setembro, a perda de poder relativo da OEA 
e a instauração de uma nova aliança política na Argentina, 
a partir de 2003, fizeram com que o país deixasse de usar 
a OEA e começasse a criticar a organização, que passou a 
ser vista como muito controlada pelos Estados Unidos, ao 
menos no plano da segurança. A partir de 2003, a Argenti-
na se aliou ao grupo Aladi para promover uma JID não ope-
rativa, e, anos mais tarde, deixou de enviar estudantes ao 
Colégio Interamericano. Em 2010, na Cúpula de Ministros 
da Defesa das Américas, realizada em Santa Cruz de la Sier-
ra, o país propôs revisar a missão e os instrumentos do siste-
ma interamericano de defesa. Em março de 2012, a repre-
sentação permanente na OEA apresentou um documento 
com críticas à JID, afirmando que a organização avança em 
tarefas que não lhe foram delegadas e questionando a lide-
rança canadense por dirigir as ações da JID às preferências 
do Canadá e dos Estados Unidos5.

5 O documento sustentou que a JID “gasta recursos humanos e financeiros que 
não redundam em benefícios reais e efetivos [...] para a realidade interamericana” 
(Argentina, 2012).
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Houve um olhar crítico ao TIAR, que, nas palavras de 
Jorge Arguello, embaixador nas Nações Unidas entre 2007 
e 2011: “ficou sepultada no Atlântico Sul”. Em abril de 2012, 
o então vice-ministro de Defesa, Alfredo Forti, se referiu ao 
“anacronismo da instituição militar continental” que “ainda 
hoje não reflete, em nível interamericano, o esquema pró-
prio de um Estado de direito” (Forti, 2012). Durante o pri-
meiro mandato de Cristina Kirchner, e a seu pedido, o Gru-
po Militar (uma representação do Comando Sul na Argen-
tina), teve de deixar seus escritórios localizados no Edifício 
do Estado Maior. O governo limitou o contato direto des-
se grupo com as forças armadas do país e retirou o apoio 
militar argentino do Comando Sul e da Joint Interagency 
Task Force South, localizada na Flórida. Dispôs-se ainda a 
não enviar apoio à Quarta Frota, com sede em Mayport,  
também na Flórida. Finalmente, a Argentina retirou o 
representante do Ministério de Defesa na JID, que hoje é 
atendido pelo adido militar na Embaixada Argentina em 
Washington (Verbitsky, 2012).

O distanciamento do país das instituições da defesa da 
OEA se contrapõe à sua aproximação da proposta brasileira 
de criar um Conselho de Defesa Sul-Americano da Unasul. A 
Argentina tem sido um dos Estados mais ativos da região para 
sua promoção e consolidação como um espaço de coopera-
ção. É a sede do Centro de Estudos Estratégicos desse Conse-
lho, e um ponto focal para a discussão de suas atividades. 

Essa movimentação relaciona-se, em parte, com a perda 
do espaço da chancelaria no manejo da relação com a OEA 
em matéria de defesa e segurança (a Argentina, por exem-
plo, não contava com embaixador na OEA entre 2010 e 
2013) e com uma maior presença do Ministério de Defesa. 
Esse ministério participa das reuniões da CSH por meio de 
seu attaché em Washington. Também tem um papel impor-
tante na relação com a Junta Interamericana de Defesa e o 
Colégio Interamericano de Defesa, âmbitos pouco visitados 
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pelos diplomatas sediados na representação em Washing-
ton. E, ainda, a defesa tem um papel central na Conferência 
de Ministros de Defesa das Américas, fórum especial onde 
se discutem a agenda do regime interamericano. 

Da modificação da OEA à criação do CSD
A escolha institucional da Argentina parece determinada 
por uma combinação de fatores sistêmicos e domésticos. A 
OEA deixou de ser uma instituição focal para a condução da 
segurança, o que incentiva a Argentina a procurar modificar 
o Sistema Interamericano de Defesa, por um lado, e criar 
instituições sul-americanas, por outro. Apesar da tentativa 
dos Estados Unidos para fortalecer o regime hemisférico, 
não está claro quão disposto esse país estava para encarar o 
papel de estabilizador hegemônico. A Argentina, entretanto, 
rejeita as preferências estadunidenses, e essa rejeição parece 
surgir nas preferências domésticas dos atores mais envolvi-
dos na discussão pela defesa e segurança. Finalmente, a exis-
tência da uma alternativa como a Unasul, e seu Conselho de 
Defesa Sul-Americano, reforça a preferência por um baixo 
investimento no nível da OEA e abre a possibilidade de pen-
sar a defesa regional em termos subsidiários, isto é, não fazer 
em nível hemisférico o que pode ser feito em nível regional. 
Em resumo, não existe hoje na Argentina, uma aliança de 
atores interessados em fortalecer o regime interamericano. 
A preferência dominante tem seu ponto focal, além da Pre-
sidência, no Ministério de Defesa, e, até o momento, a chan-
celaria não tem capacidade de veto. 

O regime interamericano de democracia e a escolha 
institucional da Argentina
Diferentemente de sua ação no regime de segurança, os 
Estados Unidos não foram um provedor da democracia 
na região. Os governos anticomunistas, mesmo que auto-
ritários, foram preferidos aos governos de esquerda, mes-
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mo que democráticos. O fim da Guerra Fria alterou essa 
lógica e os Estados Unidos utilizaram o momento para 
fortalecer a democracia. Assim, o regime democrático 
está em construção desde os anos 1990. Mesmo que rela-
tivamente jovem comparado com o regime de defesa, sua 
evolução tem sido intensa e hoje a região conta com uma 
grande quantidade de normas hemisféricas e regionais 
que protegem a democracia como bem público regional. 
Lautaro Ramírez (2011) identifica dezessete instrumentos 
internacionais (entre declarações e tratados) que prote-
gem os sistemas democráticos nas Américas, sete da OEA, 
quatro do Mercosul e seis da Unasul. Desses dezessete, 
três são peças centrais para a América do Sul: o Protocolo 
de Ushuaia, do Mercosul (de 1998), a Carta Democráti-
ca Interamericana (de 2001) e o Protocolo Adicional da 
Unasul (de 2010). 

A Carta Democrática Interamericana é atualmente a 
peça central do regime. De acordo com o Comitê Jurídico 
Interamericano, o objetivo central da Carta foi “atualizar, 
interpretar e aplicar a Carta fundamental da OEA em maté-
ria de democracia representativa”, apontando um “desen-
volvimento progressivo do direito internacional” (CJI/RES 
159 LXXV-O/09). Sua existência relaciona-se com duas situ-
ações: por um lado, os governos fortaleceram o compromis-
so com a democracia por temer uma regressão autoritária; 
por outro, optaram pela Carta como forma de aumentar a 
credibilidade de suas políticas públicas. 

A Carta foi invocada a primeira vez em 2002 quando o 
presidente Hugo Chávez, da Venezuela, sofreu um golpe 
de Estado. A OEA condenou o golpe e ajudou na medição 
entre governo e oposição. Em doze anos de existência, a 
Carta auxiliou a atuação prévia da OEA em ao menos sete 
situações: em 2002, na Venezuela; em 2005, na Nicarágua; 
em 2005 e 2010, no Equador; em 2008, na Bolívia; em 
2009, na Guatemala; e, em 2010, no Haiti. 
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Apesar de a Carta Democrática ser um ponto focal, não 
é o único para a América do Sul. O Mercosul e a Unasul 
se converteram também em pontos focais; por isso, a pai-
sagem institucional oferece um “catálogo” de instituições 
competindo para resolver crises democráticas. Além disso, 
as normas da Unasul e do Mercosul parecem ter assumi-
do maior sentido nos últimos anos e foram utilizadas nos 
conflitos ocorridos na Bolívia em 2008, no Equador em 
2010 e no Paraguai em 20116. A percepção que domina 
vários países da região é que o compromisso da Carta Inte-
ramericana parece estar sujeito aos interesses dos Estados 
Unidos. A crise democrática em Honduras deixou vislum-
brar que os Estados Unidos optaram pela estabilidade do 
regime antes da democracia. Honduras dividiu de algum 
modo a região, com uma América do Sul menos inclinada 
a negociar com o presidente de fato, e uma América do 
Norte mais pragmática em seu enfoque de conflito.

Mesmo que a preferência geral das elites políticas 
argentinas pela democracia tenha sido estável e venha cres-
cendo desde 1983, as posições argentinas diante de diversas 
crises democráticas foram evoluindo em dois sentidos. Por 
um lado, a Argentina mostra, desde os anos 1990 até então, 
um endurecimento de suas posturas perante as crises demo-
cráticas. Por outro lado, mostra distintos graus de investi-
mento institucional, aumentando sua ação no fortalecimen-
to democrático no Mercosul e na Unasul, e mantendo seu 
compromisso na OEA. Nesse sentido, a escolha institucio-
nal da Argentina se aproxima da seleção.

O endurecimento da posição argentina se manifesta 
ao comparar a postura benigna adotada diante do assassi-
nato, em março de 1999, de Luis Maria Argaña, vice-presi-

6 É pelo menos curioso observar que a Decisión 26/2012 da Unasul, que suspen-
deu o Paraguai da entidade, em junho daquele ano, invocou os compromissos 
da Unasul, do Mercosul e da Celac com os princípios democráticos, omitindo, 
porém, a Carta Interamericana, subscrita pelo Paraguai.
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dente do Paraguai, e da denúncia de fraude feita por Ale-
jandro Toledo contra o então presidente do Peru, Alberto 
Fujimori. Logo após a Carta e a crise institucional que a 
Argentina viveu no fim de 2001 e começo de 2002, as pos-
turas se tornaram mais firmes. Em 2003, a crise na Bolívia, 
que resultou na renúncia do presidente Gonzalo Sanchez 
de Lozada e na assunção de Carlos Mesa foi um ponto 
de inflexão. A Argentina foi mais longe do que a posição 
fixada pela OEA (chamar ao diálogo, primeiro, e, depois, 
parabenizar pela sucessão constitucional) e decidiu enviar 
um representante da chancelaria, Eduardo Sguiglia, que 
afirmou que a missão da Argentina era “ajudar a garantir 
a continuidade institucional”. Essa postura, mais ativa que 
a da OEA, coincidiu com a posição adotada pelo Brasil. 
Os enviados desses dois países tiveram papel central na 
resolução da situação, dialogando e construindo acordos 
com Evo Morales, a COB (Central Operária Boliviana),  o 
líder sindical e presidente do Movimento Indígena Pacha 
Kuti, Felipe Quispe, o exército, a igreja e a embaixada dos 
Estados Unidos. Assim, a Bolívia estabeleceu um olhar 
mais regional que hemisférico da democracia e, portanto, 
uma escolha institucional centrada na seleção. 

Essa visão se consolidou em 2005, quando novamente 
os protestos forçaram o presidente boliviano Carlos Mesa 
a apresentar sua renúncia e convocar eleições. Novamen-
te, a OEA e a Argentina tomaram diferentes caminhos. A 
OEA se limitou a oferecer respostas diplomáticas por meio 
de uma declaração em que lamentou a situação, reconhe-
ceu os esforços de Mesa e pediu aos lideres bolivianos que 
resolvessem a crise democraticamente. Já a Argentina e o 
Brasil atenderam ao pedido de ajuda do próprio Carlos 
Mesa, exercendo papel-chave nesse conflito. 

O caso do Equador, em 2005, quando o presidente 
Lucio Gutiérrez foi substituído irregularmente por seu 
vice-presidente, Alfredo Palácio, mostrou a Argentina 
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e a OEA mais próximos que nas crises anteriores, não 
tanto por ter havido mudança na posição da Argentina, 
mas sim porque a própria OEA mostrou maior compro-
metimento, invocando, dessa vez, a Carta Interamericana 
Democrática e supervisionando a seleção dos juízes da 
nova Corte Suprema. O governo argentino manifestou 
sua preocupação pela “grave crise institucional” que atra-
vessava o Equador. Néstor Kirchner também invocou a 
Carta, solicitando que, conforme seus princípios, se pre-
servara e fortalecera a institucionalidade democrática. 
Nessa ocasião, a seleção beneficiou a OEA. 

A partir de 2008, o Mercosul e a OEA começaram a 
conviver com a Unasul como outro fórum para elevar 
demandas democráticas na região. Em 2008, por exemplo, 
diante do instável panorama político que ameaçou a con-
tinuidade de Evo Morales no poder, tanto a OEA como a 
Unasul se mobilizaram diplomaticamente para dissuadir 
as forças que ameaçavam destituir o presidente. As duas 
organizações enviaram observadores e promoveram o diá-
logo. O conflito foi abordado na cúpula da Unasul, duran-
te a qual os presidentes argentino e brasileiro afirmaram 
que a América do Sul havia dado um exemplo de como 
construir multilateralismo apesar das diferenças. Pontu-
almente, Kirchner sinalizou que, na Unasul, “houve una-
nimidade para ajudar a Bolívia na defesa da democracia 
e o diálogo para solucionar a crise interna”, que “o exer-
cício de multilateralidade é uma convicção das regiões  
emergentes”, e que se aclarou “o respaldo absoluto a todos 
os países cujas democracias são frágeis e suas instituições 
necessitam do apoio internacional” (Malamud, 2008). Um 
elemento que fortaleceu o papel da Unasul foi a denúncia 
que Evo Morales fez contra os Estados Unidos, acusando-o 
de estar envolvido nos protestos contra seu governo. 

A Unasul exerceu novamente seu protagonismo em 
junho de 2009, quando Manuel Zelaya, presidente de Hon-
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duras, foi expulso do país em aberta violação à democracia.  
A OEA condenou o golpe e invocou a Carta. A Unasul con-
denou o golpe, exigiu o retorno de Manuel Zelaya à pre-
sidência e não reconheceu o governo do eleito Porfirio 
Lobo. Honduras foi suspensa da OEA e aceita novamente 
em junho de 2011, um ano e meio depois de Porfirio Lobo 
assumir a presidência. Com o tempo, a Argentina foi se dis-
tanciando da posição da OEA, especialmente quando os 
Estados Unidos reconheceram o governo de Porfirio Lobo, 
seguido pela Colômbia e pelo Chile. O governo argentino, 
entretanto, concordou com as conclusões da Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos, cujo informe mostrou 
preocupação pela contínua violação dos direitos humanos 
em Honduras. 

A Argentina afastou-se da posição da Assembleia Geral, 
mas aproximou-se da Comissão. Mas Cristina Kirchner, que 
encabeçou a delegação da OEA em visita a Honduras, criti-
cou a organização afirmando: “O Mercosul nunca aceitará 
um país sem democracia, porque tem uma cláusula demo-
crática”; no entanto, “a OEA também tem uma cláusula 
democrática, mas é um pouco mais elástica” (La Nación, 
2009). A crítica, sem dúvida, estava dirigida aos Estados 
Unidos. Sendo talvez o último país da região a fazê-lo, a 
Argentina só restabeleceu suas relações com Honduras 
em janeiro de 2012. A escolha institucional argentina para 
o caso de Honduras mostrou, primeiro, a seleção da OEA 
como ponto focal, para, em seguida, marcar sua posição 
na Unasul. 

Diante do ataque da polícia ao presidente equatoria-
no Rafael Correa, em 2010, a OEA expressou seu apoio 
ao governo, e a Unasul condenou a tentativa de golpe à 
ordem constitucional. A posição da Argentina foi forte 
em termos discursivos. O chanceler Hector Timerman 
afirmou que a revolta no Equador havia sido “uma amea-
ça para a democracia e não vamos deixar passar” e pediu 
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que “as democracias da América Latina não permitam 
que ocorra no Equador o que ocorreu em Honduras” (La 
Nación, 2010). Atuando como secretário-geral da Unasul, 
Néstor Kirchner expressou, em um comunicado, “o firme 
compromisso e a mais absoluta solidariedade” do bloco 
com Correa, afirmando ainda que “a América do Sul não 
pode tolerar em nenhum aspecto que os governos eleitos 
democraticamente se vejam pressionados e ameaçados 
por setores que não querem perder privilégios e favores” 
(Página 12, 2010). A crise equatoriana ensejou a ideia de 
que a Unasul deveria contar com sua própria carta demo-
crática, ideia que ficou corporificada na Declaração de 
Buenos Aires, promovida pela Argentina, e no Protocolo 
Adicional ao Tratado da Unasul, aprovado no mesmo ano. 
Não houve somente uma seleção a favor da Unasul, mas 
também se impulsionou uma modificação para dotá-la de 
um instrumento mais apropriado para enfrentar crises 
democráticas.

O último episódio a comentar é o julgamento políti-
co do presidente do Paraguai, Fernando Lugo, promovido 
em junho de 2011 pela oposição e por seu vice-presidente, 
Federico Franco. Novamente, a Argentina e a OEA tomaram  
caminhos diferentes. A postura da OEA começou sendo 
mais dura do que finalmente foi. O Mercosul, uma semana 
depois da destituição de Lugo, decidiu suspender o Paraguai 
do bloco. A Argentina, juntamente com os demais países do 
bloco, enquadrou a situação no Paraguai no Protocolo de 
Ushuaia e no Protocolo Adicional da Unasul. Nessa ocasião, 
Cristina Kirchner afirmou que a Argentina não reconhece-
ria o governo de Franco. Suas palavras foram: “O que houve 
no Paraguai é algo inaceitável para uma região que havia 
superado definitivamente esse tipo de situação antidemo-
crática e contrária às instituições”. Quando a presidente 
invocou as cláusulas democráticas em seu discurso, omitiu 
a da OEA: “É imprescindível que as autoridades paraguaias 
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obedeçam com pleno respeito às clausulas democráticas da 
Unasul, do Mercosul e da Celac”. Cristina ainda afirmou: 
“As ações em curso poderiam se compreendidas nos artigos 
1, 5 e 6 do Protocolo Adicional do Tratado Construtivo da 
Unasul sobre o compromisso com a democracia, configu-
rando uma ameaça de ruptura à ordem democrática” (La 
Nación, 2012).

Um caso de seleção
Até a criação da Unasul, a Argentina utilizava os instru-
mentos da OEA. Com a criação do bloco, o país selecio-
nou a Unasul, a OEA e o Mercosul em função do papel 
assumido pelos Estados Unidos e das crescentes preferên-
cias argentinas por constituir a Unasul como uma insti-
tuição focal da América do Sul para a defesa e promoção 
da democracia. Nesse sentido, a OEA segue a instituição 
focal em matéria democrática no hemisfério, mas não 
parece exercer uma influência substantiva nas preferên-
cias da Argentina. 

No que diz respeito ao âmbito doméstico, não existem 
atores que possam vetar esse comportamento, dentro ou 
fora do Estado. O que há, entretanto, são atores mais pro-
pícios a proteger a democracia como bem público regional, 
privilegiando o papel da Unasul mas nem tanto o da OEA. 
Contra a hipótese institucionalista, o motivo não tem rela-
ção com a efetividade de uma e de outras, mas sim com a 
maior margem de manobra que existe ao não estarem pre-
sentes nos Estados Unidos. 

O regime interamericano de direitos humanos  
e a escolha institucional da Argentina
Diferentemente do regime de segurança, o regime inte-
ramericano dos direitos humanos não responde a uma 
oferta hegemônica dos Estados Unidos, mas, sim, a uma 
demanda coletiva dos Estados da América do Sul. De fato, 
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até agora, os Estados Unidos não ratificaram nenhum tra-
tado regional de direitos humanos. Apesar disso, o regi-
me de direitos humanos é o mais institucionalizado dos 
três, e um ponto focal por excelência, para tratar dos casos 
de violação, seja através da Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos, seja da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos. O impacto de ambos os órgãos foi notável, 
incluindo visitas e denúncias em períodos de ditadura; 
revogação de leis de desacato; aprovação de leis de acesso 
à informação; reforma da justiça militar e de entrega de 
terras a indígenas, entre outros. Existem, porém, distintos 
tipos de “usuários” do sistema, de acordo com a proteção 
aceita por cada Estado7. 

A institucionalização desse regime não só se viu favo-
recida pela convergência das preferências dos Estados da 
região, como também pela ativa ação de uma ampla rede 
de atores sociais interessados em aprofundar o papel da 
Comissão e da Corte. Em um estudo quantitativo sobre a 
efetividade do Sistema Interamericano de Direitos Huma-
nos (SIDH), Basch e colaboradores verificaram que, entre 
2001 e 2006, em 34% dos casos, houve demanda por uma 
organização não governamental nacional, e, em 30%, 
demanda por uma combinação de, ao menos, uma ONG 
internacional e uma ONG nacional; finalmente, em 12% 
dos casos, houve demanda por uma ONG internacional 
(Basch et al., 2010, p.26). 

Ainda que haja muitas discussões em torno do estado 
e do futuro do regime (Dulitzky, 2011), é correto afirmar 
que, em termos relativos, o regime interamericano goza de 

7 Há cidadãos que podem ter acesso ao amparo judicial porque seus Estados ra-
tificaram a Convenção e reconheceram a Corte. Há também aqueles que podem 
ter acesso ao amparo quase judicial porque seus Estados ratificaram a Convenção, 
mas não reconheceram a Corte. Finalmente, há aqueles cidadãos que apenas po-
dem ter acesso a um amparo declarativo judicial porque seus Estados não ratifica-
ram a Convenção, nem aceitaram o papel da Corte.

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   87 12/5/13   11:45 AM



88

Lua Nova, São Paulo, 90: 65-95, 2013

Política exterior da Argentina e escolha institucional: a OEA no espelho da Unasul e do Mercosul

legitimidade, é o mais autônomo dos três e sua legalização 
está aumentando. Dito isso, há que dar conta da existência 
de um conjunto de Estados que criticam o regime. Estes, 
representados por Bolívia, Equador, Venezuela e Nicarágua, 
desejariam modificar substantivamente o regime. A expres-
são mais acabada veio de Evo Morales quando, em 2012, 
manifestou que a Comissão tinha duas opções: “ou morre 
como um servente do império ou revive para servir a todas 
as nações da América” (Rivera Juaristi, 2012, p.19). Mesmo 
que essa discussão tenha ocorrido no centro da Comissão, 
durante 2012, até meados de 2013, a posição final que aca-
bou prevalecendo foi a da maioria, que defende a Comissão 
para aumentar sua efetividade. 

A centralidade da Comissão e sua contestação por parte 
da Bolívia, do Equador e da Venezuela talvez explique por 
que a Unasul carece de um Conselho de Direitos Humanos. 
Diferentemente da Unasul, o Mercosul vem dando poucos, 
mas importantes, passos em matéria de direitos humanos. 
A instância máxima acerca de direitos humanos no Merco-
sul é a Reunião de Altas Autoridades em Direitos Humanos. 
Essa instância delegou ao Instituto de Políticas Públicas de 
Direitos Humanos do Mercosul o desenho e a implanta-
ção das políticas em direitos humanos. Em 2012, os quatro 
membros plenos do Mercosul solicitaram uma opinião con-
sultiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre 
a migração de crianças. É a primeira vez na história do regi-
me que vários Estados realizam um pedido em conjunto. 
O Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do 
Mercosul teve um papel central nos detalhes técnicos para 
articular o pedido dos quatro países.

Mesmo que o usuário por excelência do regime de 
direitos humanos não seja o Estado (ou mesmo que possa 
ser), se não são os cidadãos, são os governos que defendem 
as práticas e normas centrais do regime, em particular suas 
regras de ação e a possibilidade de delegar novas funções 
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ou procedimentos. Nesse sentido, o apoio da Argentina à 
Comissão e à Corte tem sido notável. Primeiro, as prefe-
rências argentinas ao regime estão ancoradas constitucio-
nalmente, já que o país ratificou a Convenção e aceitou o 
papel da Corte. Segundo, a Argentina colabora com dife-
rentes iniciativas da Comissão, como a abertura, em 2011, 
dos arquivos de denúncias recebidas pela OEA, processo 
impulsionado pelo então secretário executivo da Comissão, 
o argentino Santiago Cantón. Outro exemplo é a participa-
ção argentina na conformação de um Grupo de Trabalho 
(AG/RES 2.372, de 2010) para fazer a revisão das normas 
sobre desastres naturais e assistência humanitária. Terceiro, 
a Argentina teve um papel construtivo nos debates ocorri-
dos entre 2012 e 2013 pelo futuro da Comissão, atuando 
como moderador entre posições difíceis de conciliar. Em 
síntese, como expressou o então chanceler Jorge Taiana 
(2009), para a Argentina o regime cumpriu “um papel de 
enorme importância nas Américas, tanto no marco da luta 
pela recuperação do estado de direito como na atualidade, 
como mecanismo de alerta e de melhoramento institucio-
nal a partir da resolução de casos individuais”. Taiana afir-
mou que a visita da Comissão em 1979 foi “um marco para 
a recuperação da democracia na Argentina” e se referiu aos 
“esforços realizados nos Estados da região para fortalecer o 
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, 
ao qual tanto devem as sociedades latino-americanas que 
padeceram a crueldade das ditaduras militares”.

A segunda preferência que surge na política exterior 
argentina consiste em investir institucionalmente no Merco-
sul em matéria de direitos humanos. Isso pode ser observa-
do, como visto acima, na criação da Reunião de Altas Auto-
ridades e do Instituto. A Argentina desempenhou papel 
central na criação dessa agência especializada, e seu secre-
tário executivo, o argentino Victor Abramovich, foi diretor 
executivo do Centro de Estudos Legais e Sociais (CELS) e 
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membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
da OEA. Cabe assinalar que a sede do Instituto é a única de 
um órgão permanente do Mercosul que não está em Mon-
tevidéu, mas sim em Buenos Aires. Cabe ressaltar, também, 
que, desde o início de seu funcionamento, em 2010, até o 
reconhecimento de seu status jurídico, em 2012, a totalida-
de de seu orçamento esteve a cargo do governo argentino, 
executado através da Secretaria de Direitos Humanos. 

A criação institucional do Instituto de Direitos Humanos 
do Mercosul, neste caso, não deveria ser considerada uma 
escolha institucional oposta ao uso do regime interameri-
cano. A evidência sugere, pelo contrário, que essa escolha 
institucional está em sintonia com o uso do regime da OEA, 
por isso o instituto não seria uma barreira, mas uma pon-
te normativa entre a OEA e o Mercosul, sendo outro ator, 
porém fazendo uso do regime interamericano. 

Na base dessas preferências encontra-se uma união de 
atores públicos e privados com extensos laços, históricos e 
presentes, com Comissão e a Corte. Algumas organizações 
da sociedade civil, notadamente o Centro de Estudos Legais 
e Sociais, não só monitoraram e denunciaram politicamen-
te a violação de direitos humanos, como também peticiona-
ram diante da Comissão. Assim ocorreu em 2011, quando 
o CELS e a Comissão Bonaerense pela Memória apresen-
taram ante a Comissão imagens da Unidade Penal 48 e um 
diagnóstico extremamente crítico das condições de deten-
ção dos presos. Nesta, e em outras ocasiões, Horacio Ver-
bitsky amparou suas críticas ao sistema carcerário e policial 
em pronunciamentos da CIDH e da Corte. 

Um caso do uso institucional
O regime internacional como ponto focal e a união domés-
tica de preferências favoráveis ao regime têm sido os deter-
minantes do uso institucional do regime. Essas preferências 
se mantiveram inclusive nos momentos, como o atual, em 
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que a Comissão tem sido submetida a pressões pelos países 
próximos à Argentina, como Bolívia, Equador e Venezuela. 
Ademais, o regime não foi uma oferta feita pelo ator hege-
mônico, os Estados Unidos; o papel desse país nesse espaço 
tem sido menos visível que nos temas de defesa, segurança 
e democracia. Assim, a política exterior argentina se explica 
menos pela distribuição de poder e mais pela instituciona-
lização e pelas preferências domésticas. A chancelaria (em 
particular durante os anos de Jorge Taiana, ex-secretário 
executivo da CIDH), o CELS, o Instituto de Direitos Huma-
nos do Mercosul, a Secretaria de Direitos Humanos e outras 
organizações não governamentais têm oferecido uma sólida 
rede de especialistas, ativistas e demandantes que percebem 
como positivo seguir utilizando a OEA. 

Considerações finais
A escolha institucional da Argentina no plano de defesa 
e segurança situa-se em torno da modificação (da OEA) e 
da criação (do CSD) institucional. A escolha institucional 
no plano da democracia situa-se na seleção institucional, 
optando ora pela OEA, ora pelo Mercosul e pela Unasul. 
No entanto, a escolha institucional em matéria de direitos 
humanos, situa-se no uso da OEA. Como se explica essa 
variação na escolha institucional? No plano da defesa e da 
segurança, o papel desempenhado pelos Estados Unidos, a 
perda da centralidade do regime e as preferências argenti-
nas por cooperar mais no eixo sul-americano que em nível 
hemisférico levam a Argentina a modificar o status quo e 
construir algo novo. Nesse sentido, o poder e as preferên-
cias domésticas explicam boa parte da escolha institucional 
do país. Dito de outro modo, a Argentina vê como negati-
va a influência dos Estados Unidos nesse assunto. Percebe, 
também, que a ausência de uma instituição focal hemisféri-
ca reduz os custos de não cooperar nessa região. Finalmen-
te, os atores domésticos preferem construir acordos de coo-
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peração na América do Sul, como o espaço mais relevante 
para a defesa e segurança do país. 

Em matéria de promoção e defesa da democracia, a 
existência de um ponto focal hemisférico (a Carta Demo-
crática da OEA) e a preferência argentina pela democra-
cia leva a cooperar com o regime. A influência projetada 
pelos Estados Unidos, no entanto, a distância do regime, 
e, portanto, sua escolha institucional estão em um ponto 
médio, a seleção institucional. Desse modo, tanto o poder 
como as instituições influenciam nas preferências, mesmo 
que em direções opostas. A Argentina percebe como negati-
va a influência dos Estados Unidos no regime democrático, 
entretanto, percebe que a presença de uma instituição focal 
hemisférica, criada com sua contribuição, eleva os custos de 
não cooperar e pode prejudicar a reputação do país. Final-
mente, a ausência de veto players em um sentido (contra a 
OEA), ou outro (contra a Unasul) conduz a uma escolha 
intermediária, que consiste em escolher o marco normativo 
de acordo as circunstâncias. 

Por último, em matéria de direitos humanos, a menor 
presença dos Estados Unidos, a presença de uma institui-
ção focal hemisférica (Comissão e Corte) e as preferências 
domésticas levam a Argentina a escolher o uso da OEA.

Ao menos, o caso argentino revela que a escolha insti-
tucional está sensivelmente influenciada pelas preferências 
domésticas. Esta observação, que parece extremamente 
óbvia, sugere, entretanto, que os Estados não necessaria-
mente fazem o que podem em função da distribuição de 
poder (como afirma o realismo), nem o que sabem em 
função da distribuição da informação (como afirma o ins-
titucionalismo), apenas o que querem em função da dis-
tribuição de preferências (como afirma a teoria de forma-
ção doméstica das preferências). Como sustenta Andrew 
Moravcsik (1997, p.522), a variação nos fins, não nos meios, 
importa mais. 
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Sustentar que as preferências dão forma à escolha 
institucional não significa eliminar a importância das 
variáveis sistêmicas, como o poder e as instituições. As 
preferências estão em interdependência com as preferên-
cias de outros Estados e a interação estratégica entre elas 
opera em um contexto material e institucional específico. 
Assim, eles podem levar a política exterior em uma dire-
ção, mas, se as restrições externas materiais e institucio-
nais são altas, é de esperar que essas preferências sejam 
moderadas ou neutralizadas pelo contexto. Mas se as pre-
ferências se formam em um contexto de poucas restrições 
materiais e institucionais, provavelmente serão a fonte de 
política exterior. 

Assim, deduz-se que o debate pela supremacia de uma 
fonte sobre outra não deveria ser ontológico e, sim, mais 
empírico. Em contextos altamente institucionalizados 
ou com restrições materiais substantivas, é mais provável 
que as fontes externas deem forma à política exterior. No 
entanto, em contextos de baixa institucionalização e de 
ausência de restrições materiais, as preferências domésti-
cas exerceriam maior influência sobre o comportamento 
do Estado. Tipicamente, os realistas e os institucionalistas 
mantêm constante a política doméstica, para, em segui-
da, ver como as mudanças no sistema afetam o compor-
tamento das unidades. Os liberais, por outra parte, teori-
zam sobre o âmbito doméstico e mantêm constante o nível 
sistêmico. Assumem a continuidade do espaço internacio-
nal e analisam de que modo as variações internas afetam 
a política exterior dos Estados (Gourevitch, 2006). Como 
mostra o caso argentino no contexto hemisférico, quando 
a variação ocorre tanto no nível sistêmico como no domés-
tico, resulta imprescindível examinar a interação entre 
ambos os níveis para compreender de modo mais preciso 
a escolha institucional.
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O MÉXICO NA OEA: DA CONTENÇÃO  
À COORDENAÇÃO*

Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Hoje em dia, a Organização dos Estados Americanos (OEA) 
é objeto de críticas de gregos e troianos. De um lado, nos 
Estados Unidos, existem setores que opinam que a OEA já 
não responde aos interesses de seu país, razão pela qual não 
faz sentido continuar a financiá-la (Rogin, 2011). De outro, 
os governos de vários Estados latino-americanos veem na 
OEA um simples instrumento da política externa estadu-
nidense e, assim, desejam enfraquecê-la. Nesse contexto, 
a posição mexicana resulta singular. Na última década, o 
México converteu-se em uma espécie de aliado da OEA e 
se mostrou disposto a respaldá-la politicamente. Em meio 
à chuva de questionamentos dirigida à organização hemis-
férica, o governo de Felipe Calderón expressou claramente 
que a considerava uma entidade “indispensável e insubsti-
tuível” e que seu trabalho era complementar o de outros 
foros regionais (Secretaria de Relaciones Exteriores, 2011, 

*Este artigo, “ México en la OEA: de la contención a la coordinación”, foi traduzi-
do por Fernando Pinheiro.
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p.15)1. Esse fato é notável para um país que até princípios 
do século XXI fazia da distância e da cautela frente à OEA 
um signo de distinção.

O objetivo deste artigo é identificar os determinantes 
da atuação do México na OEA e explicar sua evolução his-
tórica entre 1948 e 2012. Argumenta-se que o teor geral 
da relação do Estado mexicano com a organização hemis-
férica, em diferentes períodos históricos, fixou-se em fun-
ção de: (a) a estratégia mais geral de relacionamento com 
os Estados Unidos; e (b) a maior ou menor concordância 
mexicana com o conceito e a arquitetura de segurança que 
predominou na organização em diferentes etapas. Ainda 
que o México, sem dúvida, tenha aproveitado a OEA para 
interagir com os outros 32 países-membros numa ampla 
gama de temas, esses dois fatores se apresentam como o 
eixo articulador de suas posições através do tempo.

Com o propósito de desenvolver esses argumentos, 
este trabalho divide-se em três etapas de análise, que 
apresentam diferentes cenários sistêmicos: a Guerra Fria, 
os anos 1990 e o período posterior ao 11 de Setembro 
de 2001. Em cada etapa, discute-se a postura do México 
com relação a: (1) os valores ou princípios em que se 
baseia a noção de segurança hemisférica; (2) as ameaças 
comuns identificadas; (3) os mecanismos desenvolvidos 
para fazer-lhes frente. A ênfase está colocada no que isso 
implica em termos de produzir distância ou cautela ou, 
pelo contrário, proximidade e compromisso do México 
com a organização.

1 A chanceler Patricia Espinosa reiterou esse conceito na 42a Assembleia Geral 
ocorrida na Bolívia em 2012: “Sigamos construindo uma OEA forte, com base em 
nossas coincidências e aspirações [...] Tenho a certeza de que esse processo de 
reflexão nos levará à conclusão de que, em certos âmbitos e para algumas tarefas, 
nossa organização continua sendo indispensável e insubstituível”. 
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Guerra Fria: a resistência ativa
Na Conferência de Chapultepec, em 1945, o tema da paz 
e da segurança no continente ocupou o lugar estelar nas 
discussões encaminhadas para configurar uma nova ins-
titucionalidade hemisférica. Em 1947, mediante a assina-
tura do Tratado Interamericano de Assistência Recípro-
ca (TIAR) – subscrito inclusive antes da Carta da OEA –, 
avançaram os planos estadunidenses para gerar uma alian-
ça político-militar na América. A partir de então, e duran-
te toda a Guerra Fria, a OEA esteve dominada pelos assun-
tos de segurança definidos nos termos político-ideológicos 
da confrontação bipolar. 

Nessa etapa, os Estados Unidos lograram impor à OEA 
boa parte de sua própria concepção sobre a segurança 
hemisférica. Como se sabe, esta era uma noção enraizada 
no anticomunismo como princípio e identificava o bloco 
socialista como a principal ameaça internacional enfrenta-
da pelos países americanos, não só em termos de possíveis 
agressões abertas por parte da União Soviética, ou seus alia-
dos, como também no tocante à difusão local do projeto 
comunista diante de atores políticos nacionais. Para com-
bater a ameaça, puseram-se em marcha mecanismos insti-
tucionais regionais de defesa e segurança coletiva, como o 
TIAR e o Pacto de Bogotá. Durante esse período, no entan-
to, o México esteve fora de consonância em quase todos os 
aspectos da arquitetura de segurança hemisférica. Como se 
explicará adiante, o país não concordava inteiramente com 
a agenda de riscos, e, sobretudo, rechaçava os meios estabe-
lecidos para fazer-lhes frente.

Para começar, a diplomacia mexicana considerava pro-
blemático aderir a uma definição de ameaça regional que – 
como o comunismo – remetia diretamente a um sistema de 
valores e a um modo de produção; isto é, a aspectos internos 
da organização política, econômica e social dos Estados. 
Motivada pela própria experiência histórica, a doutrina de 
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política externa do México pós-revolucionário rechaçava 
por princípio a noção de que a comunidade internacional 
estivesse legitimada para fazer juízos sobre a identidade 
política de um governo, qualquer que esta fosse; e menos 
ainda a ponto de identificá-la como um perigo para o res-
to, situação que poderia justificar a aplicação de sanções 
contra si ou outro tipo de pressão externa considerada 
inapropriada. Nessa linha de raciocínio – que ficou plas-
mada na Doutrina Estrada (de 1930) –, as formas de gover-
no nacionais eram um assunto que pertencia ao domínio 
reservado dos Estados e não deviam ser objeto legítimo de 
discussão em organismos internacionais como a OEA2. No 
contexto do sistema interamericano, isso se traduziu, por 
exemplo, na conhecida reivindicação do direito de Cuba 
de decidir seu próprio rumo político e na defesa do plura-
lismo ideológico no continente. Evidente que, ainda que 
forjada em termos de princípios, essa posição apoiava-se 
também em questões de ordem prática, que conduziram 
o Estado mexicano a avaliar que não era de seu interesse 
nacional somar-se à corrente dominante e cultivar na OEA 
a noção de uma ameaça comum de cunho marxista.

Com efeito, mesmo que se possa dizer que, do pon-
to de vista ideológico, a elite governante do México pós-
-revolucionário comungava, em graus variáveis, com as 
posições anticomunistas, também estava, em termos relati-
vos, menos preocupada que outros pares latino-americanos 
com o tema concreto da expansão do comunismo no pró-
prio país ou com o bloco socialista como fonte de ameaça 

2 A Doutrina Estrada buscou evitar o uso do (não) reconhecimento diplomático 
como uma arma contra regimes supostamente indesejáveis, por exemplo, aqueles 
que haviam chegado ao poder mediante uma revolução social como a mexicana 
(ou a bolchevique). Foi uma reação ao modo pelo qual os Estados Unidos utiliza-
ram, em princípios do século XX, sua política de reconhecimento internacional 
para arrancar concessões dos governos mexicanos pós-revolucionários.
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externa. Quanto ao primeiro ponto, o México foi efetiva-
mente território pouco fértil devido a uma série de razões 
estruturais. Em primeiro lugar, o nacionalismo revolucio-
nário foi capaz de hegemonizar ideologicamente o lado 
esquerdo do espectro político, estreitando o espaço para 
que forças mais radicais prosperassem3. Em segundo lugar, 
o PRI desenvolveu uma série de mecanismos corporativos 
e eleitorais que demonstraram ser eficazes para manter a 
estabilidade social e não perder o poder para outras for-
ças políticas. Finalmente, chegou-se a um acordo tácito 
com o governo marxista-leninista de Cuba, para que este 
não apoiasse potenciais guerrilhas ou movimentos revolu-
cionários no país. Ademais, as forças de segurança mexi-
canas não deixaram de recorrer à repressão legal e ilegal 
quando julgaram necessário. De tal forma que, ainda que 
o “perigo comunista” de modo algum estivesse fora da lista 
de ameaças internas ao Estado mexicano, seus governantes 
sentiram-se mais autossuficientes do que as elites políti-
cas de outros países latino-americanos para enfrentá-lo, e, 
por fim, se viram na posição de recusar uma colaboração 
internacional de envergadura nessa matéria, fosse ela bila-
teral (com os Estados Unidos) ou multilateral (mediante 
a OEA)4. No tocante ao Pacto de Varsóvia como ameaça 
externa – ameaça que naqueles tempos era pensada em 
termos de invasões convencionais ou ataques nucleares 
–, o México confiou na dissuasão de fato que supunha 
sua vizinhança com os Estados Unidos, ou, dito de outro 

3 Segundo Bartra (1990, p.147), ao menos até os anos 1980, tanto no México 
como em Washington assumia-se que “a segurança nacional do México era prote-
gida por uma dura crosta que impermeabilizava o país de possíveis contaminações 
comunistas”.
4 Com efeito, o México não só recusou reconhecer à OEA a função de guarda 
anticomunista, como foi um dos poucos países latino-americanos que, durante 
a Guerra Fria, não estabeleceu acordos bilaterais de segurança ou defesa com os 
Estados Unidos (em todo caso, ofereceu a Washington cooperação informal com 
sua estratégia anticomunista, velada e com limites próprios).
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modo, resolveu abrigar-se tacitamente, sem a mediação de 
acordos formais, na “sombra de proteção” daquele país 
(Herrera-Lasso e Tello, 2011, pp.272 e 282).

Assim, o fato de não experimentar o mesmo sentido de 
urgência anticomunista de muitos de seus vizinhos regio-
nais, exerceu um duplo impacto na posição do México na 
OEA. Em primeiro lugar, o país viu-se em condições de 
defender com firmeza e consistência, no seio da organi-
zação, uma interpretação estrita ou absoluta da norma de 
soberania e do princípio de autodeterminação dos povos5. 
Em segundo lugar, deu ao México a possibilidade de se con-
centrar no que percebia como verdadeiramente importan-
te: as estratégias diplomáticas para defender sua autonomia 
política, econômica e militar diante do líder de seu próprio 
bloco, o poderoso vizinho norte-americano. Inclusive, se, 
desde os anos 1930, a hipótese de invasão ou de perda terri-
torial ante os Estados Unidos parecia cada vez mais distante 
(embora não impossível), a preocupação em gerar condi-
ções que permitissem ao México tomar decisões baseadas 
em necessidades e objetivos próprios, sem interferências ou 
constrangimentos do exterior, estava mais vigente do que 
nunca no projeto nacionalista do PRI (Partido Revolucio-
nário Institucional (Santa-Cruz, 2011, p.92). Nesse sentido, 
tanto a doutrina de política externa como a “cultura estra-
tégica” das Forças Armadas mexicanas postulavam uma 
enorme “desconfiança a respeito das intenções e ações dos 
Estados Unidos em suas relações com o México”, o que 

5 Ou seja, em contraste com uma concepção de “soberania limitada”. A esse res-
peito, Olga Pellicer (1983, p.190) sustentava: “À primeira vista, poderia parecer 
que o resto das nações latino-americanas defendeu tal princípio com a mesma 
determinação. De fato, não o fizeram porque o advento da Guerra Fria e do medo 
da subversão interna, auxiliada pelo estrangeiro, puseram vários governos do 
hemisfério cara a cara com a necessidade de revisar as interpretações existentes. 
Viram-se obrigados a aceitar a tese da ‘soberania limitada’ e, em consequência, a 
justificar atos de intervenção unilateral ou coletiva”. 
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se viu refletido nas posturas que o país assumiu a respeito 
dos mecanismos de segurança interamericanos (Soriano, 
2009, p.166).

Com efeito, o México recusou terminantemente a pos-
sibilidade de outorgar funções operativas à OEA no cam-
po da segurança. De fato, no debate sobre os termos práti-
cos da cooperação militar no hemisfério, México e Estados 
Unidos representaram as posições mais extremas. Enquan-
to Washington aspirava reunir sob sua liderança todas as 
forças armadas do continente e encarregar-se de seu apro-
visionamento, o México adotava uma posição isolacionista 
em matéria de defesa, era refratário a todo plano de ope-
ração conjunta e inclusive opunha-se a que a OEA incorpo-
rasse em sua estrutura um corpo de assistência técnica mili-
tar, como a Junta Interamericana de Defesa ou JID (criada 
em 1942 para o “planejamento militar da defesa comum”)6. 
Nessa mesma linha, o México via com grande receio o Tra-
tado do Rio e desconfiava da aplicação do conceito de segu-
rança coletiva no âmbito interamericano. Além de tudo, o 
tratado contemplava a autorização do uso da força armada 
num contexto regional marcado pela primazia de poder dos 
Estados Unidos; uma potência que, durante a Guerra Fria, 
demonstrou repetidamente sua disposição de intervir pela 
força em outros países do continente. Assim, ante os chama-
dos à solidariedade militar hemisférica para fazer frente à 
ameaça comum da agressão comunista, o México respondia 

6 Em 1946, Truman planejou, pela primeira vez, a criação de um exército único 
das “repúblicas americanas” aprovisionado e liderado por autoridades estaduni-
denses. Em 1951, os Estados Unidos levaram o tema à OEA e, com o apoio de Bra-
sil, Paraguai, Colômbia, Cuba e Uruguai, propôs a criação de uma Força Armada 
Interamericana. O México, junto com Argentina e Guatemala, votou contra. Na 
Décima Reunião de Consulta de 1965, suscitada pela crise na República Domi-
nicana, Washington forçou a criação de uma Força Interamericana de Paz para 
legalizar ex post sua presença militar na ilha. O México novamente votou contra 
essa resolução, junto com Chile, Equador, Uruguai e Peru.
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com o conhecido roteiro sobre a importância do princípio 
de não intervenção e de solução pacífica de controvérsias. 
E também respaldou qualquer esforço encaminhado para 
o desarme e a não proliferação de armas, ponto viável por 
carecer de uma indústria militar nacional que estimulasse o 
contrário.

O México encontrava-se, portanto, na paradoxal situ-
ação de tomar parte, indocilmente, de uma aliança cujo 
líder indiscutível entendia ser, ao mesmo tempo, a principal 
fonte de perigos – reais e imaginários – para seu desenvolvi-
mento soberano. Deve-se recordar que, no México, o anti-
comunismo das elites competia com um antiamericanismo 
bem enraizado na doutrina de política externa e na cultura 
nacional promovida pelo regime pós-revolucionário. Como 
muitos nacionalismos, o nacionalismo revolucionário mexi-
cano representou o Outro, ou o estrangeiro, como a ori-
gem de potenciais ameaças e agressões. Desse modo, nutriu 
“uma desconfiança das grandes potências (especialmente 
os Estados Unidos), acompanhada de doses variáveis de 
xenofobia e anti-imperialismo” (Bartra, 2007, p.212). Na 
reivindicação de uma série de diferenças e distâncias com o 
poderoso vizinho do norte, repousou em grande medida a 
construção identitária do México autônomo e progressista 
que prevaleceu durante essa etapa de estudo.

Desse modo, tanto a aguda assimetria e a situação geo-
política (enfatizadas pela lógica da Realpolitik), como os 
fatores político-culturais de ordem interna (sublinhados 
pelo construtivismo) confluem para explicar por que o 
México desenvolveu, diante dos Estados Unidos, uma polí-
tica geral de contenção delimitada ou equilíbrio de poder 
suave (soft balancing)7. Por sua vez, o principal cenário insti-

7 De acordo com Robert A. Pape (2005, p.10), o soft balancing consiste em ações 
que “não desafiam diretamente a primazia militar” das potências, mas que “usam 
ferramentas não militares para retardar, frustrar e debilitar” suas políticas e sua 
capacidade para impor preferências. 
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tucional para pôr em jogo tal categoria foi precisamente a 
OEA8. A organização mostrou-se um foro adequado para: 
(a) demonstrar publicamente a independência de crité-
rio do México, assim como seu frequente dissenso ante as 
políticas agressivas dos Estados Unidos, questão útil não só 
do ponto de vista de não abonar a legitimação política da 
dominação estadunidense, mas também para cultivar a legi-
timidade interna do PRI diante de certos setores da socie-
dade mexicana; (b) aproveitar as regras e os mecanismos 
da organização para dificultar ou, na medida do possível, 
frustrar alguns dos objetivos de Washington; isso median-
te o uso de abstenções, votos negativos, apresentação de 
emendas aos projetos resolutivos ou tratados e declarações 
que o México exigia anexar às atas finais das Reuniões de 
Consulta ou outros foros, com o objetivo de evitar qualquer 
ambiguidade ou espaço de interpretação da posição mexi-
cana; (c) questionar a interpretação que os Estados Uni-
dos propunham das normas reconhecidas pela OEA e sua 
ordem de preeminência.

A falta de sintonia com a OEA, durante os anos da Guer-
ra Fria, traduziu-se numa posição mais defensiva que propo-
sitiva9. Do ponto de vista do México, a OEA não demons-
trava ter nenhum grau de autonomia perante Washington, 
não tendo sentido apostar em seu fortalecimento ou desen-
volvimento institucional. O México não se mostrou interes-

8 A ONU ofereceu certamente outro cenário, mas o México evitou o mais possível 
encontrar-se na situação de contradizer os Estados Unidos no cenário estratégico 
global, razão pela qual, por exemplo, durante a Guerra Fria não tentou ocupar 
um assento não permanente no Conselho de Segurança. Pode-se pensar, ademais, 
que as posições do México no sistema regional – onde o número de membros é 
menor e o peso relativo do país é maior – eram mais visíveis e mais influentes.
9 Tanto assim que, nos anos 1960, Pellicer (1965-66, p.294) escrevia: “Os únicos obje-
tivos da política mexicana (se é que a isto se pode chamar política) têm sido permane-
cer à margem das atividades do organismo regional e manter por razões de tradição e 
prestígio uma oposição que não comprometa demais o governo mexicano”.
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sado em aumentar as faculdades ou expandir os âmbitos 
temáticos da organização. Nesses quarenta anos, não se 
propôs como país anfitrião de conferências especiais, nem 
postulou candidatos para ocupar a Secretaria Geral; nun-
ca foi sede de alguma Reunião de Consulta de Ministros 
das Relações Exteriores; e a única vez que a convocou como 
órgão de consulta do TIAR, foi precisamente para desativar 
os efeitos do tratado no caso cubano. Finalmente, nos anos 
1980, o México liderou algumas iniciativas multilaterais de 
composição claramente latino-americana – como Contado-
ra e o Grupo do Rio – que tinham o propósito de substi-
tuir a OEA na gestão de assuntos relativos a paz e segurança 
regionais; sendo esta a missão central da organização até 
aquele momento. Pode-se ler nessas iniciativas uma segun-
da intenção de arrastar a OEA para a irrelevância. E, com 
efeito, até o final da Guerra Fria, a OEA era uma instituição 
desgastada e desprestigiada. Até os próprios Estados Uni-
dos haviam se distanciado da organização, à qual recorriam 
cada vez menos como via para relacionar-se coletivamente 
com os países latino-americanos, tendo inclusive cortado 
seus aportes financeiros (Tokatlián, 1984). Os anos 1990, 
no entanto, seriam o início de uma nova etapa.

Década de 1990: o medo e a confiança
Com o fim da Guerra Fria, a OEA experimentou uma 
espécie de ressurreição que foi, por sua vez, o reflexo de 
um período de maiores concordâncias nas relações inte-
ramericanas. Por um lado, a maior parte das chancelarias 
latino-americanas revisaram suas estratégias de vinculação 
com Washington, para se adaptar ao que se perfilava como 
uma hegemonia global com poucos contrapesos. O Méxi-
co entrou na rota do TLCAN e de uma crescente institu-
cionalização da relação bilateral. Por outro lado, a maior 
convergência latino-americana com os Estados Unidos teve 
também como raiz fatores internos, como as transições 
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democráticas, a adoção do modelo de desenvolvimento 
neoliberal e o fato de que, por quase todos os lados, tenha 
chegado ao poder uma elite latino-americana pró-estadu-
nidense. Nesse contexto, os governos de Bush e Clinton se 
propuseram a relançar as relações interamericanas median-
te o processo de Cúpulas das Américas e o projeto da Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca). No marco da OEA, 
propriamente inverteu-se o desenvolvimento institucional 
em duas áreas: a proteção internacional da democracia e a 
reconfiguração da base de segurança hemisférica. Diferente 
da maioria dos países latino-americanos, o México recusou 
por completo o primeiro tema e mostrou pouco entusiasmo 
pelo segundo.

Com efeito, os Estados Unidos exerceram uma inten-
sa liderança para reativar a OEA como ponto de referência 
da cooperação multilateral em termos de segurança (Herz, 
2011, p.39). Criou-se, em 1991, a Comissão Especial de 
Segurança Hemisférica para iniciar o processo de revisão 
tanto da parte conceitual como da parte operativa da coo-
peração interamericana nesse campo. A luta anticomunis-
ta, como ideia principal da doutrina de segurança nacional 
que Washington havia promovido, estava então totalmente 
superada e, no entanto, não existia uma alternativa clara ou 
imediata para a sua substituição. Na realidade, a década de 
1990 caracterizou-se pelo desenvolvimento de um debate 
regional que tinha como objetivo chegar a uma nova noção 
de segurança hemisférica, definindo os princípios, a natu-
reza das ameaças comuns e os mecanismos específicos para 
fazer-lhes frente. Para o México, esse processo de redefini-
ção do papel da OEA em matéria de segurança incorporava 
sérios riscos e poderia tomar direções indesejáveis. O país 
entrou nesse debate com enorme cautela.

Os dirigentes mexicanos viram problemas desde o 
ponto de partida, ou seja, desde o nível dos princípios e 
das cadeias conceituais, que começaram a ser propostas: 
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a segurança internacional vinculou-se com a expansão da 
democracia representativa e com o respeito aos direitos 
humanos. Era a ideia liberal kantiana da “paz democrática”,  
posta em voga durante o governo de William Clinton. Esta 
suporia que, novamente, certos traços do sistema político 
(ontem o anticomunismo, hoje as eleições democráticas) 
seriam usados para relativizar, ou limitar, o direito ao exer-
cício da soberania dos Estados no continente. Para os diplo-
matas mexicanos, isso equivalia a, como no passado, abrir 
as portas para a manipulação hegemônica e a legitimação 
da intervenção externa (multilateral ou não) em nome da 
paz e da segurança hemisférica. E também a exemplo de 
tempos pretéritos, a representação do México na OEA com-
bateu essa visão e insistiu que: 

O cumprimento irrestrito dos tratados vigentes, o 
compromisso expresso de não usar ou ameaçar com o 
uso da força, em pleno respeito à soberania dos Estados, 
a não intervenção nos assuntos internos ou externos dos 
Estados e a solução pacífica das controvérsias são o ponto 
de partida de qualquer medida de fomento da confiança 
e da segurança (Conferencia Regional sobre Medidas de 
Fomento da Confianza y de la Seguridad, 1995, p.2)10. 

Diante da inexistência de um inimigo extrarregional, 
começou a se conformar na OEA uma nova agenda de ame-

10 O México, ademais, voltou a tocar ocasionalmente o tema da reincorporação 
de Cuba à OEA como uma forma de reivindicar na organização o princípio de 
autodeterminação dos povos. Em 1998, por exemplo, o embaixador mexicano na 
OEA manifestou que o México rechaçava a exclusão de qualquer estado dos fo-
ros internacionais e a imposição de condições para sua participação neles. Disse 
que o México apoiava “o afiançamento da democracia como instituição básica do 
sistema interamericano” mas “não compartilha posições que, sob o pretexto de 
preservar esse regime, intervém nos assuntos internos de outros Estados e violam, 
em consequência, o direito de autodeterminação dos povos” (“Piden que Cuba se 
reintegre a OEA”, 1998).

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   108 12/5/13   11:45 AM



109

Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Lua Nova, São Paulo, 90: 97-131, 2013

aças constituída por fenômenos de índole transnacional, 
como o narcotráfico, a lavagem de dinheiro, o tráfico de 
armas e até os desastres naturais. Ou seja, as ameaças não 
convencionais, provenientes de atores não estatais, come-
çaram a ganhar centralidade e, nessa medida, as discus-
sões na OEA passaram a ser mais relevantes para o México. 
Diferentemente da cooperação em matéria militar, vários 
desses assuntos eram de interesse direto e imediato para 
o país, razão pela qual a OEA começou a perfilar-se como 
uma organização que, ao menos sob esse ponto de vista, 
podia prestar ao México serviços apreciáveis.

O caso do narcotráfico é emblemático nesse sentido. 
Na década de 1990, o combate à produção e ao trânsi-
to de drogas já se tinha revelado como um desafio grave 
para o Estado mexicano e como um problema que intro-
duzia o máximo de tensão na relação com o novo sócio 
comercial, os Estados Unidos. A OEA, sobretudo mediante 
a Comissão Interamericana para o Controle do Abuso de 
Drogas (Cicad), deu ao México a oportunidade de envol-
ver Washington numa discussão permanente sobre os dife-
rentes aspectos do fenômeno das drogas, incluindo o lado 
da dependência e da demanda. Assim, o México estimu-
lou a criação de um Mecanismo de Avaliação Multilateral 
(MEM), cujo objetivo era monitorar os esforços realizados 
por todos os países membros da OEA nesse campo. O MEM 
foi adotado em 1999 e, posteriormente, serviu para que 
o Congresso dos Estados Unidos pusesse fim ao chamado 
“processo de certificação” unilateral, que dava tantas dores 
de cabeça aos governantes mexicanos. Ou seja, a gestão des-
se espinhoso assunto perante a OEA permitiu diminuir a 
pressão na relação bilateral.

Decerto, as ameaças convencionais e os assuntos de defe-
sa não desapareceram do mapa e essa foi uma área de preo-
cupação crítica para o México. Ao mesmo tempo, os Estados 
Unidos aceitaram transitar para um enfoque mais pactua-
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do na matéria, porque já não havia a preocupação de que 
os países latino-americanos – sempre considerados frágeis 
e dependentes – pudessem ser manipulados por alguma 
potência rival extrarregional em detrimento de sua segu-
rança. Vários especialistas assinalam que se foi forjando 
na OEA uma mudança de paradigma, que se distanciaria 
da ideia de segurança coletiva para dar lugar a uma noção 
de segurança cooperativa11. Mónica Herz (2011, p.41) 
explica que a mudança conceitual consistiu em diminuir a 
importância da dissuasão e do castigo aos agressores para 
sublinhar, em troca, a prevenção dos conflitos interestatais, 
mediante a promoção de Medidas de Fomento da Confian-
ça e Segurança (MFCS), assim como promover a transpa-
rência nas políticas de defesa. Nos anos 1990, sem dúvida 
avançou-se na adoção e no cumprimento de uma série de 
MFCS acordadas no foro hemisférico.

O México, de imediato, podia ver com bons olhos a 
agenda da segurança cooperativa já que esta, no lugar de 
se preocupar em regular o uso coletivo da força, concen-
trava-se em desativar essa eventualidade, mitigando o dile-
ma da segurança e da consequente corrida armamentista 
entre os membros da comunidade regional. Tudo isso se 
ajustava muito melhor à limitada capacidade militar do 
México e à sua histórica doutrina sobre a solução pacífi-
ca de controvérsias. No entanto, a chancelaria mexicana 
preocupou-se com a interpretação e a aplicação prática 
desses conceitos. Por exemplo, um dos assuntos que mais 
inquietava era a possibilidade de as MFCS converterem-se 
em uma desculpa para propiciar a criação de órgãos mili-

11 Michelena (1995, p.10) explica que “a segurança cooperativa é a segurança ba-
seada no princípio de prevenir a guerra evitando o desenvolvimento dos instru-
mentos e meios de agressão. Nesse sentido, evita o desenvolvimento da contra-pre-
paração que os EUA devem fazer no contexto do balanço de poder e promove os 
meios para evitar que as ameaças surjam, tornando a preparação para a agressão 
mais difícil”.
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tares na OEA ou para concretizar o antigo projeto estadu-
nidense de instituir uma força militar interamericana12. 

O receio mexicano era justificado. Em primeiro lugar, 
a mais recente intervenção militar estadunidense na área 
havia ocorrido em 1989, com a invasão do Panamá, e 
Washington uma vez mais havia tentado legitimá-la – sem 
muito êxito – perante a OEA. Em segundo lugar, no proces-
so de revisão da arquitetura da segurança hemisférica, os 
Estados Unidos encabeçavam um grupo de países que não 
aceitava desmantelar o velho mecanismo da segurança cole-
tiva representado pelo Tratado do Rio, mas defendia, pelo 
contrário, a necessidade de revitalizá-lo13. Insistiam tam-
bém em dar um novo protagonismo à Junta Interamerica-
na de Defesa, integrando-a oficialmente como entidade da 
OEA. Assim, desse ponto de vista, a suposta transição para 
o paradigma da segurança cooperativa ficava, no melhor 
dos casos, incompleta. Em terceiro lugar, Washington  
forçou a participação das forças armadas em todo esse 
debate por meio da criação de um foro de diálogo inter-
governamental paralelo, não vinculado legalmente à OEA 
(nem tampouco a suas regras): a Conferência dos Minis-
tros de Defesa das Américas14.

12 Em 1995, por exemplo, a embaixadora Moreno disse: “O México sempre se opôs 
e continuará opondo-se ao estabelecimento de uma força multinacional de cará-
ter militar na OEA para enfrentar supostas novas ameaças. Também recusaremos 
qualquer tentativa de desnaturar o conteúdo da Carta da OEA ou de eliminar o 
caráter voluntário da participação dos exércitos nas operações de manutenção 
da paz” (Conferencia Regional sobre Medidas de Fomento de la Confianza y de 
la Seguridad, 1995, p.2). Como explica Soriano (2009, p.166): “A ideia de tropas 
mexicanas subordinadas a um mando estadunidense [foi] inaceitável na cultura 
estratégica dos militares mexicanos”. 
13 Na Comissão de Segurança Hemisférica em 1999, por exemplo, os Estados Uni-
dos propuseram que: “Para complementar e apoiar esses avanços na cooperação 
hemisférica, o sistema interamericano requer mecanismos revitalizados de segu-
rança coletiva. Esses mecanismos deverão fortalecer os compromissos que já exis-
tem em matéria de segurança coletiva e facilitar respostas multilaterais a questões 
de segurança comum” (Comisión de Seguridad Hemisférica, 2000b).
14 O México decidiu participar apenas como observador. Incorporou-se como 
membro pleno na V Conferência realizada em Santiago do Chile, em 2002. 
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A representação mexicana na OEA resistiu o quanto 
pôde a essas iniciativas e recorreu às já conhecidas táticas 
da diplomacia parlamentar para obstruí-las, diluí-las ou 
adiá-las. O México postulou a presidência da Comissão 
de Segurança Hemisférica em 1996-1997, na qual se pro-
moveu com grande energia a negociação da Cifta (veja-se 
adiante), favorecendo um enfoque muito lento e gradual 
às discussões relativas à defesa. Até o final da década, opôs-
-se consistentemente à celebração de uma Conferência 
Especial sobre Segurança, mesmo depois que isso foi acor-
dado na Cúpula das Américas, realizada no Chile em 1998. 
Também resistiu à criação de um grupo de trabalho com 
o mandato de formular termos de referência para o fun-
cionamento da JID, assim como à celebração de uma ter-
ceira conferência sobre medidas de fomento da confiança 
(Comisión de Seguridad Hemisférica, 2000b). Expressou 
ainda abertamente que o Tratado do Rio era já “inadequa-
do e anacrônico”, dando a entender que devia desapare-
cer. Não iniciou procedimentos para ratificar a Convenção 
Interamericana sobre Transparência nas Aquisições de 
Armas Convencionais (CITAAC) – ainda que esta estivesse 
alinhada com a clássica posição mexicana a favor do con-
trole de armamentos – para expressar que os Estados Uni-
dos não adotavam medidas para fazer sua parte15. 

Mesmo que a década tenha terminado sem nenhum 
acordo sobre a atualização ou derrogação do TIAR, na 
OEA abriu-se uma rota paralela para avançar na coopera-
ção regional em temas concretos da nova e da velha agen-
da de segurança. Esta consistiu na adoção de uma nova 

15 O Senado mexicano ratificou a CITAAC onze anos depois, em setembro de 
2010. Como explicou oportunamente Rosario Green, que foi chanceler entre 
1997-2000: “A CITAAC, assinada em 1999, não foi ratificada pelo Senado [mexi-
cano] [...] uma vez que os principais produtores de arma na América Latina, que 
certamente não somos nós, mostravam-se indiferentes ante a esta convenção tão 
importante” (Senado de la República, LXII Legislatura, 2010, s/p).
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geração de tratados interamericanos com a característica 
de enfocar assuntos concretos, como o tráfico e a aqui-
sição de armas ou a luta contra o terrorismo. Os gover-
nantes mexicanos sentiram-se confortáveis com o enfoque 
de gerar regimes setoriais baseados em convenções que: 
(a) são de caráter técnico (em vez de político); (b) con-
templam uma cooperação intergovernamental fundada 
na premissa do respeito à soberania – cada Estado faz sua 
parte dentro de seu território por meio de suas próprias 
instituições e autoridades nacionais.

O México, por exemplo, propôs e liderou o grupo de 
trabalho que redigiu a Convenção Interamericana contra a 
Fabricação e o Tráfico Ilícito de Armas de Fogo, Munições, 
Explosivos e outros Materiais Relacionados (Cifta), adota-
da em 1997. Como vizinho do maior e mais liberal merca-
do de armas do mundo, nos anos 1990, também cresceu a 
preocupação com esse fenômeno, que alimentava o narco-
tráfico e muitos outros tipos de violência criminosa. O fato 
de a OEA ter acolhido de bom grado a iniciativa mexicana – 
colocada originariamente no seio do Grupo do Rio – e de os 
Estados Unidos, nesse momento, se mostrarem dispostos a 
assinar a Convenção, foi um tipo de reivindicação da utilida-
de que a organização poderia ganhar para o país16. Pela pri-
meira vez na história, um presidente do México apresentou-
-se ante a Assembleia Geral da OEA para participar como tes-
temunha qualificada na cerimônia de adoção da Convenção.

Em suma, durante os anos 1990, a relação México-Esta-
dos Unidos experimentou uma inclinação qualitativa carac-
terizada por maior disposição à cooperação, mas com uma 
série de limites políticos e, sobretudo, estratégicos. Preocu-
pada em manter a salvo as margens de ação política autôno-
ma que se foram estreitando a partir da entrada em vigor 

16 O governo de Clinton assinou a Cifta em novembro de 1997 e a submeteu ao Se-
nado para sua ratificação em novembro de 1998; no entanto, o processo legislativo 
não avançou.
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do TLCAN, a chancelaria recorreu, como no passado, aos 
foros multilaterais, como a OEA e a ONU, para gerar alguns 
contrapesos políticos à ação internacional estadunidense. 
Isso foi especialmente relevante no âmbito das definições 
conceituais e da geração de normas relativas à segurança 
hemisférica. Dado que, na era Clinton, Washington tendeu 
a desdobrar uma hegemonia cooperativa, a possibilidade de 
vincular os Estados Unidos, mediante uma nova geração de 
tratados internacionais interamericanos, perfilou-se como 
uma aposta razoável. Também contribuiu para isso o fato de 
que a organização incrementara seu perfil técnico e come-
çara a ocupar-se da cooperação multilateral em assuntos de 
segurança de interesse imediato para o Estado mexicano, 
como o tráfico de narcóticos e de armas.

Século XXI: uma organização relevante

O sexênio de Vicente Fox (2000-2006) 
Os ataques terroristas de 11 de Setembro de 2001 signi-
ficaram uma mudança de época para as relações intera-
mericanas. A segurança voltou a ocupar o primeiro lugar 
entre as prioridades da política externa estadunidense e a 
nova Estratégia de Segurança Nacional, de 2002, oficiali-
zou a doutrina da “guerra preventiva”, assim como a inten-
ção de Washington de atuar unilateralmente cada vez que 
achar necessário. A América Latina foi marginalizada no 
panorama estratégico dos neoconservadores, e, portanto, 
deu-se pouca importância às instituições interamericanas. 
Ademais, no começo do século, a região latino-americana 
viveu o chamado “giro à esquerda”, a ascensão ao poder 
de forças políticas que, em graus variáveis, questionaram 
a ortodoxia do Consenso de Washington, devolveram cen-
tralidade ao Estado nas tarefas de desenvolvimento e, em 
alguns casos, questionaram também a definição hemisférica 
da democracia representativa liberal. Além disso, diante da 
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deriva imperialista da política exterior estadunidense, revi-
veu-se o tradicional antiamericanismo entre as populações 
latino-americanas. A harmonia dos anos 1990 ficou para 
trás e os Estados Unidos começaram a encontrar resistên-
cias cada vez maiores e mais abertas ao seu papel de líder 
hemisférico, sobretudo na América do Sul. As dinâmicas na 
OEA refletiram, decerto, esse estado de coisas decisivo. Em 
contraste com sua antiga estratégia de resistência, o México 
foi se colocando cada vez mais ao lado dos países próximos 
da organização continental e dispostos a investir recursos 
e capital político para impulsionar seu desenvolvimento. 
Como se explica essa transformação?

Em 2000, o novo governo do PAN (Partido da Ação 
Nacional) propôs abertamente que seu principal projeto de 
política externa seria aprofundar os laços políticos e econô-
micos com os Estados Unidos. No marco da estratégia de 
alinhamento geral (ou bandwagoning), os contrapesos não 
seriam estabelecidos pela vinculação com outros países, mas 
por uma participação protagonista nos organismos multila-
terais: o México tentaria incidir mais nas “regras do jogo” 
internacional e, supostamente, isso ampliaria suas margens 
de negociação com Washington para tratar de assuntos no 
plano bilateral (Castañeda, 2001). Em todo caso, adotou-
-se, na OEA, uma atitude que pretendia ser mais proposi-
tiva. Foi precisamente nos debates sobre a arquitetura de 
segurança do hemisfério que o governo do México tomou 
a iniciativa. Numa importante mudança de direção, no dia 
7 de setembro de 2001, o presidente Fox visitou o Conse-
lho Permanente da OEA em Washington para anunciar 
pessoalmente a intenção do México de separar-se do TIAR. 
Pretendia com isso sublinhar a obsolescência do tratado e 
impulsionar a definição de novos critérios em matéria de 
segurança no continente americano. Ademais, o presidente 
propôs que o México sediasse a Conferência Especial sobre 
Segurança, que até então havia recusado.
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Apenas quatro dias depois, ocorreu o ataque às Tor-
res Gêmeas. A consequente reação do governo de George  
W. Bush tornaria não só importante, mas prioritário para 
o México o avanço das negociações sobre segurança na 
OEA. A declarada disposição desse governo para a ação 
unilateral, assim como os conceitos de “guerra preventi-
va” e “guerra global contra o terrorismo”, ativaram antigos 
recursos defensivos em boa parte do governo e da socieda-
de mexicana. A despeito da opinião do então chanceler, 
tudo isso fez reviver a ideia de manter limites na associa-
ção política com o vizinho do norte, sobretudo na agenda 
da paz e segurança internacionais. 

Enquanto no plano bilateral, respondeu-se cabalmente 
às pressões de Washington para incrementar a segurança 
da fronteira, os organismos multilaterais converteram-se, 
com efeito, em foros para a adoção de posições de equi-
líbrio de poder em matéria estratégica. Assim, o México 
decretou sua saída do TIAR em setembro de 2002, negou-
-se a autorizar a guerra contra o Iraque no Conselho de 
Segurança da ONU, no início de 2003, e, na OEA, seguiu 
adiante com a batalha normativa (em companhia de 
vários outros governos latino-americanos com que tinha 
convergências)17. Tudo isso terminou por esfriar o vínculo 
bilateral com a administração Bush – deixando-se de falar 
de “relação especial –, mas, nessa medida, cresceu também 
o atrativo de envolver-se mais com a organização regional 
em que os Estados Unidos estavam representados. A maio-
ria dos países da América do Sul fizeram justamente o con-
trário, ou seja, foram se distanciando da OEA e ensaiaram 

17 Num foro sobre a Declaração sobre Segurança nas Américas, o embaixador Ruíz 
Cabañas (2003) explicou por que o México havia tomado a iniciativa nesse tema: 
“Seguindo a tradição jurídica da diplomacia mexicana, há uma lição de dois sé-
culos aprendida da vizinhança com os Estados Unidos: quando há um vazio, gere 
normas; quando não estão suficientemente claras as normas, trate de dar-lhes pu-
blicidade, tente promover a defesa do sistema multilateral. [...] pelo menos desde 
1945 até a data presente esta é uma posição a que meu país tem servido”.
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respostas defensivas ou contra-hegemônicas, como a cria-
ção da Alba e da Unasul (Tussie, 2011, p.3). Preso às cada 
vez mais densas redes de interdependência econômica e 
social dos Estados Unidos, no início do século XXI, o Méxi-
co dificilmente teria podido seguir um curso similar.

Como havia prometido o presidente Fox, o México 
candidatou-se para exercer pela segunda vez a presidên-
cia da Comissão de Segurança Hemisférica (2002-2003) e 
de lá preparou a Conferência Especial sobre Segurança. 
Encabeçou também a negociação da Convenção Interame-
ricana contra o Terrorismo (CIT). Os trabalhos da Confe-
rência avançaram com muita dificuldade e, nesse marco, 
a diplomacia mexicana – como muitas outras chancelarias 
latino-americanas – quis evitar ao menos duas situações. 
A primeira era de que a agenda hemisférica ficasse domi-
nada unicamente pelas preocupações de segurança esta-
dunidenses, como sucedeu em 1945-1948. A segunda era 
de que a “guerra global contra o terrorismo” fosse uma 
nova desculpa para militarizar as estruturas de segurança 
da OEA, assim como para reviver o TIAR e/ou o conceito 
de segurança coletiva. Se foi possível alcançar o primeiro 
ponto, as preferências dos Estados Unidos tenderam a pre-
valecer no segundo caso.

A Declaração sobre Segurança nas Américas estabele-
ceu finalmente os princípios e o novo conceito de seguran-
ça que a região subscreveria no século XXI (OEA, 2003). 
À diferença de etapas anteriores, o Estado mexicano mos-
trou-se satisfeito com todos esses elementos conceituais. O 
México concordava agora com a visão da OEA em matéria 
de segurança em, ao menos, três sentidos importantes. Pri-
meiro, em termos dos “valores democráticos”, subscritos 
como base da concepção de segurança do hemisfério. Com 
efeito, a direção do PAN rompeu com a postura histórica de 
recusar a existência de um nexo entre as características do 
sistema político dos Estados e a segurança internacional. Em 
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troca, abraçou o fato de que a democracia representativa e 
o respeito aos direitos humanos fossem reconhecidos como 
uma “condição indispensável” para a paz.

Em segundo lugar, o governo do México deu aval à ado-
ção do conceito de “segurança multidimensional”, aproxi-
mando-se da ideia de “segurança integral” que o país pro-
punha e que transcendia a perspectiva exclusiva da defesa 
militar (Benítez Manaut, 2003, p.56). Ficava assim reconhe-
cida a existência de ameaças tradicionais e não tradicionais. 
Nessas últimas, incluíam-se aspectos políticos, econômicos, 
sociais, de saúde e ambientais, entre os quais se encontra-
vam muitos dos assuntos que realmente preocupavam o 
México e nos quais a cooperação intergovernamental pode-
ria ser útil.

Em terceiro lugar, não se estabeleceu uma hierarquia 
entre as ameaças, mas se reconheceu o direito soberano de 
cada Estado para identificar suas prioridades nacionais e 
definir as ações para fazer-lhes frente “conforme seu orde-
namento jurídico e com pleno respeito ao direito interna-
cional e às normas da Carta da OEA”. Com isso, procurava-
-se evitar que Washington impusesse suas prioridades e que 
o terrorismo passasse a ser o substituto do anticomunismo 
no século XXI.

Decerto, nem tudo correspondeu às expectativas mexi-
canas e Washington obteve o que realmente lhe interessava: 
a declaração legitimou a permanência do Tratado do Rio e 
da Conferência dos Ministros de Defesa das Américas, assim 
como o reposicionamento da JID. Durante os anos seguin-
tes, a representação do México seguiria fazendo gestões na 
OEA para limitar o papel de todas essas instâncias, ainda 
que com menor veemência. A renúncia das Forças Armadas 
mexicanas à cooperação militar e sua recusa total aos exer-
cícios combinados de defesa ou às operações conjuntas, 
tanto no âmbito bilateral como multilateral, mantiveram-se 
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como o último bastião de distância dos Estados Unidos18. 
Não obstante, nos demais títulos de cooperação em maté-
ria de segurança, rompeu-se uma série de tabus. Replicar 
esse espírito no âmbito regional da OEA foi natural, já que, 
na organização, a agenda de ameaças transnacionais (ter-
rorismo, drogas, lavagem de dinheiro etc.) seguiu se desen-
volvendo e a organização foi multiplicando seus mandatos 
nesse campo.

Ao finalizar o sexênio foxista, o México havia rearticu-
lado quase por completo sua posição na OEA. Exceto por 
certas questões de defesa, o país se mostrava em sintonia 
com a agenda desenvolvida em todos os pilares temáticos 
da organização e da Cúpula das Américas. Concordava 
com o novo conceito de segurança multidimensional, esta-
va a favor do fortalecimento do sistema interamericano de 
direitos humanos, do ulterior aperfeiçoamento do sistema 
de proteção hemisférica da democracia e da concreção de 
uma área de livre-comércio continental. Resta assinalar a 
convergência que isso supunha com o espírito (ainda que 
não necessariamente nos detalhes) das posições estadu-
nidenses em todos esses âmbitos. Como sinal dos tempos, 
o México postulou pela primeira vez na História um can-
didato – seu próprio chanceler – para ocupar o cargo de 
Secretário Geral da organização. E também como sinal da 
cambiante correlação de forças na OEA, apesar de contar 
com o respaldo dos Estados Unidos, a candidatura mexica-
na fracassou.

18 Em 2004, o general Vega, Secretário de Defesa Nacional (Sedena), explicou 
diante do Congresso que por nenhuma razão o México tomaria parte do Co-
mando Norte: “Definitivamente nem sonhar, nem pensar; nós não vamos colocar 
de modo algum as tropas mexicanas sob o comando de um general americano. 
Jamais” (citado em Soriano, 2009, p.166). 
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O sexênio de Felipe Calderón (2006-2012)
O presidente Felipe Calderón confirmou com acréscimo 
a disposição favorável do México em relação à OEA e a 
transformou num ativismo sem precedentes, precisamente 
no âmbito da segurança multidimensional. O impulso foi 
a declaração de “guerra contra o narcotráfico”, que aca-
bou consumindo toda a atenção e o capital político de seu 
governo. O país experimentou uma escalada de violência 
que alcançou níveis críticos: mais de 60 mil mortos, dezenas 
de milhares de desalojados internos e múltiplas violações 
dos direitos humanos. Isso teve ao menos duas consequên-
cias importantes em matéria de política exterior.

A primeira é que a chancelaria recebeu a instrução 
de abrir vias de cooperação nos foros multilaterais e gerir 
todos os apoios internacionais disponíveis para fazer com-
bater o que, de imediato, converteu-se numa aguda crise 
social. Isso se inscreveu no marco da Estratégia Nacional de 
Segurança, cujo quinto componente foi “Fortalecer a coo-
peração internacional”. A segunda é que novamente pro-
piciou-se, na relação com Washington, uma concentração 
obsessiva em assuntos de segurança, desta vez induzida pelo 
México19. O governo adotou uma estratégia que militarizou 
a luta antinarcóticos e insistiu no princípio de correspon-
sabilidade e na necessidade de que os Estados Unidos se 
aplicassem mais para realizar sua parte. A soma desses dois 
elementos resultou em um máximo grau de colaboração 
entre as Forças Armadas na história da relação bilateral20. 

19 Como dizem Blackmore e Pellicer (2011, p.51): os problemas de segurança no 
México “são o eixo em torno do qual tem girado a política do presidente Calde-
rón e em torno do qual se está construindo uma etapa nova nas relações México-
-Estados Unidos [...] o aspecto que sobressai é a maior aproximação dos setores de 
ambos os países encarregados da segurança, em particular os comandos militares 
e os responsáveis pelos problemas de inteligência”. 
20 Em 2012, o general Charles Jacoby, chefe do Comando Norte, declarou diante 
do Congresso estadunidense que a relação militar entre Estados Unidos e Méxi-
co havia avançado a “níveis sem precedentes de coordenação” e os dois países se 
haviam convertido em “sócios estratégicos” com pleno respeito à soberania de 

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   120 12/5/13   11:45 AM



121

Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Lua Nova, São Paulo, 90: 97-131, 2013

De modo eloquente, em 2012, abriu-se uma barreira sim-
bólica ao se realizar, pela primeira vez, um exercício militar 
conjunto entre o Comando Norte e a Sedena, assim como 
a primeira reunião trilateral de Ministros de Defesa Norte-
-Americanos21. Tudo isso teve reflexo nas posições do Méxi-
co na OEA.

Por um lado, a crescente disposição das Forças Armadas 
mexicanas de romper com sua doutrina de defesa isolacio-
nista na relação bilateral com os Estados Unidos foi redu-
zindo suas razões para se manterem distantes desses temas 
no marco da organização regional. Ademais, o México ficou 
sem argumentos para recusar o envolvimento de instâncias 
militares nos trabalhos das entidades de segurança, como 
o Comitê Interamericano Contra o Terrorismo (Cicte) e a 
Cicad. Por outro lado, o governo do México percebeu que 
a OEA poderia se converter num organismo cada vez mais 
útil para atender à dimensão internacional dos problemas 
de insegurança do país. Entre 2006 e 2012, a representa-
ção do México realizou um grande esforço para estimular o 
desenvolvimento institucional do pilar da segurança multi-
dimensional: dedicou-se a patrocinar resoluções, impulsio-
nou novos mecanismos, ofereceu-se como sede de numero-
sas reuniões22 e liderou politicamente os assuntos relaciona-
dos com a segurança pública.

Em suma, o México buscou primeiro posições de lide-
rança que lhe dessem “poder de agenda”. Foi eleito presi-
dente da Comissão de Segurança Hemisférica pela terceira 
vez e daí promoveu a agenda de combate ao crime organi-

cada um (“EUA y México planeam iniciar ejercicios militares conjuntos”, 2012). 
Ver também a revista Ágora, financiada pelo Comando Norte e dedicada à celebra-
ção da crescente cooperação militar bilateral (Anderson, 2012).
21 Tratou-se de um exercício de simulacro, chamado Ardent Sentry 12, para o 
apoio de defesa a civis no caso de desastres naturais. 
22 Entre as quais se destacam Mispa I (2008) e a Reunião Hemisférica de Alto Nível 
contra a Delinquência Organizada Transnacional (2012). Ambas foram inaugura-
das pelo presidente Calderón, pessoalmente interessado nesse tema. 
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zado transnacional23. Esteve por dois períodos à frente da 
Secretaria Pro Tempore do Comitê Consultivo sobre Tráfico 
de Armas, do Cifta, para impulsionar a elaboração de legis-
lação nessa matéria. Ocupou a presidência e a vice-presidên-
cia do Cicte, enfatizando sua agenda tradicional: a neces-
sidade de fortalecer os controles fronteiriços para evitar o 
fluxo ilícito de dinheiro e de armas (Alcántara Soria, 2009).

Ao mesmo tempo, incentivou a criação de novas entida-
des, entre as quais duas se destacam: a Reunião de Ministros 
em Matéria de Segurança Pública (Mispa), órgão encar-
regado de discutir as políticas para prevenir e combater a 
delinquência organizada, e o Esquema Hemisférico de Coo-
peração contra a Delinquência Organizada Transnacional. 
Este último propôs estabelecer, pela primeira vez, no marco 
do sistema interamericano, uma instância de caráter ope-
rativo em assuntos de segurança – o Centro Coordenador 
das Américas –, que permitiria a articulação no terreno das 
ações de inteligência e de processo penal entre os países-
-membros24. Dada a novidade e a complexidade que supõe 
esse tipo de cooperação prática, o futuro do Centro Coorde-
nador deve ser objeto de cautela; no entanto, o simples fato 
de o México ter sido o artífice dessa proposta – apoiada por 
países como Chile, Guatemala e Colômbia – apontaria uma 
mudança na concepção da classe dirigente sobre o exercí-
cio da soberania em matéria de segurança nos organismos 
multilaterais. Deve-se assinalar, além disso, que essa inicia-
tiva foi tendencialmente contrária à histórica recusa mexi-

23 O México é o único país até agora que ocupou tal cargo em três ocasiões: 1996-
1997, 2002-2003, 2008-2009. O Chile, que desde os anos 1990 liderou entre os paí-
ses latino-americanos a agenda de segurança na OEA, presidiu-a em duas ocasiões. 
Brasil e Argentina apenas em uma. 
24 O Centro teria sua sede no México e o primeiro(a) coordenador(a) seria 
mexicano(a). Apesar de ter sido criado de acordo com um mandato da Cúpula 
das Américas e com a assistência da Secretaria Geral, não seria em sentido estri-
to uma entidade da OEA, já que nem todos os países-membros teriam aceitado 
participar. 

001-131_13092-LuaNova90_af4.indd   122 12/5/13   11:45 AM



123

Natalia Saltalamacchia Ziccardi

Lua Nova, São Paulo, 90: 97-131, 2013

cana de militarização do regime interamericano, dado que, 
tanto no México como em outros países da região, a linha 
divisória entre as tarefas das polícias e das Forças Armadas 
no combate ao crime organizado é cada vez menos clara.

Ante tão prolífica atividade, que vantagens obteve o 
governo do México para seguir esse curso de ação na OEA? 
A mais óbvia deriva da natureza includente de sua participa-
ção. A OEA aporta um campo de negociação adicional com 
os Estados Unidos, país sem o qual resulta impossível articu-
lar respostas eficazes aos problemas mais graves de segurança 
pública enfrentados pelo México, que estão relacionados à 
sua extensa fronteira norte. Para enfrentar essas questões, o 
país necessita de foros que incluam, não que excluam seu 
vizinho. Mesmo que o México e os Estados Unidos susten-
tem mecanismos de cooperação bilateral (como a Iniciativa 
Mérida) e sub-regional (como a Aspan – Aliança para a Segu-
rança e a Prosperidade da América do Norte), a OEA supõe 
um terceiro nível de coordenação intergovernamental que 
permite ampliar o alcance geográfico, diversificar as visões 
políticas e incorporar mais atores. Isso é importante para o 
México não apenas em termos de eficácia – as redes de dro-
ga, armas, lavagem de dinheiro e tráfico de pessoas chegam 
hoje até a Terra do Fogo25 – mas também pela possibilidade 
de somar o apoio político de outros países às posições que o 
México sustenta perante Washington. Numa relação bilateral 
assimétrica, geralmente convém à parte mais frágil multilate-
ralizar os assuntos que provocam tensão ou dissenso. Foi este 
o caso da já mencionada substituição do processo unilateral 
de certificação do combate ao narcotráfico pelo Mecanismo 

25 Na inauguração do Mispa I, por exemplo, o presidente Calderón (2008, p.4) dis-
se: “Para o México é o momento para que a Iniciativa Mérida abra caminho para 
uma nova etapa na guerra contra o crime organizado transnacional. É importante 
que iniciativas como essas se transfiram também para o nível continental, porque 
é continental o problema da criminalidade e da delinquência organizada”. Em 
particular, propôs que os países latino-americanos se somassem a uma base de 
dados sobre a criminalidade semelhante à Plataforma México.
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de Avaliação Multilateral do Cicad. Constitui outro exemplo 
a iniciativa pela qual, em 2012, o México uniu-se à Colômbia 
e à Guatemala para pedir à OEA e à ONU uma avaliação da 
estratégia punitiva de combate às drogas ou, em outras pala-
vras, para planejar um debate sobre sua possível despenaliza-
ção26. A mesma lógica funciona no caso do tráfico ilícito de 
armas: com exceção dos Estados Unidos, Canadá e Jamaica, 
todos os demais membros da OEA já ratificaram o Cifta, o 
que deu argumentos ao governo do México para requerer 
que o vizinho também o faça27.

Outra vantagem é que, como organização internacio-
nal, a OEA propicia não só o diálogo político e a produção 
normativa como também, intermediada por sua Secreta-
ria Geral, tem a capacidade de prover assistência técnica 
aos Estados. Nesse sentido, pode ser uma fonte de insumos 
úteis para a formulação de políticas públicas em matéria de 
segurança interna. Sua burocracia solicita informação entre 
os membros e produz estatísticas regionais, estudos compa-
rativos e estratégias de ação; relaciona-se, além disso, com 
uma rede continental de centros de investigação e ONGs, 
que aportam seus conhecimentos especializados. Também 
divulga boas práticas, monta programas de capacitação 
a funcionários públicos (policiais e juízes), desenha leis e 
organiza mecanismos de avaliação. Ainda que há tempo 
atravesse uma crise financeira, a Secretaria Geral da OEA 
conta com orçamento, infraestrutura física e humana e 
capacidade para executar mandatos concretos que não são 
comparáveis com as secretarias dos outros esquemas multi-
laterais de participação ampla que contam com o México 

26 A questão foi introduzida na VI Cúpula das Américas celebrada na Colômbia em 
abril de 2012 e depois nas sessões da 67ª Assembleia Geral da ONU em outubro 
desse ano (Langner, 2012).
27 Algo que Calderón pediu a Obama desde sua primeira visita ao México, em abril 
de 2009, e foi tema central no discurso que pronunciou diante do Congresso dos 
Estados Unidos em 2010.
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(Celac e Cúpula Ibero-americana). Esses são os ativos pró-
prios de uma organização que, por um lado, tem mais de 
seis décadas de existência e, por outro, recebeu respaldo 
financeiro de uma superpotência. Em todo caso, diante da 
desesperada situação em matéria de segurança, parece que 
o governo de Calderón viu na OEA um organismo multila-
teral capaz de produzir e operar respostas mais concretas 
para combater as atividades do crime organizado.

Finalmente, do ponto de vista geopolítico, com a evolu-
ção da estrutura de poder internacional, no século XXI, fica 
cada vez mais claro que o Departamento de Estado já não 
pode entender a organização hemisférica como um instru-
mento que manipula a seu bel prazer. No último quinquênio, 
por exemplo, a OEA tomou várias decisões que, promovidas 
pelos países latino-americanos, não se ajustam aos interesses 
de Washington e, ao que parece, os Estados Unidos aceita-
ram com o propósito de manter a salvo a organização28. 

Considerações finais
No transcurso dos 65 anos de fundação da OEA, o México 
transitou entre vê-la como um foro para conter os Estados 
Unidos e percebê-la como um espaço para melhorar a coor-
denação interestatal na solução de problemas compartilha-
dos. Nos dois casos, o Estado mexicano manteve-se atento 
aos trabalhos da organização, destinando usualmente des-
tacados diplomatas para cuidar dos interesses do país nesse 
domínio. Apesar dos interesses de natureza diversa, o tom 
geral da relação com a organização hemisférica, ou melhor, 
a maior ou menor proximidade com ela fixou-se em função 
da agenda de segurança, por ser esta uma área fundamental 
na relação com os Estados Unidos.

28 Entre as quais se encontra a anulação da resolução que suspendeu Cuba em 
1962, a suspensão de Honduras depois do golpe de Estado em 2009, a resolução 
que deu respaldo ao Equador em sua querela com o Reino Unido pelo asilo diplo-
mático dado a Julian Assange em 2012.
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Durante a Guerra Fria, o México adotou na OEA uma 
atitude defensiva, resistiu ao fortalecimento da organização, 
a seu desenvolvimento institucional e à expansão de seus 
mandatos. Foi o único grande país latino-americano que 
não quis a Secretaria Geral, nem se ofereceu como sede das 
grandes conferências hemisféricas. Nos temas relativos a 
paz e segurança internacionais pretendeu a todo momento 
neutralizar a OEA: sempre defendeu a primazia da ONU 
e, por vezes, estimulou alternativas multilaterais “para dar 
soluções latino-americanas aos problemas latino-ameri-
canos”. Essa distância e desconfiança ante a organização 
hemisférica explica-se como resultado de uma doutrina de 
política externa que, por razões históricas, identificou os 
Estados Unidos como uma ameaça, ou seja, como uma fon-
te potencial de agressões abertas ou encobertas. E, de fato, 
a conduta estadunidense durante tal período encarregou-
-se de deixar em suspense a hipótese de uma intervenção 
estrangeira na mente dos dirigentes mexicanos.

Nesse contexto, a diplomacia do México desenvolveu-se 
sobre a base de premissas realistas e nacionalistas. Favore-
ceu um multilateralismo estritamente intergovernamental 
e viu as organizações internacionais como foros para “amar-
rar” institucionalmente as grandes potências mediante 
normas e procedimentos, aumentando seu custo de atuar 
arbitrariamente. Nesses anos, o principal objetivo do Méxi-
co na OEA foi defender a autonomia nacional concebida 
de modo antagônico diante dos Estados Unidos; ou seja, 
esforçou-se para demonstrar sua não subordinação (real e/
ou simbólica) aos interesses e preferências de Washington. 
Isso foi especialmente importante no campo da paz e segu-
rança internacionais, ou seja, em assuntos relativos ao uso 
da força militar. O México resistiu a fortalecer uma organi-
zação regional, que se concentrava numa agenda de segu-
rança hegemonizada pelos Estados Unidos e alheia às ver-
dadeiras preocupações mexicanas. O que, no entanto, não 
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deve se confundir com uma atitude indiferente. Inclusive 
nos momentos em que os Estados Unidos utilizaram a OEA 
mais grosseiramente como instrumento de dominação, esse 
espaço multilateral foi útil para o México porque: (a) lhe 
deu um marco para pôr em prática sua estratégia geral de 
contenção demarcada ou equilíbrio de poder suave; (b) 
funcionou como um amplificador para expressar seus desa-
cordos políticos com Washington e defender sua própria 
visão; (c) foi um cenário para afirmar recorrentemente a 
norma do respeito à soberania, definida do modo mais res-
tritivo possível.

A relação do México com a OEA começou a se modi-
ficar nos anos 1990 graças às transformações no sistema 
internacional, ao avanço no processo de globalização e à 
consequente mudança de estratégia mexicana perante os 
Estados Unidos. O país optou por identificar o vizinho 
como sócio e, diferente do passado, o discurso governamen-
tal sublinhou os interesses em comum mais que as diferen-
ças. Produziu-se, nessa década, um claro alinhamento em 
termos econômicos, mas a diplomacia mexicana foi seleti-
va em assuntos políticos e manteve evidente distância dos 
temas de defesa ou estratégicos. Tudo isso se traduziu em 
uma posição ambígua na OEA. Por um lado, o governo do 
México desconfiou das duas grandes agendas da década: o 
impulso do regime interamericano de defesa da democra-
cia e a reforma da velha arquitetura de segurança hemis-
férica. Fez o possível para dificultar o progresso de ambas. 
Por outro lado, no entanto, a natureza transnacional das 
novas ameaças foi gerando a consciência de que seria inú-
til tratá-las de maneira isolada. No marco de uma relação 
mais cooperativa com Washington e na medida em que a 
OEA se encarregou dessa nova agenda de riscos, especial-
mente do narcotráfico e das atividades criminosas conexas, 
a relevância da organização cresceu aos olhos mexicanos. 
Nesse âmbito específico, o México começou a demonstrar 
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vontade de liderança e a contribuir para o desenvolvimento 
normativo e institucional do sistema interamericano.

Com a mudança de século, essa tendência se fortale-
ceu. O governo de Vicente Fox tomou a decisão política 
de alinhar-se aberta e explicitamente com os Estados Uni-
dos, mas, além disso, a cada vez mais alta densidade das 
redes de interdependência social geradas pela migração, 
as remessas, o comércio, o narcotráfico e o crime organiza-
do contribuíram para modificar a lógica da relação com o 
vizinho setentrional. Em matéria de segurança, em particu-
lar, tornou-se imperativa a cooperação bilateral e isso faci-
litou sua consequente translação para o plano multilateral. 
A diplomacia mexicana começou a recorrer às organiza-
ções internacionais não mais para defender a autonomia 
do Estado mexicano perante os Estados Unidos, mas para 
fortalecer sua capacidade de preservá-la diante do crescen-
te poderio dos atores criminosos não estatais que operam 
em seu território. Nesse sentido, durante a última década, o 
México apostou em outro papel para a OEA: que a organi-
zação desempenhasse funções que os liberais atribuem aos 
organismos internacionais, a saber, que facilitem na prática 
as respostas coletivas aos urgentes problemas de segurança 
pública que o país enfrenta. E também naquelas funções 
enfatizadas pelos construtivistas, ou seja, que a OEA se 
constitua como agente produtor de normas e resoluções 
interamericanas, capaz de socializar a urgência de frear o 
tráfico de armas, combater a lavagem de dinheiro e aumen-
tar a cooperação contra o crime organizado transnacional. 
Tudo isso tendo como pano de fundo um jogo geopolítico 
que não desaparece e no qual o México necessita somar 
apoios latino-americanos para melhorar suas posições de 
negociação diante de Washington. A OEA é o único cená-
rio regional em que tudo isso é possível e, por fim, não é 
de se estranhar que, nos tempos atuais, a organização possa 
contar com o México como aliado.
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SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 
(SIDH): REFORMAR PARA FORTALECER*

Cristina Timponi Cambiaghi e  
Paulo Vannuchi

O debate em curso sobre os impasses vividos pelo Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos (SIDH) vem sendo 
pautado por argumentos de excessiva polarização. É hora 
de promover um empenho de moderação entre as partes 
antagonizadas, chamando a uma reflexão crítica mais sere-
na e abrangente.

As controvérsias que dominam os duelos políticos e 
partidários nos diferentes países do continente não devem 
se refletir automaticamente, sem nenhum tipo de filtro 
racional, no debate e na pesquisa científica do ambien-
te acadêmico. Sem o adequado esforço de compreender  
o problema a partir de seus múltiplos ângulos, as discus-
sões produzirão mais calor do que luz.

Algumas intervenções de respeitáveis intelectuais de 
renome mundial e de alguns atores credenciados na defe-
sa dos direitos humanos na América Latina resumem as 

* Este texto traz pequenos ajustes ao que foi apresentado na 2a edição do seminá-
rio Hemisphere in flux, realizado no Memorial da América Latina, São Paulo, em 
novembro de 2012. Também foi publicada uma versão reduzida dele em Foreign 
Affairs Latinoamerica, v.13, n.3, jul./set. 2013.
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dificuldades atuais em fórmulas simples que provavelmen-
te não serão potentes para indicar os caminhos eficientes 
de superação.

Os problemas reais são complexos, profundos, resul-
tam de prolongados antecedentes históricos e envolvem 
até mesmo a velha dicotomia entre gerações de direitos 
humanos, que esteve presente na redação da Declaração 
Universal de 1948 e resultou na aprovação, em 1966, pela 
Assembleia Geral da ONU, de dois distintos pactos para 
construir um instrumento com a força normativa que fal-
tava à Declaração.

Caberia aprovar um pacto único e isso não ocorreu 
por força de graves divergências conceituais sobre a funda-
mentação dos direitos humanos e dos caminhos plausíveis 
para concretizá-los. No fundo, estava presente a tradicional 
contraposição entre os direitos de liberdade e os direitos de 
igualdade, que a Conferência de Viena buscou ultrapassar, 
em 1993, enfatizando a ideia de indivisibilidade.

Na polêmica atual, vemos que Boaventura de Sousa 
Santos, brilhante professor de Coimbra, sociólogo especia-
lizado nos temas do direito, entusiasta do Fórum Social 
Mundial e consultor da Bolívia e do Equador na elabora-
ção das ousadas constituições nacionais aprovadas, respec-
tivamente, sob a liderança de Evo Morales e Rafael Correa, 
lançando em 2012 um apelo público sobre as controvér-
sias do Sistema de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA) com raciocínios tão simplifi-
cados, que pouco lembram as sofisticadas formulações de 
livros seminais como Pela mão de Alice: o social e o político 
na pós-modernidade, de 1994, um dos primeiros exercícios 
sérios no sentido de repensar o projeto socialista após o 
desmoronamento do bloco soviético.

Diz o professor – a quem respeitamos muito – num ape-
lo público que lançou como esforço para bloquear a pro-
gramada reforma no Sistema de Direitos Humanos da OEA:
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Ao contrário do que pretende o neoliberalismo, o 
mundo só é o que é porque nós queremos. Pode ser 
de outra maneira se a tal nos propusermos. A situação 
é de tal modo grave que é necessário tomar medidas 
urgentes, mesmo que sejam pequenos passos. Essas 
medidas variam de país para país e de continente para 
continente, ainda que a articulação entre elas, quando 
possível, seja indispensável. No continente americano, 
a medida mais urgente é travar o passo à reforma da 
CIDH [Comissão Interamericana de Direitos Humanos] 
em curso. Nessa reforma estão particularmente ativos 
países com quem sou solidário em múltiplos aspectos 
de seu governo, o Brasil, o Equador, a Venezuela e a 
Argentina. Mas no caso da reforma da CIDH estou 
firmemente ao lado dos que lutam contra a iniciativa 
destes governos e pela manutenção do estatuto atual da 
CIDH [...] (Santos, 2012).

Santos conclui seu apelo listando os principais itens 
da reforma que deveriam ser evitados:

À revelia da CIDH e com fortes limitações na 
participação das organizações de direitos humanos, o 
Conselho Permanente da OEA prepara um conjunto 
de recomendações para serem apresentadas para 
aprovação na Assembleia Geral Extraordinária, o mais 
tardar até março de 2013 [...]. Do que se sabe, todas 
as recomendações vão no sentido de limitar o poder 
da CIDH para interpelar os Estados em matéria de 
violação de direitos humanos. Por exemplo: dedicar 
mais recursos à promoção dos direitos humanos e 
menos à investigação de violações; encurtar de tal modo 
os prazos de investigação que tornam impossível uma 
análise cuidada; eliminar do relatório anual a referência 
a países cuja situação dos direitos humanos merece 
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atenção especial; limitar a emissão e extensão de 
medidas cautelares; acabar com o relatório anual sobre 
a liberdade de expressão; impedir pronunciamentos 
sobre as violações que pairam como ameaças, mas ainda 
não foram concretizadas. (Santos, 2012).

Dois meses antes, em junho de 2012, José Miguel 
Vivanco, expoente da Human Rights Watch, advogado 
chileno que teve papel relevante na fundação do Cejil 
(Center for Justice and International Law), umas das prin-
cipais organizações que atuam como peticionárias junto 
ao sistema interamericano, e também militante conheci-
do por questionamentos duros aos governos da Colômbia 
(questão dos paramilitares) e da Venezuela (liberdade de 
imprensa), país de onde foi expulso em 2008, já tinha se 
manifestado em termos mais contundentes:

Corre grave perigo o instrumento mais valioso 
construído coletivamente neste hemisfério para 
defender e expandir os direitos humanos e as liberdades 
públicas. Trata-se da CIDH, a qual, para muitos 
observadores imparciais, é uma das poucas instituições 
da OEA que funciona com credibilidade [...]
Ora, se este órgão foi tão bem-sucedido, por que se 
empreende uma verdadeira campanha contra ele? 
Muito simples: porque atingiu interesses importantes 
de governos com claras tendências autocráticas 
ou suficientemente poderosos para se sentirem 
desobrigados de prestarem contas de suas políticas 
ou práticas a um órgão de supervisão regional [...] 
Lamentavelmente, ao invés de liderar a proteção desta 
importante instituição, o Secretário Geral da OEA, José 
Miguel Insulza, se uniu àqueles que a debilitam [...]
A ninguém surpreende que os governos da Aliança 
Bolivariana para os Povos da Nossa América (Alba) 
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estejam satisfeitos com a possibilidade de participar de 
um processo de reforma da Comissão e de sua Relatoria. 
O que pode surpreender muitos é o fato de o Brasil 
também apoiar esta estratégia. É decepcionante que 
um país com aspirações de responsabilidades globais, 
inclusive em direitos humanos, e que afirma sua adesão ao 
multilateralismo, continue a boicotar a Comissão depois 
de esta ter tido a ousadia de solicitar-lhe informações 
sobre o impacto de um projeto hidrelétrico sobre 
comunidades indígenas do Amazonas (Vivanco, 2012).

Não seria difícil coletar outras formulações semelhantes 
a essas duas, no polo dos que se opõem à ideia de reforma do 
SIDH, por vislumbrar que sua intenção é de enfraquecimen-
to e submissão do órgão aos governos dos Estados-membro. 
Tendo ou não reparos a determinados episódios e compor-
tamentos da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
instituição mais exposta a críticas e polêmicas do que a Corte 
sediada na Costa Rica, avalia-se que as propostas de reforma 
postas na mesa estão orientadas num sentido de regressão. 
Deveriam, portanto, ser rechaçadas.

No outro polo, não apenas o Secretário-Geral Insulza 
tem externado seu descontentamento diante de diversos 
aspectos do funcionamento do SIDH, que não ajudam a  
fortalecê-lo, como diversos países-membros, incluindo 
alguns com governos de orientação política à esquerda, 
já apresentaram reclamações contra problemas recorren-
tes. Assimetria na questão dos prazos, quebra de isonomia 
procedimental em processos semelhantes relacionados a 
distintos países, controvérsias sobre o emprego das cha-
madas medidas cautelares consignadas apenas em regula-
mento interno (e não na letra da Convenção Americana), 
assunção de autoridade judicante que caberia apenas à 
Corte, eis alguns dos tópicos em que países de inclinações 
políticas muito díspares convergem nas queixas.
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Com a Venezuela, em especial, a litigância foi se avo-
lumando até o ponto em que o país decidiu se retirar do 
Sistema Interamericano dos Direitos Humanos, formulan-
do por escrito argumentos e denúncias que ultrapassam, 
em muito, o tom já em si beligerante do citado artigo de 
Vivanco. No documento1 em que oficializou, em setembro 
de 2012, a quebra de compromisso com o Pacto de São 
José da Costa Rica, o Estado venezuelano acusa, sem meias 
palavras, a CIDH de colocar-se a serviço dos Estados Uni-
dos em sua política hegemonista na região.

Pela enésima vez, o governo Chávez acusou a CIDH 
de ter apoiado o golpe de Estado desferido contra a legí-
tima constitucionalidade venezuelana, em 2002, fazendo 
menção à lamentável correspondência dirigida pelo Secre-
tário-Executivo da CIDH ao líder golpista e empresário 
Pedro Carmona, que não permaneceria no posto presi-
dencial mais do que três dias, repelido por ampla mobi-
lização popular em favor do governo constituído e eleito 
pelo voto direto em pleito que não recebeu contestação, 
portando alguma consistência.

Depois de explicar que o estopim para o desligamento 
foi a decisão da CIDH em favor de Raul Diaz Peña, preso 
na Venezuela durante vários anos pela acusação de envol-
vimento em atentados terroristas contra as embaixadas 
da Colômbia e da Espanha, o governo Chávez condenou 
também o que seria um alinhamento prévio com o ponto  
de vista dos grupos empresariais de comunicação que 
participaram das articulações golpistas, deixando como 
único possível canal de rediscussão a futura constituição 
de algum outro organismos equivalente à atual Comis-
são, insinuando o interesse comum de outros Estados da 

1 Carta do Ministro do Poder Popular para Relações Exteriores da República Bo-
livariana da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ao Secretário-Geral da OEA, José 
Miguel Insulza, em 6 de setembro de 2012.
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região: “tomara nós tenhamos em algum momento uma 
comissão séria e que possamos lutar com outros governos 
pelos Direitos Humanos”.

Como reagir à atitude radical adotada pela Venezuela? 
Multiplicar ataques contra seu governo em nome dos Direi-
tos Humanos? Torcer para que outros países como a Bolí-
via, Equador, Nicarágua, El Salvador, quem sabe o gover-
no brasileiro liderado pela ex-guerrilheira Dilma Roussef, 
sigam o mesmo caminho? Ou buscar algum tipo de recuo 
multilateral e novas pactuações? Negociar ou denunciar? 
Na conhecida formulação de Albert Hirschman (1970), 
exit or voice?

A pergunta é muito pertinente: para superar a crise 
atual do SIDH, o melhor caminho seria, de fato, opor-se 
a qualquer tipo de reforma? Ou trabalhar por reformas 
que busquem fortalecê-lo? As instituições acadêmicas e 
os ativistas do meio intelectual trarão contribuições cru-
ciais e pistas claras para solução dos impasses apenas se 
conseguirem guardar distância de qualquer formulação 
maniqueísta e mergulharem num exame desarmado de 
problemas que são reais e claramente localizáveis de par-
te a parte.

Esse trabalho precisa partir de uma radiografia sinté-
tica do que é o SIDH e quais as tensões que vem enfren-
tando nos anos mais recentes. Deve perguntar as razões 
das controvérsias em curso e, por fim, examinar sem mis-
tificações a importância da OEA, com suas ações positivas, 
mas também com seus graves erros históricos motivados 
pelo ambiente da Guerra Fria.

Rejeitar mistificações, aqui, significa dizer que nin-
guém pode esquecer que o organismo regional já conva-
lidou episódios de violação massiva de direitos humanos, 
como foram o bloqueio econômico e militar a Cuba (cujos 
líderes passaram a referir-se à OEA como “Ministerio de 
las Colonias”) e a intervenção militar na República Domi-
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nicana, nos anos 1960, bem como sua impotência ou ino-
perância em crises como a Guerra das Malvinas, a interven-
ção militar dos Estados Unidos no Panamá e em Granada, 
golpes contra instituições democráticas em Honduras e no 
Paraguai, entre outras ações. 

Significa sustentar, também, que a Guerra Fria, extinta 
de fato, segue viva e operante como verdadeiro fantasma 
assombrando determinadas retóricas de ultraesquerda ou 
o fundamentalismo belicoso da ultradireita norte-america-
na no eixo Reagan-Bush-Fox-Tea Party, felizmente impe-
dida de retomar a Casa Branca após uma eleição rigorosa-
mente empatada em novembro de 2012. 

Nascimento do sistema e evolução histórica
O SIDH surgiu no contexto da evolução pós-guerra do 
direito internacional e em complementação sincrônica à 
construção do sistema universal de proteção que começou 
a ser erguido com a Declaração da ONU de 1948. Tanto 
em escala mundial quanto continental, esse novo sistema 
representou uma reação normativa, jurídica, política, éti-
ca e moral ao extermínio provocado pela Segunda Guer-
ra, com sua catastrófica destruição de vidas humanas, que 
atingiu o paroxismo no terror do holocausto. 

Assumindo caráter progressista e inovador, o SIDH 
constituiu-se como sistema regional de proteção e defesa 
dos direitos humanos, contribuindo para a difusão regional 
da ideia de que o Estado não é o único sujeito de direito 
internacional, passando-se a aceitar o indivíduo como plei-
teador de seus direitos no âmbito mundial. Tal movimento 
deu início à revisão do conceito tradicional de soberania do 
Estado, admitindo-se certo grau de intervenção internacio-
nal no contexto interno, em nome da garantia e do respeito 
aos direitos humanos.

Enfatize-se: deu início apenas. Haverá uma caminhada 
de décadas até se atingir o momento em que a maioria 
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dos países signatários da Convenção Americana, ou os que 
reconhecem sua submissão aos dois organismos por ela 
consignados, internalizem, de fato, os preceitos normati-
vos do Sistema em todo o arcabouço jurídico e constitucio-
nal de cada nação.

A CIDH, criada em 1959 pela OEA, com o papel de pro-
mover e proteger os direitos humanos na região, monitora a 
situação dos direitos humanos em todos os Estados da Orga-
nização, examina denúncias individuais e exerce atividades 
diversas, inclusive por meio de suas relatorias temáticas. 

A Comissão já completava dez anos de existência 
quando veio à luz o instrumento prescritivo que lhe garan-
tiu estrutura institucional abrangente e um pouco de força 
cogente, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, 
em vigência a partir de 1978. Em 1982, passou a contar 
com seu equivalente jurisdicional, a Corte Interamericana 
dos Direitos Humanos, sediada em São José da Costa Rica, 
que emitiu sua primeira sentença apenas em 1988.

Na polêmica atual, uma análise dos diferentes ciclos 
políticos atravessados pelo Sistema em suas quatro ou cin-
co décadas de existência não vem recebendo a atenção 
devi da. Cabe ressaltar a distância que separa o ciclo de 
ditaduras militares e de lutas de resistência que se alongou 
pela região nas décadas de 1960 e 1970, em nítido con-
traste com o ambiente constituído na primeira década do 
século atual, quando se multiplicaram governos democrá-
ticos com programas voltados ao enfrentamento da pobre-
za e das desigualdades na distribuição de renda, pela pri-
meira vez em cinco séculos.

No que se refere ao Brasil, por exemplo, vale regis-
trar que a atuação da CIDH foi praticamente irrelevante 
no enfrentamento das torturas e violações sistemáticas de 
direitos humanos de cidadãos, sobretudo jovens, engajados 
na resistência política – com ações armadas ou não – à dita-
dura instalada em 1964. Jamais formulou qualquer iniciati-
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va contra megaprojetos como a Itaipu Binacional, a Rodo-
via Transamazônica, a Usina Nuclear de Angra e a Ponte 
Rio-Niterói, que dizimaram grupos indígenas, devastaram 
a floresta tropical, resultaram na morte de centenas de tra-
balhadores semiescravizados em gigantescos canteiros de 
obras, e ainda, no caso da Itaipu, agrediram a soberania do 
povo paraguaio.

Já com relação a regimes ditatoriais implantados uma 
década mais tarde, como o de Pinochet e dos generais 
argentinos, a atuação da CIDH adquire importância cres-
cente, atingindo seu auge na corajosa visita da Comissão 
à Argentina, gesto que contribuiu para refrear o ímpeto 
genocida que atingiu o assombroso patamar de 30 mil 
mortes e desaparecimentos forçados em seis anos de con-
tinuado terror de Estado.

Essa diacronia precisa ser levada em conta ao analisar 
algumas das reações equivocadas de governos como os do 
Peru, da Venezuela, da Colômbia e mesmo do Brasil dian-
te de intervenções que só podem ser adotadas pela CIDH 
ou pela Corte neste momento atual em que o SIDH já 
adquiriu maturidade, conquistou respeito e credibilidade, 
ao mesmo tempo que o fim da Guerra Fria e o avanço da 
democracia em escala regional convidam os Estados-mem-
bros a reagirem sem a truculência que era própria do perí-
odo ditatorial.

Analisando a evolução do direito internacional dos 
direitos humanos, merece citação o balizamento sequen-
cial proposto por Norberto Bobbio (2004) em seu livro A 
era dos direitos: “os direitos humanos nascem como direitos 
naturais universais, desenvolvem-se como direitos positivos 
particulares (quando cada Constituição incorpora Decla-
rações de Direito), para finalmente encontrarem sua ple-
na realização como direitos positivos universais”. 

No contexto histórico do Brasil, somente após a demo-
cratização do país, com a edição da Constituição de 1988, 
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também conhecida por “Constituição Cidadã”, começa a 
adquirir consistência e se concretizar esse processo evolu-
tivo de garantias dos direitos fundamentais. Apesar de o 
Brasil ter sido um dos últimos Estados-membros a aderi-
rem à Convenção Americana dos Direitos Humanos, em 
1992, aceitando a jurisdição da Corte a partir de 1998, 
pode-se afirmar, hoje, que o país teve um rápido avanço 
na incorporação dos direitos por ela protegidos em seu 
ordenamento jurídico interno. 

Num balanço abrangente, é inquestionável que o 
SIDH, com seus dois braços, exerceu um papel fundamen-
tal na consolidação da democracia no continente america-
no a partir da segunda metade da década de 1970, garan-
tindo uma via subsidiária e suplementar às vias internas 
nos casos de violações de direitos humanos. 

Os Estados-membros da Convenção Americana, ao 
assumirem o compromisso de respeitar seus dispositivos, 
se comprometem a não violar os direitos ali protegidos, 
mas também a assegurar o livre e pleno exercício desses 
direitos a todos os seus cidadãos. Partindo desse pressu-
posto, é dever de cada Estado-membro promover o Siste-
ma Interamericano e torná-lo acessível àqueles que sintam 
seus direitos violados, sem obter acolhida aos seus clamo-
res no sistema interno de proteção.

Como todos sabem, os países da região já avançavam 
em vigoroso impulso de redemocratização ao longo dos 
anos 1980, quando a queda do Muro de Berlim – 1989 – 
deu início ao desmoronamento-relâmpago do bloco sovi-
ético, concluído em 1992, ano em que o desaparecimento 
da União Soviética simboliza cronologicamente o fim da 
Guerra Fria.

Na onda triunfalista que levou Fukuyama (1992) – 
alguém se lembra dele? – a decretar com alta pretensão o 
“fim da história”, a América Latina mergulhou, durante os 
anos 1990, no fracassado ciclo neoliberal, cujo receituário 
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estava sintetizado no chamado Consenso de Washington, 
que prescrevia enxugamento do Estado, flexibilização de 
direitos sociais dos trabalhadores, redução de gastos pre-
videnciários, privatizações em massa, quebra de barreiras 
alfandegárias, supremacia do mercado como organizador 
da Nação.

Os desastrosos resultados que se seguiram em termos de 
desemprego, estagnação econômica, e agravamento das con-
dições de extrema pobreza e surtos de violência propiciaram 
a germinação de um ciclo histórico oposto, de valorização da 
sensibilidade social, de esforços para enfrentamento das desi-
gualdades econômicas entre classes e regiões, de resgate do  
papel do Estado como vetor e indutor do crescimento, for-
talecimento das instituições políticas, soberania e indepen-
dência no plano diplomático.

Qualquer análise do SIDH que ignore o necessário 
esforço para reconhecer e compreender essa alternância 
de ciclos, desprezando as profundas mudanças em curso 
neste início de século XXI, pouco contribuirá para res-
ponder adequadamente à dúvida mais importante que 
este texto busca aflorar. O dilema está em optar pelo blo-
queio a qualquer reforma ou discutir qual reforma se faz 
necessária para garantir maior fortalecimento do Sistema 
nesse contexto político inteiramente novo, vivido por um 
hemisfério em fluxo, onde torturados de ontem se conver-
teram em mandatários de vários países.

Problemas de um sistema que cresceu
O crescimento expressivo do número de casos levados à 
CIDH a cada ano, o fortalecimento de sua autoridade políti-
ca, o avanço dos organismos de representação (e de petição) 
com que a sociedade civil passou a contar nos diferentes paí-
ses, o fortalecimento vigoroso da institucionalidade democrá-
tica em todos eles, tudo isso opera no sentido de exigir que o 
SIDH adquira estrutura mais robusta.
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Etapa inadiável desse fortalecimento seria resolver de 
forma consistente e duradoura a questão nevrálgica de 
seu financiamento precário, que limita drasticamente o 
campo de ação da Comissão e da Corte, além de estimular 
nuvens de suspeita – paranoicas ou não – a respeito dos 
aportes decisivos ministrados pelos Estados Unidos, país 
que, no entanto, se coloca a salvo de qualquer monitora-
mento ou sanção.

O necessário fortalecimento exige algo ainda mais difí-
cil – quase impossível –, que é operar com eficiência o deli-
cado trade-off entre o imperativo de conquistar credibilida-
de crescente junto à sociedade civil de todas as Américas, 
em especial junto às vítimas de violações e aos organismos 
peticionários, e as rígidas constraints que decorrem do fato 
de ser o SIDH um mecanismo oficial constituído pelos Esta-
dos da região, com todos os corolários hierárquicos, buro-
cráticos e conservadores resultantes desse status.

Cada movimento, cada recomendação, cada interven-
ção dos comissionados da CIDH, dos juízes da Corte, dos 
técnicos e especialistas de ambos os organismos, trata de 
buscar sempre um adequado ponto de equilíbrio (balance) 
entre dois caminhos que seriam igualmente danosos.

Um deles seria se curvar às pressões e resistências 
opostas pelos Estados-membros, sempre incomodados e 
até mesmo raivosos diante de todo tipo de monitoramen-
to, medidas cautelares ou sanções. Esse caminho resultaria 
na total falência do Sistema, cuja razão de ser é o exercício 
mesmo desse conjunto de controles.

O outro caminho prejudicial seria o Sistema alinhar-se 
previamente com os peticionários, tendo sempre o Esta-
do como inimigo. Significaria desconsiderar os palpáveis 
avanços obtidos em anos recentes na região, ou imaginar 
de modo fantasioso que o SIDH pode atuar com a mesma 
autonomia e com a liberdade completa de um organismo 
que tivesse nascido no Fórum Social Mundial ou em qual-
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quer outra esfera autônoma da sociedade civil. Sonho que 
pode se converter num projeto histórico desejável para 
o futuro, mas que, obviamente, não corresponde à verità 
effettuale da OEA realmente existente nos dias de hoje.

O Sistema se condenará ao completo fracasso se come-
ter o equívoco de fugir a esse difícil trade-off pela obtusa 
via do entrincheiramento em “critérios técnicos”, evitando 
qualquer tipo de avaliação política dos mutantes cenários 
nacionais. Essa atitude, de mais a mais, resvalaria pelas pre-
gações da mídia, que associa a vida política a um mar de 
lama, enfoque sibilino mediante o qual a chamada “livre 
empresa” gostaria de ser mitificada como impecável espe-
lho das virtudes humanas.

Uma pretensa imparcialidade absoluta dos membros 
da Comissão, da Corte e dos respectivos corpos de especia-
listas de ambos os organismos, no que se refere às contro-
vérsias de natureza política e jurídica de cada país, sempre 
inevitáveis no exame de cada caso, só poderia ser imagi-
nada num coletivo composto por verdadeiros deuses do 
direito, da política e dos direitos humanos.

Sendo a luta pela consolidação histórica dos direitos 
humanos, desde sempre, uma luta travada por seres huma-
nos, estará ela sempre palmilhada por contraditórias leitu-
ras dos fatos, desacordos sobre a melhor maneira de evitar 
violações e sancionar violadores, alinhamentos ou simpa-
tias maiores e menores a respeito dos atores principais na 
sociedade civil e nos poderes públicos de cada país.

Equívoco brutal seria, por exemplo, nos temas vincula-
dos à liberdade de imprensa e de expressão, um alinhamen-
to ingênuo do SIDH com a agenda da Sociedad Interame-
ricana de Prensa (SIP), que trava batalhas virulentas contra 
os principais governos latino-americanos que se afastaram  
dos ditames do Consenso de Washington e desenvolvem 
diplomacia soberana mediante as pressões norte-america-
nas que remontam ao surgimento da Doutrina Monroe.
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É sabido que os grupos empresariais e veículos de 
mídia articulados politicamente na SIP, incluindo El Mer-
curio, El Clarín, La Nación, O Estado de S. Paulo, O Globo, e 
vários outros, desempenharam papel expressivo na defe-
sa das ditaduras que violaram massivamente os direitos 
humanos durante décadas. Assim, cada medida do SIDH 
em favor de grupos e veículos que ainda ostentam as 
mãos sujas de sangue precisa ser recoberta de cautelas 
especiais e explicações exaustivas para que ninguém pos-
sa identificar a Comissão ou a Corte com as forças políti-
cas e partidos nacionais que lutam para derrotar – eleito-
ralmente ou não – os governos mais à esquerda de países 
como Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Equador, Peru, 
Venezuela, El Salvador, Nicarágua, entre outros.

Mesmo um estudo superficial das atividades da 
Comissão e da Corte na última década apontará proble-
mas novos, que não se eram mencionados dez anos atrás, 
quando o Sistema ainda não tinha atingido a dimensão e 
a autoridade de hoje. Representantes oficiais dos Estados-
-membros, mas também especialistas conceituados, e até 
mesmo algumas entidades que atuam junto ao Sistema 
como peticionárias costumam apresentar dúvidas, indaga-
ções, sugestões e propostas concretas de mudança.

Ao mesmo tempo que se deseja maior publicidade e 
amplo acesso ao SIDH, em nome de sua universalidade, 
receia-se que o constante aumento do número de casos 
apresentados possa ser um entrave na promoção da justiça, 
reproduzindo-se em âmbito regional as inúmeras dificulda-
des encontradas no contexto interno dos países, dentre elas 
a excessiva demora dos procedimentos judiciais.

A aplicação dos mecanismos previstos no SIDH não 
deve afastar a responsabilidade primária dos Estados na 
proteção dos direitos humanos, devendo a instância inter-
nacional ser acionada de maneira suplementar, adicional 
e subsidiária, nas situações em que se pressuponha o esgo-
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tamento dos recursos internos. O consentimento voluntá-
rio do Estado com o controle e a fiscalização internacional 
nos casos de violação a direitos fundamentais deve estar 
vinculado necessariamente a falhas ou omissões nas res-
postas dos órgãos nacionais às referidas violações.

Assim, o SIDH não deve ser interpretado como ins-
tância recursal das decisões internas, quando elas tenham 
sido proferidas em conformidade com os parâmetros e as 
obrigações internacionais assumidos pelos Estados no que 
diz respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, afirma 
Cançado Trindade (1996):

Os Tribunais internacionais de direitos humanos 
existentes – as Cortes Europeia e Interamericana de 
Direitos Humanos – não “substituem” os Tribunais 
internos, e tampouco operam como tribunais de 
recursos ou cassação de decisões dos Tribunais internos. 
Não obstante, os atos internos dos Estados podem vir a 
ser objeto de exame por parte dos órgãos de supervisão 
internacionais, quando se trata de verificar a sua 
conformidade com as obrigações internacionais dos 
Estados em matéria de direitos humanos. 

É papel dos Estados promover o SIDH e contribuir para 
que o seu acesso seja facilitado a qualquer pessoa ou entida-
de que julgue ter sido vítima de violações. Todavia, cumpre 
ressaltar que os requisitos de admissibilidade devem ser res-
peitados em nome da segurança jurídica e da valorização 
da instância regional. A admissão indiscriminada de casos 
coloca em risco a credibilidade e a funcionalidade do Sis-
tema, ameaçando sua eficácia e eficiência na promoção e 
proteção dos direitos humanos em todas as partes do conti-
nente americano.

Importante salientar que não interessa às Américas um 
sistema sobrecarregado, inadequadamente financiado e 
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questionado quanto ao equilíbrio e à eficácia de suas deci-
sões. Nesse sentido, vale refletir quanto aos critérios de sele-
ção dos casos e o impacto real que as decisões a eles relacio-
nadas terão no contexto regional. Decisões que contemplem 
exclusivamente direitos individuais, e não coletivos, e que 
não venham a promover mudanças significativas na ordem 
interna de um país devem ser questionadas por suas limita-
ções e por sua insuficiência.

O número crescente de petições recebidas pela Comis-
são e a falta de critérios mais precisos para a sua admissibi-
lidade fazem com que o tempo de duração entre o recebi-
mento da denúncia e a solução do caso (quer pela via da 
solução amistosa, quer pela via do cumprimento de reco-
mendações pelo Estado, ou ainda pela decisão de encami-
nhar a demanda à Corte) seja excessivamente longo.

Deve-se atentar para o risco de o procedimento naque-
la instância repetir as mesmas falhas e imperfeições dos 
sistemas judiciais nacionais, no que diz respeito à celerida-
de. Constata-se não haver parâmetros fixos para o tempo 
médio de tramitação de um caso na Comissão e percebe-
-se, ainda, que não há uma lógica objetiva na seleção dos 
casos que serão impulsionados pela própria CIDH. É con-
denável a utilização de critérios seletivos na decisão dis-
cricionária de privilegiar casos de maior “visibilidade”, em 
detrimento daqueles de menor alcance. 

Com relação ao tempo de duração dos procedimen-
tos na Corte, nota-se ser mais curto e mais previsível do 
que na Comissão, o que acaba por conferir maior credibi-
lidade àquela instância, que segue avançando em seus tra-
balhos sem sofrer questionamentos comparáveis aos que 
são dirigidos contra a Comissão.

Não há que se falar em duplicação de funções entre a 
Comissão e a Corte. Ambas devem atuar com independência 
e respeitando suas competências. Apesar de a Corte repro-
duzir o processo de produção de provas e realização de  
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audiências que também ocorre na Comissão, o enfoque 
dado ao tema é distinto. Quando o caso se encontra em 
análise na Corte, as partes do processo passam a ser, de 
um lado, o Estado e, de outro, a Comissão e os peticioná-
rios. Dessa forma, tanto as provas produzidas pelo Estado, 
quanto aquelas produzidas pela Comissão e pelos peticio-
nários serão igualmente avaliadas, sem distinção.

A “igualdade de armas” estaria prejudicada, perante 
a Corte, se uma das partes do processo, no caso a Comis-
são, fosse num momento preliminar responsável pela valo-
ração das provas apresentadas pelo Estado. Para que isso 
fosse possível, respeitando-se a independência processual, 
a Comissão não poderia ser parte interessada no processo 
perante a Corte, devendo exercer um papel mais próximo 
ao de Ministério Público ou Fiscalía. 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos, tal 
como sua correspondente europeia, passou a admitir a 
participação das vítimas durante todo o processo, depois 
de aceita a demanda, sendo-lhes permitido apresentar 
suas petições, argumentos e provas de forma autônoma. 
Apesar de se considerar de extrema importância que, no 
futuro, o indivíduo possa acessar a Corte diretamente, 
hoje resta prejudicada a defesa do Estado no que diz res-
peito ao seu tempo de exposição oral. Atualmente, tanto 
a Comissão quanto as vítimas têm igual oportunidade de 
apresentação de provas e de manifestação, enquanto o 
Estado não teve aumentado seu tempo para defesa, geran-
do certo desequilíbrio processual. 

Medidas cautelares
Os mecanismos de medidas cautelares e provisórias têm 
exercido importante papel na eficácia da proteção de 
direitos em casos em que sejam identificados os elemen-
tos de extrema gravidade e urgência. Nota-se que, quando 
conta com a cooperação dos Estados-membro no cumpri-
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mento das determinações, tal mecanismo se torna um ver-
dadeiro aliado na prevenção de violações e na solução de 
situações de risco iminente de violação. 

Vale salientar que a Convenção Americana prevê, 
em seu artigo 63, parágrafo 2, a possibilidade de a Cor-
te decretar medidas provisórias, porém nada menciona 
sobre a função da Comissão no tocante a decretar medidas 
cautelares. Tal possibilidade é prevista apenas no Regula-
mento da Comissão (artigo 25), o que pode suscitar ques-
tionamentos sobre a legitimidade do referido mecanismo 
quando determinado por essa instância regional. 

Talvez fosse mais produtivo para o Sistema se a Comis-
são se limitasse ao papel de avaliação rigorosa dos pedidos 
de medidas provisórias à Corte, evitando-se, assim, a plura-
lidade de mecanismos repetitivos, que termina enfraque-
cendo seus efeitos. Cabe à Corte, por sua vez, observar o 
tempo de duração das medidas emergenciais, sem deixar 
de lado a possibilidade de iniciar procedimento padrão na 
Comissão. Vale lembrar que medidas provisórias de dura-
ção demasiadamente longa colocam em questão a nature-
za do próprio instituto, que deveria condicionar sua vali-
dade às situações de extrema gravidade e urgência.

Desafios internos nos países
A promoção e difusão do SIDH entre os diferentes órgãos 
das esferas federal, estadual e municipal, incluindo os 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, é essencial para 
a melhora no cumprimento e execução local das decisões 
emanadas pelos órgãos do Sistema. 

No caso do Brasil, por exemplo, que adota o siste-
ma federativo de organização política, a existência da 
soberania da União e da autonomia das entidades fede-
radas (estados, municípios e Distrito Federal) acarreta 
importante obstáculo no cumprimento e na execução 
das decisões dos órgãos do SIDH, pois os entes federados 
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não participam do engajamento do Estado brasileiro nos 
compromissos internacionais, representado pelo Poder 
Executivo federal.

O maior desafio interno a ser enfrentado é sensibili-
zar os demais entes da federação (muitos deles governa-
dos por forças políticas que exercem oposição virulenta 
ao governo central) para a ideia de que os compromissos 
assumidos internacionalmente são de responsabilidade de 
todos, não apenas do governo federal. A maior dificuldade 
está em difundir a noção de compartilhamento de respon-
sabilidades, na qual todos os atores exercem papel rele-
vante e fundamental. 

O estreitamento de cooperação entre os três poderes 
republicanos deve ser igualmente estimulado, pois permi-
te elaborar e implementar ações integradas no sentido de 
cumprir com as determinações do Sistema. Qualquer estu-
dioso das instituições políticas das três Américas sabe o 
quanto podem ser profundas e até inconciliáveis as diver-
gências internas entre os poderes republicanos de cada 
país, litígio que vem resultando em episódios de virtual 
golpe de Estado – Honduras e Paraguai – ou em tensiona-
mentos crescentes – como os verificados na Venezuela, na 
Bolívia, no Equador, entre outros países.

Outro mecanismo imprescindível para o cumprimen-
to e a execução das decisões é a elaboração de legislação 
específica dispondo sobre o procedimento interno a ser 
adotado. Um mecanismo dessa natureza evita que práticas 
públicas caiam no esquecimento em função de mudanças 
na conjuntura política, permitindo a consolidação de ver-
dadeiras políticas de Estado em prol do fortalecimento do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos. 

Se a finalidade do SIDH fosse unicamente receber 
denúncias e processá-las com rigor, contaria com melhores 
argumentos a seu favor a estratégia de priorizar as denún-
cias relativas a cada país, sem preocupação com qualquer 
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tipo de limite, cadência e ritmo dessa pressão. Estaríamos 
diante de algo na linha “duela a quien duela”, estratégia 
geralmente errada e que seria simbolizada pela imagem 
de defensores de direitos humanos com um tridente na 
mão, quando, nesse território muito especial do avanço 
civilizatório, não se pode admitir nenhum tipo de funda-
mentalismo principista. E muito menos ignorar o reconhe-
cimento de alteridade que é um pressuposto básico tanto 
da ideia democrática quanto dos fundamentos mais gerais 
dos direitos humanos.

Ocorre, no entanto, que o Sistema tem como finalida-
de igualmente precípua o trabalho de promoção dos direi-
tos humanos – em tese, a promoção se refere ao trabalho 
para que os países da região passem a exibir, a cada ano, 
indicadores mais positivos a respeito das violações e de seu 
adequado processamento.

Só mentalidades fundamentalistas poderiam susten-
tar que a melhor forma de garantir esse avanço é reiterar 
invariavelmente as pressões e denúncias, sem qualquer 
contraponto no estabelecimento de parcerias e progra-
mas de cooperação: elaboração ou atualização dos Planos 
Nacionais de Direitos Humanos de cada Estado-membro, 
recomendado pela Conferência de Viena; preparação de 
campanhas temáticas em cada país (direitos da criança, 
equidade de gênero, combate à homofobia, inclusão racial 
e social); organização de cursos e seminários na área da 
educação em direitos humanos etc.

Dois episódios mais recentes ilustram a importância 
de levar em conta as dinâmicas políticas, sociais e histó-
ricas internas a cada país no processamento de cada caso 
levado à Comissão ou à Corte. Um deles é o da Venezuela. 
Mesmo que o SIDH tenha toneladas de razão nas adver-
tências e medidas endereçadas contra o governo Chávez, 
em sã consciência nenhum defensor dos direitos huma-
nos pode comemorar o fato concreto de que nas eleições 

132-163_13092-LuaNova90_af4.indd   153 12/5/13   12:04 PM



154

Lua Nova, São Paulo, 90: 133-163, 2013

Sistema interamericano de direitos humanos (SIDH): reformar para fortalecer

presidências de 2012, a direita mais reacionária daque-
le país – que nunca teve qualquer compromisso com os 
direitos humanos – tenha se apropriado da agenda da 
CIDH e operado com êxito no sentido de identificá-la 
com a agenda da SIP.

No Brasil, o início de 2011 foi marcado por um inespera-
do choque entre a CIDH e o governo recém-empossado de 
Dilma Roussef. A posse era carregada de forte simbolismo 
em favor da agenda nacional dos direitos humanos. Por um 
lado, ela tinha sido eleita como continuadora do bem ava-
liado governo Lula, que pautou expressivos avanços com o 
Fome Zero e o Bolsa Família, programas de inclusão escolar, 
combate a desigualdades regionais e à discriminação racial, 
criação de um ministério dos Direitos Humanos e aprova-
ção do corajoso Programa Nacional de Direitos Humanos 
(PNDH-3), que despertou furiosa reação conservadora devi-
do ao compromisso de instalar, finalmente, uma Comissão 
Nacional da Verdade para examinar todas as violações ocor-
ridas durante a ditadura militar.

De outro lado, era a primeira vez que uma mulher 
assumia o posto de autoridade política principal, em 
mais de 500 anos de história, e ressalte-se que a igualda-
de entre homens e mulheres em todos os planos (quase 
ignorada no texto da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948) precisa ser reconhecida como uma 
das mais importantes prioridades mundiais neste início 
de século XXI. Não apenas uma mulher. Uma mulher 
muito especial, que, aos 23 anos de idade, sobreviveu às 
torturas brutais a que foi submetida, em 1970, nos odiosos 
porões do aparelho repressor que dizimou a juventude 
que enfrentava a tirania.

Merece registro, aqui, para ligar essa recordação histó-
rica às advertências já feitas quanto aos riscos de o SIDH ser 
associado à SIP, que aquele massacre, assim como o ocorri-
do no Uruguai, na Argentina, no Chile e em outros países, 
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ocorreu sob aplausos e apoio incondicional dos órgãos de 
imprensa articulados regionalmente como SIP, com exce-
ção dos breves períodos em que o aparelho repressor vol-
tou-se também contra a imprensa que tinha ajudado a criá-
-lo, tal qual Saturno devorando os próprios filhos.

Por último, já em seus discursos de candidata vitoriosa 
e no dia da posse, Dilma tinha dado relevo maior à abor-
dagem dos temas específicos dos direitos humanos do que 
era costume no período de Lula. Toda essa festa foi inter-
rompida abruptamente quando a nova presidenta reagiu 
a uma intervenção da CIDH a respeito da construção da 
usina hidrelétrica de Belo Monte, na Amazônia brasileira.

Não cabendo examinar de forma detalhada aque-
le episódio, vale focalizar um aspecto muito importante  
que os jornais deixaram de lado, e mesmo as entidades 
vinculadas à defesa dos direitos humanos parecem ter 
ignorado. Trata-se da seguinte questão: não é apenas entre 
as classes sociais e entre os poderes republicanos de cada 
país que ocorrem disputas permanentes em torno dos 
temas dos direitos humanos, mas também no interior de 
um mesmo governo, sobretudo nos casos em que vigora 
o chamado presidencialismo de coalizão. Já era assim no 
período Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), que 
trouxe importantes avanços apesar de resistências opostas 
por segmentos do próprio governo, foi assim com Lula 
(2003-2010), é assim com Dilma.

Entre 2007 e 2010, fortaleceu-se bastante, no interior 
do governo Lula, a ala decidida a superar todas as barreiras 
opostas ao exame investigativo do período ditatorial. Nesse 
embate interno, apoiado pelas entidades da sociedade civil 
ligadas aos direitos humanos, esse segmento buscou apoiar-
-se enfaticamente na autoridade do SIDH para convencer 
os segmentos adversários, argumentando, principalmente, 
com a expectativa iminente de uma condenação do Brasil 
no caso da Guerrilha do Araguaia.
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Essa ala manteve duras controvérsias com o Ministério 
da Defesa, com a Advocacia Geral da União e mesmo com 
o Ministério de Relações Exteriores, sustentando sempre, 
com firmeza e determinação, que o governo Lula deveria 
seguir incondicionalmente as orientações jurídicas e polí-
ticas emanadas da CIDH e da Corte.

Esse choque foi particularmente difícil no momen-
to de o Executivo federal apresentar seu parecer ao exa-
me, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de uma ação 
sobre a inconstitucionalidade da Lei de Anistia de 1979 
(típica autoanistia na jurisprudência da Corte Interame-
ricana), rejeitando a interpretação de que aquela lei da 
ditadura impedia ainda hoje a investigação e responsabi-
lização dos torturadores.

Em abril de 2011, o anúncio repentino pela CIDH 
de sua determinação de que fossem imediatamente para-
lisadas as obras da hidrelétrica do rio Xingu valeu como 
verdadeiro tiro no peito dessa ala interna compromissada 
com a agenda dos direitos humanos. Os setores adversá-
rios correram para a imprensa argumentando que deci-
sões irresponsáveis como aquela não poderiam ser acata-
das em hipótese alguma pelo país, por agredirem a sobe-
rania nacional.

Em resumo: seja pela pressa, seja pela falta de assesso-
rias mais amplas ou qualificadas, seja por insensibilidade 
diante do contexto político interno de cada país, seja ainda 
por alguma espécie de ultra-ativismo temático da responsá-
vel norte-americana, então presidindo a Comissão, o fato é 
que a decisão jogou por terra anos de empenho de autori-
dades públicas brasileiras alinhadas com o esforço de forta-
lecimento do SIDH e a internalização plena de toda a sua 
normatividade e jurisprudência.

Abriu-se gigantesca brecha para que o segmento con-
servador, enfraquecido pelo anúncio, quatro meses antes, 
da sentença condenatória da Corte Interamericana a res-
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peito da Guerrilha do Araguaia – que incluiu uma clara 
determinação no sentido de que a Anistia de 1979 não siga 
representando obstáculo à investigação plena daquele epi-
sódio – passasse a explorar o erro da Comissão para atacar, 
com esperteza, o acerto da Comissão e da Corte no episó-
dio referente à ditadura.

Necessidade de reforma no sistema
Discussões, estudos e diálogos sobre o funcionamento do 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos já remontam 
ao final da década de 1990, o que contribui no sentido de 
que todos os atores relevantes possam opinar de manei-
ra aprofundada e abrangente sobre os principais desafios 
e possíveis mudanças para que ele se fortaleça e atenda 
melhor a suas funções de promoção e proteção.

A crise recente provocou uma aceleração – talvez exces-
siva – nos trâmites da pretendida e necessária reforma. 
Cabe perguntar, aqui, se não caberia uma primeira inter-
venção propondo que os debates se estendam até o final de 
2013, dando espaço a estudos e discussões mais serenas. No 
Brasil, importantes centros de excelência, como a Conectas 
Direitos Humanos e o Departamento de Ciência Política da 
Universidade de São Paulo, já iniciaram ou preparam estu-
dos e seminários, que não conseguiram resultar em frutos 
consistentes no prazo exíguo de março de 2013.

O novo Secretário-Executivo da CIDH, Emilio Alvarez 
Icaza, também vem sinalizando uma nova atitude acerca da 
reforma. Trabalha na reabertura de diálogo com a Vene-
zuela, para que aquele país reveja sua atitude drástica, e se 
alinha com a ideia de que bloquear qualquer reforma seria 
um caminho fadado à derrota. Em novembro de 2012, 
durante o 146o Período de Sessões Ordinárias da Comissão,  
novos passos desse debate foram dados, ouvindo-se em 
separado os representantes dos Estados e 62 organizações 
da sociedade civil de diferentes países.
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Sem prejuízo da riqueza desses debates e da diversi-
dade de pontos de vista e de propostas de reforma nele 
veiculados, é preocupante a falta de maiores avanços em 
direção a uma reestruturação abrangente do Sistema que, 
conforme avaliado por diversos Estados e outros atores, 
poderia envolver mudanças na própria Convenção Ameri-
cana, numa perspectiva mais ambiciosa. 

Em paralelo ao desenvolvimento do diálogo no âmbito 
do Conselho Permanente, sabe-se que o número de peti-
ções, casos e medidas cautelares e provisórias na Comissão 
e na Corte aumentou em ritmo ainda mais intenso do que 
já ocorria. Esse aumento agrava tanto a sobrecarga do Siste-
ma – que já vem sofrendo os mesmos problemas de demora 
injustificada que costuma condenar – quanto percepções 
de que o recurso ao Sistema Interamericano estaria sendo 
abusado ou desvirtuado.

Para tanto, concorreria um entendimento ultralibe-
ral dado aos requisitos de admissibilidade. Os desafios à 
universalidade do SIDH, no entanto, persistem e pare-
cem tender a um agravamento, com relatos de que altas 
autoridades de Estados comprometidos com o Sistema 
estariam declarando abertamente que não cumprirão 
decisões de seus órgãos. 

A falta de universalidade repercute fundamentalmen-
te no problema da supervisão do cumprimento das deci-
sões do Sistema pelos órgãos políticos da OEA. A posição 
do Estado brasileiro tem considerado haver um risco gra-
ve de seletividade (mesma doença responsável pela para-
lisação da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em 
Genebra, antes de se converter em Conselho) no âmbito 
regional americano.

Não podem ficar em segundo plano as discussões para 
equacionar a quebra de isonomia ou, pelo menos, a assi-
metria que resulta das propostas que possibilitam a alguns 
Estados, que não são parte do Pacto de São José e/ou não 
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reconheceram a jurisdição contenciosa da Corte, venham, 
por meio dos órgãos políticos superiores da OEA, ou pelo 
seu relevante papel no financiamento do sistema de pro-
teção aos direitos humanos, atuar como fiscais e garanti-
dores do cumprimento das decisões do Sistema, sem se 
submeterem a ele.

É igualmente preocupante, no contexto acima des-
crito, que as reformas até então ocorridas concentrem-se 
exclusivamente em mudanças que a Comissão e a Corte 
vêm realizando em seus próprios regulamentos. As suces-
sivas reformas nos Regulamentos da Comissão e da Corte 
Interamericanas introduziram mudanças importantes na 
tramitação de petições e medidas cautelares ou provisó-
rias no sistema, em favor de maior participação das víti-
mas e de maior economia e celeridade processuais, des-
pertando ao mesmo tempo críticas quanto ao déficit que 
esse tipo de autorreforma exibiria no quesito da chamada 
accountability.

Ao lado desses aspectos positivos, contudo, têm ocorri-
do mudanças que às vezes interferem em temas que cabe-
riam exclusivamente à Convenção Americana regular e 
que, muitas vezes, fragilizam o princípio da “igualdade de 
armas” em detrimento dos Estados. 

Tome-se, por exemplo, as alterações no Regulamen-
to da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
no que se refere aos prazos em petições de “casos sérios 
e urgentes, ou quando se crê que a vida ou a integrida-
de pessoal de uma pessoa esteja em perigo iminente”. A 
CIDH atribuiu-se o direito de solicitar a “resposta mais 
rápida possível” dos Estados, que poderá ser sobre admis-
sibilidade e mérito ao mesmo tempo (artigos 30, 30.4 e 
30.7 do Regulamento). A posição processual dos Estados 
resta bastante vulnerável diante do controle absoluto que 
a CIDH se autoatribuiu sobre os prazos nessas situações e 
do abandono da divisão entre as fases de admissibilidade e 
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mérito. Pergunta-se como estariam garantidos o equilíbrio 
e a igualdade de armas ou a segurança jurídica quando os 
Estados podem vir a sofrer “procedimentos sumários”? 

Para evitar o risco de violações nessas situações gra-
ves e urgentes, o procedimento adequado é o de medidas 
cautelares ou provisórias, que garantem direitos humanos 
sem sacrificar o exame aprofundado e equilibrado sobre a 
admissibilidade e o mérito de uma petição. Efetivamente, 
parece que a CIDH, pela via de seu Regulamento, teria 
buscado contornar as dúvidas que alguns Estados lançam 
sobre sua competência para editar medidas cautelares, 
não prevista no texto da Convenção Americana e um dos 
pontos importantes para a reforma do Sistema. 

Outros exemplos de questões regulamentares con-
troversas são a autoatribuída competência da Comissão 
para iniciar petições “motu proprio”, ao arrepio do disposto 
na Convenção Americana e em grave atentado contra a 
igualdade de armas, visto que a CIDH atua ao mesmo tem-
po nos papéis como parte e como tomador de decisão. A 
participação direta das vítimas na Corte, embora louvável, 
tem resultado em que os Estados demandados disponham, 
como já foi dito, de tempo para se defender inferior ao 
tempo total reservado aos dois atores que vêm atuando no 
polo demandante. 

Embora tanto a Comissão quanto a Corte disponham de  
autonomia para adotar e alterar seus regulamentos, des-
de que observadas as disposições da Convenção e dos 
Estatutos, maior diálogo e participação dos Estados nes-
se processo seria recomendável, da mesma forma que 
os Estados vêm dialogando com a CIDH e a Corte no 
âmbito das Sessões Especiais. Em qualquer hipótese, não 
podem as disposições regulamentares contrariar prin-
cípios e normas consagrados na Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos e nos Estatutos da Comissão e 
da Corte; as reformas dos regulamentos não devem servir 
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de substituto ou sucedâneo de eventuais reformas no tex-
to convencional.

As sucessivas reformas nos Regulamentos evidenciou a 
necessidade de rediscutir os Estatutos da CIDH e da Corte. 
Em 29 de junho de 2011, o Conselho Permanente da OEA 
criou um Grupo de Trabalho Especial de Reflexão sobre o 
Funcionamento da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos para o Fortalecimento do Sistema Interameri-
cano de Direitos Humanos. Em 13 de dezembro de 2011, 
após ter sido aprovado pelo Grupo de Trabalho, o relató-
rio foi comentado por alguns Estados e sancionado pelo 
Conselho Permanente em 25 de janeiro de 2012.

Em consequência às reações dos Estados, a CIDH deci-
diu, em março de 2012, durante o seu 144o Período de Ses-
sões, iniciar um estudo sobre seus procedimentos e meca-
nismos e, como parte dessa análise, consultar os atores do 
Sistema Interamericano. No seu 145o Período de Sessões, 
em julho de 2012, elaborou uma agenda para o processo 
de reforma, que reúne as preocupações e recomendações 
apresentadas no referido relatório. 

No âmbito desse processo, a CIDH submeteu à consul-
ta pública cinco temas, sobre os quais os atores do Sistema 
poderão enviar seus comentários diretamente à Comissão, 
a saber: (1) Sistema de Petição Individual, no qual pode-
rão ser levadas as preocupações a respeito dos prazos que 
regem algumas etapas processuais e a divulgação de cri-
térios e dos mecanismos de que dispõe para tornar mais 
eficientes e equitativos os procedimentos; (2) Medidas 
Cautelares, cujo objetivo é proporcionar maior segurança 
aos atores e maior transparência a suas considerações; (3) 
Monitoramento da Situação de países, por meio de visi-
tas in loco, visitas de trabalho e relatórios sobre a situação 
dos direitos humanos nos países; (4) Promoção, na qual se 
espera receber contribuições que possibilitem o aprimora-
mento de seu trabalho; e (5) Outros aspectos relacionados 
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com o Fortalecimento, que busca ser um espaço aberto 
para que os atores do Sistema possam levar, ao conheci-
mento da CIDH, suas inquietudes sobre outros temas de 
funcionamento do Sistema Interamericano de Proteção 
dos Direitos Humanos.

Com essa iniciativa, fica claro que a reflexão sobre o 
funcionamento do sistema e sobre as formas de aperfei-
çoá-lo e fortalecê-lo não cabe apenas aos Estados. O forta-
lecimento do Sistema Interamericano de Direitos Huma-
nos só será efetivo se todos os seus atores refletirem sobre 
como concorrem para a sua atual situação e sobre como 
podem contribuir para o seu aperfeiçoamento. 

Todos os atores do Sistema deveriam realizar um exer-
cício de autocrítica e assumir a responsabilidade comum 
pela eficiência da promoção e proteção dos direitos huma-
nos em todas as partes das Américas. Um sistema sobrecar-
regado, inadequadamente financiado e questionado quan-
to ao equilíbrio e à eficácia de suas decisões não interessa 
às Américas. 
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Maria Regina Soares de Lima

* Trabalho apresentado originalmente no workshop Hemisfério em Transformação: 
Relações Internacionais, Multilaterais e Perspectivas para o Aprofundamento De-
mocrático nas Relações Internacionais, realizado no Memorial da América Latina, 
São Paulo, em 12-14 de novembro de 2012.

Há consenso na literatura corrente sobre as transforma-
ções profundas por que passaram as relações interamerica-
nas desde o final da Guerra Fria e em torno do papel dos 
Estados Unidos na promoção da ideia de formar uma Área 
de Livre Comércio das Américas (Alca), nos anos 1990. Na 
atualidade, as prioridades estratégicas desse país são outras, 
englobando a Ásia-Pacífico, Europa e Oriente Médio. Por 
outro lado, mudanças profundas, em particular na América 
do Sul, reforçaram o afastamento relativo entre a parte nor-
te e a sul do hemisfério. Nesse contexto, ampliaram-se as 
possibilidades de exercício de políticas externas com maior 
grau de autonomia em relação ao centro e mesmo algumas 
de natureza claramente anti-hegemônicas.

Tendo em vista essas e outras transformações estrutu-
rais na geopolítica hemisférica, este artigo tem dois obje-
tivos principais. Primeiro, buscar entender a dinâmica dos 
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processos de integração em curso na região nesta nova qua-
dra histórica, estabelecendo distinção conceitual entre pro-
cessos de integração, de um lado, e de regionalismo, por 
outro. Segundo, analisar o papel do Brasil na construção de 
uma ordem regional sul-americana e os desafios enfrenta-
dos nesse desiderato. Antes, porém, cabe uma discussão crí-
tica dos limites analíticos e práticos dos conceitos de Hemis-
fério Ocidental e de América Latina.

“Hemisfério Ocidental” e a crise do sistema 
interamericano
O Hemisfério Ocidental, ou melhor, Western Hemisphere, 
como é denominado o conjunto de países que formam par-
te da América do Norte, América Central, Caribe e América 
do Sul, é uma das áreas geográficas em que se subdivide 
a política externa norte-americana sob o guarda-chuva do 
Bureau of Western Hemisphere Affairs, do Departamento  
de Estado. Se, do ponto de vista geográfico e cultural,  
o conceito inclui quantidade razoável de países, sua utiliza-
ção pela política exterior dos Estados Unidos sugere que se 
trata de fato do American Hemisphere, cujas principais institui-
ções, como a Organização dos Estados Americanos (OEA) e 
o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca (TIAR), 
criados no pós-Segunda Guerra, expressavam a hegemonia 
inconteste desse país sobre o “seu” hemisfério. Passadas 
mais de seis décadas desde sua instituição, o que restou do 
sistema interamericano?

Muito pouco, a julgar pelos resultados da VI Cúpula 
dos Presidentes das Américas, realizada em abril de 2012. 
É bem verdade que o sistema interamericano está em crise 
há algum tempo. Ainda durante a Guerra Fria experimen-
tou um baque relativo por ocasião da Guerra das Malvinas, 
episódio que explicitou para os países centro e sul-america-
nos que o princípio da segurança coletiva não se aplicava 
quando estavam em jogo interesses de aliados estratégicos 
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dos Estados Unidos, como a Inglaterra. No pós-Guerra Fria, 
houve um momento de maior euforia quando os Estados 
Unidos convocaram a primeira Cúpula das Américas, em 
Miami, em 1994, para o lançamento da Iniciativa das Améri-
cas e a construção da Alca. À época, os países sul-americanos 
punham em prática reformas estruturais propugnadas pelo 
Consenso de Washington e ainda havia espaço para propo-
sições daquele tipo. Ao longo do tempo, foi se desfazendo 
a ilusão da Alca, ajudada pela recusa do Congresso norte-
-americano em implementar novas áreas de livre-comércio 
depois da passagem do Tratado Norte-Americano de Livre 
Comércio (Nafta, na sigla em inglês) e pela protelação e 
oposição de países como o Brasil.

É irônico que tenha sido no âmbito desse mesmo meca-
nismo da Cúpula das Américas em sua sexta edição que se 
evidenciou que o governo norte-americano não quer ou 
não pode, em função de limitações impostas principalmen-
te pelas suas constituencies domésticas, atender minimamen-
te qualquer das prioridades dos países latino-americanos, 
em particular, o estabelecimento de novas formas de com-
bate ao narcotráfico, mudanças na política migratória e a 
reincorporação de Cuba ao sistema interamericano. A fal-
ta de consenso sobre esses temas e a questão das Malvinas 
levaram a que a Cúpula das Américas terminasse sem uma 
declaração final.

A questão cubana, um dos maiores anacronismos da 
política estadunidense, é paradigmática da incapacidade 
dos Estados Unidos de oferecer uma nova visão, bem como 
sugerir os instrumentos e mecanismos adequados para 
reformular o enfraquecido sistema interamericano. Todos 
os presidentes latino-americanos não apenas expressaram 
seu repudio às sanções impostas àquele país como já decla-
raram que sem Cuba não haverá mais Cúpula das Américas. 
Se os Estados Unidos demonstraram capacidade de lideran-
ça no pós-Segunda Guerra, resta evidente, na atualidade, 
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que essa liderança se modificou e, exatamente pela enorme 
assimetria de poder, o país é hoje mais um ator de veto do 
que um construtor de consensos.

Além de indicar o poder do lobby cubano no caso de 
regiões ou países sem grande valor estratégico, a questão 
cubana também é reveladora do paroquialismo da polí-
tica externa norte-americana, o que não apenas impede a 
modernização da política dos Estados Unidos, mas, simulta-
neamente, é um instrumento protecionista em um país cujo 
eleitor médio se mostra cada vez mais localista e nacionalista.

A obsolescência do conceito de Hemisfério Ociden-
tal, conjugada à prioridade geopolítica da Ásia na for-
mulação da mais recente estratégia militar dos Estados 
Unidos, poderia implicar maior irrelevância da América 
Latina para esse país, não fossem dois fatores que tornam 
mais complexo esse quadro. Um deles é a crescente pre-
sença econômica da China na região, o segundo maior 
parceiro econômico, depois dos Estados Unidos. O segun-
do diz respeito à política norte-americana de diversifica-
ção dos tradicionais supridores de petróleo do Oriente 
Médio. Conjugada à ideia de se reforçar a vertente sul 
do Atlântico Norte, em uma perspectiva atlanticista reno-
vada, seguem-se duas consequências para o Brasil desse 
movimento. Em primeiro lugar, alça o país à condição 
de fonte potencial alternativa de energia não renovável. 
Simultaneamente, porém, tende a gerar uma área de gra-
ve conflito potencial, tendo em vista as novas prioridades 
estratégicas do Brasil no Atlântico Sul conforme expresso 
em sua Política de Defesa e na Estratégia de Defesa Nacio-
nal de 2008. Nessas condições, a política norte-americana 
tende a se bilaterizar ainda mais, gerando oportunidades, 
mas também grandes desafios para alguns dos países sul-
-americanos, entre eles o Brasil. Por outro lado, a irrele-
vância política do conceito de Hemisfério Ocidental abre 
mais espaço de manobra para os países da região pôr em 
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prática soluções e instrumentos próprios talhados para 
suas específicas necessidades econômicas e de segurança.

Se o conceito de Hemisfério Ocidental envelheceu, é 
curioso que o grau de anacronismo de suas principais insti-
tuições é variado. Num extremo, está o sistema de seguran-
ça hemisférico representado pelo TIAR e por suas respecti-
vas instituições de difusão entre os militares latino-america-
nos da Doutrina de Segurança Nacional da Guerra Fria. No 
polo oposto, pode ser colocado o regime interamericano de 
direitos humanos que, ao contrário do de segurança e defe-
sa, seguiu na direção de maior institucionalização. A razão 
para desempenhos tão distintos tem que ver com a existên-
cia de atores e coalizões domésticas latino-americanas de 
apoio à proteção dos direitos humanos e seu enraizamento 
nessas sociedades depois da consolidação da democracia na 
região. O sistema de direitos humanos, ainda que inter-
governamental, possibilita que setores da sociedade civil 
latino-americana possam atuar como litigantes, criando 
uma rede de usuários do regime e forte apoio nos movi-
mentos domésticos em defesa dos direitos humanos. A exis-
tência de respaldo na sociedade civil ao regime em função 
do histórico repressivo dos regimes militares do passado 
é responsável pela criação de tensões e desentendimento, 
em um contexto de funcionamento pleno da democracia, 
entre seus defensores e as posições críticas de alguns dos 
governos da região, que apontam para a seletividade da 
política de direitos humanos dos Estados Unidos e por 
extensão do regime interamericano.

No outro extremo está o regime de segurança cujo ana-
cronismo se deve à perda de seus principais apoiadores no 
passado, os militares latino-americanos, que retornaram 
aos quartéis com a consolidação da democracia na região. 
Para os últimos, as novas prioridades incluem a elabora-
ção de doutrinas próprias de defesa e estratégia nacional 
e a modernização tecnológica dos instrumentos de defesa, 
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objetivos não contemplados pelo antigo regime de seguran-
ça hemisférica.

Entre esses dois extremos, situa-se a OEA, cuja função 
sempre foi sobretudo política e cuja agenda reflete majorita-
riamente os interesses norte-americanos. A perda de impor-
tância dessa organização é reflexo do deslocamento da políti-
ca dos Estados Unidos na região, levando-se em conta, porém, 
que essa mudança não é homogênea entre os países da Améri-
ca Latina. Em alguns casos, como no México, a proximidade 
geográfica e a interdependência econômica fazem da OEA 
um espaço multilateral muito importante para um diálogo 
necessário pela extensa agenda “interméstica” que de outra 
forma se daria no plano bilateral certamente mais prejudicial 
aos interesses mexicanos. Para o Brasil, ao contrário, a OEA 
é quase dispensável em função do menor interesse dos Esta-
dos Unidos e da existência de outras instâncias regionais, de 
representação sub-regional, como a União das Nações Sul-
-Americanas (Unasul), que podem desempenhar funções 
semelhantes às da OEA.

O conceito de Hemisfério Ocidental não apenas reme-
te ao período da Guerra Fria e ao papel dos Estados Unidos 
na desestabilização da democracia na América Latina, como 
sugere a existência de uma falsa homogeneidade entre os 
países. Ora, o cenário atual é de enorme heterogeneidade, 
o que me leva ao segundo aspecto que desenvolvo a seguir. 
Qual a relevância do conceito de América Latina hoje na 
política internacional?

A América Latina ainda é relevante?
O conceito de América Latina remete a dois significados 
distintos. De um lado, aquele utilizado por intelectuais fran-
ceses para justificar a intervenção da França no México sob 
Napoleão (Bethell, 2010). Muito antes, porém, intelectuais 
hispano-americanos já haviam articulado a ideia de uma 
identidade e consciência comum que deveria suplantar os 
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nacionalismos locais e regionais. Dois aspectos nesta última 
linhagem impactaram as relações regionais nos anos pos-
teriores. Em primeiro lugar, a ênfase na distinção cultural 
em relação à “outra América” e a “crença de que os Esta-
dos Unidos só poderiam cumprir seu Destino Manifesto às 
custas da ‘América Latina’” (Bethell, 2010, p.460). Outra 
dimensão era a exclusão na prática do Brasil: “‘América 
Latina’ era simplesmente um outro nome para ‘América 
Espanhola’” (Bethell, 2010, p.460).

Esse duplo legado teve consequências no período do 
pós-Segunda Guerra quando o espaço geográfico que vai do 
México à Patagônia adquiriu uma identidade institucional 
e política. O componente de resistência, por assim dizer, à 
“outra América” foi resignificado no contexto da Guerra Fria 
e hegemonia inconteste dos Estados Unidos nos planos glo-
bal e regional, permanecendo a ideia de uma comunidade 
de destino calcada em uma identidade latina mais ampla que 
aquela de origem e de um espaço econômico próprio. A con-
tribuição da Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) foi fundamental ao formular um diagnóstico 
dos problemas latino-americanos e propor políticas indus-
triais ativas para modificar a natureza da inserção desses na 
divisão internacional do trabalho. O pensamento da Cepal, 
e sua articulação tácita com a agenda norte-sul que se consti-
tuía no âmbito da United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD), foi determinante na reorientação 
da política exterior brasileira e sua latino-americanização nos 
anos 1960. Ainda que a identidade latino-americana do Bra-
sil sempre tenha sido ambígua, a partir da Guerra Fria, os 
Estados Unidos passaram a incluir o Brasil na América Lati-
na e, por conseguinte, como parte integrante do Hemisfério 
Ocidental (Lima, 2008a).

Nos anos 1990, a América Latina foi levada a uma homo-
geneização forçada por via do ajuste estrutural e das condi-
cionalidades impostas nas respectivas negociações da dívida 
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externa. Nos anos 2000, porém, o realinhamento político 
em vários dos países sul-americanos e os processos de inte-
gração e regionalização em curso tornaram a região mais 
heterogênea. Em artigo recente, Malamud e Gardini (2012) 
observam que atualmente praticamente não existe nenhu-
ma organização regional que englobe exclusivamente a tota-
lidade dos países latino-americanos. As duas exceções são a 
Cepal, que agora também inclui países do Caribe, e a Comu-
nidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), 
recém-constituída, que também inclui o Caribe. Essa evidên-
cia é sugestiva das diferenças na região, tendo em vista que 
uma das principais aspirações dos países latino-americanos 
na fase de hegemonia das instituições hemisféricas era exa-
tamente a necessidade de criar espaços institucionais exclu-
sivos, algo que só foi ocorrer bem mais recentemente, com 
a formação do Grupo do Rio. Nos anos 1980, a questão da 
dívida e a política intervencionista dos Estados Unidos na 
América Central foram os temas que mobilizaram respostas 
coletivas criticas da região1.

Essa heterogeneidade é resultado das diferenças nos 
modelos de integração, regimes produtivos, modelos de 
democracia e opções de política externa entre os países 
latino-americanos, bem como de suas respectivas agendas 
bilaterais com os Estados Unidos. No caso da Colômbia, por 
exemplo, o maior receptor da ajuda militar norte-america-
na na região, a questão prioritária é o combate ao narco-
tráfico, que também é um dos principais temas na agenda 
do México com Estados Unidos, com o da migração para 
os Estados Unidos e a política migratória daquele país. A 
criação do Nafta ampliou a interdependência assimétrica 
entre os dois países e a amplitude das questões intermésticas 

1 O Grupo do Rio foi constituído em 1986, como mecanismo permanente de con-
sulta e concertação política na América Latina e Caribe. Foi criado para substituir 
o Grupo de Contadora (México, Panamá, Colômbia, Venezuela e Peru) e o Grupo 
de Apoio à Contadora (Argentina, Brasil, Peru e Venezuela).
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na agenda com os Estados Unidos. Para os países do Mer-
cosul, porém, ressaltam as questões de acesso ao mercado, 
investimento e energia. Questões dessa natureza quase sem-
pre são tratadas no plano bilateral, em que as assimetrias se 
manifestam mais fortemente.

Os dois países que poderiam articular um consenso 
latino-americano na atualidade, México e Brasil, não pare-
cem ter isso como prioritário. No governo Fox, o México 
se afastou da região e só com a administração do presi-
dente oriundo do PRI, Enrique Peña Neto, buscou uma 
reaproximação. Contudo, a principal iniciativa mexicana 
indo além da sua área de influência, a Aliança do Pacífico, 
mais acentua do que minimiza a heterogeneidade, uma vez 
que vai ao encontro do espírito anti-hegemônico dos paí-
ses andinos bolivarianos, conforme será desenvolvido mais 
adiante. Por sua vez, uma das fortes motivações para o Bra-
sil enfatizar sua identidade e política sul-americanas foi a 
entrada do México no Nafta, enquadrada como uma perda 
daquele país para a coalizão latino-americana e seu legado 
de resistência anti-hegemônico. Pesou também uma motiva-
ção oportunista no sentido de diferenciar o Brasil do Méxi-
co, que passava por grave crise no balanço de pagamentos 
(Spektor, 2011).

Nesse contexto, qual teria sido a motivação para a cria-
ção da Celac em 2010? Como se sabe, a Celac assumiu o 
legado e as tarefas do Grupo do Rio como espaço de consul-
ta e concerto político da América Latina, que ao longo dos 
anos contribuiu para institucionalizar não apenas os conta-
tos no âmbito regional, mas também inter-regional, entre 
representantes do norte e do sul. Dessa forma, a instituição 
também é funcional ao Brasil, na medida em que contribui 
para legitimar iniciativas brasileiras pela participação em 
coalizões de geometria variável. Mas um aspecto relevante 
na atual conjuntura é que a Celac criou um espaço impor-
tante no âmbito latino-americano, em que Cuba é membro 
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pleno, tendo em vista sua exclusão dos foros interamerica-
nos. Exatamente por esse motivo, a Venezuela foi um dos 
principais articuladores da criação da Celac.

A formação da Celac foi uma tentativa de ampliar os 
limites da cooperação regional para além da sub-região 
sul-americana e também da tentativa de recriar a ideia de 
América Latina em um contexto de grande heterogeneida-
de entre os países das duas grandes sub-regiões. A questão da 
heterogeneidade me leva à discussão seguinte.

Integração e regionalização na América Latina
Um diagnóstico bastante frequente entre especialistas do nor-
te e também do sul é o de frustração com relação à experi-
ência dos processos de integração latino-americano que ale-
gadamente se fragmentaram em inúmeras iniciativas que se 
superpuseram, mas com fraca articulação entre elas e perda 
de eficiência e relevância em vista de suas expectativas iniciais 
(Malamud e Gardini, 2012). Essa avaliação negativa decorre 
da adoção de um modelo idealizado de como deveria ter 
evoluído o processo de integração nestas nossas paragens. 
Na ordem seguinte, deveríamos ter prosseguido numa pri-
meira etapa de uma área de livre-comércio para uma de 
união aduaneira para finalmente constituirmos um mer-
cado comum e, finalmente, uma união econômica com o 
estabelecimento de uma moeda comum e bancos centrais 
comuns. Ora, tal narrativa supõe que o telos da integração é 
a formação de um espaço político-econômico regional inte-
grado em que a soberania econômica seria transferida para 
uma autoridade supranacional, tendo por base um mode-
lo idealizado da União Europeia (UE). Esta última, que se 
considerava uma experiência consolidada, sofreu profundo 
baque a partir da crise global iniciada em 2008, exatamente 
por ter implantado uma moeda comum sem a constituição 
de uma autoridade monetária supranacional com soberania 
sobre as respectivas unidades constituintes.
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Cada vez mais o modelo da União Europeia vai sendo 
considerado uma exceção de difícil reprodução em outros 
processos de integração. A crença na reprodução do mode-
lo da UE reflete outra expectativa com relação à difusão e 
à generalização geográfica do padrão instaurado nos anos 
1990. Naquele momento, a unipolaridade da ordem glo-
bal sob o comando dos Estados Unidos e a hegemonia das 
soluções de mercado na economia e na política apareciam 
como fenômenos duradouros e capazes de uniformizar o 
sistema interestatal capitalista, que se globalizara com o fim 
da Guerra Fria.

Apesar de que o capitalismo tenha se tornado de fato o 
modo dominante de acumulação no plano mundial, a emer-
gência da China na economia internacional demonstra 
mais uma vez que aquele sistema econômico convive com 
as mais variadas formas de economia política nacional, das 
mais liberais às mais reguladas. A unipolaridade também foi 
posta à prova com o governo Bush, que erroneamente esco-
lheu a ação unilateral como o principal instrumento para 
fazer perdurar o enorme poder dos Estados Unidos obtido 
com o desaparecimento da antiga União Soviética. Ainda 
que até hoje seu poder militar seja incontestável vis-à-vis seu 
competidor mais próximo, a China, o mesmo não pode ser 
dito da sua capacidade de obter resultados mais próximos 
de seus interesses em várias questões internacionais.

Nos anos 2000, os cenários homogeneizantes da década 
anterior tiveram de ser rapidamente revistos e a narrativa 
que passou a se impor foi a da desconcentração do poder 
global e a transferência do eixo dinâmico do Ocidente para 
o Oriente. Essa descrição também peca por enormes sim-
plificações, refletindo o componente ideológico subjacente. 
Importa aqui destacar um elemento diferenciador com res-
peito à década de 1990: a diversidade e a heterogeneidade das 
experiências nacionais sejam no campo da política, sejam 
no da economia. Ainda que o capitalismo e a democracia 
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sejam os processos dominantes, as variações de suas distin-
tas modalidades na esfera política e na econômica são con-
sideráveis. A América do Sul é uma das regiões que exem-
plifica essa diversidade na atualidade.

Portanto, em vez de se partir de um diagnóstico de 
cenários homogêneos que não se realizaram ou da inexis-
tência de uma integração com base na formação de um 
mercado comum latino-americano, é necessário ajustar as 
lentes conceituais à realidade da região e esquecer os mode-
los teleológicos de integração. A tarefa analítica e também 
prática consiste em estabelecer as bases conceituais do 
regionalismo sul-americano e talvez até mesmo esquecer o 
próprio conceito de integração, se este último for definido 
apenas como redução ou eliminação da livre troca de bens, 
serviços, capitais e indivíduos e, em algumas de suas versões, 
com delegação a uma autoridade supranacional da coorde-
nação macroeconômica. Pensar qual é o modelo de regio-
nalismo sul-americano é desafio ainda por ser enfrentado, 
mas o primeiro passo é arquivar o argumento teleológico 
e a própria experiência da União Europeia como modelo 
com capacidade de reprodução para outras regiões.

Tentando fornecer alguns subsídios para essa discus-
são, proponho que se distinga entre os processos de inte-
gração e os de regionalização. Do ponto de vista concei-
tual, integração implica redução ou eliminação de restri-
ções à livre troca de bens, serviços, capitais e pessoas e, em 
alguns casos, delegação de soberania a uma autoridade 
supranacional. Em suma, integração pressupõe a forma-
ção de um espaço econômico integrado e coordenação 
regional de políticas públicas. O regionalismo, por outro 
lado, implica processos de cooperação em áreas diversas, 
militar, política, econômica, energia, técnica, e reflete prio-
ridades de política externa, sendo relevante a dimensão 
geoestratégica. O regionalismo, ao contrário dos processos 
de integração, tem objetivos bem menos ambiciosos e, por 
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ser uma dinâmica majoritariamente intergovernamental, 
envolve graus muito variados de coordenação de políticas 
governamentais e quase nenhuma delegação de soberania, 
a não ser no que diz respeito à coordenação específica das 
questões em negociação.

De forma um tanto esquemática, podemos distinguir 
três momentos a partir do pós-Segunda Guerra ao presen-
te, tendo em vista as relações entre estes dois processos no 
âmbito latino-americano. No período que vai do pós-Guer-
ra até o fim da Guerra Fria, as iniciativas de integração par-
tiram quase exclusivamente dos países latino-americanos 
e estavam informadas pelas políticas cepalinas desenvolvi-
mentistas e de industrialização. Os experimentos de inte-
gração criados nessa fase, como a Associação Latino-Ameri-
cana de Livre Comércio (Alalc), posteriormente modificada 
pela Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), e 
do Mercado Comum Centro-Americano (MCCA), nos anos 
1950 e 1960, ainda que não tenham sido totalmente bem-
-sucedidos, em função da adoção generalizada do modelo 
substitutivo de importações, que na prática desestimulava 
o comércio entre os países, apresentavam forte ethos anti-
-hegemônico ou pelo menos o desiderato da constituição 
de um espaço político-econômico integrado na região sem 
a presença dos Estados Unidos.

Por sua vez, os Estados Unidos se furtaram a propor 
qualquer iniciativa de integração regional, uma vez que 
sua prioridade era a liberalização no plano multilateral por 
meio do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT, na 
sigla em inglês), mas foram os principais responsáveis pela 
constituição das instituições regionais do sistema intera-
mericano, sob a égide da OEA, construído no pós-Segun-
da Guerra. Uma característica marcante também é que o 
processo de regionalização inclui todo o hemisfério, uma 
vez que reflete o projeto de projeção de poder dos Esta-
dos Unidos e o lugar subordinado ocupado pela América 

164-295_13092-LuaNova90_af4.indd   179 12/5/13   3:44 PM



180

Lua Nova, São Paulo, 90: 167-201, 2013

Relações interamericanas: a nova agenda sul-americana e o Brasil

Latina. Essa dualidade e não convergência entre processos 
de integração conduzidos pelos países latino-americanos e 
informados por um ethos anti-hegemônico e processos de 
regionalização da hegemonia dos Estados Unidos criaram 
tensões diversas, mas também tentativas de países latino-
-americanos de incluir o componente da cooperação eco-
nômica na estrutura institucional hemisférica, como foi o 
caso da proposta brasileira da constituição da Operação 
Pan-Americana (OPA), no final dos anos 1950.

No momento seguinte, com o fim da Guerra Fria, os 
processos de integração e regionalização vão convergir sob 
a liderança dos Estados Unidos e a vitória do neoliberalismo 
na América Latina. O primeiro passo foi dado pelos Estados 
Unidos ao anuir na formação do Tratado de Livre Comér-
cio (FTA, na sigla em inglês) com o Canadá, mudando sua 
estratégia anterior de enfatizar a liberalização multilateral 
tão somente, seguindo-se sua ampliação com a formação do 
Nafta, incluindo o México. Esse regionalismo, sob a lideran-
ça dos Estados Unidos, se pautará pela lógica da integração 
econômica e liberalização comercial com acordos comer-
ciais que passaram a ser considerados um modo de lock in, 
com o ajuste estrutural sendo implementado por todos os 
países latino-americanos. Foi o caso da constituição do Mer-
cosul, em 1991, do relançamento da Comunidade Andina 
das Nações (CAN) e da formação do Nafta.

Observou-se, portanto, a convergência naquele momen-
to dos processos de integração e regionalização sob a hege-
monia do regionalismo aberto, da integração comercial e 
inserção no capitalismo globalizado, da proposta de cons-
tituição da Alca e do Consenso de Washington como solda 
normativa a unificar os processos políticos e econômicos. 
Uma característica desse momento é a importância renova-
da das instituições hemisféricas, especialmente da OEA, com 
a promulgação da Carta Democrática, que assinalava a con-
vergência valorativa em torno das democracias de mercado.
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O terceiro momento tem início quando esse consenso 
neoliberal na política e na economia começa a se romper 
no início dos anos 2000, com a eleição de governantes de 
esquerda e centro-esquerda na Argentina, Brasil, Uruguai, 
Bolívia, Equador e Venezuela. A América do Sul vai experi-
mentar significativa mudança de orientação política e ide-
ológica com a chegada desses governos, também diversos 
entre si, mas com uma orientação semelhante no que diz 
respeito à superação do dogma neoliberal, o retorno da 
coordenação econômica estatal e da visão desenvolvimentis-
ta ajustada às restrições do capitalismo globalizado, a prio-
ridade concedida à inclusão social, e uma política externa 
revisionista, também com variações entre o conjunto de paí-
ses de orientação progressista (Lima, 2008b).

Essa nova configuração política se expressa na não 
convergência entre os diversos processos de integração 
econômica e regimes comerciais, tais como o Nafta, englo-
bando América do Norte e México; Mercosul, incluindo 
Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela; Chile, 
Colômbia e Peru com clara preferência pelos Acordos de 
Livre Comércio (TLC) com Estados Unidos e países fora 
da região, e Alba, sob a liderança da Venezuela, e países 
centro-americanos e Cuba. Outra dimensão que diferen-
cia esse momento é a constituição de iniciativas de âmbi-
to sub-regionais envolvendo diversas áreas de cooperação. 
Em certo sentido, a diversidade e a heterogeneidade entre 
os regimes comerciais, que derivam da diferenciação entre 
países latino-americanos em termos dos respectivos padrões 
produtivos, modelos de democracia e opções de política 
externa, parecem estimular iniciativas de cooperação sub-
-regional. Esse é o momento em que a dinâmica dos mode-
los de integração se descola dos processos de regionaliza-
ção, que enfatizam a dimensão sub-regional.

É curioso que a diversidade como traço característico do 
regionalismo sul-americano tenha sido induzida, de modo 
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indireto, pela adesão do México ao Nafta. Simbolicamente, 
aquela adesão significou a saída desse país da América Latina, 
tendo em vista o forte ethos anti-hegemônico da integração 
latino-americana no imaginário de suas elites progressistas. 
Juntar-se ao Nafta implicava adesão às orientações dos Estados 
Unidos em todas as questões de política regional e internacio-
nal. Como resultado, até por iniciativa brasileira, o conceito 
de região a ser integrada passou a ser a América do Sul.

Nessa nova configuração, a principal iniciativa de regio-
nalização foi a criação da Unasul, em 2008, incorporando 
todos os doze países da América do Sul, que surge não 
como alternativa aos regimes comerciais existentes, mas 
como uma forma de ir além da mera integração comercial, 
permitindo outras modalidades de cooperação regional 
e, mais importante, superando as restrições geradas pela 
existência dos respectivos regimes comerciais existentes 
na região. Ao contrário do que afirmam algumas análises 
correntes, a Unasul não pretende substituir nenhum dos 
regimes existentes, até porque não se constituiu como regi-
me comercial, mas exatamente para propiciar que possam 
existir iniciativas de cooperação regional em diversos outros 
campos, como o militar, energético, logístico e de infraes-
trutura, produtivo, na área da saúde pública e mesmo na 
coordenação de temas de segurança como a questão das 
drogas e do narcotráfico. Seus objetivos declarados são o 
desenvolvimento econômico, a redução das assimetrias e 
a erradicação da pobreza, além de reforçar a região como 
zona de paz e livre de armas nucleares. Os documentos pré-
vios à constituição formal da Unasul, como os produzidos 
na cúpula presidencial de Cochabamba, em 2006, enfatiza-
ram a necessidade de um novo modelo de integração com 
identidade própria, mas pluralista, capaz de reconhecer as 
diferenças política e ideológicas e a pluralidade democráti-
ca dos países da região (Unasul, Declaração de Cochabam-
ba, 2006, apud Martins, 2011, p.75).
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O desenho institucional da Unasul permite que se 
criem conselhos que têm por finalidade auxiliar e propor 
políticas públicas para o bloco a partir de suas respectivas 
áreas. Os dois primeiros criados foram o Conselho de Defe-
sa Sul-Americano e o da Saúde. Seguiram-se os Conselhos 
de Luta contra o Narcotráfico, Infraestrutura e Planejamen-
to, Desenvolvimento Social, de Educação, Cultura, Ciência, 
Tecnologia e Inovação (Martins, 2011, p.78). Além de esta-
belecer um arcabouço institucional para a ampliação da 
cooperação em quantidade razoável de políticas públicas 
regionais, os conselhos induzem à criação de constituencies 
domésticas variadas, nos respectivos países participantes, 
envolvendo atores políticos e econômicos também diversi-
ficados e dessa forma criando, dentro das respectivas socie-
dades civis, atores comprometidos com a regionalização em 
suas múltiplas facetas. Entre eles, pelo volume dos recursos 
previstos, figura o Conselho Sul-Americano de Infraestru-
tura e Planejamento (Cosiplan), criado em substituição à 
Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana (IIRSA, na sigla em inglês), proposta pelo 
governo Fernando Henrique Cardoso em 2000. O Cosiplan 
definiu uma agenda de 31 projetos prioritários na integra-
ção da infraestrutura nas áreas de transporte fluvial, rodo-
vias e ferrovias, envolvendo doze países e com investimentos 
previstos até 2022 da ordem de US$ 21 bilhões de dólares 
(Folha de S.Paulo, 25 abr. 2012).

Por seu lado, o Conselho de Defesa Sul-Americano 
(CDS), também uma proposta brasileira, constituiu uma ini-
ciativa pioneira. Seus objetivos principais são: a consolidação 
da América do Sul como zona de paz, condição necessária 
para a estabilidade democrática; a criação de uma identida-
de sul-americana em matéria de defesa; e o fortalecimento 
da cooperação regional na área de defesa, incluindo a cria-
ção de uma indústria bélica regional e o compartilhamento 
das experiências em operações de manutenção da paz das 
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Nações Unidas. Seu ineditismo consiste na formação de um 
arranjo de defesa exclusivamente sul-americano, rompendo 
com a tradição das instituições hemisféricas com a partici-
pação dos Estados Unidos nas organizações de defesa cole-
tiva. Ainda que não se proponha a formação de uma alian-
ça militar regional e que o CDS não pretenda substituir ou 
questionar os arranjos norte-americanos existentes, como 
o Plano Colômbia, por exemplo, trata-se de uma iniciativa 
com razoável grau de ineditismo geopolítico. Não por acaso 
ela surge no momento do conflito entre Equador, Colôm-
bia e Venezuela no primeiro semestre de 2008 e, quase em 
seguida, ao anúncio pelos Estados Unidos da reativação da 
Quarta Frota em operação no Atlântico Sul, que estava ina-
tiva desde 1950 (Christensen, 2013).

Ademais, o CDS é a contraparte regional da nova polí-
tica de defesa que se constitui no Brasil a partir da elabo-
ração da Estratégia Nacional de Defesa, de dezembro de 
2008, e da Política de Defesa. Nesse particular, é importan-
te que a explicitação inédita de uma estratégia de defesa 
brasileira tenha sido concomitante à constituição do Con-
selho Sul-Americano de Defesa em vista do temor que a 
emergência brasileira provoca nos vizinhos, em particu-
lar na Argentina. A baixa securitização para o Brasil das 
ameaças regionais torna a criação dessa instituição, com a 
Unasul, âmbito privilegiado não apenas para a cooperação 
militar entre as Forças Armadas do continente, mas tam-
bém para a estabilização regional e consolidação de uma 
identidade sul-americana comum. A tarefa de manutenção 
da estabilidade regional com a participação exclusiva de 
atores sul-americanos e a exclusão da mediação dos Esta-
dos Unidos pôde ser posta em prática a partir da contri-
buição dessas instituições em dois episódios quando esteve 
em jogo a integridade política e territorial de nossos vizi-
nhos. O primeiro deles foi a intermediação de governan-
tes sul-americanos, à margem da reunião do Grupo do Rio 
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e posteriormente da OEA, no conflito entre Colômbia e 
Equador, que consagrou uma nova doutrina regional da 
inviolabilidade das fronteiras nacionais. No segundo, no 
âmbito da Unasul, governantes sul-americanos lograram 
impedir que a ameaça separatista na Bolívia se consumas-
se, possibilitando a retomada do diálogo entre o governo 
boliviano e os representantes da região da Meia Lua.

No caso da nova política brasileira de defesa, a novida-
de é a formação de ampla constituency com ramificações nas 
universidades, na indústria e nos sindicatos, na diplomacia e 
entre os militares, estando prevista a cooperação com os pro-
fissionais de ciência e tecnologia, área acadêmica, empresas 
públicas e privadas, visando à constituição de um “complexo 
militar-universitário-empresarial capaz de atuar na fronteira 
de tecnologias que terão quase sempre utilidade dual, mili-
tar e civil” (Ministério da Defesa, 2008, p.28). É nesse senti-
do que a Estratégia Nacional de Defesa representa um docu-
mento inovador no campo conceitual e prático. A constitui-
ção de um complexo científico-militar-empresarial induz 
à formação de uma constituency para os assuntos de defesa 
na sociedade brasileira, e a vinculação entre a Estratégia  
de Defesa ao CDS cria forte sinergia entre atores públicos e 
privados no Brasil e suas contrapartes na região, vinculan-
do mais estreitamente a cooperação regional aos respectivos 
âmbitos domésticos.

As transformações profundas na cooperação sub-regio-
nal com a formação da Unasul, as mudanças no Mercosul 
com maior ênfase na dimensão política, na inclusão de 
mecanismos de participação da sociedade civil e uma iné-
dita preocupação com a assimetria estrutural e a constitui-
ção da Alba, sob liderança venezuelana, levaram ao que a 
literatura denominou regionalismo pós-liberal, cujas carac-
terísticas são: primazia da agenda política, papel do Esta-
do na coordenação econômica, preocupação com questões 
sociais, que vão da neutralização das assimetrias estrutu-
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rais entre os países à inclusão de amplos segmentos antes 
excluí dos dos direitos da cidadania política e dos benefí-
cios econômicos com a erradicação da pobreza na região 
(Sanahuja, 2010). Em alguns casos, como a Venezuela, Bolí-
via e Equador, agregou-se uma dimensão marcadamente 
antiliberal e repúdio à dinâmica do regionalismo aberto 
defendido pelos Estados Unidos.

Mais recentemente, a formação da Aliança do Pacífi-
co, com a inclusão do México, Chile, Colômbia e Peru, adi-
cionou mais diversidade ao espaço regional. Na linha dos 
Acordos de Livre Comércio e formalizando os vínculos que 
esses países já têm com os Estados Unidos no modelo de 
regionalismo aberto, a Aliança tem um claro sentido geo-
político na intenção de fazer face ao regionalismo pós-libe-
ral. No plano do debate político-ideológico, já se tornou 
moeda comum apresentar a ideia da competição entre dois 
modelos distintos de regionalização, o que ajuda a enten-
der a prioridade concedida pelo Brasil à entrada da Vene-
zuela no Mercosul. Certamente, a constituição da Aliança 
do Pacífico dá mais corpo ao grupo de países que enfatizam 
as soluções de mercado, a liberalização comercial e a inte-
gração às cadeias produtivas globais, com políticas externas 
mais convergentes com os Estados Unidos e favoráveis ao 
status quo da governança global.

Ainda é cedo para avaliar se estamos de fato diante de 
dois modelos alternativos de regionalismo, tendo em vista 
os prognósticos mais pessimistas com relação às consequ-
ências da desaceleração da China e a queda dos preços das 
commodities sul-americanas, bem como com respeito aos 
cenários políticos cambiantes na América do Sul, em par-
ticular com o aumento da incerteza política que se abriu 
após a morte de Hugo Chávez. Porém alguns podem ter 
incentivos para aderir às novas iniciativas transcontinentais, 
de arranjos de liberalização comercial e de investimento, 
propostas pelos Estados Unidos.
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Contudo, qualquer que sejam os cenários que se con-
cretizem no futuro próximo, é no mínimo curioso que, ao 
mesmo tempo em que ganha corpo uma iniciativa de inte-
gração nitidamente liberal, a Aliança do Pacífico, o Méxi-
co adira à Celac e a Colômbia, apesar de alguma hesitação 
inicial, se torne membro plenamente integrado à Unasul. 
Esses movimentos tendem a confirmar o argumento deste 
artigo, qual seja: a heterogeneidade dos processos de inte-
gração comercial parece induzir a constituição de iniciativas 
de cooperação regional que têm um elemento em comum: 
a exclusão dos dois principais atores norte-americanos, os 
Estados Unidos e o Canadá. Primeiro, a Unasul enfatizou 
a sub-região da América do Sul; em seguida, a Celac ocu-
pou espaço mais amplo na América Latina. De alguma for-
ma, ainda que haja maior diversidade regional, os governos 
latino-americanos parecem querer preservar, ou resgatar 
para alguns, uma identidade comum que os faz diferente da 
“outra América” e que, consequentemente, cria interesses 
comuns em torno de um ethos anti-hegemônico, com graus 
variados de adesão entre eles, mas que é distinto do espaço 
hemisférico ampliado.

Duas observações para encerrar esta seção. Em primei-
ro lugar, a lente conceitual para uma adequada análise da 
regionalização da América do Sul deve ser a da diversidade 
e heterogeneidade, e não a da fragmentação. Esta última 
implica uma visão teleológica e economicista de um pro-
cesso que tenderia a homogeneizar política e economica-
mente os países latino-americanos. Esse desiderato esbarra 
na força da dependência das trajetórias nacionais, fruto das 
respectivas escolhas pretéritas dos regimes comerciais que, 
em alguns casos, envolvem parceiros extrarregionais. Para 
tal resultado, também importou o legado das orientações 
políticas das elites progressistas latino-americanas, para as 
quais o processo de integração/regionalização deveria ter 
forte componente anti-hegemônico, sendo entendido como 
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um mecanismo para equilibrar-se em relação ao poder dos 
Estados Unidos no hemisfério. Ainda que a adesão do Méxi-
co ao Nafta possa ter rompido esse consenso das esquer-
das latino-americanas, nos anos 2000 essa visão retornará 
nas políticas externas mais ou menos revisionistas, em suas 
diversas nuances dos governos latino-americanos. Por outro 
lado, a contribuição da América Latina ao “Hemisfério em 
Fluxo” parece ser mais complexa do que a divisão tosca 
entre liberais democracias de mercado e populismos revi-
sionistas anti-status quo. Esses extremos podem existir assim 
como suas diversas gradações, mas dentro de cada um dos 
países e não necessariamente entre os países latino-america-
nos. Determinismos econômicos não são bons conselheiros 
em um ambiente de mudança e transformação.

Poder regional e liderança: o caso do Brasil
Esta última seção analisa o papel do Brasil na construção da 
ordem sub-regional sul-americana, os desafios, ambiguidades 
e limites desse papel relativamente inédito do país na região. 
Tendo em vista a amplitude da questão, decidi focalizar dois 
aspectos. Em primeiro lugar, examinar o debate acadêmico 
atual sobre poder regional e suas implicações para pensar o 
caso brasileiro. Em seguida, realizo uma discussão crítica do 
conceito de liderança, tal como tem sido utilizado na avalia-
ção do papel do país na região. A partir dessas discussões, 
finalizo a seção com a apresentação dos desafios e os limites 
para o papel regional do Brasil, tendo em vista o peso econô-
mico do país na região e os condicionantes políticos domés-
ticos responsáveis por delinear os limites e alcances do Brasil 
como poder regional2.

O conceito de poder regional tem sido bastante utili-
zado nas Relações Internacionais atualmente, ainda que 

2 Esta seção está amplamente baseada em discussões recentes com Monica Hirst 
em função de trabalho que estamos elaborando sobre o tema.
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não haja consenso sobre suas características definidoras. 
Os trabalhos originais de Barry Buzan e Ole Waever (2003) 
concentravam-se mais na elaboração de diferentes tipos de 
“complexos regionais” e deram menor ênfase ao papel dos 
poderes regionais nesses âmbitos. Contribuições recentes, 
porém, focalizaram explicitamente o papel dos poderes 
regionais, em função da importância que as regiões assumi-
ram no pós-Guerra Fria e dos processos de difusão de poder 
na direção dos grandes países periféricos que tendem a ser 
vistos como potências regionais (Godehardt e Nabers, 2011; 
Nolte, 2010; Stewart-Ingersoll e Frazier, 2011). Um aspecto 
relevante do conceito de poder regional é a combinação de 
aportes do realismo, do construtivismo e mesmo do institu-
cionalismo liberal. Ademais, o foco nos poderes regionais 
salienta a importância da dimensão de agência na constru-
ção das respectivas estruturas de governança regional. Em 
geral, partem da premissa de que os poderes regionais têm 
responsabilidade especial pela segurança e manutenção da 
ordem em determinada região.

A partir de uma avaliação da literatura recente, podem-
-se sugerir pelo menos quatro características para uma 
definição de poder regional, enquanto um tipo ideal. Em 
primeiro lugar, possuir capacidades materiais e organizacio-
nais (políticas) para a projeção de poder regional; demons-
trar vontade em assumir esse papel, que se expressa pela 
existência de uma concepção ou visão própria da estrutura 
de governança regional; obter o reconhecimento e aceita-
ção dos vizinhos para o exercício desse papel, tendo em vis-
ta que o status de poder regional é uma categoria social; e, 
por fim, ter influência política real na região.

Mesmo que de forma impressionista, o que as evidên-
cias sugerem com respeito ao status do Brasil como poder 
regional? Se considerarmos os indicadores tradicionais de 
capacidades, como PIB e população, por exemplo, pode-
remos, com relativa certeza, afirmar que o país possui 
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capacidades materiais suficientes para projetar poder em 
âmbito regional. No período de 1980-84, o Brasil foi res-
ponsável por 34,43% do PIB regional na média. Nos anos 
2005-2007, sua participação no PIB regional subiu para 
55,65%. A presença econômica do Brasil é cada vez mais 
forte no comércio, investimentos e financiamento, consti-
tuindo um polo de atração econômica para toda a região 
(Christensen, 2013).

O Gráfico 1, utilizando uma medida de capacidades 
nacionais, composta de indicadores demográficos, econômi-
cos e militares, é cristalino sobre a significativa concentração 
de recursos materiais na região, assumindo uma distribuição 
tipicamente unipolar3. Depois do Brasil, o país cujas capaci-
dades materiais tem mais crescido regularmente no período 
é a Colômbia, que está assumindo a segunda posição na dis-
tribuição de poder na região.

A demonstração da vontade de exercer esse papel é 
bem mais problemática de ser aferida, até porque a política 
externa é extremamente sensível a qualquer reconhecimen-
to próprio explícito de uma suposta vontade de liderança 
brasileira. Na verdade, essa constatação tem aparecido mui-
to mais na mídia ou em artigos especializados e o discur-
so diplomático guarda sempre um perfil baixo nesse par-
ticular. O que, sim, pode ser constatado é a existência de 
diferentes visões expressas em declarações ou narrativas de 

3 O índice de Capacidades Nacionais, desenvolvido originalmente pelo projeto 
Correlates of War (Singer, Bremer e Stuckey, 1972), inclui a produção de ferro e 
aço, população urbana, população total, total de gastos militares, total de pes-
soal militar e total da produção energética de um país com relação ao total de 
recursos disponíveis no sistema internacional. A América do Sul ostenta um va-
lor bastante baixo neste índice. No período de 1990 a 2007, a região alcançou 
seu valor mais alto no ano de 1998, chegando a 0,54% do total das capacidades 
materiais no sistema internacional. O levantamento dos dados, a manipulação 
estatística e a confecção do gráfico foram realizados por Igor Daniel Palhares 
Acácio, a quem agradeço ter me cedido esse material, que está sendo utilizado 
na elaboração de sua dissertação Política de defesa em perspectiva comparada: 
a percepção de ameaças em potências regionais, sob minha orientação, no mes-
trado em ciência política do Iesp/Uerj.
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distintos atores políticos sobre qual deveria ser a estrutu-
ra institucional e normativa da governança regional. Talvez 
de uma forma um tanto simplificada seja possível distinguir 
dois macroenquadramentos sobre a região. Um deles, pre-
dominante nos anos 1990 de hegemonia do neoliberalismo, 
sublinha que

[...] a vocação da América do Sul é a de ser um espaço 
econômico integrado, um mercado ampliado pela redução 
ou eliminação de entraves, de obstáculos ao comércio, e 
pelo aprimoramento das conexões físicas em transporte e 
comunicação (Cardoso, 2000).
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Fonte: Acácio (2013).
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Essa visão homogeneíza os defensores da participa-
ção do Brasil nas cadeias produtivas globais que criticam 
o Mercosul por impedir a inserção brasileira nas “corren-
tes de capital, mercadoria e tecnologia que desenham o 
panorama da economia internacional contemporânea” 
(Cardoso, 2000). Dessa perspectiva, o Mercosul deveria ser 
flexibilizado para facilitar a inserção competitiva do país 
e os modelos de integração como a Aliança do Pacífico 
são preferidos exatamente por se organizarem em cadeias 
produtivas de valor nas quais podem participar países de 
diferentes continentes.

Uma análise alternativa parte de uma ideia de integração 
distinta no sentido de que os acordos visam criar mercados 
regionais operados pelas empresas ali estabelecidas. Esse é o 
modelo original do Mercosul ao qual se agrega na contem-
poraneidade um sentido da formação de uma comunida-
de sul-americana mais ampla e capaz de gerar um mercado 
de consumo de massa, aumentando o poder de barganha 
da região no plano global. Esse tem sido o enquadramen-
to dado pela política externa desde o governo Lula. A adi-
ção de pelo menos quatro novos elementos diferencia esse 
governo do anterior. Em primeiro lugar, uma concepção 
de integração que inclui, além do comércio e investimen-
tos, as dimensões política e de participação social, o reco-
nhecimento das assimetrias regionais e o objetivo de bus-
car “equacioná-las de forma generosa” (Guimarães, 2003). 
A constituição do Fundo para Convergência Estrutural 
(Focem), em 2006, foi assim uma inovação na cooperação 
regional na aceitação inédita do princípio do tratamento 
especial e diferenciado, tradicionalmente demandado pelo 
Brasil nos foros norte-sul, mas não reconhecido no plano 
regional. Também relevante foi o reconhecimento da exis-
tência de profunda interdependência e estreita vinculação 
entre a prosperidade do Brasil e a de seus vizinhos. Final-
mente, propor a constituição de um polo de poder sul-ame-
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ricano capaz de impulsionar a construção de uma ordem 
mundial multipolar.

Reforçando a constatação de que não existe consenso 
com respeito à estrutura da governança regional, pesqui-
sa realizada com uma amostra de setores das elites econô-
mica, política e social, revelou a existência de pelo menos 
três correntes de opinião entre as elites. Os “globalistas”, 
perfazendo 27% da amostra, concebem o Brasil como um 
global trader, advogando uma agenda seletiva de integração 
regional, concentrada apenas no comércio, investimento e 
infraestrutura de transportes e comunicação. Os “regionalis-
tas”, caracterizando 38% da amostra, defendem que a pro-
jeção global do país depende da sua capacidade de integrar 
o continente, como um passo necessário para a unificação 
dos mercados mundiais, cujo roteiro passaria também pela 
negociação de acordos preferenciais de comércio com paí-
ses fora da região. Finalmente, os “pós-liberais”, que privile-
giam uma agenda profunda de integração com a América 
Latina, questionando os modelos liberais de integração por 
sua natureza marcadamente comercialista, exclusão de gru-
pos sociais e ausência de preocupação com uma distribui-
ção mais equânime dos benefícios do desenvolvimento. Esse 
grupo representou 29% da amostra (Souza, 2009, p.32).

Da perspectiva dos setores econômicos, o agronegócio cla-
ramente se identifica com a perspectiva dos “globalistas”. Os 
setores industriais, ganhadores claros no comércio de manufa-
turados com o Mercosul, podem ser identificados majoritaria-
mente com a perspectiva dos “regionalistas”. De modo geral, 
criticam a “camisa de força” do Mercosul, que impediria o 
Brasil de aderir unilateralmente a acordos de livre-comércio 
considerados relevantes, como com a União Europeia. Alguns 
setores industriais têm moderado suas posições e passaram a 
advogar não a transformação do Mercosul em área de livre-
-comércio, mas a flexibilização de algumas de suas regras 
(Valor Econômico, 2013a e 2013b).
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Para a construção de indicadores da existência de uma 
vontade do exercício de um papel regional, teria de se levar 
em conta as ações da política externa nos últimos anos, mas 
o resultado é ambíguo. É verdade que em anos recentes 
observou-se flexibilização significativa com relação ao prin-
cípio da não intervenção, pedra de toque da diplomacia 
brasileira. A participação e mediação brasileiras em episó-
dios de instabilidade regional, como foram os casos da crise 
política da Bolívia em 2008, o conflito envolvendo Equador, 
Colômbia e Venezuela em 2008, a defesa da democracia 
em Honduras em 2009, dos incidentes entre Colômbia e 
Venezuela em 2010 e a destituição do presidente Fernando 
Lugo, do Paraguai, em 2012, são evidências nesse sentido. 
Importa porém observar que, em todos os episódios aci-
ma, a participação brasileira se deu por via das instituições 
regionais, privilegiando a condução multilateral da crise em 
questão. Os críticos da atuação brasileira nesses episódios 
costumam ressaltar que a política externa estaria rompen-
do com a tradição da prática diplomática do Barão de Rio 
Branco e desafiando o princípio da não intervenção nos 
assuntos dos vizinhos. Ademais, tal atuação poria em risco a 
estabilidade regional ao abandonar a política de balança de 
poder regional pela qual o Brasil sempre buscou impedir a 
formação de uma coalizão hispânica contra si. Curiosamen-
te, um dos principais críticos da política sul-americana, na 
atualidade, por ter abandonado os preceitos de Rio Branco, 
não hesitou, em momento anterior, em vocalizar sua pre-
ferência de que o Brasil exercesse papel de liderança na 
região. Assim, o embaixador Rubens Barbosa, embaixador 
em Washington ao final do governo Fernando Henrique 
Cardoso, defendia “a ideia de que o Brasil assuma, de fato, 
na América do Sul, um papel de liderança que já vem fazen-
do informalmente”. Mais adiante, após várias sugestões de 
como incrementar a cooperação para a industrialização 
dos países menores na região, inclusive com recursos do 
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), Barbosa concluía que

[...] uma proposta deste tipo implicará uma mudança de 
atitude em relação ao protagonismo do Brasil nas crises 
internas dos países da região, como as que ocorrem na 
Colômbia e Equador e um envolvimento mais direto no que 
ocorre em outros como Venezuela e as ações com vistas à 
reintegração de Cuba4.

A questão do reconhecimento pelos vizinhos, caracte-
rística que costuma ser tratada pela literatura com a discus-
são de liderança, é mais problemática de ser aquilatada. 
Ainda que não se disponha de estudos indicando o grau de 
aceitação de uma suposta “liderança” brasileira na região, 
os poucos indicadores que existem sugerem uma visão mais 
crítica do que consensual entre analistas e lideranças políti-
cas dos países vizinhos ou pelo menos uma posição bastan-
te ambígua com relação à questão. Ao mesmo tempo em 
que temem a hegemonia brasileira, especialmente diante 
do aumento da presença econômica do país na América 
do Sul, setores políticos e acadêmicos criticam o Brasil por 
não se envolver mais com a região e/ou não contribuir 
o suficiente para a produção de bens coletivos regionais. 
Alguns episódios de falta de apoio dos vizinhos às candida-
turas brasileiras a cargos de direção em instituições inter-
nacionais têm sido utilizados como indicadores dessa falta 
de liderança (Malamud, 2011).

Finalmente, com relação à liderança brasileira na 
região, não há consenso na literatura especializada. Alguns 
autores enfatizam a pouca disposição do país em assumir 
os custos de um paymaster da integração regional, ou são 

4 Rubens Barbosa a Fernando Henrique Cardoso, Washington, 21 de janeiro 
2000, Arquivo Rubens Barbosa/CPDOC, citado por Spektor (2011, pp.177 e 179).
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céticos com relação à capacidade de liderança brasileira 
(Bouzas, Motta Veiga e Ríos, 2008; Malamud, 2011). Para 
outros pesquisadores, o país nem deseja arcar com os cus-
tos da integração, nem age de fato como uma potência 
regional disposta a usar de meios coercitivos quando seus 
interesses são afetados (Spektor, 2011). Finalmente, outros 
argumentos apontam para uma espécie de liderança bran-
da do país na América do Sul (Burges, 2008; Pinheiro e 
Gaio, no prelo; Saraiva, 2010).

Um ponto relevante consiste em distinguir conceitu-
almente capacidade material, de um lado, e liderança, de 
outro (Hirst, 2011). Em algumas dessas análises, o primeiro 
termo é bem definido e delimitado. Não acontece o mesmo 
com o segundo, uma vez que liderança é entendida tanto 
como influenciar terceiros, como reconhecê-los. A capaci-
dade de influenciar terceiros é extremamente complexa de 
ser mensurada, talvez por isso liderança tenha sido tratada 
como sinônimo de reconhecimento. Trata-se de duas carac-
terísticas distintas, do ponto de vista conceitual e empírico 
e, portanto, fenômenos independentes.

Dessa forma, a fim de estabelecer a diferença conceitu-
al entre reconhecimento e liderança, sugiro que se defina 
liderança não como influência sobre terceiros, mas como 
influência sobre os resultados. Essa definição aproxima-se 
do modelo do go-it-alone-power, de Lloyd Gruber (2000), no 
sentido de quanto menor o custo para um dos atores do 
não acordo, maior seu poder de barganha em obter um 
resultado mais próximo de suas preferências. Essa é exata-
mente a definição de um ator com poder de veto: aquele 
sem cuja anuência um acordo, iniciativa, ou negociação 
não se realizam.

Uma segunda acepção de liderança, distinta da ante-
rior, foi utilizada por Sandra Destradi (2010), que propôs 
uma tipologia de estratégias de política externa de poderes 
regionais. Para a autora, liderança significa o desempenho 
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de uma tarefa em que o líder guia um grupo de países com 
o objetivo de concretizar ou facilitar a realização de objeti-
vos comuns ao grupo. Trata-se, portanto, de uma forma de 
liderança cooperativa, que, à diferença de hegemonia, não 
está baseada no interesse próprio do líder, mas nos interes-
ses comuns do grupo (Destradi, 2010, pp.921-5).

O considerável peso econômico do Brasil na região, 
a marcante assimetria estrutural que delineia uma ordem 
regional basicamente unipolar, fatores aos quais se adiciona 
a importância da América do Sul para a regionalização do 
capitalismo brasileiro, configuram uma situação propícia ao 
desempenho do papel de ator de veto na região. De fato, 
o Brasil tem sido um ator de veto nas questões financei-
ras, tomando-se como evidência as resistências do BNDES 
à criação de um Banco do Sul e sua exigência quanto ao 
cumprimento das normas técnicas em todas as questões de 
financiamento. Por não ter interesse no projeto, a Petro-
bras também foi um ator de veto à proposta da Venezuela 
de construção do gasoduto ligando o norte ao sul da Amé-
rica do Sul.

A despeito da assimetria estrutural e dos fortes inte-
resses regionais de grandes empresas públicas privadas, o 
papel de ator de veto não é único no exercício da liderança 
regional. Ao contrário, em outras questões o país exerceu 
uma liderança claramente cooperativa. Evidências desse 
comportamento foram a criação do Focem, a resposta con-
ciliadora à nacionalização dos hidrocarbonetos pela Bolívia 
em 2006 e a renegociação do acordo de Itaipu em 2009. 
Os condicionantes desse estilo de liderança são políticos e 
dependem da orientação da política externa.

Valho-me de um exercício contrafactual com o objetivo 
de reforçar o argumento anterior. Diante das pesadas crí-
ticas às duas últimas medidas, tanto pelo Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) como pelo Democratas 
(DEM), partidos de oposição aos governos Lula e Dilma, 
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poder-se-ia esperar que eles fizessem o mesmo que os últi-
mos? Estilos de liderança cooperativa exigem capacidade 
de implementação dos compromissos assumidos que, em 
última análise, remetem à capacidade de coordenação do 
Estado, da obtenção de apoio político e de recursos da socie-
dade para as ações de política externa. Nesse particular, a 
vontade política, expressa pelas orientações dominantes de 
governo e de sua política externa, não é suficiente. Aí reside 
uma das limitações cruciais no exercício de uma liderança 
cooperativa no plano regional.

Por outro lado, ainda que não exista um “capitalismo 
suave” brasileiro, podemos sim falar de um capitalismo politi-
camente orientado, fruto das orientações político-ideológicas 
de governo, capaz de estabelecer condicionalidades e con-
trapartidas às empresas, bem como regular comportamentos 
predatórios na expansão dos interesses capitalistas na região, 
como no caso das “maquiladoras” brasileiras migrando para 
o Paraguai estimuladas pela oferta de mão de obra barata, 
taxação praticamente inexistente e energia abundante e de 
baixo custo. Ademais, sindicatos envolvidos na cooperação 
regional, em particular a Central Única dos Trabalhadores 
(CUT), demandam a criação de mecanismos de participação 
social e fundos de cooperação e desenvolvimento, geridos 
pela sociedade civil, tal como existem nos países social-demo-
cratas no norte.

Desagregando o conceito, que tipo de poder regional 
é o Brasil? Materialmente mais forte que os vizinhos, age 
como ator de veto naquelas situações em que custo de opor-
tunidade do não acordo é mais baixo para o país do que 
para os parceiros regionais. As questões relativas a finan-
ciamento se adéquam a essa situação. Em outras situações, 
porém, o repertório foi distinto, prevalecendo um estilo de 
liderança cooperativo. A explicação para essa opção tem 
que ver com as orientações político-ideológicas do governo. 
Nos casos da Bolívia e do Paraguai, pesaram mais o explíci-
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to compromisso dos governos centro-esquerda do Partido 
dos Trabalhadores (PT) com a formação de uma comunida-
de regional, constituindo simultaneamente um mercado de 
massas e um polo de poder regional.

Essa visão da região, como um espaço de lugares, não é 
consensual entre as elites brasileiras. Para a oposição polí-
tica e várias lideranças empresariais, o formato desejado 
de governança regional se aproximaria mais de um espa-
ço de fluxo, por via da participação nas cadeias produtivas 
globais e da fragmentação da ideia de região. Daí que tem 
sido recorrente criticar a falta de flexibilidade gerada pelo 
desenho institucional do Mercosul, vis-à-vis as oportuni-
dades oferecidas pela Aliança do Pacífico e outras iniciati-
vas de acordos de livre-comércio e investimento lideradas 
pelos Estados Unidos para que o Brasil cumpra sua vocação 
de global trader. O reconhecimento da liderança brasileira 
pelos vizinhos é ambíguo, até porque o temor de uma ale-
gada pretensão hegemônica se mistura com a cobrança de 
promessas não cumpridas. Em última análise, os aspectos 
domésticos, em particular a natureza e a força das coalizões 
de apoio e de veto e a hegemonia de determinada concep-
ção de região na sociedade, constituem as condições neces-
sárias para que se possam delinear mais precisamente a 
natureza e os limites do papel regional do Brasil.

Maria Regina Soares de Lima
é professora e pesquisadora do Instituto de Estudos Sociais 
e Políticos (Iesp) da Uerj e coordenadora do Observatório 
Político Sul-Americano (Opsa). 
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PARA ONDE VAI O MULTILATERALISMO NAS 
AMÉRICAS? PROJETOS SUPERPOSTOS NUM 
PERÍODO DE MUDANÇAS GLOBAIS*

Carlos Portales

*Este artigo, “¿A donde va el multilateralismo en las Américas? Proyectos super-
puestos en un período de cambios globales”, foi traduzido por Fernando Pinheiro.

A proliferação de novos organismos internacionais durante 
as últimas décadas e o aparecimento de diversas “referên-
cias” na América Latina e no Caribe (ALC) é um fenômeno 
que expressa mudanças mais profundas nas relações inter-
nacionais da região, que não se restringem ao hemisfério, 
como durante a Guerra Fria, mas que se abrem para pers-
pectivas mais globais.

Em primeiro lugar, o alcance do termo “região” está em 
questão. Em algumas análises se dá a ele o sentido hemisfé-
rico, pan-americano – a antiga ideia de Hemisfério Ociden-
tal, materializada na Organização dos Estados Americanos 
(OEA) em 1948, nas Cúpulas das Américas em 1994 e bus-
cada na Área de Livre Comércio das Américas (Alca). E 
“região” também pode referir-se ao espaço da ALC, projeto 
com raízes bolivarianas pós-independentistas e com vínculos 
mais recentes com o Grupo do Rio, desde 2012 Comunidade  
dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac). 
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Outros, como a União das Nações Sul-Americanas (Una-
sul), de 2008, usam o termo para conotar espaços mais cir-
cunscritos, no caso a América do Sul. Ele deve agregar ainda 
as sub-regiões: o Caribe (Comunidade do Caribe, Caricom); a 
América Central, Sistema de Integração Centro-Americano 
(Sica); a sub-região andina, Comunidade Andina de Nações 
(CAN); o Mercado Comum do Sul (Mercosul); e entidades 
que se referem a grupos organizados com base em políti-
cas comuns diante de terceiros, a Aliança do Pacífico (AP); 
assim como aquelas com orientação político-ideológica 
comum, a Alternativa Bolivariana para os Povos de Nossa 
América (Alba). Recorre-se inclusive ao âmbito dos vínculos 
histórico-culturais, as Cúpulas Ibero-Americanas, de 1991. 
Torna-se necessário precisar em que sentido se utiliza o ter-
mo “região” e qual é seu alcance.

Para entender o multilateralismo regional, devemos exa-
minar que organismos ou entidades o configuram; em torno 
de que temas se organiza; e como as transformações do siste-
ma internacional pós-11 de setembro de 2001 – associadas às 
mudanças sociopolíticas domésticas – condicionam sua evo-
lução. Faremos referência à construção institucional do mul-
tilateralismo e aos temas de cooperação (voluntária) ou de 
integração (por cessão ou ao menos limitação de soberania) 
centrados em diversas áreas. Analisaremos a natureza jurídica 
dos organismos, o alcance das obrigações que adquirem os par-
ticipantes, a tomada de decisões, os mecanismos de solução de 
controvérsias, os recursos financeiros e de pessoal. Finalmente, 
exploraremos fontes potenciais de mudança: as políticas exter-
nas dos principais atores; suas estratégias de desenvolvimento e 
sua inserção no sistema internacional; e o modelo de interação 
ou cooperação visado.

Meio século de multilateralismo
O multilateralismo regional contemporâneo desenvolve-se 
no marco das Nações Unidas. O Tratado Interamericano de 
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Assistência Recíproca (TIAR) formalizou em 1947 um siste-
ma de segurança hemisférico e em 1948 a Carta de Bogotá 
outorgou uma nova institucionalidade à ideia pan-america-
na na OEA. A centralidade das preocupações políticas e de 
segurança ficou demonstrada entre 1948 e 1959: os órgãos 
políticos foram convocados sete vezes em casos de confli-
tos interestatais, golpes de Estado ou ameaças entre países 
membros (Shaw, pp.72-4).

Os direitos humanos e a democracia aparecem em eta-
pas posteriores da OEA. Ainda que a Declaração Americana 
dos Direitos e Deveres do Homem tenha precedido a Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos, o sistema interame-
ricano estabeleceu a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos (CIDH) apenas em 1959. A criação de uma Corte 
Interamericana de Direitos Humanos demoraria outra déca-
da (Goldman, 2009, pp.856-87). A democracia representativa 
mencionada na Carta permaneceu no plano retórico até os 
anos 1990. Mesmo que o âmbito econômico tenha sido o de 
maior interesse para os latino-americanos na criação de um 
organismo regional no pós-guerra, a cooperação econômica 
dos Estados Unidos limitou-se ao fomento do investimento 
privado e a limitados créditos públicos. A ideia de um banco 
interamericano só foi aceita pelos Estados Unidos na segun-
da metade dos anos 1950.

Entre 1960 e 1989, a OEA permaneceu como o principal 
organismo regional nos âmbitos de segurança e política exterior. 
Os ministros das Relações Exteriores ou o Conselho Perma-
nente reuniram-se em 18 oportunidades entre 1959 e 1982 
para tratar de casos de instabilidade na região. Nessa etapa, 
sete reuniões tiveram como centro a situação de Cuba, sendo 
a mais crucial a que excluiu esse país, em 1962, de sua par-
ticipação na OEA. O mecanismo de segurança operou den-
tro dos parâmetros da Guerra Fria, ainda que também tenha 
resolvido conflitos interestatais tradicionais. No entanto, a 
Guerra das Malvinas, em 1982, criou uma fissura importan-
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te entre seus membros e os mecanismos de segurança não 
voltaram a ser convocados até 1989, situação em que não se 
autorizou a invasão do Panamá.

Em direitos humanos, a CIDH adquiriu papel cada vez 
mais importante, preparando informes sobre os países mais 
afetados e atuando contra sua violação pelas ditaduras sul-
-americanas. Adotou-se a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (ocorrida em San José de Costa Rica, em 1969) 
em vigência em 1978. Em 1982, a Corte emitiu sua primei-
ra opinião consultiva e em 1988 sua primeira decisão em 
assuntos contenciosos. No final desse período, a instalação 
do sistema interamericano de direitos humanos havia sido 
completada (Pasqualucci, 2003). A integração econômica 
não esteve presente no nível hemisférico nesse período, ain-
da que os Estados Unidos tenham aberto um espaço para 
apoiar a integração latino-americana por meio do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Até 1960, a OEA era a organização regional per se. A 
ideia de integração latino-americana havia se desenvolvido des-
de os anos 1950 para superar a crise do modelo de industria-
lização por substituição de importações. Inspirados em Raúl 
Prebisch e na Comissão Econômica para a América Latina e 
o Caribe (Cepal), das Nações Unidas, buscava-se ampliar os 
mercados internos sem alterar substancialmente a proteção 
em relação a terceiros (Mallorquin, 2012, pp.169-96). Foi 
esse o início das organizações regionais latino-americanas. 
No entanto, elas não lograram implementar os compromis-
sos assumidos, e muito menos ampliá-los. A Associação Lati-
no-Americana de Livre Comércio (Alalc), de 1960, composta 
pelo México e países sul-americanos, visava criar uma zona 
de livre-comércio em doze anos, prazo que foi aumentado 
para vinte anos em 1969, sem chegar a completar-se (Guer-
ra Borges, 2012). Diante da falta de resultados significativos 
surgiram projetos sub-regionais. Já em 1969, Bolívia, Chile, 
Colômbia, Equador e Peru – além da Venezuela (1973) – 
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formaram o Pacto Andino, que se traduziria na redução de 
tarifas alfandegárias inter-regionais e também em políticas 
comuns de desenvolvimento industrial e de trato do investi-
mento estrangeiro. Em 1976, o Chile retirou-se do Pacto, a 
iniciativa perdeu seu ímpeto durante a crise dos anos 1980 e 
também não atingiu seus objetivos.

Na América Central, Guatemala, El Salvador, Hon-
duras, Nicarágua e Costa Rica estabeleceram o Mercado 
Comum Centro-Americano, em 1960, que chegou a conse-
guir um comércio recíproco equivalente a um quarto das 
exportações totais dos países da região no fim dos anos 
1970. No entanto, a guerra entre El Salvador e Honduras, 
em 1969, levou à retirada de Honduras. Tudo isso, somado 
aos conflitos em El Salvador, àqueles derivados da revolu-
ção sandinista na Nicarágua e aos efeitos da crise dos anos 
1980, produziu o estancamento do comércio inter-regional 
e desacreditou as instituições de integração centro-america-
nas por uma década.

Em síntese, nesse período a OEA foi ampliando sua pre-
ocupação temática e excluindo a integração comercial. Essa 
se colocou como uma aspiração no nível latino-americano 
e foi implementada em âmbitos sub-regionais, mesmo que 
sem atingir os objetivos planejados. Os organismos interna-
cionais gerados cumpriam tarefas de acordo com seus tra-
tados constitutivos, mas em áreas que não se sobrepunham.

O fim da Guerra Fria levou à busca de novos paradig-
mas. No marco de uma revitalização do multilateralismo, 
as Américas e a ALC seguiram esse caminho. Esse período 
está marcado por mudanças na região: a abertura à econo-
mia internacional, o ocaso das guerras civis centro-ameri-
canas e o fim das transições para a democracia nos países 
do Cone Sul.

A OEA – em que o Canadá havia ingressado em 1990 
– adotou o Compromisso de Santiago com a Democracia 
e a Renovação do Sistema Interamericano em 1991, que 
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enunciou novas direções a seguir, e por iniciativa dos Esta-
dos Unidos, começou o processo das Cúpulas das Américas, 
em Miami, em 1994, buscando recolher as convergências 
que surgiam para a ação multilateral sobre a base da adesão 
à democracia e a abertura ao livre-comércio, dando novo 
impulso a um projeto hemisférico. Alcançara-se assim certo 
consenso, que durou uma década.

Em matéria de segurança hemisférica, a incorporação de 
novos problemas à agenda (como o narcotráfico, o terroris-
mo e o crime transnacional organizado) e o impulso dado às 
medidas de fomento à confiança e à segurança para voltar a 
abordar os temas interestatais numa OEA renovada expres-
saram-se na Declaração sobre Segurança nas Américas, no 
México, em 2003. Essa nova agenda de segurança multidi-
mensional enfatizou a vinculação a diversas agências inter-
nacionais em matéria de narcotráfico, terrorismo e seguran-
ça cidadã. Por outro lado, as Reuniões Ministeriais de Defesa 
geraram novo âmbito de contatos entre os países do hemis-
fério. A OEA manteve certo papel nos temas de prevenção 
de conflito interestatal.

Em direitos humanos, a CIDH foi seguida pela ação de 
governos (Argentina, Chile e Uruguai) que estabelece-
ram procedimentos para enfrentar as violações de direi-
tos humanos em seu passado recente e recebeu convites 
do Brasil e do México para avaliar sua situação quanto aos 
direitos humanos. Aumentaram também os casos diante 
da Corte Interamericana. Por outro lado, durante os anos 
1990, vários países aceitaram a jurisdição da Corte, exercida 
em 2013 sobre 21 Estados.

Uma grande mudança após a Guerra Fria foi a cria-
ção de mecanismos multilaterais para a defesa e promoção 
da democracia na OEA. O Compromisso de Santiago e a 
Resolução 1.080 (XXI), de 1991, incorporados à Carta 
pelo Protocolo de Washington, de 1992, permitiram a 
ação da organização em caso de ruptura de um regime 
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democrático. O processo normativo alcançou seu auge 
com a Carta Democrática Interamericana em 2001. Pro-
duziu-se uma transformação na preocupação original 
pela segurança internacional e proteção à democracia de 
acordo com os conceitos predominantes no pós-Guerra 
Fria e concordes com as transformações que se deram na 
América Latina na década precedente.

A Declaração Iniciativa para as Américas do presidente 
Bush Jr. preconizou pela primeira vez a integração comer-
cial como programa para o hemisfério. Ideia essa que se 
tentou implementar durante as administrações Clinton e 
Bush Jr. por meio das negociações da Alca, mas que não se 
concretizou.

Paralelamente, os mecanismos de integração na ALC 
também passaram por profunda modificação após a crise 
da dívida externa dos anos 1980. O financiamento do Fun-
do Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial 
para enfrentá-la implicou promover reformas de mercado 
(privatizações, desregulamentações e redução de barreiras 
comerciais) que foram além do reestabelecimento da esta-
bilidade macroeconômica e abriram as economias latino-
-americanas às exportações. Nesse marco transformaram-se 
e foram revitalizados mecanismos de integração comer-
cial, emergindo um “novo regionalismo” ou regionalismo 
aberto, que não mais visa criar um mercado ampliado com 
barreiras ao exterior, mas integrar-se para obter vantagens 
competitivas num processo aberto ao mercado mundial 
(Giordano e Devlin, 2011).

Uma expressão da mudança nos termos das negocia-
ções comerciais foi a criação do Tratado Norte-Americano 
de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) em 1994, o 
primeiro acordo que incluiu um país latino-americano e 
os dois países anglo-saxões da América do Norte. Não só 
acertou-se uma redução de tarifas alfandegárias, mas tam-
bém regulamentações em diversos âmbitos macroeconômi-
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cos (incluindo comércio de serviços e investimentos), que 
fixaram um marco para esses países, estabelecendo a maior 
zona de livre-comércio no hemisfério.

No âmbito latino-americano, os processos regionais de 
integração comercial revitalizaram-se após a crise dos anos 
1980 e muitos dos organismos e entidades passaram a 
abranger novos âmbitos para além do comercial, incluindo 
temas de política exterior, segurança, democracia e direi-
tos humanos. Na América Central foi relançado o Sistema de 
Integração Centro-Americana (Sica), incluindo a participação 
de Belize e Panamá. O Protocolo de Tegucigalpa, de 1993, 
ampliou os objetivos, incluindo paz, liberdade, democracia 
e desenvolvimento. Os avanços logrados no intercâmbio 
comercial deram-se fortalecendo uma vocação exportado-
ra e de integração com os mercados dos Estados Unidos e 
Europa. Já os países andinos buscaram em 1989 um redire-
cionamento do processo de integração sub-regional, aban-
donando o modelo de substituição de importações e forta-
lecendo os mecanismos de mercado pela via de uma zona 
de livre-comércio que se aspirava concretizar em 1993. Em 
1997 criaram-se estruturas políticas substituindo o Pacto 
Andino pela Comunidade Andina (CAN) e completou-se a 
adoção de uma institucionalidade com elementos similares 
aos europeus. No entanto, os avanços formais não logra-
ram implementação.

A transição para a democracia na Argentina e no Brasil 
durante os anos 1980 abriu o caminho para uma reavaliação 
profunda da rivalidade que subjazia a suas políticas externas. 
O processo de criação de confiança mútua gerado por seus 
governantes abriu caminho para a cooperação estratégica, 
cimento da criação – com o Paraguai e o Uruguai – do Mer-
cosul. Seu início foi marcado pelo processo de revitalização 
da integração com base em economias mais abertas ao mer-
cado internacional. O Mercosul ampliou seu alcance por 
meio do Foro de Consulta Política, que busca a coordenação 
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no âmbito das políticas públicas, especialmente as sociais. 
Adotou-se também uma cláusula democrática com o Protoco-
lo de Ushuaia em julho de 1998 como resposta ao malogrado 
golpe contra o presidente Juan Carlos Wasmosy, do Paraguai. 
No entanto, as crises econômicas no Brasil, de 1998 a 1999, 
e na Argentina, de 2001 a 2002, acabaram provocando um 
freio nos avanços da integração e estancaram – quando não 
reverteram – a abertura para o mundo.

As posições comuns latino-americanas diante das guer-
ras civis na América Central tiveram impacto duradouro 
na criação de entes políticos que se projetaram em direção 
ao futuro. A formação do Grupo de Contadora, em 1983 
– México, Colômbia, Venezuela e Panamá –, com uma pos-
tura de negociação na América Central, e posteriormente 
com a criação do Grupo de Apoio a Contadora, de 1985 – 
formado pelas novas democracias de Argentina, Brasil, Peru 
e Uruguai –, e em seguida o processo de Esquipulas, em 
que a Costa Rica logrou envolver os demais países centro-
-americanos, geraram outro espaço político. Essas posições 
comuns constituíram um antecedente fundamental para 
a formulação de estratégias a partir da ALC. A paz centro-
-americana contribuiu para impulsionar durante os anos 
seguintes a integração dessa sub-região. O Grupo do Rio 
formou-se em 1986 exercendo uma incipiente representa-
ção regional informal por um quarto de século.

A defesa da democracia foi preocupação importante 
do Grupo: o Panamá foi suspenso durante o governo de 
Manuel Noriega e expulso após a invasão dos Estados Uni-
dos em 1990; o governo de Alberto Fujimori foi suspenso 
após o autogolpe de 1992; e o Grupo manteve-se atento ao 
apoiar os processos democráticos na região. Essas preocu-
pações foram complementares às novas instituições de defe-
sa e promoção da democracia pela OEA.

Nesse período também se desenvolveu a Cúpula Ibe-
ro-Americana, que reúne os países ibéricos e suas antigas 
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colônias na América. Essa comunidade surgiu por iniciativa 
espanhola, dando conteúdo à nova política internacional 
da democracia espanhola, fortemente apoiada pela monar-
quia e inserida no processo de expansão de empresas hispâ-
nicas na ALC. A reunião dos chefes de Estado e de governo 
é acompanhada por reuniões ministeriais de cooperação e 
intercâmbio entre seus membros.

No fim do milênio, as Américas contavam com nume-
rosos processos multilaterais revitalizados. A integração 
econômica e comercial tinha pela primeira vez um hori-
zonte comum, havia uma convergência de valores políticos 
democráticos na quase totalidade dos países e os projetos 
sub-regionais buscavam uma abertura exterior em diversos 
graus. A ideia de um espaço hemisférico não era contraposta 
à de uma voz latino-americana e aceitavam-se as diferenças 
próprias de cada âmbito. A cobertura temática dos orga-
nismos que se desenvolveram chegou a ter muitas áreas de 
sobreposição. A nova onda multilateral coincidiu com um 
estreitamento dos entendimentos em temas básicos entre os 
Estados Unidos e a América Latina, mas sem deixar de lado 
o crescimento de maior assertividade da ALC em sua atuação 
política internacional. Essas tendências começaram a contra-
por-se na medida em que avançava o novo milênio e mudava 
a política externa dos Estados Unidos.

Crise do multilateralismo regional e projetos divergentes
No contexto do pós-11 de setembro de 2001, emergiram 
importantes diferenças e rupturas na evolução do multila-
teralismo regional. As mudanças da política externa norte-
-americana, especialmente a luta antiterrorismo e a guer-
ra do Iraque, assim como as mudanças políticas na ALC, 
levaram à formação de grupos com posições não apenas 
diferentes, mas até hostis a Washington. Se em setembro de 
2001 a ALC havia dado respaldo aos Estados Unidos pelos 
atentados terroristas, durante a guerra do Iraque a posição 
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da maioria dos países não coincidia mais com a dos Estados 
Unidos e os dois membros não permanentes do Conselho 
de Segurança – Chile e México – não apoiaram a autoriza-
ção para o uso da força solicitado em março de 2003.

A OEA não conseguiu recuperar a primazia nos assun-
tos de segurança: no âmbito centro-americano continuou 
exercendo certo papel e tem desempenhado um rol de 
coadjuvante no processo de desmobilização na Colômbia, 
mas, em 2012, os quatro países da Alba que ainda perten-
ciam ao TIAR – Bolívia, Equador, Nicarágua e Venezuela 
– anunciaram sua retirada desse tratado. Por outro lado, 
novas iniciativas na América do Sul têm-se ocupado desses 
assuntos.

A criação de uma área de livre-comércio regional 
tampouco foi exitosa. As negociações da Alca foram len-
tas e complexas: em 1995, a I Reunião Ministerial sobre 
Comércio, ocorrida em Denver, organizou a preparação 
das negociações, que só tiveram início em 1998. Três ras-
cunhos de texto foram preparados, mas as dificuldades 
levaram os participantes em 2003, em Miami, a distinguir 
níveis de compromisso dentro da negociação, aceitando-
-se uma área comum e acordos adicionais voluntários. 
Apesar disso, na VI Cúpula em Mar del Plata, em 2005, 
a Venezuela e os países do Mercosul manifestaram não 
estarem dadas as condições para finalizá-los, pondo fim a 
uma década de negociações. O contexto havia mudado, e 
a visão estratégica de vários dos atores era outra.

Esse processo abriu caminho, no entanto, para nume-
rosos acordos de livre-comércio bilaterais entre Estados Uni-
dos e Chile, em 2004; América Central e República Domi-
nicana (Cafta-RD, em 2006-2009); Peru, em 2009; Panamá, 
em 2011; e Colômbia, em 2012. E também entre Canadá 
e Chile, em 1997; Costa Rica, em 2002; Peru, em 2009; e 
Colômbia, em 2011, agregando-se às negociações já conclu-
ídas Panamá, em 2010, e Honduras, em 2011. Antecedendo 
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o Nafta, o México havia celebrado um acordo bilateral com 
o Chile, em 1991, com características similares e estabele-
ceu também Acordos de Livre Comércio (TLC, na sigla em 
espanhol) com Colômbia e Venezuela (G-3), em 1995; com 
a Costa Rica, em 1995; Nicarágua, em 1998; El Salvador, 
Guatemala e Honduras, em 2001; e Uruguai, em 2004. Essa 
rede de acordos – associada à que vincula os países latino-
-americanos entre si – configura o chamado spaghetti bowl, 
que hoje caracteriza o entrelaçamento de acordos comer-
ciais sobrepostos nas Américas (Giordano e Devlin, 2011).

No plano sub-regional, o processo centro-americano 
(Sica e acordos com terceiros) fez que as exportações e 
importações centro-americanas chegassem a representar 
quase 70% do PIB da região (comparado a 40% no resto 
da ALC) e que na composição de suas exportações passas-
se a prevalecer as manufaturas – em 1990, dos dez prin-
cipais produtos exportados para os Estados Unidos oito 
eram primários, e em 2007 sete eram produtos manufatu-
rados (Beteta, 2012).

Os intentos de fortalecimento da CAN chocaram-se 
com as mudanças políticas domésticas em vários de seus 
membros. A Venezuela com Hugo Chávez, a Bolívia sob a 
presidência de Evo Morales e finalmente o Equador com 
Rafael Correa criticaram a globalização e a abertura exter-
na de suas economias, retomando orientações protecionis-
tas. As divergências de orientação afetaram principalmente 
as negociações da CAN com países terceiros e erodiram o 
projeto comum. Nem a Venezuela, nem a Bolívia nem o 
Equador aceitaram as negociações com os Estados Unidos. 
O Peru e a Colômbia obtiveram TLC bilaterais, que entra-
ram em vigor em 2010 e 2012, e a negociação da CAN 
com a União Europeia (UE) complicou-se e foi rompida 
em 2008, celebrando-se então um acordo da UE com a 
Colômbia e o Peru em 2010. A Venezuela havia se retirado 
da CAN em 2006. A continuidade da CAN só se explica 
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por ser ela o marco para as correntes comerciais vigentes 
entre os atuais membros, que reconhecem preferências 
especiais para os países de menor desenvolvimento relati-
vo (Bolívia e Equador).

O Mercosul também teve problemas. O objetivo de um 
mercado comum não foi plenamente alcançado: há setores 
fora da livre circulação, problemas de coordenação de polí-
ticas macroeconômicas têm sido causa de crises, os países 
menores – Paraguai e Uruguai – sentem-se desfavorecidos e 
a incorporação das normas do Mercosul aos sistemas nacio-
nais tem sido baixa. Ainda que em 2002 tenha entrado em 
vigência um Mecanismo de Solução de Controvérsias, na 
prática os presidentes do Brasil e da Argentina têm resol-
vido as principais crises do mecanismo (Malamud, 2005, 
pp.138-64). As políticas econômicas durante o novo milênio 
não deram continuidade ao aumento da abertura, ressur-
gindo tendências protecionistas. Contudo, a eliminação de 
divergências estratégicas entre Brasil e Argentina foi crucial 
para manter vivo o processo (Gomez Mera, 2005). O Mer-
cosul não obteve acordos comerciais com grandes merca-
dos externos. A recente incorporação da Venezuela após a 
suspensão do Paraguai, em 2012, e as negociações para o 
ingresso pleno da Bolívia e eventualmente do Equador assi-
nalam uma mudança de prioridades: a ampliação do blo-
co sob sua estrita implementação e o aprofundamento das 
regulações comerciais.

Qual tem sido a evolução dos entes regionais com 
maior ênfase política? Durante a primeira década do milê-
nio duas tendências se entrecruzaram – maior ampliação e 
menor profundidade –, mudando a ideia e a prática origi-
nal. Em primeiro lugar, completou-se a ampliação do Gru-
po do Rio para todos os países da ALC, com a incorpora-
ção de Belize, em 2005; da Guiana, Haiti e Cuba, em 2008; 
assim como de Suriname e Jamaica, em 2009. Porém, com 
o ingresso de Cuba – por iniciativa do México –, aban-
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donou-se na prática o requisito do governo democrático 
como condição de participação. Por outro lado, a partir 
de 2004, a atividade do Grupo diminuiu: a Cúpula anual 
realizou-se apenas três vezes. Os países começaram a diver-
gir quanto às formas de exercício da democracia, parti-
cularmente em casos de polarização, enfraquecimento da 
separação de poderes e liberdade de imprensa, mas tam-
bém no caráter do Grupo do Rio como voz da ALC diante 
do resto do mundo.

O Brasil reuniu a ALC na cidade de Salvador, em 2008, 
na Cúpula da América Latina e Caribe sobre Integração 
e Desenvolvimento (CALC), à margem do Grupo do Rio, 
provocando a necessidade de redefinir os projetos de coo-
peração da ALC. A Cúpula Grupo do Rio-CALC, realizada 
na Riviera Maia, México, em fevereiro de 2010, abriu espa-
ço para a convergência dos processos e a instalação de uma 
nova referência, denominada Comunidade dos Estados Lati-
no-Americanos e Caribenhos (Celac), com todos os países do 
hemisfério, exceto Estados Unidos e Canadá. No entanto, a 
variedade de regimes abrigados na Celac torna menos pro-
fundos seus consensos básicos. A democracia permaneceu 
como declaração geral na agenda comum. A Celac conti-
nua como a voz regional nos diálogos com países e grupos 
de países das Nações Unidas e é a interlocutora com a Euro-
pa na Cúpula Celac-UE. Essa vocação foi reivindicada pela 
troika (Chile, Cuba e Venezuela) em seu giro pela Índia e 
China, em agosto 2012, para estabelecer diálogos anuais 
com essas duas potências (Portales, 2012). Contudo, a inter-
locução regional com a África e com os países árabes reside 
agora em outra entidade.

A partir de 2004, o panorama chegou a ser ainda mais 
complexo. Tentam-se formar identidades mais circunscritas: 
primeiro, a ideia de uma nova (sub)-região sul-americana. 
Essa visão é principalmente do Brasil, que viu a assinatu-
ra do Nafta como o “abandono da região” pelo México e 
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considerou as preocupações da América Central e do Cari-
be como mais vinculadas aos Estados Unidos e alheias aos 
países sul-americanos. Já em 2000, o Brasil convocou uma 
Cúpula Sul-Americana, propiciando um diálogo entre as 
organizações sub-regionais com vista à convergência e pon-
do ênfase na infraestrutura da integração, na energia, nos 
transportes e nas telecomunicações. Contudo, esses objeti-
vos foram inicialmente postulados como complementares 
às iniciativas hemisféricas então em curso, entre elas o Sis-
tema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 
(SIPDH), incluindo a integração econômica no hemisfério 
(Flacso, 2007, pp.15-34). Um passo adicional foi dado em 
dezembro de 2004 em Cuzco, ao se constituir a Comunidade 
Sul-Americana de Nações (CSN). Ali se acordou o concerto 
político e diplomático sul-americano para

[...] afirmar a região como um fator diferenciado e dinâmico 
em suas relações externas; [...] a convergência entre 
Mercosul, CAN e Chile com a associação da Guiana e 
do Suriname; [...] a integração física, energética e de 
comunicações na América do Sul; [...] a harmonização 
de políticas [...]; a transferência de tecnologia e de 
cooperação horizontal [...] [que se obteria] promovendo a 
convergência, sobre a base da institucionalidade existente, 
evitando a duplicação e superposição de esforços e sem 
novos gastos financeiros (Flacso, 2007, pp.83-6).

No entanto, o processo de construção da Comunida-
de seguiu outros caminhos. Já na Cúpula Energética Sul-
-Americana na Venezuela, em abril de 2007, a CSN foi 
rebatizada como União das Nações Sul-Americanas (Unasul) 
e iniciou-se a negociação de um Tratado Constitutivo de 
uma nova organização com uma Secretaria Permanente em 
Quito (Equador), assinada em Brasília, em maio de 2008, 
entrando em vigor em novembro de 2010 (Sanahuja, 2011). 
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Se nos ativermos aos objetivos iniciais da CSN, pode-se con-
cluir que se avançou ao criar uma organização com uma 
identidade diferenciada. No entanto, a ideia de convergên-
cia comercial ficou diluída pela oposição da Venezuela e 
a coordenação de políticas públicas ficou entregue a reu-
niões ministeriais paralelas. O objetivo de evitar a duplica-
ção e a superposição de esforços não se cumpriu: a Unasul 
agregou-se aos processos da CAN e do Mercosul, que mais 
tarde se sobrepuseram também à Celac.

Quase paralelamente ao projeto sul-americano, o pre-
sidente da Venezuela lançou, em 2001, a ideia de uma 
aliança com um projeto ideológico comum. A Aliança Boli-
variana para os Povos de Nossa América Latina (Alba) nasceu 
como oposição à Alca (Fritz, 2007), buscando uma unida-
de política. Os países originais foram Venezuela e Cuba. 
Na III Cúpula da Alba, ocorrida em Havana, em abril de 
2006, a Bolívia foi incorporada e assinou-se um Tratado de 
Comércio dos Povos. Posteriormente incorporaram-se a Nica-
rágua, em 2007; São Vicente e Granadinas, em 2007; Equa-
dor, em 2009; Antígua e Barbuda, em 2009; e Dominica, 
em 2009. Honduras foi parte da Alba entre 2008 e 2009. 
A Alba pretende explicitamente construir uma alternativa 
anti-“integração neoliberal”; está contra as políticas prote-
cionistas e os subsídios dos países industrializados e postu-
la um tratamento especial e diferenciado para seus asso-
ciados; opõe-se às políticas de ajuste estrutural; favorece 
a integração latino-americana com uma agenda definida 
pelos Estados. Elemento-chave para construir essa aliança 
tem sido a política de créditos para o abastecimento de 
petróleo ao Caribe (Petrocaribe), vinculada a um fundo 
Alba-Caribe, de 2005, e a um Tratado Energético Alba, de 
2007. Criaram-se ademais projetos na área das comunica-
ções e mecanismos financeiros e seus membros adotaram 
posições comuns em política externa e nos organizações 
internacionais (Altmann Borbon, 2011).
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Finalmente, Chile, Colômbia, Peru e México acorda-
ram em junho de 2012 em Paranal, no Chile, a Aliança do 
Pacífico (AP). Esses países têm seguido políticas econômi-
cas com alto grau de coincidências e têm acordos de livre-
-comércio entre eles, com os Estados Unidos e com a UE, 
e alguns também com a China e o Japão. A AP representa 
35% do PIB e mais de 50% do comércio exterior da ALC. 
São os países mais abertos ao comércio internacional na 
região. Três são membros da Cooperação Econômica da 
Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês) – México, em 1993; 
Chile, em 1994; e Peru, em 1998 – e a Colômbia é candida-
ta. As negociações em curso em 2013 para estabelecer uma 
área de livre-comércio comum da AP deveriam dar-lhe novo 
impulso, mas essa organização tem uma vocação de vincu-
lação transregional: seguindo uma proposta de 2002, Chile, 
Singapura, Nova Zelândia e Brunei assinaram um Acordo 
de Associação Econômica de caráter transpacífico, em 2006, 
que serve de base às negociações de um ambicioso Acordo 
Transpacífico (TPP) de que, com os quatro países originais, 
participam Estados Unidos, Austrália, Peru, Malásia e Vietnã 
e a que se incorporaram México, Canadá e Japão.

Se a Caricom e o Sica têm logrado avançar na integra-
ção sub-regional, a CAN está virtualmente paralisada e o 
Mercosul sobreviveu, mas avançando com dificuldades em 
seu processo interno, com divergências que são produto de 
mudanças nas políticas econômicas nacionais que têm pre-
valecido sobre as orientações comunitárias.

Essa proliferação de organismos regionais não só pro-
duziu confusão de competências, mas definições distintas 
e contraditórias de como abordar importantes temas. Desa-
cordos sobre modelos econômicos e sobre sua inserção 
internacional afetaram os processos de integração comer-
cial; divergências sobre a democracia e os direitos huma-
nos começaram a afetar os mecanismos existentes e leva-
ram à procura, ainda que incipiente, de canais alternativos; 
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os temas políticos internacionais e de segurança também 
foram deslocados para múltiplos cenários; e a proliferação 
de referências criou mecanismos paralelos de cooperação 
em políticas públicas. De como se vão articulando e resol-
vendo essas diferenças depende o destino do regionalismo 
nas Américas e na ALC. Tem especial importância a atenção 
às políticas externas desses países e seu efeito nas políticas 
multilaterais e de integração regional.

Organização e recursos das entidades regionais
Para entender o alcance e as potencialidades dos organis-
mos e entidades regionais, devemos observar sua organiza-
ção, o papel de seus órgãos executivos, os recursos huma-
nos e técnicos com que contam sua Secretaria e as tarefas 
de que estão encarregados.

Em primeiro lugar, distingamos organismos internacio-
nais criados por um tratado e que contam com uma Secre-
taria – OEA, Unasul, Mercosul, Caricom, Sica, Associação 
Latino-Americana de Integração (Aladi) e a Secretaria Geral 
Ibero-Americana (Segib) – das entidades que carecem de 
estrutura administrativa independente formal (Celac e 
Alba). No caso dos organismos cuja Secretaria é regida por 
um tratado, podemos encontrar três situações: a OEA, com 
um secretário-geral com forte procuradoria (com status de 
chefe de Estado), mais de 650 funcionários e um orçamento 
de 155,9 milhões de dólares, mais as representações perma-
nentes dos 34 países-membros em Washington (269 diplo-
matas credenciados) e os 31 escritórios que a OEA tem em 
Estados-membros.

Contrasta com essa situação a da Unasul e do Merco-
sul, que têm aparelhos executivos pequenos, com funcioná-
rios administrativos sem grandes atribuições e orçamento 
limitado. Ainda que a Unasul tenha designado secretários-
-gerais de alto perfil pessoal (ex-presidentes e ex-chancele-
res), seu status não ultrapassa o de chefe de Missão, a estru-
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tura administrativa não está completamente estabelecida e 
o secretário deve atuar com uma Presidência Pro Tempore 
e com Conselhos de Chanceleres e setoriais.

Numa situação intermediária encontra-se a Caricom, o 
Sica e em certo sentido a CAN, que têm Secretarias estabe-
lecidas e uma burocracia limitada (Quadro 1). A Aladi é 
especial, já que conta com um aparato burocrático muito 
grande em relação às muito escassas funções que conserva. 
No caso ibero-americano, a Segib cumpre funções princi-
palmente de cooperação e apoio a reuniões ministeriais, 
mas não de representação política do sistema. Além de sua 
sede em Madri, tem quatro escritórios na América Latina. A 
Espanha, país atualmente em crise econômica, é o principal 
contribuinte.

As outras entidades carecem de estrutura administra-
tiva: a Celac é coordenada por uma Secretaria Pro Tem-
pore (SPT), exercida pelo país organizador da Cúpula, 
acompanhado por uma troika a que se une um represen-
tante da Caricom. Faltam-lhe funcionários e orçamento. 
As SPT refletem acordos no nível político, mas sem com-
promissos fortes de implantação de políticas e programas 
em conjunto. A Celac organizou instâncias interministe-
riais. A Alba, por sua vez, entregou a implementação de 
suas tarefas a acordos bilaterais entre seus membros e tem 
projetos específicos.

Um segundo aspecto a considerar é a distinção entre 
organismos que se relacionam habitualmente com os 
membros por meio de embaixadores e missões creditadas 
na Secretaria (OEA, Aladi) e os casos em que a Secretaria 
vincula-se a funcionários das capitais, os coordenadores 
nacionais – geralmente altos funcionários das Chancela-
rias – no Grupo do Rio, Celac, Cúpula Ibero-Americana, 
Grupo de Revisão e Implementação de Cúpulas (GRIC) 
na Cúpula das Américas, ou no Conselho de Delegados da 
Unasul (Quadro 1).
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No Mercosul, o órgão formal superior é o seu Conse-
lho, composto pelos ministros das Relações Exteriores e 
da Fazenda ou Economia, e do qual dependem um Grupo 
Mercado Comum e a Secretaria Administrativa. A criação 
de um alto representante geral do Mercosul no começo de 
2011 visou reforçar “o papel gerador de propostas de polí-
ticas regionais e de gestão comunitária”. A renúncia de seu 
titular, um ano depois de sua nomeação, evidenciou a difi-
culdade dos governos para assumir uma perspectiva comu-
nitária, particularmente em matérias orçamentárias.

Ainda que o Sica, a Caricom e a CAN tenham estrutu-
ras administrativas relativamente complexas, suas Secreta-
rias não têm caráter supranacional, cumprindo funções de 
apoio a decisões dos respectivos órgãos políticos.

Organismo Orçamento Anual Pessoal

OEA US$ 155.900.000 652+

Aladi US$5.500.000 69

Caricom US$16.100.000* n. d.

Sica US$1.900.000 39

Mercosul US$2.461.888 44

CAN US$5.659.000 135

Cúpula das Américas SPT SPT

Celac SPT SPT

Alba SPT SPT

Segib E$7.000.000 39^

Quadro 1

Recursos humanos e financeiros dos organismos  

internacionais da América Latina (2012)

+ 441 profissionais e 231 serviços
* Valor aproximado
n. d.: Não disponível

SPT: Secretaria Pro Tempore.
^: mais 17 consultores

Fonte: dados dos organismos.
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A proliferação de entidades e áreas temáticas aumenta a 
coordenação de políticas?
A evolução do regionalismo tem gerado sobreposição entre 
os organismos e as entidades regionais. O Quadro 2 mostra 
que existem reuniões ministeriais ou de nível semelhante em 
33 áreas temáticas que são abordadas paralelamente por oito 
organismos ou entidades. O que dá origem a 126 processos 
ministeriais ou de alto nível simultâneos. Essa situação é mui-
to ineficiente como instrumento de coordenação de políticas 
e torna quase impossível seu acompanhamento pela maioria 
dos Estados que participam, por carecer de recursos huma-
nos e orçamentários necessários para atender tantos proces-
sos. Se considerarmos apenas os quatro mecanismos mais 
abrangentes territorialmente (OEA/Cúpulas das Américas, 
Celac, Unasul e Cúpula Ibero-Americana), veremos que sete 
processos ministeriais são realizados pelas quatro referências, 
dois processos por três referências entre as quatro e que sete 
o são por duas entidades. Outro tanto se dá se compararmos 
a Unasul com o Mercosul, em que se repetem dez processos 
ministeriais e de funcionários de alto nível.

A prática de processos sobrepostos, superpostos ou para-
lelos de interação regional conduziu, no melhor dos casos, 
a intensas trocas de informação sobre políticas mais do que 
a sua coordenação e harmonização. Tal situação nos leva a 
refletir sobre para onde se move o centro de gravidade des-
ses processos. Haveria uma vontade de integração ou trata-
-se apenas de manter mecanismos de associação política para 
atenuar e manejar as diferenças nos âmbitos regionais e sub-
-regionais? Nenhum dos mecanismos examinados conta com 
elementos de supranacionalidade que permita ao menos 
um trabalho nos Estados para produzir encadeamentos de 
compromissos e o fortalecimento de uma vontade comunitá-
ria. No entanto, há diferenças de grau entre as associações 
que carecem de qualquer elemento comum e as que são 
conduzidas por mecanismos pro tempore e aquelas em que 
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uma Secretaria Geral poderia oferecer maior continuidade 
e certa visão coletiva. Contudo, num período de distancia-
mento de visões entre os atores regionais, mesmo essa capa-
cidade se vê afetada. O encadeamento de interesses comuns 
pela via do aumento das áreas temáticas perde seu efeito ao 
diluir-se na repetição.

O seguimento dos acordos dessas reuniões é muito difí-
cil para as estruturas estatais internas dotadas de recursos 
humanos e orçamentários escassos, para muitas Chancelarias 
dos países pequenos e mesmo dos médios, mas muito mais 
para os aparelhos ministeriais setoriais que muitas vezes care-
cem de equipes internacionais. Tudo isso faz mover o centro 
de gravidade para os países maiores ou mais ativos em cada 
organismo ou entidade.

Quadro 2

Reuniões ministeriais regionais e outras de alto nível

Organismo
OEA/ 

cúpula
Celac Caricom Sica Unasul Mercosul CAN Ibero

Reunião 

ministerial

Relações Ext. X X X X X X X X

Interior/Seg. 

Pub.
X + X X X

Defesa X X X

Justiça X X X

Fazenda X X X X X X

As. Monetária # + +

Com. Exterior * ^ X X X X

Trabalho X # X X

Seguridade 

social
X

Ind./Fomento + # X X

Obras Públ./

Transporte
X X X X

continua...
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X indica reunião ministerial.
# indica tarefas encomendadas 
expressamente a um dos conselhos 
ministeriais da Caricom.
* registra negociações da Alca pelos 
ministros do Comércio Exterior dos países 
das Américas, hoje abandonadas.

^ refere-se a seminário de alto nível sobre a 
convergência dos processos de integração.
+ registra a ação de organismos de alto 
nível intergovernamentais, independentes 
(no marco da OEA); ou de alto nível não 
ministeriais (democracia e direitos humanos 
na Unasul e no Mercosul).

Fonte: sites dos organismos e programas.

Organismo
OEA/ 

cúpula
Celac Caricom Sica Unasul Mercosul CAN Ibero

Moradia X

Energía X # X X X

C&T X X # X X X

Inovação/

Conhecimento
X

Sociedade da 

Informação
X

Desenvolv. Sust./

Meio Amb.
X X # X X + X

Desenvol. Social X X X X X X

Assistência hum. X

Mulher/Gênero X # X + X X

Juventude # X

Infância/Adolesc. X

Educação X X X X X X X

Cultura X X # X X X X X

Saúde X # X X X X

Turismo X X X + X

Agricultura X # X X + X

Informações X

Comunicações X

Adm. Públ./

Reforma Estado
X

Presidência X

Demo/Eleitoral 

Democracia
+ + +

Dir. Hum. + +

… continuação
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O papel dos chefes de Estado e de governo no 
regionalismo latino-americano
O regionalismo latino-americano tornou-se presidencializado: 
os chefes de Estado, a partir dos anos 1990, têm desempe-
nhado papel central tanto em termos de impulso como de 
continuidade do processo, em contraste com as formas de 
multilateralismo clássico.

No período 1947-1959 houve apenas uma reunião dos 
presidentes das Américas e não houve cúpulas formais 
latino-americanas. Entre 1960 e 1989 houve também uma 
reunião de cúpula presidencial interamericana e três lati-
no-americanas, enquanto em nível sub-regional começava 
a desenvolver-se o sistema do Caribe com 20 reuniões de 
chefes de governo e na América Central com 6 cúpulas. Em 
troca, no período 1990-2003, houve 4 Cúpulas das Améri-
cas, 14 latino-americanas, 28 sul-americanas (incluindo o 
Mercosul), 15 presidenciais andinas, 28 da Caricom e 55 
reuniões centro-americanas, além de 13 Cúpulas Ibero-
-Americanas. Finalmente, entre 2004 e 2012 celebraram-se 
4 Cúpulas das Américas, 6 latino-americanas, 29 sul-ameri-
canas, 9 andinas, 18 caribenhas, 52 centro-americanas, 18 
da Alba e 8 Ibero-Americanas.

Fica evidente a mudança de eixo do multilateralismo 
regional da etapa predominantemente interamericana para 
uma centrada na ALC e as sub-regiões. Ao somarmos às 
reuniões presidenciais as de nível de Chancelaria na OEA, 
e compará-las com as cúpulas da ALC ou sub-regionais 
somente, temos que entre 1947-1959 houve 5 reuniões inte-
ramericanas e nenhuma dos outros mecanismos, e entre 
1960-1989 houve 31 interamericanas ante 29 da ALC. A 
mudança é completa nos períodos seguintes: 24 interame-
ricanas entre 1990-2003 e 153 da ALC; e entre 2004-2012, 
ante 25 interamericanas, há 140 da ALC.

Esse aumento exponencial dos encontros presidenciais 
formais facilitou as vinculações pessoais entre os mandatá-
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rios, que hoje muitas vezes usam essas ocasiões e a comuni-
cação telefônica direta para tratar de temas bilaterais e mul-
tilaterais. De algum modo, a frequência da interação presi-
dencial contribuiu para gerar espaços de consulta no mais 
alto nível e de fortalecimento de identidades sub-regionais 
e latino-americanas de maneira muito mais forte que a que 
se tinha até o fim da Guerra Fria. Esses canais de comuni-
cação fluidos têm aumentado a importância da diplomacia 
presidencial, produzindo maior flexibilidade, mas também 
criando novas complexidades na implementação e sequência 
de muitas iniciativas.

Para onde vai o multilateralismo regional? As chaves que 
devemos observar
Como entender esse complexo panorama de proliferação 
de entidades? Em primeiro lugar, prestaremos atenção 
às políticas externas dos países envolvidos. Em um período 
de reestruturação do poder internacional, surgem diver-

Quadro 3

Reuniões de cúpula de autoridades da América Latina (frequência)

Cúpulas
1947-

1959

1960-

1989

1990-

2003

2004-

2012
Total

Interamericanas 1 1 4 4 10

OEA (chancelarias) (4) (30) (20) (21) (75)

Latino-Americanas -  3 14 6 23

Do Caribe - 20 28 18 66

Centro-Americanas -  6 55 52 113

Sul-Americanas 

(inclui Mercosul)
- - 28 29 57

Andinas - - 15  9 24

Alba - - - 18 18

Fonte: sites dos respectivos organismos e entidades deste quadro.
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sos intentos nacionais para estabelecer novos arranjos: há 
“potências emergentes”, Estados que pretendem ocupar 
novos espaços e também a ideia de estabelecer uma voz 
regional. Nesse contexto deve-se analisar o propósito da 
associação. Trata-se então de ver se há uma disposição de 
transferir competências para entes supranacionais ou se o 
que se quer é preservar uma voz nacional decisiva para as 
decisões em matéria de cooperação.

Em segundo lugar, é preciso estudar como as políticas de 
desenvolvimento continuarão determinando o multilateralismo 
regional: alguns países continuam avançando na abertura de 
mercados e na procura de novas disciplinas para organizar o 
intercâmbio e a competência num mundo globalizado (AP), 
enquanto outros têm preferido variar as negociações com 
os principais mercados mundiais, esperando reformas mais 
abrangentes das economias mais desenvolvidas e evitando 
compromissos que possam limitar o próprio desenvolvimen-
to (Mercosul); e há ainda uma terceira vertente de Estados 
críticos da globalização com modelos de forte presença esta-
tal e alheios à ideia de livre-comércio (Alba).

Em terceiro lugar, devemos retornar ao conceito de 
região, desta vez não apenas em sua extensão ou âmbito, 
mas em sua intenção de integrar unidades nacionais que 
até agora têm atuado independentemente. O conceito de 
região pode aparecer só como um âmbito de ação preferen-
cial ou como um espaço que contém atores relacionados 
num sistema distinguível de outros sistemas. Para que uma 
região chegue a ter significação política, ela precisa desen-
volver uma capacidade de ação comum que se incrementa-
rá uma vez que haja propósitos coincidentes, mecanismos 
efetivos para formular e implementar políticas comuns e 
finalmente vínculos que permitam sua transformação em 
uma unidade maior, num processo de integração. Para isso 
é necessária a provisão de bens públicos comuns que sejam 
capazes de manter os laços comunitários.
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As complexidades crescentes de segurança na região
Há uma superposição de organismos e uma ampliação da 
definição de segurança. Na perspectiva hemisférica, o TIAR 
continua vigente ainda que com uma cobertura cada vez 
mais parcial, pela ausência da incorporação de boa parte do 
Caribe anglófono e do Canadá, pela desistência do México 
e pela retirada dos países da Alba, formalizada pela Nicará-
gua, Bolívia e Venezuela. Esses países também anunciaram 
em 2013 sua retirada dos trabalhos da Junta Interameri-
cana de Defesa. Não obstante, a Conferência de Ministros 
de Defesa das Américas continua operando. A OEA ainda 
cumpre funções na resolução de conflitos em algumas sub-
-regiões. Além disso, tem desenvolvido certa aptidão para 
enfrentar novas dimensões da segurança multidimensional 
(terrorismo, segurança cidadã, narcotráfico e crime trans-
nacional organizado) (Herz, 2008). No complexo assunto 
das drogas e diante da posição revisionista dos presiden-
tes da Colômbia, Guatemala e México e da reticência dos 
Estados Unidos, a Cúpula de Cartagena deu mandato à 
OEA para preparar opções para a reflexão dos governos 
americanos. A Secretaria Geral apresentou um informe 
para iniciar uma discussão sobre o hemisfério, que come-
çou em maio de 2013.

No âmbito sul-americano constituiu-se paralelamente 
uma nova referência de segurança: o Conselho de Defesa 
Sul-Americano da Unasul, em 2009, que está desenvolven-
do atividades em política de defesa: cooperação militar, 
ações humanitárias e operações de paz; cooperação em 
matéria de indústria e tecnologia de defesa; assim como 
em formação e capacitação, agenda parcialmente sobre-
posta à da Conferência de Ministros de Defesa das Amé-
ricas. A Unasul já havia contribuído politicamente para 
desativar a situação de violência interna na Bolívia em 
2008 e para canalizar a inquietude da maioria dos países 
da América do Sul pelos acordos entre Colômbia e Esta-
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dos Unidos que permitiam ampliar a presença militar dos 
Estados Unidos na Colômbia, que finalmente não foram 
ratificados por esse país.

Um terceiro âmbito é configurado pelo Tratado Mar-
co de Segurança Democrática na América Central, de 1995, 
que tem buscado fortalecer as instituições e o Estado de 
Direito, subordinando os militares aos governos democrá-
ticos e ao respeito aos direitos humanos. Apesar dos visíveis 
avanços logrados internamente nessa sub-região, voltaram a 
surgir conflitos interestatais, que se processaram em âmbi-
to mais amplo e não dentro do Tratado Marco. O tema da 
droga também tem sido abordado num marco sub-regional 
centro-americano com outros atores interessados (Estados 
Unidos, México e Colômbia).

Em síntese, não há uma visão única a respeito do 
alcance do âmbito da segurança. A antiga estrutura hemis-
férica tem sofrido golpes graças à decrescente universali-
dade de seu principal instrumento e pelo enfraquecimen-
to do papel da OEA como órgão processador dos con-
flitos, mesmo que perdure até certo ponto seu papel na 
diplomacia preventiva. A desistência ativa de um grupo de 
países (Alba) da ideia mesma de identidade hemisférica 
tem contribuído para tornar mais complexa a considera-
ção dos temas de segurança nessa perspectiva. Por outro 
lado, o interesse do Brasil em potencializar o espaço sul-
-americano como uma região com preocupações indepen-
dentes tem permitido desenvolver um espaço de relações 
e laços de segurança não satisfeitos no nível hemisférico 
(Sanahuja, 2010, pp.111-17). Pode-se formular como hipó-
tese que no contexto de visões diferentes e de políticas 
externas que buscam ordenar os espaços de perspectivas 
regionais de alcance distinto, poderiam coexistir acordos 
complementares – caso se obtivesse um modus vivendi para 
delimitar seus âmbitos e competências – ou contraditórios, 
caso não se obtenha tal entendimento.
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Como se estabelece a relação com o mundo globalizado?
O regionalismo interamericano pôs acento na segurança 
coletiva. Quando a ALC começou a adotar posições inde-
pendentes na OEA, os Estados Unidos privilegiaram o bila-
teralismo nos conflitos centro-americanos dos anos 1980. 
Como resultado, a ALC desenvolveu a ideia de uma voz 
regional por meio do Grupo do Rio. Neste milênio o Bra-
sil, por sua vez, começou a construir a ideia alternativa da 
América do Sul como novo âmbito de referência regional e 
a projetar vínculos externos por esse prisma. Adicionalmen-
te, os países da Alba uniram-se na negação do Hemisféri-
co, sem deixar de apoiar organizações alternativas tanto no 
âmbito latino-americano como sul-americano.

Desde 2004 essa proliferação de referências se manifes-
ta no Grupo do Rio, CALC, Celac, Mercosul, Unasul e Alba. 
A explicação dessa multiplicidade pode ser encontrada nas 
políticas externas que as impulsionam: inclusivas da Améri-
ca Latina e do Caribe (México e Chile), de criação de uma 
nova região – América do Sul – (principalmente Brasil) e 
de rechaço do interamericano (Alba). As primeiras buscam 
as vozes comuns, apesar das diferenças em seus projetos de 
desenvolvimento; as segundas esperam o surgimento de um 
novo poder emergente, que aspira a um espaço próprio para 
relacionar-se globalmente; e as terceiras baseiam-se na nega-
ção da influência dos Estados Unidos e da globalização.

Assim, no âmbito das relações políticas, o Grupo do Rio 
estabeleceu diálogos com diversos agrupamentos de paí-
ses e potências, que foram continuados por meio da Celac 
nas Nações Unidas e no vínculo entre América Latina e o 
Caribe-União Europeia (ALC-UE). Nessa direção, a Celac 
retomou vínculos com a Ásia. Em troca, a Unasul desenvol-
veu vínculos entre América do Sul e África (ASA) e Cúpula 
América do Sul-Países Árabes (Aspa).

Por outro lado, se observarmos como se estruturam as 
relações econômicas internacionais na região, constata-se que 
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há um grupo de países que têm Tratados de Livre Comércio 
(TLC) com os Estados Unidos, Canadá e acordos de associa-
ção com a UE (México, Chile, Peru, Colômbia e os centro-
-americanos) e alguns com os principais países asiáticos (Chi-
le e Peru), enquanto os países do Mercosul e da Alba (com 
exceção da Nicarágua) carecem desses vínculos.

Determinada definição de região (latino-americana ou 
sul-americana) não só tem implicação para as relações com 
terceiros, mas também para os equilíbrios internos de qual-
quer projeto regional. Em todo caso, nenhum dos atuais pro-
jetos de integração regional recebe contribuições substantivas 
de um ou mais Estados para prover os bens públicos comuns 
necessários para cimentar uma sólida união regional.

Um elemento adicional para se levar em conta é a par-
ticipação dos países da região em acertos transregionais. Em 
primeiro lugar, o envolvimento dos organismos transpacífi-
cos com ênfase no econômico-comercial, refletido na partici-
pação do México, em 1993, do Chile, em 1994, e do Peru, em 
1998, no mecanismo de Cooperação Econômica da Ásia-Pací-
fico (Apec) e na negociação do TPP. Trata-se de uma linha 
de vinculações ligadas ao modelo econômico de abertura. 
Em segundo lugar, a participação do Brasil nos acordos entre 
as potências emergentes, com Rússia, China, Índia e África 
do Sul (BRICS), e com as duas últimas (IBSA). Trata-se de 
uma linha de vínculos políticos entre potências emergentes 
dentro da mudança de poder mundial. E, finalmente, a par-
ticipação de Brasil, Argentina e México no Grupo dos 20, em 
que não estabeleceram necessariamente uma visão comum, 
nem assumiram uma representação regional.

A construção de regiões hoje se dá não apenas sobre a 
base de âmbitos geográficos contíguos, mas também por afi-
nidades ou interesses transregionais. A tendência a uma mul-
tiplicação de referências permanece à medida que a defini-
ção dos interesses nacionais e os projetos de desenvolvimen-
to diferentes se mantenham.
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Promoção e proteção dos direitos humanos
O Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Huma-
nos (SIPDH) é o resultado mais avançado do multilate-
ralismo nas Américas: conta com órgãos independentes, 
eleitos pelos Estados e autônomos em seu funcionamento 
para proteger os direitos estabelecidos na Declaração e na 
Convenção Americana. Os Estados-membros da Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos obrigaram-se a cum-
prir as resoluções da Corte. Além de observar a situação dos 
direitos humanos nos países da OEA, a CIDH desenvolveu 
um sistema que processa mais de 1.500 petições anualmen-
te e adota medidas preventivas em dezenas deles, quando 
pessoas ou grupos estão em risco de sofrer um dano irrepa-
rável a seus direitos. Eventualmente, a CIDH leva os casos 
à Corte, quando a situação não tenha sido sanada. A CIDH 
também tem impulsionado um sistema de relatorias para 
chamar a atenção sobre abusos potenciais na região. Por 
sua vez, a Corte tem assegurado a justiça em casos de víti-
mas individuais e sua jurisprudência promoveu doutrinas 
que levaram a mudanças estruturais destinadas a prevenir 
futuras violações dos direitos humanos.

O sistema sofreu resistência por parte de alguns Estados 
em vários momentos: Trinidad e Tobago, em 1998, recusou 
a Convenção Americana pela aplicação da pena de morte; o 
Peru, em 1999, durante o governo de Fujimori recusou a Con-
venção, mas o governo de transição retirou a recusa em 2001 
e a Venezuela recusou a Convenção Americana em 2012.

Recentemente, em 2012, em Cochabamba, a Assem-
bleia Geral da OEA abriu um processo de revisão do sistema 
que levou a CIDH a adotar em 2013 um conjunto de refor-
mas procedimentais com a promessa dos Estados de fortale-
cer o financiamento do sistema. Ainda que o processo não 
tenha sido formalmente encerrado, foram obtidos acordos 
que podem, ao menos de modo temporário, manter esse 
importante mecanismo de proteção.
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Para além da discussão na OEA, estabeleceram-se meca-
nismos de direitos humanos nos novos âmbitos regionais. 
Em 2005 foi organizada a Reunião de Altas Autoridades de 
Direitos Humanos e Chancelarias do Mercosul e Estados 
Associados, foro interestatal de análise e definição de polí-
ticas públicas com um papel importante na promoção dos 
direitos humanos e em 2009/2010 criou-se o Instituto de 
Direitos Humanos do Mercosul. Essas iniciativas fortalece-
ram o viés dos direitos humanos nas políticas públicas dos 
países participantes.

A evolução do sistema de proteção dos direitos huma-
nos será um indicador-chave da possibilidade de manter 
organismos regionais de distinto alcance, mas compatíveis 
entre si, ou parte-se para a construção de sistemas alter-
nativos que modificariam substancialmente o tratamento 
multilateral dos direitos humanos na região. De novo nesta 
dimensão, as políticas externas terão papel-chave: se a apos-
ta é na constituição de um sistema alternativo, se insistirá 
em construí-lo em cada uma de suas dimensões, acentuan-
do as diferenças.

Proteção da democracia na região
O fortalecimento dos processos democráticos é um obje-
tivo da integração na América Central (Tratado Marco de 
Segurança Democrática, 1995) e no Mercosul (Protocolo 
de Ushuaia, 1998). Estabeleceu-se um mecanismo diante de 
uma “ruptura da ordem democrática”, que contempla con-
sultas com o país que apresenta problemas e autoriza seus 
membros a adotar desde a suspensão da participação no 
organismo até a suspensão dos direitos e obrigações do país-
-membro infrator. A Carta Democrática Interamericana, de 
2001, não pôde ser aprofundada em razão das diferenças que 
surgiram quanto ao conceito de democracia e à aplicação do 
mecanismo, especialmente no tocante ao golpe de Estado na 
Venezuela em 2002.
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Posteriormente, e como resposta a uma nova crise, a de 
uma sublevação policial no Equador, a Unasul acordou um 
Protocolo sobre Compromisso com a Democracia, em 2010,

[...] para ser aplicado em caso de ruptura ou ameaça de 
ruptura da ordem democrática, de uma violação da ordem 
constitucional ou qualquer situação que ponha em risco 
o legítimo exercício do poder e a vigência dos valores e 
princípios democráticos.

Na prática, no entanto, a crise do Paraguai em 2012, 
que culminou com a saída do presidente [Fernando] Lugo, 
produziu respostas diferentes dos sistemas vigentes: a suspen-
são do Paraguai do Mercosul e Unasul, pelo entendimento 
de seus membros de que houve golpe de Estado, enquanto 
a OEA manteve implicitamente o critério da aplicação das 
regras do juízo político, mantendo a participação do governo 
do Paraguai.

O objetivo de fortalecer a democracia contou também 
com o apoio das missões de observação eleitoral. Desde 1989 
a OEA deixa à disposição dos Estados-membros mais de 160 
missões de observação eleitoral a 24 países da região, que 
contribuíram para o aperfeiçoamento e credibilidade desses 
processos. Em 2013 a Unasul enviou uma missão de obser-
vação eleitoral à Venezuela, processo para o qual a OEA não 
foi convidada. Assim, no campo da observação eleitoral colo-
ca-se também o tema da compatibilidade ou complementari-
dade entre esses mecanismos.

Futuro dos processos de integração econômica
Em 2012, a Caricom voltou a dar ênfase à revitalização da 
integração para enfrentar a crise mundial, mesmo havendo 
um debate sobre a distribuição de custos e benefícios, espe-
cialmente no caso da Jamaica (Cepal, 2012, p.126). O Sica 
fez avanços importantes em sua integração, culminando com 
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um TLC único com o México, em 2011, que ampliaria o 
espaço econômico e se vincularia produtiva e comercialmen-
te aos Estados Unidos. A Caricom e o Sica deveriam conti-
nuar e eventualmente aprofundar a integração sub-regional.

Por outro lado, é preciso prestar atenção na ampliação 
do Mercosul e na consolidação da AP. Trata-se de acordos 
cuja inserção na economia mundial é distinta. Enquanto 
o Mercosul não obteve acordos de livre-comércio com os 
grandes mercados, a AP os possui e busca sua ampliação nas 
negociações transpacíficas.

A expansão do Mercosul implica acolher uma econo-
mia mais bem fechada como a venezuelana no contexto das 
restrições ao comércio exterior adotadas pela Argentina e 
pelo Brasil como resposta à situação econômica mundial. A 
consolidação da AP aposta no acordo de um TLC comum 
que permita aproveitar as vantagens de sua associação nos 
mercados externos. Nessa direção aponta também a inicia-
tiva de integração das bolsas de comércio do Chile, Colôm-
bia, Peru e México (Mercados Integrados Latino-America-
nos), que começou em 2012. No caso da Alba, o dinamismo 
dos processos de cooperação interestatal fica muito ligado 
à capacidade e vontade de uma Venezuela em crise e em 
processo de incorporação ao Mercosul.

A dinâmica dos processos econômicos não conduz a uma 
única fórmula de integração, ainda que haja certa preocupa-
ção de tentar a interação entre os principais processos existen-
tes, evidenciada no esforço da Celac de promover a coordena-
ção dos mecanismos institucionais de integração e cooperação 
(Pena, 2010b).

Coordenação de políticas públicas
A interação constante entre os responsáveis pelas políticas 
públicas deve levar a melhor conhecimento mútuo. No 
entanto, a sobreposição de mecanismos pode gerar outros 
problemas, sem garantir a coordenação. Essa é a chave para 
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avançar na cooperação, especialmente se não se acentua a 
integração por meio do mercado ampliado.

O tema da energia em 2007 foi a bandeira da Unasul 
como novo processo por meio do projeto do Gasoduto do 
Sul, mas esse não obteve consenso que superasse as divisões 
entre modelos de mercado, intervencionista e estatizante 
(Tissot, 2012).

A repetição de reuniões e de organismos leva à com-
petição por recursos para obter propósitos similares entre 
referências que agrupam – parcialmente – os mesmos paí-
ses. Para resolver esse mosaico de processos ministeriais e 
de organismos de apoio, é central a ideia de racionaliza-
ção. Porém essa solução pode ser neutralizada por lide-
ranças políticas que buscam dar coerência a diferentes 
projetos de coordenação alternativos.

A “região” e seus projetos num mundo em transformação
O multilateralismo regional mostra um hemisfério que se 
estruturou em torno de uma organização política que, no 
fim dos anos 1940, encarregou-se dos problemas de segu-
rança regional, a OEA, e que foi capaz nos de 1980 e 1990 
de agregar as dimensões de proteção dos direitos huma-
nos e de promoção da democracia como propósitos com-
partilhados. Por sua vez, a ideia de integração surgiu nos 
anos 1960 a partir do espaço latino-americano com Alalc, 
com a Associação de Livre Comércio do Caribe (Carifta, na 
sigla em inglês), com o Mercado Comum Centro-America-
no (MCCA), e depois com o Pacto Andino. Os anos 1990 
caracterizaram-se também pela virada de uma integração 
fechada ao mercado mundial para um regionalismo aberto, 
com a CAN, o Sica, em certo sentido o Mercosul e principal-
mente os TLC, a par com o nascimento de uma organização 
política da voz latino-americana, o Grupo do Rio.

O novo milênio abre-se com o fracasso do projeto 
hemisférico de livre-comércio (Alca), e os caminhos da 
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integração voltam a separar-se entre os que perseveram no 
comércio aberto (México, Chile, Peru, Colômbia e os paí-
ses centro-americanos) e os que buscam formas reguladas 
– alguns conservando as formas de mercado ampliado par-
cialmente aberto (Mercosul) e outros substituindo-as por 
acordos interestatais (Alba). Paralelamente, desenvolvem-
-se as formas de cooperação política sobre a base de dife-
rentes eixos (Celac e Unasul).

Como resultado, predominam hoje formas de integra-
ção econômica débeis e geograficamente mais difusas e um 
regionalismo que põe acento na identidade política, nos 
temas de segurança e na integração física, com baixo com-
ponente de institucionalização (Malamud e Gardini, 2012).

A participação nos projetos de integração ou coopera-
ção não é excludente, de modo que os países têm múltiplos 
pertencimentos, criando-se tensões e diminuindo sua eficá-
cia. A retórica substitui o conteúdo, havendo uma brecha 
entre as declarações acordadas e as ações implementadas.

Por traz de cada projeto percebe-se a política externa 
dos países que têm ou buscam projeção no mundo: original-
mente os Estados Unidos na OEA e, no novo milênio, o Bra-
sil no Mercosul e na Unasul e a Venezuela na Alba (Serbin, 
2010). No entanto, o Estados Unidos, depois do fracasso da 
Alca, não propôs uma nova política regional consistente; o 
Brasil está levando a cabo dois projetos ao mesmo tempo 
(Unasul e Mercosul), sem tentar fundi-los; já a Venezuela, 
que usou seus recursos de petróleo na articulação da Alba, 
conseguiu mais uma política exterior comum, alternativa ao 
projeto hemisférico, do que um processo de integração pro-
fundo, e agora se incorpora ao Mercosul. Os demais países 
esperam que as formas de associação novas e antigas passem 
a refletir mais equilibradamente seus interesses, incluindo 
diferentes modalidades de vinculação global. Os países da 
AP, além de avançar em sua integração, aspiram aprofundar 
sua inserção nas negociações transpacíficas.

164-295_13092-LuaNova90_af4.indd   238 12/5/13   3:44 PM



239

Carlos Portales

Lua Nova, São Paulo, 90: 203-241, 2013

Os vínculos políticos com outras regiões têm seguido 
diferentes caminhos: o da ALC com a União Europeia e com 
alguns países da Ásia, o sul-americano com a África e países 
árabes. Porém, em nível mundial, não se constituiu uma 
representação regional propriamente dita: os países que 
participam do Grupo dos 20 (Argentina, Brasil e México) o 
fazem individualmente, sem coordenação entre si, nem com 
o resto da região. O Brasil atua assim no BRICS e na IBSA. 
Mesmo que haja uma “voz regional” tênue presente em cer-
tos diálogos inter-regionais, essa não tem presença nas novas 
instâncias que buscam a reestruturação do poder mundial, 
nem no plano dos acordos comerciais compreensivos que 
gerem mercados ampliados e habilitem uma integração pro-
dutiva mais permanente.

No curto e médio prazo a existência de uma pluralidade 
de organismos regionais e sub-regionais continuará. O dile-
ma é se nessa coexistência predominarão certos acordos para 
estabelecer âmbitos relativamente complementares ou se se 
dará uma competição mais aguda de acordos com a prepon-
derância de alguns deles. O primeiro seria um cenário de 
aceitação de projetos de desenvolvimento diferentes (eco-
nomias mais abertas ao comércio internacional e outras com 
um enfoque mais fechado), com o fortalecimento de valores 
comuns (direitos humanos e democracia) e espaços nego-
ciados para resolver os temas de segurança e a coordena-
ção em assuntos em que o fator de proximidade geográfica 
é mais forte. O segundo implicaria a busca da primazia de 
um projeto alternativo em que a diferenciação tenderia a 
projetar-se em todas as áreas. O primeiro cenário daria espa-
ço para levar em conta o interesse de todos os atores envol-
vidos, inclusive os países médios e pequenos, e o segundo 
estaria dominado pelas políticas externas dos mais fortes. 
Outro resultado possível seria a anulação da vontade coletiva 
e a prevalência das políticas externas de cada um dos países, 
com sério retrocesso nas formas associativas regionais.
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OS IMPERATIVOS DO BRASIL NO DESAFIADOR 
ESPAÇO REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL: UMA 
VISÃO DA ECONOMIA POLÍTICA INTERNACIONAL*

Diana Tussie

*Este artigo, “The imperatives of Brazil in a challenging South American regional 
space: a view from international political economy”, foi traduzido por Florencia 
Mendes Ferreira Costa.

Nos anos 1960, quando havia uma espécie de renascimen-
to da construção regional, o economista Gunnar Myrdal fez 
uma advertência, sugerindo que a abordagem regional não 
tinha justificativa intrínseca. Não existem qualidades místicas 
em proximidades geográficas que façam nações vizinhas se 
transformarem em “unidade” em qualquer sentido real, seja 
do ponto de vista cultural, político ou econômico (Myrdal, 
1968, p.39). Em outras palavras, as regiões têm de ser constru-
ídas de acordo com as necessidades e circunstâncias. Com a 
liberalização do comércio no âmbito de reformas neoliberais, 
acordos regionais foram arquitetados para “travar” reformas 
estruturais. Seguindo esse ponto de vista, o regionalismo e 
a globalização foram intrinsecamente interligados em uma 
relação de causalidade. Nessa relação, o regionalismo foi mui-
tas vezes visto como subordinado aos ditames e às limitações 
da globalização ou, na melhor das hipóteses, como forma de 
aumentar o poder de barganha.
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A crise financeira mundial reformulou a ordem 
entre esses fatores, indo do nível global para o regional. 
Porém, mesmo antes de 2008, a articulação do espaço 
regional já havia se tornado central para os negócios, 
para os movimentos da sociedade civil e para as linhas 
gerais da política externa (Serbin, 2012; Trucco e Tussie, 
2010). Qualquer que seja o ponto de vista, a América do 
Sul tornou-se uma plataforma pronta para um novo gati-
lho da construção regional, afastando-se da integração 
comercial dos tempos neoliberais, para outros projetos e 
usos regionais. Um espaço para a ação foi aberto. Porém 
até onde podemos discernir de verdade uma inédita 
governança regional, num momento que o comércio 
deixou de ser a cola e, de fato, acaba sendo muitas vezes 
o foco de conflitos comerciais? Um regime de comércio 
pós-regional é viável? O que sabemos sobre esses pro-
cessos e os novos termos da política que são simultanea-
mente regional e nacional? 

Em dezembro de 2011, o Centre for Economics and 
Business Research mostrou que a economia brasileira havia 
superado a do Reino Unido em 2011, tornando-se a sexta 
maior do mundo. Muito se fala desse marco. A ascensão para 
a primeira camada de países em desenvolvimento, que pas-
saram a ganhar assim o status de economias emergentes, o 
inclui em uma categoria objetivamente diferente do amplo 
grupo de países em desenvolvimento.

Como resultado, não só o hemisfério, mas o sistema 
político internacional e a estrutura da economia global 
estão em estado de mudança contínua. A ascensão e que-
da de Estados abalam os pilares da ordem internacional. 
Essa é uma questão central para a economia política inter-
nacional, é um novo problema em termos de imperativos 
e desafios para os países não centrais. Uma das grandes 
dificuldades ainda enfrentadas por esses países emergen-
tes e no Brasil, em particular, é como gerir essa ascendên-
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cia e ao mesmo tempo não ignorar as demandas sociais, 
como a necessidade de reduzir a pobreza e os altos níveis 
de desigualdade de renda, inconsistentes com sua nova 
dimensão e presença internacional. O Brasil é o gigante 
da América do Sul. Dentro do contexto de mudanças con-
tínuas por que passa o hemisfério, com o declínio da hege-
monia dos Estados Unidos nas relações interamericanas, a 
emergência do Brasil levanta a questão de até que ponto 
o país tem sido capaz de traduzir sua predominância em 
recursos instrumentais para organizar e liderar a região. 
Para muitos, trata-se de uma potência relutante (Spektor, 
2009): os seguidores regionais nem sempre se alinharam 
com os principais objetivos da política externa do Brasil. 
No Pacífico, alguns governos ainda representam desafios 
abertos, como fica claro com a criação da Aliança do Pací-
fico, em maio de 2013. Muitos estudiosos afirmam que o 
objetivo do desenvolvimento econômico se sobrepõe à 
hegemonia regional (Vigevani e Cepaluni, 2009). A tensão 
entre a busca pelo poder e a pelo desenvolvimento reforça 
políticas pragmáticas para a integração regional. A partir 
dessa perspectiva, surge a questão da liderança e do papel 
do Brasil como um “líder relutante”. O regionalismo é um 
imperativo estratégico?

Boa parte do debate sobre essas questões foi focada no 
Mercosul ou ficou restrita a estudos de política externa, esta 
última consumida pelos pressupostos realistas – tímidos 
para desvendar o nexo potência dos negócios. Essa união 
de interesses empresariais com a política externa conti-
nua a ser feita. Ela é relevante para compreender as trans-
formações que ocorrem nos diferentes espaços da ordem 
internacional. Há um trabalho importante a ser feito sobre 
as relações entre as duas vertentes da literatura, as inicia-
tivas dirigidas pelo mercado ou baseadas no mercado que 
abrem novos desafios e as formas de cooperação, como o 
Estado apoia e reage a esses incentivos e as implicações de 
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poder estratégico, tanto no nível regional quanto global, 
que são típicos de estudos de política externa. Por um lado, 
existe a possibilidade de reforço mútuo, como a maneira 
pela qual países como o Brasil têm tentado preservar espa-
ços para interesses privados, como ocorre com o aumento 
da construção de coalizões na OMC [Organização Mundial 
do Comércio], ou de cooperação estratégica com as ONGs 
[organizações não governamentais] na campanha para 
resistir às empresas multinacionais que utilizam direitos de 
propriedade intelectual para restringir o acesso ao trata-
mento barato do HIV.

Aqui quero focar as bases econômicas e questionar 
se essas criam uma demanda de alcance regional e glo-
bal da política externa. Com uma perspectiva integradora, 
quando se pensa em Estados, também se pensa em Esta-
dos e mercados díades. Quais são os interesses que circu-
lam dentro dessa nova perspectiva? Se o debate sobre a 
construção regional significa ir além de uma construção 
narrativa, precisamos criar mais espaços para os incentivos 
que dirigem os atores, especialmente aqueles que estão 
se tornando cada vez mais integrados nas trocas globais. 
Em outras palavras, não é apenas o tamanho do país que 
importa, mas a intensidade e o conteúdo da integração na 
economia regional e mundial que importam no momento 
da construção regional.

Este artigo está estruturado em quatro seções. Na pri-
meira, analiso como a economia política pode (ou deve) 
contribuir para o debate sobre o poder e a liderança em 
um hemisfério em mudança contínua. Na segunda, discu-
to como alguns indicadores são aplicáveis aos interesses do 
Brasil, como uma potência em ascensão. Na terceira, avalio 
a internacionalização das empresas brasileiras na região. Na 
última, discuto o que essas tendências podem significar em 
termos de construção regional.
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Poder e liderança: como a economia política 
internacional pode contribuir?
Dois modelos clássicos conseguiram enquadrar o debate 
sobre o poder econômico e de liderança. Em suas análises 
históricas, Charles Kindleberger (1986) proporciona um 
contraste entre as lideranças britânica e dos Estados Unidos 
e conecta dinheiro/finanças com bens públicos. Líderes 
fornecem bens públicos disponíveis para garantir a estabili-
dade. “Bens públicos internacionais são produzidos, em sua 
totalidade, pela principal potência, o chamado ‘hegemon’” 
(Kindleberger, 1986, p.13)1. O hegemon é, simultaneamen-
te, um estabilizador (que fornece um mercado para bens 
difíceis, um fluxo constante de capital e um mecanismo de 
redesconto para fornecer liquidez em momentos de pâni-
co). Essa é a contribuição de Kindleberger sobre a noção de 
bens públicos em eixos de poder econômico. Os países meno-
res não podem aspirar à vanguarda, pois eles não têm poder 
econômico e também não têm responsabilidade sobre todo 
o sistema. Eles apenas tiram proveito. Esse ponto de vista de 
autossacrifício do líder era um pilar de muita teorização sobre 
o papel dos Estados Unidos e sobre sua responsabilidade nos 
assuntos mundiais. Todos os outros países e aspirantes a líde-
res foram sempre deficientes com relação à prestação de bens 
públicos e à sua liderança.

Strange (1975), ao contrário, não se preocupou muito 
com a liderança, mas fez cuidadosa distinção entre o poder 
relacional e o poder estrutural. Poder relacional estava, aci-
ma de tudo, relacionado à capacidade de liderar e extrair 
determinados cursos de ações dos aliados e concorrentes. 
Porém o poder estrutural é mais importante. Opera em 
quatro níveis: o conhecimento, a segurança, as finanças e o 

1 Esse aspecto da teoria da estabilidade hegemônica teve enorme influência na 
disciplina e além dela, especialmente nos Estados Unidos. Para uma crítica que se 
aplica ao GATT, ver Tussie (1991), Wiener (1995).
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comércio. Assume o poder dos Estados e o papel das empre-
sas transnacionais. De acordo com seu conceito, o poder 
econômico é exercido de forma espiral (Strange, 1975):

•  Governos exercitam o poder econômico por meio da regula-
ção e não regulação de mercados.

•  Países ricos e seus governos influenciam a estrutura da eco-
nomia global pelo padrão de seus investimentos, produção, 
comércio e consumo.

•  Eles estabelecem a moldura para normas mínimas de manu-
tenção da estabilidade, da ordem e da lei na economia de 
mercado global.

•  O governo com o maior mercado interno e o maior núme-
ro de empresas multinacionais (importante na condução da 
produção global) possui o maior poder econômico.

Mas em States, rival firms, competition for world market 
shares, Stopford e Strange (1991) trazem muito mais 
informações para entender o nexo entre Estados e mer-
cados. Tratam, principalmente, da mudança estrutural 
provocada pela internacionalização da produção e suas 
implicações para os países em desenvolvimento. O livro 
chama a atenção para as estruturas e influências da eco-
nomia política de cada país. A questão sobre como a pro-
dução internacionalizada muda políticas e os processos 
de negociação entre os governos anfitriões e empresas 
estrangeiras foi levada adiante. O livro é baseado em estu-
dos de caso do Quênia, Malásia e Brasil. Além do foco de 
dependência (mas não muito longe disso), o livro mostra 
as implicações da participação no mercado internacional 
e da pressão que a globalização coloca nos países para 
competir uns aos outros.

Essas novas estruturas trazem mais atores para o mer-
cado, uma vez que dois Estados e suas empresas serão 
obrigados a participar. Embora Estados e mercados não 
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possam andar de mãos dadas, eles vão competir juntos nos 
mercados mundiais. Países e empresas são obrigados a 
buscar mercados no exterior, para serem capazes de recu-
perar e manter lucros e investimentos. Política externa e 
diplomacia devem mudar, pois os Estados têm de negociar 
com empresas que colocam a produção em seu território, 
enquanto eles também convencem as empresas nacionais a 
tirar proveito dos mercados mundiais. O mercado interna-
cional não é mais um porto seguro das corporações trans-
nacionais norte-americanas.

A natureza da intervenção estatal eficaz também 
mudou: já não é mais sobre governar os negócios (ou mer-
cados) e sobre negociação. É sobre a oferta de colaboração 
de negócios, estabilidade e condições favoráveis. Com os 
países melhorando suas posições no mercado global, eles 
também internacionalizam suas fronteiras e a estendem 
como um subproduto do seu poder estrutural. O nível 
regional de análise adiciona uma dimensão interessan-
te para o estudo da economia política internacional, que, 
por muito tempo, foi mais focada em países e sociedades 
ocidentais. Visões de mundo dos governos e suas políticas 
refletem a geografia tanto quanto qualquer outra coisa. 
Enquanto impérios europeus, por um lado, mantêm ao 
mesmo tempo a balança de poder e o supranacionalismo 
tardio, os Estados Unidos, por outro, preservam a doutrina 
Monroe e a Área de Livre Comércio das Américas (Alca), 
e a maioria dos outros países também cria formas, talvez 
menos doutrinárias, de lidar com os vizinhos. Vou tentar 
desfazer e desconstruir o modo como o nexo potência dos 
negócios interage no caso do Brasil.

O apetite da China por matéria-prima, o apoio da Índia 
à tecnologia da informação e aos serviços são conhecidos 
por todos, mas os estudos sobre o Brasil permanecem con-
sumidos pelo realismo e são tímidos em desvendar o nexo 
potência dos negócios. Esses estudos ainda estão para serem 
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feitos e são relevantes para comparar potências emergentes 
e mostrar quais rachaduras e buracos podem estar surgindo 
nas hierarquias arraigadas, questão por questão, ou região 
por região.

O risco dos pés de barro: um conto dos grandes, mas não 
dos mais ricos
Esta não é a primeira vez que surge a vocação de grandeza 
do Brasil. O Brasil esteve em alta entre os chamados paí-
ses recém-industrializados na década de 1970. O desem-
penho do crescimento era então tão impressionante que 
chegou a ser apelidado de “o milagre brasileiro”. Porém, 
no final da década, os preços do petróleo triplicaram, 
de mãos dadas com as altas das taxas de juro, uma rever-
são súbita dos fluxos de capital e uma queda acentuada 
na demanda por commodities, resultando em um choque 
externo triplo. O impacto sobre o balanço de pagamentos 
foi devastador, a crise da dívida e a hiperinflação levaram 
a políticas ortodoxas, que buscavam suprimir a importa-
ção e restringir a demanda.

O milagre brasileiro foi desfeito e o Brasil entrou para 
as fileiras dos grandes devedores. O fim da Guerra Fria, 
na década de 1990, acabou produzindo duas outras prá-
ticas de conversão de potências regionais, então conheci-
das como potências extras do hemisfério, capazes de cons-
truir alianças globais. Por razões diferentes, Argentina e 
México, ambos aspirantes, saíram frustrados. Ao mesmo 
tempo, o Chile, visto como um definidor de tendências, 
fez incursões em investimentos intrarregionais no trans-
porte aéreo, serviços de varejo e fornecimento de energia. 
Mas, apesar da percepção generalizada de que o Chile 
era um garoto-propaganda, sua internacionalização não 
aumentou muito sua influência regional.

O tamanho, porém, importa. O Brasil tem dimensões 
continentais: um terço do território, da população e do PIB 
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da região. O que é ainda mais importante no novo contexto 
global é a crescente internacionalização, sem precedentes, 
de negócios no Brasil e o papel do país como o principal 
investidor intrarregional. Essas características fazem uma 
diferença especial em tempos de mudança de poder no 
mundo. Enquanto o país passa a ser um exportador de capi-
tal, já não precisa mais dos favores do conselho do FMI ou 
do Tesouro dos Estados Unidos.

A acomodação de interesses empresariais brasileiros 
à política econômica externa levou a duas vertentes de 
abordagens. No nível global, a uma promoção ativa do 
agronegócio nas negociações da OMC, a formação do G20 
em 2003, e ao ativismo jurídico na resolução de litígios em 
defesa das exportações. No nível regional, o Brasil fez pro-
gressos para reconfigurar o espaço sul-americano distinto 
da ampla América “Latina”. A redefinição regional tem 
sido uma característica importante na economia política 
do hemisfério na última década, deixando assim o México 
fora ou com um alcance apenas na América Central e no 
Caribe, feito relativamente fácil após o colapso do Gru-
po dos Três (México, Venezuela e Colômbia). Em 2000, 
Brasília convidou todos os chefes de Estado da América 
do Sul para a primeira cúpula do tipo e mais tarde pro-
moveu a fusão entre o Mercosul e a Comunidade Andina 
de Nações para lançar uma Comunidade Sul-Americana 
de Nações. A declaração presidencial sul-americana que 
surgiu dessa reunião levou à criação da Iniciativa para a 
Integração da Infraestrutura Regional (IIRSA) (Carciofi, 
2012; Saguier 2012). Essa operação teve alguns objetivos. 
O primeiro, enterrar definitivamente o pan-americanis-
mo liderado pelos Estados Unidos, substituindo-o por um 
processo mais gerenciável de construção regional, já que 
a América do Sul tem laços econômicos mais fracos com 
os Estados Unidos do que a parte norte do continente. 
O segundo objetivo foi excluir o México de uma poten-
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cial concorrência de liderança na região. Muito ligada a 
tudo isso foi a ideia de criar e preservar uma plataforma 
de um florescente negócio brasileiro na infraestrutura 
da região. A IIRSA tornou-se uma ferramenta-chave do 
Brasil para estabelecer o conjunto de suas políticas para 
a América do Sul. O presidente Lula, em seguida, levou 
adiante essa estratégia, resultando na criação da Comu-
nidade Sul-Americana na cúpula presidencial Cuzco em 
dezembro de 2004. O nome mais tarde tornou-se a União 
das Nações Sul-Americanas (Unasul), cujo tratado consti-
tutivo foi assinado em Brasília em maio de 2008.

No entanto, o desempenho social do Brasil é pobre, 
em contraste com o alcance dos negócios na região. No 
relatório de Desenvolvimento Humano 2013, o Índice 
de Desenvolvimento Humano (IDH) do Brasil coloca o 
país em 85º lugar de um total de 187 países. A colocação 
é compartilhada com a Jamaica. O IDH é elaborado com 
base em uma combinação de dados sobre educação, saú-
de e renda per capita. Embora o Brasil tenha desempenho 
médio melhor do que o dos países do BRICS [Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do Sul] e do IBAS [Índia, Brasil 
e África do Sul] no IDH, a classificação praticamente se 
inverte quando levamos em consideração outros países sul-
-americanos. O Brasil é também um dos países mais desi-
guais do mundo. Se levarmos em conta o índice de Gini, 
que mede o grau de desigualdade na distribuição de ren-
da, o Brasil ocupa a oitava posição no ranking geral. Isso 
significa que as mãos do país estão atadas com relação à 
provisão de bens públicos regionais. Sem um novo contra-
to social, transferências para países vizinhos estão fora de 
questão. A ebulição social em uma série de cidades brasi-
leiras em junho de 2013 é uma evidência nesse sentido. 
Com indicadores sociais fracos, o Brasil permanece, por 
força, como escasso provedor de bens públicos regionais 
(o modelo Kindleberger). No entanto, o país mostra for-
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te projeção de negócios no exterior (o modelo Strange). 
Diante de queixas generalizadas, o que se tornou claro é 
que a expansão econômica no exterior exige um contrato 
social de apoio em casa para manter a coesão social. Peter 
Katzenstein (1985) argumenta que as pequenas economias 
abertas da Europa desenvolveram instituições corporati-
vistas para facilitar a adaptação, a cooperação econômica 
capital-trabalho e os sistemas de segurança social compen-
satórios. Políticas de bem-estar social são o capital de custo 
para a expansão econômica em democracias.

A discrepância entre o desempenho social e o peso 
econômico regional (ou alcance) não impede outros 
países de ver o Brasil como uma potência regional ou 
uma “nova potência influente” (Soares e Hirst, 2006). A 
influência decorre da atração que o país pode exercer, 
como resultado de uma população relativamente grande 
e uma área de terra que desempenha papel dominante 
no comércio dentro da região e na governança regional. 
O poder regional é capaz não só de atrair IED [investi-
mento estrangeiro direto], mas também de apoiar suas 
empresas a agir regionalmente e com força crescente, em 
nível mundial.

O Brasil hoje participa, sem dúvida, do desenvolvimen-
to de normas e padrões técnicos e econômicos, de seguran-
ça internacional, em missões em regiões de conflito, em 
políticas climáticas e de energia (Viola, Franchini e Ribeiro, 
2012), e em questões relacionadas com a reforma mone-
tária e com a gestão econômica no mundo. A expansão 
da economia brasileira deu à América do Sul um estímulo 
mensurável e oportunidades de alinhamento ao papel do 
Brasil. A região também se beneficia de um acesso melhor 
e mensurável às questões globais. Vizinhos menores perce-
bem o Brasil como um centro de poder com o qual devem 
se alinhar precisamente porque não estão dispostos a se tor-
nar uma força de policiamento regional.
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Internacionalização dos negócios: um pilar para o 
compromisso regional
Tomada como um todo, a literatura sobre política exter-
na na região tem se dedicado muito pouco ao aspecto 
de como os negócios são ajudados na grande estratégia 
assim como nos processos de condução para o exterior. 
Isso leva a um ponto cego nos microfundamentos da ação 
política. Um dos argumentos deste artigo é que os inte-
resses estratégicos dos Estados merecem mais iluminação 
e que, embora tenha havido ampla pesquisa sobre como 
os negócios influenciam a política externa das grandes 
potências2, essa aproximação a ser feita é de particular 
relevância no caso de potências emergentes como o Bra-
sil. Todas as potências emergentes enfrentam dificuldades 
de diferentes tipos à medida que se expandem no exte-
rior. Expansão no exterior é uma consequência da gestão 
perspicaz da relação Estado-empresa.

Um dos principais pontos fortes do Brasil encontra-se na 
internacionalização de suas empresas e no apoio dado pelo 
Estado para essas atividades. A Vale, que produz 15% do miné-
rio de ferro mundial, é a segunda maior mineradora do pla-
neta. Os atores globalizados brasileiros são da indústria de ali-
mentos: a JBS Friboi (maior empresa do mundo no setor de 
carne bovina), os serviços de construção (Odebrecht, Andrade 
Gutierrez, Camargo Correa), aço (Gerdau), serviços financei-
ros (Banco do Brasil, Itaú) e indústrias extrativistas (Petrobras, 
Vale). Essas empresas são atores poderosos em assuntos glo-
bais, mas em particular na política de poder da região, onde 
a maioria dos seus interesses é implantada e onde exercem 
sua influência em vários campos, de diversas maneiras e com 
diferentes resultados.

2 Em contraste com outros estudiosos, Frieden (1988), Stopford e Strange (1991) 
situam grupos de interesse no centro da política. Frieden argumenta que a po-
sição internacional de investimento de um país tende a afetar suas preferências 
econômicas internacionais de maneira facilmente compreendida e antecipada.
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Porém a política econômica externa e a geopolítica não 
podem ser fundidas de forma simples; os interesses comerciais 
não traduzem facilmente, de forma ordenada ou completa, o 
comportamento da política externa. No entanto, a adminis-
tração dos presidentes Lula e Dilma Rousseff deu continui-
dade a uma política econômica extremamente ortodoxa em 
casa (com reforço considerável da política social), enquanto 
pressionou por uma mudança mais radical no exterior. Os 
críticos observaram que uma das características marcantes do 
governo Lula foi que ele tinha sido muito mais radical em sua 
política externa e nas suas denúncias dos descontentamentos 
da globalização do que foi na sua ortodoxa política macroe-
conômica interna.

O Brasil tem, de fato, sido mais assertivo no estabeleci-
mento da credibilidade política e econômica internacional 
em questões regionais e muito particularmente na OMC. 
Hurrell e Narlikar (2006) argumentam que as consultas com 
os grupos de interesse têm, no máximo, desempenhado 
papel de reforço. Pressões comerciais são seletivas, podem 
exercer impacto apenas em áreas de nicho limitadas, e mui-
tas vezes servem como dispositivos para legitimar as posições 
políticas e negociações que os governos adotam internacio-
nalmente. Soares e Hirst (2006, p.21) ressaltam que “o desejo 
do Brasil de influenciar as regras e regimes internacionais, e 
de ser considerado um grande jogador, tem sido entendido 
principalmente em termos de poder brando (soft power)”. O 
poder brando baseia-se na diplomacia e molda instituições 
ao determinar agendas. Baseia-se na disseminação de valo-
res (Ayllón e Costa Leite, 2010). O Brasil aplicou esse tipo 
de poder. Reivindicações de mobilização para maior equi-
líbrio de representação (como com membros do Conselho 
de Segurança) e da justiça distributiva (como acontece com 
a promoção de um fundo de fome mundial ou de saúde 
relacionados com renúncias de propriedade intelectual) 
são vistas como fundamentais para essa tarefa. Elas também 
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são retratadas como a face externa do compromisso social 
interno do governo.

Enquanto Malamud (2012) desafia essa suposição de 
poder brando em nível mundial, também merece ser desa-
fiado o ponto de vista da política comercial como mera low 
politics. O comércio é mais do que uma boa impressão para os 
técnicos. A política comercial pode aceitar e desafiar a ordem, 
que, por sua vez, pode aceitar ou desafiar a distribuição. Na 
década de 1990, quando a governança da economia política 
regional estava em jogo, as questões comerciais tornaram-se 
as mais importantes. Para a governança regional, a execução 
da fratura da Alca, especialmente após a Cúpula das Améri-
cas, em Belo Horizonte, em 1997, foi um divisor de águas. 
Não só o presidente Fernando Henrique Cardoso deixou cla-
ro que os acordos sub-regionais não poderiam ser diluídos na 
Alca, como também o evento foi um ponto de virada para a 
influência dos negócios brasileiros.

A cúpula de líderes de governo incluiu uma reunião 
paralela, um Fórum Empresarial da Alca reunindo chefes 
de Estado com líderes do empresariado que discutiram pro-
postas do setor de negócios. As reuniões da Alca ajudaram a 
desencadear a criação de uma parceria oficial entre os seto-
res industrial e agrícola do Brasil sob uma nova e abrangente 
Coalizão Empresarial Brasileira. A Coalizão era uma novi-
dade institucional, não só porque reuniu diferentes setores, 
rompendo com a tradição setorial do Brasil de articulação de 
interesses, mas também porque induziu os negócios a focar 
um único tema: as negociações comerciais (Motta Veiga, 
2002). A Coalizão reúne 166 associações e empresas brasilei-
ras sob um único guarda-chuva, incluindo a Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), a Confederação Nacional da 
Agricultura, a Confederação Nacional do Comércio, federa-
ções de indústrias de diferentes estados, como a Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), sindicatos de 
empregadores, como a Força Sindical, e associações setoriais 
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específicas. A CNI assumiu a liderança dentro da Coalizão; 
na reunião ministerial subsequente, em Buenos Aires, em 
2001, a delegação brasileira finalmente rejeitou a proposta 
dos Estados Unidos de antecipar o prazo para a conclusão 
de uma Alca.

Como resultado da mobilização em torno das negocia-
ções da Alca, o governo criou no Itamaraty um canal especial, 
a Secretaria Nacional da Alca (Senalca) para um diálogo com 
as principais câmaras de comércio e organizações da socieda-
de civil, como os sindicatos da Central Única dos Trabalhado-
res (CUT). A estrutura foi emulada para as negociações com 
a União Europeia (UE), sob o nome de Seneuropa. Isto é o 
que Vigevani e Cepaluni (2009) definem como a “busca da 
autonomia por meio da participação”.

Como observou Schneider (2004), os executivos ten-
dem a se interessar especialmente por suporte e agrega-
ção quando eles estão no meio de iniciativas arriscadas 
para mudar as estratégias gerais de desenvolvimento e 
invocam as associações empresariais para prestar vários 
tipos de assistência, a começar por tarefas muito simples, 
como a obtenção de mais informações sobre o setor da 
economia que é o objeto de elaboração de políticas. Cla-
ramente, então, há um lado da política doméstica para a 
política comercial, uma relação de “ancoragem”, como 
diz Bianculli (2010) apropriadamente. Aos poucos, a área 
econômica do Itamaraty ganhou relevância, tanto em ter-
mos de números como de influência. 

Desse modo, não é exagerado afirmar que o empresaria-
do se converteu em um interlocutor privilegiado do Estado 
no que diz respeito à integração regional e à política de nego-
ciações comerciais durante os mandatos do presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002 (Epsteyn, 2010).

O segundo ponto de virada veio quando o gover-
no Lula assumiu o poder, com a ênfase muito acentua-
da nas relações com a América Latina, com o Mercosul, 
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mas cada vez mais com a América do Sul como um todo. 
Celso Amorim, ministro das Relações Exteriores de Lula, 
foi claro outra vez ao afirmar que a “América do Sul é 
uma prioridade estratégica” (Amorim, 2004). A centrali-
dade da dimensão latino-americana representa importan-
te diferença entre a política externa brasileira de hoje e 
sua política externa terceiro-mundista na década de 1970, 
quando o Brasil, em geral, se manteve distante da região. 
O Mercosul já não seria mera plataforma para aumentar o 
poder de negociação com o mundo, mas a fortaleza para 
ganhar credibilidade e orientar pressões externas. No 
novo clima político, o governo intensificou relações com 
[Néstor] Kirchner, [Hugo] Chávez, [Evo] Morales e abriu 
espaço para redes da sociedade civil e sindicatos, mas os 
negócios não foram negligenciados.

Seguindo o padrão argentino em 2001, enquanto o inves-
timento estrangeiro direto norte-sul caiu, os investidores bra-
sileiros adquiriram uma série de ativos argentinos. Em maio 
de 2002, a AmBev, líder na produção de bebidas, anunciou 
planos para comprar um terço da principal fabricante de cer-
veja da Argentina, Quilmes, negócio avaliado em US$ 700 
milhões. Esse foi o primeiro grande investimento estrangeiro 
na Argentina após o default de 2001. Naquele mesmo ano, a 
Petrobras comprou o controle acionário da Pérez Companc 
por cerca de US$ 1,1 bilhão. Na tentativa de enfrentar os dile-
mas da Realpolitik e evitar o confronto aberto com poderosos 
interesses comerciais estabelecidos, os canais institucionais 
como Senalca ou Seneuropa desapareceram e foram substi-
tuídos por acessos privilegiados e informais. Enquanto think 
tanks como Ícone (representando o agronegócio) ou Cebri 
(fortemente apoiado pelos grandes exportadores) tentaram 
promover uma visão cosmopolita no Brasil; na ausência de 
intermediação privilegiada feita por associações, houve fortes 
incentivos para o lobby individual. Os contatos cada vez mais 
estreitos com as empresas de energia e construção com for-
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tes interesses regionais foram favorecidos em detrimento de 
outros, como um proeminente industrial resumiu: “Eu não 
preciso da Fiesp. Posso chamar quem eu quiser no governo” 
(citado por Schneider, 2004). Shaffer, Rosenberg e Ratton 
Sanchez (2008) fornecem provas detalhadas de como as par-
cerias entre governo e empresas foram fundamentais para a 
formação de políticas de comércio e para a solução de con-
trovérsias na OMC.

O programa foi iniciado em 2003. Dois anos depois, foi 
expandido para incluir estagiários das maiores associações 
industriais do Brasil, como Fiesp e CNI. Os autores também 
apontam que os departamentos universitários e as ofertas 
de cursos mudaram significativamente na última década, 
em resposta ao elevado interesse comercial e ao aumento 
do foco da política brasileira em assuntos relacionados com 
o comércio como uma preocupação estratégica. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) criou uma linha de crédito especial 
em 2002 para apoiar o IED no exterior, linha essa conce-
dida com a condição de que em seis anos os beneficiários 
aumentassem as exportações a uma proporção igual ao cré-
dito oferecido. Esse instrumento foi utilizado pela primeira 
vez pela Friboi em 2005 para comprar a Swift na Argentina. 
Alguns dos projetos no âmbito da IIRSA e do Fundo para a 
Convergência Estrutural do Mercosul (Focem) ficaram sob 
a responsabilidade do BNDES. O portfólio do BNDES soma 
55 bilhões em empréstimos, maior do que o portfólio do 
Banco Mundial e do Banco Interamericano na região.

É dentro desse quadro que o Brasil apoia os seus negó-
cios3. Uma das medidas da Política Industrial Tecnológica 

3 A taxa de juros sobre créditos à exportação oferecida pelo BNDES para a 
Embraer foi objeto de prolongada disputa comercial entre Brasil e Canadá, que 
defendendo a empresa de construção Bombardier (Goldstein e McGuire, 2004). 
Sobre a importância de créditos à exportação como um instrumento central da 
política comercial estratégica, ver Ferreira (1997).
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e de Comércio Exterior lançada em março de 2004 foi a 
criação de 38 unidades de comércio externo multidimen-
sionais dentro do Banco do Brasil para apoiar a interna-
cionalização das empresas nacionais (Goldstein, 2009). 
Embora a América do Sul tenha sido a região preferi-
da, outras oportunidades não foram negligenciadas. Em 
novembro de 2005, o Programa de Incentivo aos Investi-
mentos Brasileiros na América Central e no Caribe [Pibac] 
foi lançado para estimular o investimento brasileiro na 
América Central e para beneficiar o CAFTA-DR, o acor-
do de livre-comércio entre a América Central e os Estados 
Unidos. Nas palavras de Alcides Costa Vaz (2007, p.34):

O protagonismo brasileiro [...] é interpretado politicamente 
como uma expressão de expansionismo econômico, 
sobretudo quando o envolvimento do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social e [...] o desempenho 
das grandes empresas de construção civil e da Petrobras 
estão em jogo.

A construtora Odebrecht é uma participante importan-
te na maioria dos projetos do BNDES na América do Sul, 
sendo a principal beneficiária dos contratos da IIRSA até 
agora4. A imagem da América do Sul e o conteúdo do regio-
nalismo foram alterados com o fluxo de capitais brasileiros 
expandindo-se rápido, especialmente no setor da constru-
ção e energia (Carciofi, 2012; Saguier, 2012). A holding Ode-
brecht, uma das três maiores empresas, representa o pri-
meiro exemplo de multinacional favorecida pelas adminis-
trações recentes. Ela se situa em 16º lugar na lista das princi-
pais empresas latino-americanas e opera em dezoito países 
de onde exporta para sessenta países. Quase três quartos da 

4 No início de 2012, a presidente Dilma Rousseff anunciou investimentos no por-
to de Cuba no valor de US$ 800 milhões durante uma visita àquele país.
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renda (no braço de engenharia da empresa) da Odebrecht 
vem do exterior e 50% de sua força de trabalho reside em 
outros países, transformando-a na empresa brasileira mais 
internacionalizada. Parte significativa de sua expansão no 
exterior foi na Venezuela, onde participa de cinco grandes 
contratos, como construção de pontes, o metrô de Caracas, 
usinas hidrelétricas etc.

Como é de esperar, as relações podem azedar, e não só 
em casa, onde a concessão do estádio do Maracanã ficou sob 
fogo cerrado durante os protestos de junho que abalaram 
o país. Em setembro de 2008, o presidente Rafael Correa 
expulsou os gestores da Odebrecht, que ele acusou de subor-
no e de cometer falhas na construção de uma usina. Correa 
não só declarou que seu país não compensaria a empresa 
pelo que já havia construído, mas também se recusou a pagar 
o empréstimo de US$ 243 milhões que o BNDES havia con-
cedido ao Equador para essa finalidade. Um conflito seme-
lhante ocorre entre o governo argentino e os investimentos 
interrompidos da Vale no país. Como apontado por Saguier 
(2012), a política de integração regional liderada pelos recur-
sos é um processo sensível.

Em suma, a partir de um ponto de vista brasileiro, há 
uma base econômica para a expansão da atividade regional. 
Em uma estratégia conjunta, não desprovida de conflito, o 
governo e as empresas privadas têm interesses recíprocos e 
sobrepostos, embora não idênticos, na região. O argumento 
deste artigo é, portanto, que é preciso ver como as empresas 
se adaptam, como elas estão envolvidas na política e como os 
governos contam com empresas para esforços diplomáticos 
a fim de se compreender a estrutura especial de incentivos 
na política externa. No caso da regionalização brasileira, é 
importante ter em mente que, para boa parte de sua his-
tória, a identidade brasileira não foi baseada na ideia de 
“América Latina”, à qual não parece pertencer (Lafer, 2001; 
Quijada, 1998).
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Desenvolvimento internacional sob instituições 
nascentes: novo estágio para a política externa
A ascensão e o declínio da influência industrial e comer-
cial dos Estados perturbam as relações econômicas inter-
nacionais. É evidente que tanto o Estado como as empre-
sas têm sido intimamente envolvidos no processo de 
internacionalização. A internacionalização marca nova 
etapa do desenvolvimento: o internacional, que abre um 
terreno de cooperação entre Estados e empresas, afetan-
do as próprias estruturas e processos de política externa. 
Os governos podem implementar suas capacidades orga-
nizacionais e estruturas políticas institucionais de forma 
estratégica para conduzir, levar, regular ou tirar proveito 
de interesses particulares. A solvência fiscal permite a con-
cessão de crédito subsidiado central.

A missão do Banco dos BRICS e do Banco do Sul 
segue na mesma direção consciente do valor do crédito 
de longo prazo como fonte de poder e financiamento de 
infraestrutura no exterior. O argumento deste artigo tem 
sido, portanto, o de que é preciso ver como as empresas 
se adaptam, como elas estão envolvidas na política e como 
os governos contam com elas para se estender no exterior. 
Indo além desse exercício, no estabelecimento de ambas 
as bases de especificidade e de material, a questão de 
quem está no assento do motorista em conjunturas especí-
ficas é bem outra: se é o governo tentando regular e orien-
tar o mercado em busca de objetivos definidos do próprio 
governo ou a expansão de oportunidades de negócios com 
impacto sobre os objetivos do Estado.

A internacionalização de diferentes países exige a 
decomposição para fins de análise. Em cada país os cami-
nhos seguidos são diferentes, tanto em termos de questões 
como na extensão até à qual o Estado conduz ou segue a 
tendência mais ou menos por força. Para alguns países, o 
principal interesse pode ser o acesso aos recursos naturais, 
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para outros pode ser a redução dos custos trabalhistas ou a 
implantação de firmes vantagens específicas anteriormen-
te adquiridas em casa.

Para o Brasil hoje, o impulso central encontra-se na 
competição por contratos governamentais de grande porte, 
especialmente em países que não abriram os seus mercados 
de contratos, como resultado de acordos de livre-comércio 
com os Estados Unidos ou com a União Europeia. A abor-
dagem regional oferece às empresas um caminho para a 
expansão no exterior sob um grau de proteção contra esses 
concorrentes.

Grugel e Riggirozzi (2012) têm ressaltado que as 
expectativas que a governança regional podem oferecer 
à América Latina foram avaliadas principalmente em ter-
mos de acesso ao mercado e da geração de comércio entre 
os países. Enquanto Epstyen (2010) deixa claro que há 
um interesse limitado do Brasil na construção da região, 
Spektor (2009), Malamud (2012), Vigevani e Cepaluni 
(2009) discutem a ambivalência de atitudes brasileiras 
com relação à sua região e à fina arquitetura regional pela 
qual o Brasil tem demonstrado interesse até agora. Mas 
os interesses empresariais exigem envolvimento cada vez 
maior na região e crescente proficiência para resolver con-
flitos, engajamento que pode ou não vir com a construção 
de instituições de peso.

Por todas as suas deficiências, o engajamento econômi-
co com os vizinhos tem um lugar de destaque na política 
externa brasileira, que é microgerenciada, principalmen-
te, para defender interesses específicos. Por uma série de 
razões, como o risco de contestação de desafiantes como a 
Venezuela ou a Aliança do Pacífico e da indiferença do Chi-
le, há uma preferência para lidar com os vizinhos em bases 
individuais, questão por questão, em uma quase emulação 
da estratégia articulada pela Representação dos Estados 
Unidos para o Comércio (USTR, na sigla em inglês) sob a 
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liderança de Robert Zoelig. Quando a resistência coletiva à 
Alca ganhou força e foi capaz de parar o processo, Zoelig 
então ofereceu acordos bilaterais.

De fato, alguns argumentam que os interesses comerciais 
do Brasil, em um processo de internalização nascente, são 
mais bem atendidos ao não abrir mão de qualquer soberania 
para os órgãos regionais. A fim de preservar um ambiente 
mais dócil, o Brasil resiste ou responde seletivamente às cha-
madas para o aprofundamento das instituições regionais e 
para a prestação de bens públicos (à la Kindleberger). No 
entanto, o Brasil é cada vez menos indiferente à estabilidade 
dos vizinhos.

A estratégia regional do Brasil tem contado com a 
restrição do poder esmagador dos Estados Unidos. No 
entanto, como emerge um mundo pós-hegemônico e pós-
-Estados Unidos, algumas iniciativas começam a tomar 
forma. Enquanto na Ásia Oriental funciona o regionalis-
mo monetário, o Brasil o tem evitado, exceto em suas for-
mas mais mornas, na medida em que não há cadeias de 
valores regionais que precisam de financiamento externo 
(Trucco, 2012). Mas a crescente infraestrutura regional 
de fronteiras não só conecta o continente, mas também 
promove iniciativas de segurança coletiva. Quando as tro-
pas colombianas perseguiram e mataram integrantes das 
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia no Equa-
dor, em 2008, o ministro Nelson Jobim promoveu a ideia 
de patrocinar a segurança coletiva sob um Conselho de 
Defesa Sul-Americano, agora parte integrante da Unasul. 
O notável hoje é que as ações de condução e reação das 
forças primárias na política regional parecem em grande 
parte endógenas. Os atuais acordos regionais devem ser 
analisados como política nacional por outros meios.

O país finalmente parece perceber que o investimento 
no exterior exige promoção, proteção e antenas especializa-
das em política externa. Enquanto isso é, sem dúvida, uma 
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verdade e, mais ainda, uma visão amplamente compartilhada 
que dispõe o Brasil a um senso de direito, ao mesmo tempo 
outras partes da região estão no mesmo estado de espírito 
triunfal. O status de uma potência regional é sempre desa-
fiado como resultado do poder de negociação coletiva dos 
outros, seja por parte dos países dominantes, como os da 
União Europeia e os Estados Unidos, seja por parte dos con-
correntes na região.

Hoje, a Aliança do Pacífico, que reúne México, Colôm-
bia, Peru e Chile, destaca-se como uma força competitiva nos 
assuntos regionais. Isso aponta para um cenário em que as 
possibilidades de confrontos reais de interesses e de valores 
permanecerão amplas. É de fato aqui que vamos continuar a 
ver as mudanças mais profundas, como é demonstrado pelo 
anúncio da Colômbia, em junho de 2013, de que assinaria 
um acordo de cooperação com a Otan.

O dilema da política externa brasileira é como cons-
truir e manter um eleitorado regional, certificando-se da 
inclusão dos países da periferia. A chave para a maior parte 
deste artigo é a capacidade dos atores de resolver os seus 
problemas de modo coletivo e, em seguida, construir coa-
lizões majoritárias. Nesse contexto, argumentamos que o 
Brasil tenta conquistar papel de destaque no palco mun-
dial e que a sua emergência como potência mundial média 
não se traduz facilmente em ganhar a aceitação total como 
líder em sua região. A questão então é olhar para as possi-
bilidades de consolidação do regionalismo sul-americano 
para tornar-se uma organização operacional baseada em 
interesses ou identidades comuns, um “objeto político 
identificado” para emprestar a frase de Jacques Delors em 
relação ao dilema da União Europeia em assuntos mun-
diais. A lição resultante da Europa é que as instituições 
regionais muitas vezes precisam de grandes Estados-mem-
bros com quadros tecnocraticamente capazes de propor-
cionar visão e liderança para o resto do grupo. A França e a 
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Alemanha têm desempenhado esse papel na Comunidade 
Econômica Europeia; Singapura e Tailândia parecem aspi-
rar a um papel semelhante de parceria na ASEAN (Associa-
ção de Nações do Sudeste Asiático). A Venezuela e a Alian-
ça do Pacífico competem a partir de ângulos opostos com 
o Brasil para exercer esse papel em vários terrenos e com 
diferentes estilos para a institucionalização de novos pro-
jetos, como a Unasul, que ainda está longe de ser estável e 
que apenas canaliza a incerteza que surge com a competi-
ção. Muitas das iniciativas econômicas sob a Unasul, como 
os esforços para criar um banco ou promover a coopera-
ção monetária, vêm do Equador ou da Venezuela, cujo 
entendimento da organização difere consideravelmente 
do do Brasil. A Argentina, por sua vez, tem cultivado exce-
lentes relações tanto com o Brasil como com a Venezue-
la. Enquanto a Alba (Aliança Bolivariana para os Povos 
de Nossa América) reuniu Bolívia e Equador, Colômbia e 
Chile são indiferentes a esses jogos de poder e, com Peru 
e México, se voltam em direção aos Estados Unidos e ao 
Pacífico (Quiliconi, 2013). Enquanto a América Central, o 
Chile, a Colômbia e o México encontram valor no mercado 
dos Estados Unidos, outros governos são mais desafiadores 
em uma variedade de maneiras, derivando a legitimidade 
política de sua capacidade de preservar a região como um 
espaço para nichos normativos.

O que vemos agora é um jogo circular de cooperação 
e competição, por meio de estruturas e arranjos regionais, 
cada um tentando ganhar credenciais regionais. Nesse con-
texto, muitos argumentam que o Brasil pode aspirar a um 
papel de liderança no cenário mundial se ele continuar 
sozinho. Mas, para as potências emergentes, em quase todos 
os casos, “as regiões fornecem a legitimidade que permitem 
às potências emergentes participar e proteger suas reivindi-
cações no cenário global” (Nel e Nolte, 2010, p.878). Hoje, 
o Brasil pode ser visto na liga dos países globalizadores de 
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estilo conciliador e alternativo. Mais do que em qualquer 
momento de sua história, o país voltou-se mais para o exte-
rior a partir de uma perspectiva diplomática e de negócios. 
Como um exportador líquido de capitais para a região e, 
portanto, vulnerável ao risco político, ele mostra crescente 
valorização da estabilidade regional, catalisando os esforços 
diplomáticos, criando nichos normativos com espaço para 
moldar a forma como os problemas serão compreendidos. 
Não é o começo de um regionalismo econômico Pan-Amé-
rica do Sul, mas trata-se de um bom começo com uma base 
material, que precisa ser protegida e promovida.

Diana Tussie
é coordenadora do Departamento de Relações Internacio-
nais da Flacso (Argentina), fundadora e diretora da Latin 
American Trade Network (LATN) e membro do Committee 
for Development Policy, das Nações Unidas. 
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OS ESTADOS UNIDOS E OS MECANISMOS REGIONAIS 
DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS*

Débora Alves Maciel, 
Marrielle Maia Alves Ferreira  

e Andrei Koerner

O direito internacional dos direitos humanos (DIDH) vem 
configurando, a partir do pós-guerra, mecanismos e espaços 
regionais para a manifestação pública contra violações de direi-
tos. Como mostraram pesquisas já clássicas sobre a mobilização 
dos direitos humanos, desde os anos 1970, movimentos, redes 
e organizações não governamentais passaram a exercer notável 
protagonismo na apresentação de denúncias no Sistema Inte-
ramericano de Proteção aos Direitos Humanos – SIPDH, da 
Organização dos Estados Americanos – OEA (Apodaca, 2006; 
Forsythe, 2000; Keck e Sikkink, 1998; Sikkink, 2004).

*Este artigo apresenta o resultado de pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisas 
sobre Direitos Humanos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Es-
tudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu). Faz parte de projeto mais amplo de 
investigações e estudos, Os Estados Unidos no Sistema Interamericano de Direitos 
Humanos, da área O Papel dos Estados Unidos nas Estruturas de Governança Glo-
bal. Uma versão preliminar do artigo foi apresentada no Seminário Hemisfério 
em Transformação, organizado pelo INCT-Ineu, Cries e American University, re-
alizado no Memorial da América Latina em novembro de 2012. Participaram da 
pesquisa Karen Sakalauska, Juliana Belangero e Gustavo Macedo e, como bolsistas 
de Iniciação Científica, Carolina Neves, Marília Assis, Rodrigo Assis Lima, Vinicius 
Ortegosa Barretto. Celly Cook e Jackeline Romio prestaram assessoria na organi-
zação e produção dos dados quantitativos. A toda equipe nossos agradecimentos.
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Nas quatro últimas décadas, podemos identificar três 
grandes ondas de mobilização, dentro e fora do SIPDH: nos 
anos 1970 e 1980, contra Estados sob regimes ditatoriais; 
nos anos 1990, em prol dos direitos sociais, econômicos e 
culturais de indivíduos e categorias sociais específicas; nos 
anos 2000, em defesa da responsabilidade criminal de indi-
vidual de agentes estatais violadores de direitos humanos, a 
denominada justiça de transição.

Nesse contexto, a despeito da posição ambivalente de 
sustentáculo político de governos autoritários e, ao mesmo 
tempo, guardião das regras e instituições democráticas, os 
Estados Unidos, por meio das agências governamentais e 
grupos domésticos não governamentais, consolidaram ima-
gem de protetor e promotor dos direitos humanos na região. 
Como a literatura sobre a mobilização no SIPDH tem privile-
giado o foco sobre denúncias contra Estados latino-america-
nos, o desempenho dos Estados Unidos na posição de acusa-
do por violações permanece praticamente ignorado.

Este artigo apresenta os resultados da pesquisa empíri-
ca sobre as acusações contra os Estados Unidos na Comis-
são Interamericana de Direitos Humanos da Organização 
dos Estados Americanos (CIDH/OEA). Investigamos o 
caso norte-americano a partir do modelo multidimensio-
nal de análise da mobilização política dos direitos huma-
nos (McCann, 2010), observando dinâmicas institucionais 
e o processo de mobilização sociopolítica; as decisões 
judiciais em seus efeitos normativos e estratégicos para 
o contexto de disputa e o uso das oportunidades políti-
cas para ressignificar as normas jurídicas e influenciar a 
política doméstica. Assim, as denúncias foram analisadas 
da perspectiva das instituições e da mobilização coleti-
va, focalizando as interações entre agentes estatais e não 
estatais em processos decisórios sobre normas de direitos 
humanos. Identificamos o universo dos casos e dos denun-
ciantes e traçamos o perfil tanto das iniciativas da CIDH 
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e das respostas estatais norte-americanas quanto das for-
mas e estratégias de mobilização adotadas pelos ativistas. 
Focalizamos, por um lado, a interação entre as instâncias 
governamentais e a autoridade regional e, por outro lado, 
a interação entre agentes estatais e não estatais com as 
decisões normativas de organizações internacionais.

O caso norte-americano mostrou-se relevante para 
a pesquisa sobre a dinâmica dos direitos humanos na 
região em dois sentidos. Do ponto de vista empírico, per-
mitiu-nos conhecer o padrão de interação entre as ins-
tâncias do governo norte-americano e a autoridade regio-
nal. Do ponto de vista analítico, a atenção às múltiplas 
dimensões da política dos direitos humanos nos possibi-
litou vislumbrar as tensões internas geradas pela atuação 
da CIDH, provocada a partir dos anos 1990. As denúncias 
de violação contra os Estados Unidos vêm desafiando o 
comportamento das instituições governamentais, orienta-
das historicamente por doutrinas e práticas excepcionais 
e dualistas relativas à incorporação do DIDH ao ordena-
mento interno.

Casos de violação de direitos humanos contra os Estados 
Unidos na CIDH
Em 1948, a CIDH foi instituída pela Carta da OEA e em 
1966 sua competência foi ampliada para analisar denúncias 
contra os Estados-membros por violações de direitos huma-
nos. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos1 
(Pacto de São José da Costa Rica, de 1969) estabeleceu sua 
estrutura e procedimentos para atuar nesses casos. A CIDH 
é etapa processual no sistema de petições do SIPDH, que 
inclui, ainda, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
(Corte), o órgão responsável pelo julgamento dos casos pre-
viamente admitidos pela CIDH.

1 Cf. <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>.

164-295_13092-LuaNova90_af4.indd   273 12/5/13   3:44 PM



274

Os Estados Unidos e os mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos

Lua Nova, São Paulo, 90: 271-295, 2013

A CIDH pode emitir medidas cautelares de proteção, 
propor soluções amistosas, emitir recomendações e enca-
minhar os casos à Corte. A Secretaria Executiva da CIDH 
é responsável pelo recebimento e análise inicial das peti-
ções. Antes de se pronunciar sobre a admissibilidade de 
uma petição, a CIDH pode convidar as partes para apresen-
tarem observações adicionais por escrito ou em audiência. 
A análise da admissibilidade dos casos é feita em grupos de 
trabalho, que verificam se foram interpostos e esgotados os 
recursos da jurisdição interna, de acordo com os princípios 
de direito internacional, e formulam recomendações ao 
plenário. A CIDH pronuncia-se sobre a admissibilidade da 
petição por meio de relatório público, divulgado no Rela-
tório Anual da CIDH para a Assembleia Geral da OEA, no 
qual a petição é registrada e se inicia o procedimento refe-
rente ao mérito da questão. Quando o Estado é considera-
do responsável pelas violações, o relatório contempla pro-
posições e recomendações. Os Estados-membros da Con-
venção Americana que aceitaram a jurisdição contenciosa 
da Corte Interamericana podem apresentar à CIDH sua 
posição sobre o envio do caso à Corte. A CIDH pode decidir 
a qualquer momento sobre o arquivamento dos autos, por 
inexistência de motivos da petição ou falta de informações 
sobre o caso. Para os Estados que não aceitam a cláusula de 
jurisdição obrigatória da Corte Interamericana, a CIDH é o 
único órgão de solução de litígios sobre casos individuais.

Dentre os instrumentos do SIPDH, os Estados Unidos 
assinaram apenas a Declaração Americana dos Direitos e 
Deveres do Homem, de 1948. O país não é parte na Con-
venção Americana sobre Direitos Humanos, de 19692, que 

2 O país assinou a Convenção Americana em 1977, mas não a ratificou até hoje. 
Por essa razão, não se submete à Corte Interamericana, nem toma como devidas 
as proteções de direitos humanos nela contidas. Já o Protocolo para abolir a pena 
de morte não foi assinado.
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oferece o marco jurídico para o funcionamento da CIDH, 
e não reconhecem a jurisdição da Corte Interamericana. A 
partir de 1971, a CIDH passou a receber petições individuais 
contra os Estados Unidos e a emitir recomendações a esse 
país, com base na Carta da OEA, dado que esse instrumento 
incorporou a Declaração Americana dos Direitos e Deveres 
do Homem e instituiu a CIDH.

A pesquisa analisou relatórios de casos contra os Estados 
Unidos desde o recebimento da primeira petição até 2011. 
O universo da pesquisa é constituído de 62 casos, coletados 
no sítio oficial da CIDH3. Dentre as denúncias analisadas, 50 
são de admissibilidade, 6 de inadmissibilidade e 4 de arquiva-
mento. Para 2 casos, não obtivemos a informação4.

As denúncias
O principal foco das denúncias contra os Estados Unidos 
foram violações de direitos humanos envolvendo indiví-
duos sentenciados à pena de morte, tema candente no 
debate político e ético-moral nacional sobre o qual se 
concentraram 35 casos (56,5%). Residentes estrangeiros 
em território norte-americano foram o segundo foco de 
tensão política relevante: as situações de imigração cor-
responderam a 9 denúncias (17,7%)5. Outros temas que 
geraram mais de uma denúncia foram: (a) situações varia-

3 O sítio da CIDH pode ser acessado nos quatro idiomas oficiais da organização 
– português, francês, inglês e espanhol. A investigação inicial identificou que 
os relatórios não estão igualmente disponibilizados em três das quatro línguas. 
Identificou-se quantidade maior de relatórios em inglês e espanhol. Cf. IAHCR. 
Disponível em: <http://www.oas.org/en/iachr/>. Acesso em: 29 jun. 2012. 
4 Devido a regras editoriais da Lua Nova, optamos por não apresentar em gráfico 
as frequências e os cruzamentos. O banco de dados da pesquisa e as tabelas po-
dem ser acessados no site do INCT-Ineu <http://www.inct-ineu.org.br/>.
5 Essas denúncias referem-se às situações de imigração, especialmente situações 
de deportação de imigrantes residentes permanentes, imigrantes “indocumenta-
dos” e refugiados. O termo “imigrantes indocumentados” é adotado pela CIDH 
para se referir à condição irregular de imigrantes no país, marcando posiciona-
mento contrário à criminalização da imigração. 
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das de prisão considerada arbitrária e ilegal (5 casos, 
8,0%); (b) ação extraterritorial norte-americana, espe-
cialmente em intervenções armadas (4 casos, 6,5%); (c) 
violação de direitos de indígenas relacionados à terra (2 
casos, 3,2%)6. As violações alegadas tiveram como vítimas 
sobretudo cidadãos norte-americanos em 21 denúncias 
(33,9%), seguidos de mexicanos presentes em 15 denún-
cias de pena de morte (24,2% dos casos)7. É evidente, 
ainda, a predominância do poder público como alvo das 
acusações, em particular, os judiciários nos níveis federal 
e estadual, que apareceram como principal violador em 
mais de 80% das denúncias.

Por fim, é expressivo o crescimento contínuo de denún-
cias contra os Estados Unidos ao longo das quatro últimas 
décadas: de 2 casos (1970) para 4 (1980), para 16 (1990) 
e 34 (2000). Como vemos, a apresentação de petições na 
CIDH se intensifica nos anos 1990, chegando a quase dupli-
car essa quantia na década seguinte.

Apresentamos a seguir os perfis dos denunciantes, as 
iniciativas da CIDH e as respostas dos Estados Unidos às 
recomendações e as medidas tomadas. Essa análise pro-
cura oferecer algumas hipóteses para o crescimento do 
uso político da CIDH, especialmente nos casos de pena 
de morte.

Os denunciantes
As petições contra os Estados Unidos na CIDH têm sido 
promovidas majoritariamente pelo movimento domésti-

6 Os temas que geraram apenas uma denúncia no período analisado foram: abor-
to; deficit de representação política de comunidade; desastre ambiental; omissão 
do Estado em caso de denúncia de sequestro de crianças; repressão policial a mo-
vimento social. 
7 No restante dos casos, a nacionalidade das vítimas se dispersa entre países do 
Oriente Médio, da América Latina e Caribe e da Europa. Vítimas cuja nacionali-
dade não consta nos relatórios somam 16,1%. Os casos de imigração envolveram 
principalmente haitianos.
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co de direitos humanos para reparar violações cometidas 
contra cidadãos nacionais sentenciados à pena de morte. 
Foram identificados, no universo dos casos, em torno de 
150 denunciantes, dentre organizações e indivíduos: mais 
de 70% dos autores das denúncias eram de origem norte-
-americana8.

Os tipos de denunciante, variaram dentre organiza-
ções na defesa e promoção de direitos humanos, incluin-
do grupos especializados na litigação em torno de temas 
de interesse público (public interest law firms); organiza-
ções sociais ligadas a causas específicas com componente 
de direitos humanos; serviços legais não estatais ou para-
estatais, promovidos por grupos de advogados ou por 
associações profissionais corporativas do direito; grandes 
escritórios privados de advocacia com programas Pro Bono 
(prestação gratuita de serviços jurídicos); Faculdades de 
Direito; advogados autônomos e vítimas.

Grupos de ativistas oriundos das carreiras jurídicas 
predominaram no universo dos denunciantes com notá-
vel protagonismo na apresentação de petições, o que pode 
ser atribuído tanto à exigência de expertise jurídica para a 
mobilização dos direitos perante os tribunais quanto ao 
aumento da participação de advogados e de juristas em 
redes de movimentos sociais norte-americanos, desde os 
anos 1970 (Tolley Jr., 1991).

A crescente mobilização de ativistas de direitos huma-
nos norte-americanos na CIDH é expressão da transnacio-
nalização do movimento de litigação doméstica que foi 
impulsionado pelos primeiros tratados internacionais do 
pós-guerra. A American Civil Liberties Union (ACLU) e 
a National Association for the Advancement of Colored 
People (NAACP) inauguraram a litigação nas Cortes nacio-
nais com base na Carta da Organização das Nações Unidas 

8 Em torno de 40% das denúncias contaram com mais de um denunciante. 
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(ONU), de 1945, e a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, de 1948, em casos de violação de direitos de 
prisioneiros, de estrangeiros e situações de discriminação 
racial na educação, transportes e emprego9. O surgimen-
to de grupos de litigação incrementou as campanhas pela 
incorporação das normas internacionais. Especialistas e 
praticantes de direitos humanos adaptaram organizações 
profissionais existentes e estabeleceram outras, para pro-
mover a ratificação e a implementação de importantes tra-
tados formulados na segunda metade da década de 1960, 
como o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos 
e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais, ambos de 1966, e a Convenção Americana de 
Direitos Humanos, de 1969, (Tolley Jr., 1991)10. As campa-
nhas de litigação prosseguiram nos anos 1960, principal-
mente contra a segregação doméstica e a intervenção mili-
tar norte-americana no Vietnã (Lo, 2005). Nessa esteira, a 
consolidação nacional do movimento de abolição da pena 
de morte, nos anos 1970, engrossou nas décadas seguintes a 
onda de mobilizações em prol de direitos civis e humanos.

As Faculdades de Direito tiveram papel crucial na for-
mação da rede de ativismo a partir dos anos 1970, promo-

9 Além dessas organizações, grupos de interesse público ligados aos direitos am-
bientais e de consumidores também participaram do primeiro ciclo de mobiliza-
ção legal.
10 O Lawyers Committee for Human Rights e o International Human Rigths Law 
Group são representativos dos novos grupos de advocacia de direito público cria-
dos para representar grupos e indivíduos em tribunais domésticos e internacio-
nais. O Lawyers Committee tornou-se o primeiro mais importante grupo de inte-
resse de direito público dedicado exclusivamente à litigação em direito internacio-
nal de direitos humanos. Desde 1978, sob a direção executiva de Michael Posner, 
graduado em direito em Berkeley, a organização passou a representar estrangeiros 
nas cortes norte-americanas e a produzir informações e instruções como amicus 
curiae em outros casos. O International Human Rights Law Group, fundado, em 
1978, pelo Procedural Aspects of International Law Institute (PAIL Institute), 
aglutinou especialistas em direito, advogados de grandes escritórios de advocacia 
e ex-assessores jurídicos do Departamento de Estado e secretários adjuntos para os 
direitos humanos. 
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vendo cursos e seminários de treinamento de quadros para 
os novos escritórios de advocacia de interesse público (public 
interest law firms) e organizações de assistência legal11; e, ain-
da, instituindo clínicas de direitos humanos nas faculdades 
de direito e programas de estágio curricular em organizações 
não governamentais peticionárias na ONU12. Os centros e 
clínicas universitárias tornaram-se ativas na apresentação de 
denúncias para a CIDH, com professores envolvidos na pro-
vocação de tribunais e no debate político e acadêmico sobre 
as normas internacionais de direitos humanos e sua incorpo-
ração ao direito interno (Lo, 2005)13.

Desde os anos 1980, a múltipla filiação dos ativistas em 
organizações e redes do movimento de direitos humanos 
foi adotada para maximizar o impacto das suas estratégias 
de mobilização (Tolley Jr., 1991)14. O resultado tem sido 
a disseminação das campanhas de litigação dos principais 
centros organizacionais em Nova York, Washington, São 
Francisco e Los Angeles, para outros estados da federação 
(Tolley Jr., 1991). O crescente ativismo contra a pena de 
morte contribui para que governos e judiciários dos estados 
que ainda aplicam a punição capital se tornem os principais 
alvos das denúncias na CIDH15.

11 Em 1983 foram 46 cursos ou seminários oferecidos por professores de direito 
internacional das universidades Berkeley, Virginia, Harvard, Columbia e New York 
(Tooley Jr., 1991, p.626).
12 A primeira geração de formandos nos principais centros universitários norte-
-americanos (Washington, São Francisco, Los Angeles, Berkeley, Harvard, Colum-
bia e New York) difundiu os novos programas curriculares em outras universida-
des, como Minnesota e Cincinnati, e criou escritórios de advocacia de interesse 
público (Tolley Jr., 1991).
13 Como os professores Paul Hoffman (University of Minnesota), Bert Lockwood 
(University of Cincinnati), John Quigley (Ohio State University), Richard J Wilson 
(American University), Sandra Babcock (Northwestern University School of Law). 
14 Nos anos 1980, a Fundação Ford, com o programa Justiça Social e Direitos Hu-
manos, tornou-se a principal agência financiadora do treinamento promovido pe-
las universidades e dos projetos de litigação das organizações de direitos humanos. 
15 Foram denunciados em torno de 20 estados norte-americanos. O Texas lidera o 
ranking como acusado em 16 casos.
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Atuação da Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos nas denúncias
A CIDH respondeu de diversas maneiras às petições: medi-
das cautelares, decisões de arquivamento, decisões de méri-
to, relatorias temáticas e visitas in loco. Medidas cautelares 
foram emitidas em mais de 30% dos casos16, a maior par-
te naqueles de pena de morte com a finalidade de adiar 
a execução de presos; já nos casos de imigração, o objeti-
vo foi a suspensão da deportação de imigrantes residentes 
permanentes e indocumentados. Em um dos casos de ação 
externa norte-americana, a medida cautelar foi endereçada 
aos Estados Unidos para garantir a integridade física de um 
prisioneiro na Base de Guantánamo.

A admissibilidade das denúncias tem sido bastante ele-
vada: 80,6%. Dentre os casos admitidos, 30,6% receberam 
análise de mérito. Em todos os casos, os Estados Unidos 
foram responsabilizados por todas ou parte das violações 
alegadas pelos peticionários. Nos casos de pena de morte, 
as recomendações foram: (a) a garantia do devido proces-
so com a realização de novo julgamento, especialmente 
para estrangeiros cujo direito a assistência consular foi vio-
lado; (b) a proposição de soluções para evitar a pena de 
morte àqueles que cometeram crimes quando ainda não 
tinham 18 anos completos; (c) a comutação da pena; (d) 
o cumprimento das medidas cautelares pelo país, em res-
posta a casos em que as alegadas vítimas foram executadas 
antes da análise de mérito pela CIDH.

Os casos de imigração tiveram como recomendações 
a suspensão da deportação de residente permanente, a 
liberação de imigrantes indocumentados detidos e a per-
missão de retorno de residentes permanentes. Já os rela-
tórios de mérito que trataram dos temas de representação 

16 Nos demais casos, ou a medida não foi emitida ou não foi possível identificar sua 
existência. 
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política e de direito à terra indígena recomendaram res-
pectivamente: (a) a outorga aos peticionários de repara-
ção efetiva que inclua medidas legislativas para garantir o 
direito efetivo de participação no Parlamento nacional dos 
peticionários em condições de igualdade e (b) medidas 
que promovam a garantia dos direitos de propriedade das 
terras ancestrais dos peticionários e indenização.

A CIDH tem fundamentado suas decisões no direito 
internacional consuetudinário, nos tratados internacionais 
ratificados pelos Estados Unidos e, principalmente, nos prin-
cípios da Declaração Americana, pois, como documento vin-
culativo, cria e impõe obrigações para os Estados que dela 
são parte. Contudo, como veremos a seguir, as recomenda-
ções e as medidas têm sido reiteradamente ignoradas pelas 
autoridades norte-americanas.

As respostas das instituições estatais norte-americanas17

Departamento de Estado
O Departamento de Estado norte-americano (DE), res-
ponsável pelo recebimento e resposta às solicitações e 
medidas da CIDH, simplesmente não respondeu em 
21% dos casos e, nos restantes, demonstrou posição cla-
ramente refratária, sempre problematizando a admissi-
bilidade, por meio dos seguintes argumentos: (a) o não 
esgotamento dos recursos internos; (b) a negação de 
que as violações alegadas tenham ocorrido; (c) a existên-

17 A pesquisa acerca das manifestações do Congresso norte-americano sobre a 
CIDH, ainda em andamento, vem mostrando que o foco principal no Legislativo 
nacional tem sido as violações de direitos políticos ocorridas fora do território 
norte-americano, principalmente em Cuba, Chile, Panamá e Nicarágua. Nessa 
instância governamental, os Estados Unidos aparecem predominantemente como 
denunciantes e promotores de políticas de direitos humanos reiterando, portanto, 
a imagem consolidada na região. Dessa posição, a maioria das manifestações dos 
congressistas visa fortalecer o papel da CIDH para o monitoramento e a promoção 
dos direitos humanos nos outros países.
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cia de falhas na exposição dos fatos; (d) a extensão inde-
vida de competência da CIDH, tais como a inclusão de 
fontes de obrigação legal, como o Direito Internacional 
Consuetudinário e outros tratados ratificados pelos Esta-
dos Unidos; o pronunciamento sobre erros de direito 
interno ou de fatos supostamente cometidos por tribu-
nais internos; e a solicitação de medidas preventivas; (e) 
o caráter não vinculante das recomendações, dado que 
os Estados Unidos assinaram apenas a Declaração Ame-
ricana, e não ratificaram a Convenção Americana; (f) a 
violação alegada não seria proibida pelo direito inter-
nacional dos direitos humanos, cujos instrumentos não 
proíbem expressamente a pena de morte; (g) a confian-
ça nas Cortes domésticas no respeito ao devido processo 
legal e à ampla defesa; (h) o princípio da soberania em 
casos relacionados à criminalização da imigração.

Em todos os casos que tiveram o mérito analisado pela 
CIDH, as respostas norte-americanas alegam o não reco-
nhecimento da validade das recomendações do órgão. Em 
contrapartida, o DE tem instado de forma recorrente a 
CIDH a analisar casos de violações de direitos humanos em 
outros Estados americanos e, ainda, tem se valido de rela-
tórios da CIDH, como no caso do Panamá, para justificar 
a ação armada como defesa da democracia na região. Essa 
posição reflete a doutrina do excepcionalismo norte-ameri-
cano no âmbito do direito internacional dos direitos huma-
nos. Para Ignatieff (2005), o comportamento excepcional 
dos Estados Unidos tem três elementos: (1) exemptionalism –  
o apoio a tratados, desde que os norte-americanos sejam 
imunes a eles; (2) double standards – criticam outros países 
por não seguirem as determinações dos corpos interna-
cionais de direitos humanos, enquanto ignoram o que 
esses corpos discutem a respeito do próprio país e seus 
amigos, para os quais adotam apenas seus próprios crité-
rios e julgamento; (3) legal isolationism – os tratados inter-
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nacionais ratificados não se sobrepõem ao direito interno 
e os juízes do país tendem a ignorar outras normativas 
e jurisdições (Slaughter, 2005, pp.277-304). Este último 
aspecto pode ser observado na predominância da doutri-
na dualista no debate jurídico e nas decisões da Suprema 
Corte em casos de pena de morte (Apodaca, 2006; Bilder, 
1981; Sikkink, 2004).

A Suprema Corte e os casos de pena de morte
A Suprema Corte (SC) pronunciou-se em várias ocasiões 
pela constitucionalidade da pena de morte e estabeleceu 
os limites para a sua aplicação: (a) em caso de estupro de 
mulher adulta quando a vítima não foi morta; (b) se o acusa-
do é mentalmente incapaz ou (c) se era menor de idade no 
momento do crime18. O poder de revisão judicial lhe confere 
um papel único na interpretação da 8ª Emenda Constitucio-
nal, que veda a imposição de “penas cruéis ou incomuns”. 
Ao dar eficácia à 8ª Emenda, a SC age no sentido de impor 
parâmetros ao uso da pena de morte pelos Estados. Sendo 
assim, qualquer atuação que busque mudanças no uso ou 
mesmo a abolição da pena de morte nos Estados Unidos 
teria na SC um alvo de grande relevância. Não é por outra 
razão que é incessantemente questionada sobre o assunto 
por todos aqueles que têm imposto a pena de morte. Diver-
sos casos levados à CIDH buscaram, antes, na Corte nacional, 
a rediscussão dos limites ou questionamentos sobre do uso 
da pena de morte.

Embora a SC tenha importante função na incorpora-
ção do direito internacional, não tem sido destinatária dos 

18 De acordo com os dados do Death Penalty Information Center, hoje 32 estados 
norte-americanos aplicam a pena de morte e 18 não a aplicam. O último estado 
americano a abandonar a prática foi Maryland. Em 2 de maio de 2013, esse esta-
do aboliu a pena de morte, mas a revogação não foi retroativa, deixando cinco 
pessoas no corredor da morte. Nos últimos seis anos, outros 5 estados aboliram a 
aplicação da penalidade: Connecticut, em 2012; Illinois, em 2011; New Mexico, 
em 2009; New Jersey, em 2007; e New York, em 2007.
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pedidos da CIDH, já que é da competência do Executivo 
responder a eles. A exceção é o caso Medellín versus Texas, 
julgado pela SC em 2008, cuja decisão ficou conhecida 
como Avena, com ativa participação da CIDH (Barreira e 
Belangero, 2013). Porém a SC deu resposta negativa ao 
pedido, resultando na execução de Medellín, tal como 
ocorreu com a quase totalidade dos casos de pena de mor-
te levados a ela (Lo, 2005).

O mexicano José Ernesto Medellín foi condenado à 
pena de morte pela Corte texana, em 1994, acusado de 
ter estuprado e assassinado duas adolescentes no Texas, 
com um grupo de mais cinco homens. Em sua defesa, o 
governo mexicano levou o caso para a Corte Internacio-
nal de Justiça (CIJ)19, em 2004, alegando que o estado do 
Texas não permi tiu que Medellín requisitasse a assistência 
do consulado mexicano durante o julgamento, como asse-
gurado no artigo 36, I, “b”, da Convenção de Viena sobre 
Relações Consulares, de 1963. A CIJ decidiu favoravelmen-
te ao governo do México e recomendou a suspensão da 
execução de Medellín e de outros 51 mexicanos que não 
tiveram assistência consular, requisitando novo julgamen-
to20, Em apoio à decisão da CIJ, a CIDH, em 22 de novem-
bro de 2006, os representantes de Medellín apresentaram 
petição perante a CIDH alegando violações da Conven-
ção de Viena sobre Relações Consulares e da Declaração 
Americana de 1948. Em 6 de dezembro de 2006, a CIDH 
pediu aos Estados Unidos a adoção das medidas necessá-

19 A Corte Internacional de Justiça foi antecedida pela Corte Permanente de Jus-
tiça Internacional criada pelo Pacto das Sociedades das Nações, antecessora da 
ONU. A Carta das Nações Unidas de 1945 fez previsão da CIJ como sendo seu 
órgão judicial de solução de controvérsias, no qual apenas podem litigar os Esta-
dos que aceitarem expressamente a sua jurisdição obrigatória. Os Estados Unidos 
aceitaram essa jurisdição.
20 O governo norte-americano também se mostrou contrário à execução do me-
xicano. Por meio de um memorando, publicado em 28 de fevereiro de 2005, o 
presidente George Bush determinou o cumprimento pelos tribunais estaduais da 
obrigação de direito internacional constante na decisão da CIJ.
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rias para preservar a vida de Medellín, até a decisão de 
mérito da CIDH. Em 5 de agosto de 2008, a SC proferiu 
decisão negando todos os pedidos apresentados no recur-
so de Medellín. Medellín foi executado no mesmo dia. 
Nesse caso, a grande protagonista foi a CIJ, especialmen-
te porque sua competência jurisdicional foi aceita pelos 
Estados Unidos. Os votos da decisão denegatória na SC 
nem sequer fizeram referência à atuação da Comissão. 
Essa argumentação parece que foi completamente ignora-
da pela SC. Apesar disso, a CIDH teve atuação sensível em 
prol da suspensão da execução de Medellín. Tanto assim 
que o próprio peticionário trouxe no recurso derradeiro 
descrição do processo na Comissão, bem como apresentou 
as recomendações feitas por ela aos Estados Unidos. Além 
disso, no dia seguinte à execução de Medellín, a CIDH 
condenou a atitude dos Estados Unidos. Por meio de 
comunicado público, lamentou que esse país tivesse desa-
catado a solicitação de suspensão da execução de Medel-
lín e pediu respeito às medidas cautelares por ela ditadas, 
bem como o cumprimento das obrigações internacionais 
em matéria de direitos humanos, notadamente as prove-
nientes da Declaração Americana.

A produção jurídica norte-americana sobre a incor-
poração de tratados internacionais – notadamente de 
direitos humanos – ao ordenamento jurídico nacional é 
composta por: (a) estudos teóricos que defendem a dou-
trina dualista (Goldsmith, 2000); (b) estudos teóricos que 
criticam essa doutrina e, portanto, adotam as tendências 
monistas de incorporação dos tratados de direitos huma-
nos (Henkin, 1995; Paust, 1999); (c) estudos empíricos 
que visam explicar as razões pelas quais os Estados Unidos 
limitam a incorporação dos tratados de direitos humanos 
(Kuhner, 2003) ou que mapeiam as decisões da SC sobre o 
tema, para traçar tendências, sistematizar as técnicas inter-
pretativas e explicar esse padrão.

164-295_13092-LuaNova90_af4.indd   285 12/5/13   3:44 PM



286

Os Estados Unidos e os mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos

Lua Nova, São Paulo, 90: 271-295, 2013

Em geral, os trabalhos afirmam a resistência da SC 
em incorporar os tratados de direitos humanos em suas 
decisões. Mas Waters (2007) sugere que a SC estaria subs-
tituindo o dualismo rígido pelo que denominado creeping 
monism. Esse seria uma postura mais aberta à adesão aos 
tratados de direitos humanos, mesmo que não autoexe-
cutórios, influenciada pelo movimento internacional dos 
direitos humanos.

Pesquisas empíricas sobre casos julgados no século 
XX apontam comportamento estratégico dos juízes da SC, 
ao hesitarem na aplicação rígida do direito internacional, 
notadamente quando a decisão implica a limitação da atua-
ção do Executivo nacional (Benvenisti, 1993; Franck, 1991; 
King e Meernik, 1999; Rogoff, 1996). Embora as Cortes 
sejam autoridades finais na interpretação dos tratados, elas 
tenderiam a dar decisivo peso às determinações do Execu-
tivo a esse respeito (Vagts, 2004), seriam inclinadas a res-
guardar os interesses de curto prazo dos governos e a evitar 
colisões com suas diretrizes políticas (Benvenisti, 2008). 
Pearlstein (2011) afirma que, na última década, a SC teve 
uma postura de não preterir a própria interpretação dos 
tratados e assim mostrou-se menos respeitosa à interpre-
tação dada pelo Executivo21. Essa nova postura aparece 
mesmo em decisões que envolvem questões de segurança 
nacional, contrariando a tendência geral de a SC respeitar 
a posição do Executivo em política externa (Chesney, 2007; 
Pearlstein, 2011; Tauber, 2010)22.

21 Tal argumento fica evidente em outras decisões referentes à Convenção de Vie-
na sobre Relações Consulares: “Se aos tratados devem ser dado efeito como lei 
federal em nosso sistema jurídico, a determinação do seu significado como uma 
questão de lei federal é domínio e dever do Judiciário, encabeçada por uma Corte 
Suprema estabelecida pela Constituição” (Sanchez-Llamas versus Oregon, 2006 apud 
Pearlstein, 2011).
22 Pearlstein (2011) menciona as decisões nos casos Rasul versus Bush (2004), Ha-
mdi versus Rumsfeld (2004), Hamdan versus Rumsfeld (2006) e Boumediene versus Bush 
(2008) como exemplos em que a Suprema Corte afastou os argumentos do Execu-
tivo, afirmando que essa Corte pouco observou qualquer tradição doutrinária da 
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Padrões de mobilização dos direitos humanos
As respostas positivas da CIDH às demandas dos ativis-
tas, como vimos, não têm logrado sucesso em promover 
mudanças nos padrões decisórios das instituições norte-
-americanas sobre direitos humanos. Contudo, a condição 
de único órgão internacional de direitos humanos que 
pode receber petições contra os Estados Unidos, associa-
da à abertura institucional às denúncias, tem sido funda-
mental para estimular o crescimento da litigação nas duas 
últimas décadas, combinando a mobilização dos direitos 
humanos nos espaços doméstico e transnacional.

Como a Declaração Americana dos Direitos e Deve-
res do Homem, de 1948, é o único instrumento do 
SIPDH ratificado pelos Estados Unidos, esse tem sido o 
principal repertório normativo mobilizado na CIDH em 
prol de pessoas condenadas à pena de morte como últi-
mo recurso para tentar reformar a decisão do Judiciário 
nacional. Dada a limitação das normas de direitos huma-
nos ratificadas pelos Estados Unidos, associada à ausência 
de consenso mundial sobre a abolição da pena de morte, 
a estratégia legal dos peticionários tem sido explorar con-
trovérsias e brechas normativas e jurídicas para limitar a 
aplicação da pena. Eles buscam a proteção principalmen-
te de direitos substantivos de grupos de indivíduos vulne-
ráveis, evocando razões humanitárias, falhas formais nos 
procedimentos de ampla defesa e/ou de decisão judicial 
e ainda direitos de estrangeiros. Nos casos de estrangeiros 
sentenciados à morte, a estratégia tem sido invocar o direi-
to de notificação consular, previsto pela Convenção de 
Viena sobre Relações Consulares (1963), que, embora assi-
nada pelos Estados Unidos, não é instrumento do SIPDH.

A litigância nos tribunais tem sido combinada com 
outras formas de mobilização. A maioria das organizações 

“deferência” interpretativa sobre o significado das normas dos tratados.
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denunciantes desenvolve atividades públicas, como o lobby, 
a defesa e/ou promoção de políticas públicas e, sobretu-
do, o engajamento no debate nacional e a disseminação 
de conhecimento jurídico. Além de artigos e livros aca-
dêmicos sobre o DIDH, os grupos de litigação veiculam 
manuais de treinamento dirigidos aos advogados volun-
tários, como o Guide to International Human Rights Pratice 
(Tolley Jr., 1991).

A formação de coalizões nas petições tem sido outra 
estratégia política relevante adotada pelos ativistas para pro-
mover a circulação de informações sobre situações de viola-
ção e para amplificar o impacto nacional e internacional da 
litigação. Esse padrão é visível nas denúncias contra os Esta-
dos Unidos na CIDH: em 26 casos, 41,9% do total, a denún-
cia teve autoria de mais de um peticionário.

As coalizões transnacionais mais emblemáticas ocor-
reram em torno dos temas da pena de morte juvenil e de 
direitos consulares. Um conjunto de casos, apresentados 
por ativistas norte-americanos entre os anos 1980 e 1990, 
contou com o apoio, no amicus curiae e/ou em manifesta-
ções públicas, de indivíduos e organizações internacionais, 
dentre personalidades laureadas pelo Prêmio Nobel da Paz, 
organizações de advogados de vários países, a Organização 
Mundial contra a Tortura (OMCT), a Organização Mun-
dial para Direitos Humanos. É o caso do litígio José Stanley 
Faulder versus United States (de 1996), considerado a primei-
ra e mais importante campanha global em torno de um úni-
co caso de pena de morte, no qual um cidadão canadense 
foi condenado à morte no Texas, sem ter sido informado de 
seus direitos consulares, o que gerou ampla coalizão trans-
nacional em seu favor (Lo, 2005).

As diversas formas de cooperação construídas pelos 
ativistas nas duas últimas décadas não têm implicado, 
contudo, consenso acerca das suas estratégias de litiga-
ção. Primeiro, há dissenso em relação ao papel prático e 
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político atribuído às instâncias nacionais e internacionais. 
Por exemplo, enquanto o Lawyers Committee for Human 
Rights e a American Civil Liberties Union tendem a exau-
rir os remédios internos, antes de peticionar nas arenas 
internacionais, o International Human Rights Law Group 
provoca as Cortes internacionais para exercer pressão 
interna sobre questões pendentes nos tribunais norte-ame-
ricanos (Tolley Jr., 1991). Segundo, há divergências em 
relação à litigação para a incorporação do DIDH no orde-
namento interno. A maioria dos ativistas tende a adotar 
postura monista radical, advogando a primazia das normas 
internacionais e o ajuste do direito interno aos seus precei-
tos (Lo, 2005). Aqui, o principal alvo da mobilização legal 
é a incorporação direta dos tratados internacionais pelo 
direito doméstico. Outros, contudo, têm adotado postu-
ra monista moderada e invocam os tratados internacio-
nais de forma defensiva e não como causa da ação. Argu-
mentam que tomar o direito internacional como fonte de 
interpretação do direito nacional é potencialmente mais 
promissor para vencer a resistência das Cortes ao direito 
internacional. Dada a tendência da maioria dos juízes de 
excluir o direito internacional, apoiados nas declarações 
do Senado de que suas normas não são autoexecutáveis, 
a insistência em ações fundadas na incorporação direta 
de normas internacionais de direitos humanos fracassaria 
e resultaria em precedentes deletérios que dificultariam 
futuros litígios ou só reforçariam a cultura e a prática jurí-
dica dualistas.

As limitações formais e político-institucionais da liti-
gância têm sido mitigadas com o uso da mídia e de outras 
formas de veiculação de informações e de ideias para simul-
taneamente expor os padrões de violação e recrutar sim-
patizantes, apoiadores e aliados para a rede do movimento 
abolicionista nos âmbitos nacional e internacional. Nessa 
esteira, a mobilização para a incorporação interna do direi-
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to internacional tem se espraiado da ação institucionalizada 
para a ação no âmbito da sociedade (Lo, 2005). A estraté-
gia de apresentar petições na CIDH e ações judiciais nas 
Cortes domésticas tem sido associada à ampla publicidade 
dada aos casos, para dirigir a atenção internacional para as 
práticas de punição capital, em franco desafio público às 
autoridades do país.

Considerações finais
Os Estados Unidos, a maior potência do Hemisfério Ociden-
tal, ofereceram importante suporte político para a formação 
e a manutenção da OEA, bem como para a elaboração de 
mecanismos regionais de proteção dos direitos humanos. No 
entanto, é o país mais refratário à adesão ao SIPDH, ao não 
assinar tratados internacionais sobre a matéria. Ao mesmo 
tempo que são os principais financiadores da CIDH e incen-
tivadores de relatórios de investigação de violações desses 
direitos na América Latina, os Estados Unidos não aceitam 
as recomendações e as medidas evocadas pela autoridade 
regional e é o Estado-membro que mais utiliza mecanismos 
próprios para descumprir as decisões da CIDH (Wilson, 
2002). No caso da pena de morte, o país tem evitado ratifi-
car tratados que restringem seu uso, assim como desconsi-
dera as interpretações de órgãos internacionais que possam 
produzir alguma alteração no procedimento de aplicação 
da punição capital.

Esse posicionamento certamente tem repercussões 
negativas para o sistema de proteção regional dos direitos 
humanos, o que pode ser observado no debate recente nas 
instâncias da OEA sobre a reforma da CIDH. Parte das ini-
ciativas de outros Estados com vista a limitar a competên-
cia da CIDH tem justificativa na alegação de que o sistema 
interamericano seria manipulado pelos Estados Unidos, ao 
promover investigações de violações de direitos humanos 
em outros Estados, sem no entanto aceitar as recomenda-
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ções da CIDH. Esta, contudo, quando provocada, tem ana-
lisado casos contra os Estados Unidos e publicado relatórios 
e comunicados, condenando condutas violadoras.

Em duas situações em que os Estados Unidos usaram 
informações e denúncias da CIDH para justificar interna-
mente ações armadas para restabelecer a democracia nos 
Estados do Panamá e Granada, houve denúncias de viola-
ção que, admitidas pela CIDH, geraram recomendações de 
reparação às vítimas e às famílias das vítimas. Além disso, 
como procuramos mostrar, a CIDH tem sido receptiva às 
denúncias de violação contra os Estados Unidos em seu 
próprio território, condenando as condutas violadoras e, 
ainda, dando visibilidade pública aos casos por meio da 
publicação de relatórios e de comunicados. Nesse senti-
do, esses movimentos têm questionado os interesses de 
reforma da CIDH, afirmando que alguns governos que-
rem cerceá-la, notadamente algumas de suas relatorias, 
como a de liberdade de expressão23.

Do ponto de vista dos impactos internos da litigação de 
ativistas de direitos humanos norte-americanos na CIDH, o 
padrão de atuação das instituições domésticas mostra que 
elas representam obstáculo à consecução do propósito dos 
ativistas de incorporar normas de direitos humanos ao direi-
to e às políticas domésticos. Contudo, embora com limita-
ções, a CIDH tem oferecido oportunidade política externa 
relevante para a transnacionalização do ativismo doméstico, 
especialmente nos casos de pena de morte. O uso político 
da CIDH pode resultar no acúmulo de precedentes favo-

23 Os principais pontos criticados pelas organizações não governamentais são: (a) 
a destinação de mais recursos à promoção dos direitos humanos e menos à inves-
tigação de violações; (b) o encurtamento dos prazos de investigação; (c) a elimi-
nação do relatório anual que faz referência a países cuja situação dos direitos hu-
manos merece atenção especial; (d) a limitação da emissão e extensão de medidas 
cautelares; (e) a eliminação do relatório anual sobre a liberdade de expressão; (f) 
o impedimento de pronunciamentos sobre violações que pairam como ameaças, 
mas ainda não foram concretizadas (InfoSur Hoy, 2012). 
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ráveis para futuras mobilizações no Sistema Interamerica-
no ou em outros tribunais. Permite-se, ainda, aos ativistas 
antecipar se os casos terão publicidade favorável suficiente 
para pressionar, seja pela resposta positiva aos pedidos de 
clemência, seja para fortalecer o movimento de abolição da 
pena de morte por meio da visibilidade pública dos relató-
rios críticos emitidos pela CIDH.

As estratégias de litigação têm sido parte do repertório 
de ação política mais amplo adotado pelos ativistas para, 
além de produzir resultados judiciais tangíveis, gerar efei-
tos difusos, de mais longo prazo, por meio da exposição 
pública das situações de violação ocorridas em território 
nacional. Dessa forma, o potencial “efeito bumerangue” 
(Sikkink, 2004) do ativismo nos tribunais regionais e inter-
nacionais também pode ser observado no caso norte-ame-
ricano. Aqui, contudo, tal efeito tem se concretizado antes 
pela emergência de novas tensões na política (politics) 
nacional do que pela efetividade do DIDH sobre as polí-
ticas públicas (policies) do país, adotadas pelo Legislativo, 
agentes do governo ou Cortes.

Desse modo, se os resultados confirmam um diagnós-
tico realista sobre a baixa capacidade de o regime interna-
cional dos direitos humanos conformar o comportamento 
do ator hegemônico na região, a perspectiva da mobili-
zação coletiva nos permitiu iluminar processos políticos 
nos quais o ativismo pela expansão e efetivação dos direi-
tos humanos tem sido capaz de potencializar e amplificar 
suas demandas nas instituições regionais, o que amplia sua 
capacidade de provocar mudanças na política do país.
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é professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 
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ATUANDO SOZINHO? GOVERNOS, SOCIEDADE CIVIL 
E REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL*

Andrés Serbin

* Este artigo, “Playing alone? Governments, civil society and regionalism in South Ameri-
ca”, foi traduzido por Florencia Mendes Ferreira Costa.

O processo político da América do Sul abriu-se por si só a con-
testações. Após o 11 de Setembro de 2001, enquanto o projeto  
da Alca (Área de Livre Comércio das Américas) começou a se  
desintegrar, a política externa dos Estados Unidos mudou 
seu foco estratégico e perdeu o interesse pela região. Mas, 
ao mesmo tempo, a eleição de um amplo leque de governos 
progressistas e de centro-esquerda na América Latina e no 
Caribe acabou virando o jogo. Enquanto os governos assumi-
ram muitas demandas das organizações da sociedade civil, o 
novo cenário não necessariamente reteve os mesmos espaços 
para a participação de cidadãos na reconstrução do regiona-
lismo da América do Sul. Este artigo pretende analisar a atual 
dinâmica do regionalismo na América Latina e no Caribe, um 
projeto que tem como objetivo reverter o legado de exclusão 
do Consenso de Washington, mas carece de uma estratégia 
coerente e coordenada para a sociedade civil no estabeleci-
mento e na implementação de agendas regionais. 
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Iniciativas como Unasul (União de Nações Sul-America-
nas), Alba-TCP (Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América – Tratado de Comércio dos Povos) e a recém-criada 
Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos 
(Celac), estabelecida formalmente em 2011, constitui uma 
manifestação de política regional transformadora que tem 
sido caracterizada como pós-liberal, pós-comercial ou como 
regionalismo pós-hegemônico (Sanahuja, 2010a; Riggirozzi, 
2010; Riggirozzi e Tussie, 2012). Este artigo desafia várias 
suposições relacionadas a essas iniciativas, argumentando 
que há questões não resolvidas associadas com caracterís-
ticas pendentes de coordenação entre atores no processo 
de formulação e de implementação de uma agenda regio-
nal. Além disso, a interação entre cidadãos e movimentos 
sociais, por um lado, e entre governos e partidos políticos, 
por outro, sofre, no momento, de graves deficiências. 

Nós argumentamos que essas deficiências são eviden-
tes na ausência de mecanismos institucionalizados e nas 
restrições à participação popular, o que agrava o déficit 
democrático nos projetos regionais. Os principais fóruns 
de participação de cidadãos, as cúpulas sociais realizadas 
paralelamente ou em coordenação com cúpulas intergo-
vernamentais têm sido gradualmente abandonados. Esse 
abandono decorre tanto de políticas lideradas pelos Esta-
dos como de um processo de atraso de adaptação do ativis-
mo hemisférico, que surgiu para rejeitar principalmente o 
neoliberalismo exposto pela Alca. 

Com a falência da Alca como projeto liderado pelos Esta-
dos Unidos e o advento de políticos esquerdistas nacionais, 
escalonados em nível regional, organizações da sociedade 
civil se desviam de um papel de alta visibilidade para fazer 
resistência a compromissos ambíguos. Como resultado, a 
construção do consenso regional para institucionalizar espa-
ços de participação tem sido seriamente obstruída, e quando 
ocorre o consenso, sua institucionalização é cada vez mais 
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vertical. Além disso, o processo como tal não responde à con-
tínua redemocratização, nem às demandas e expectativas dos 
ativistas. Isso, por sua vez, aprofunda o déficit democrático 
de organizações intergovernamentais. Nesse contexto, anali-
samos características distintas da evolução da sociedade civil 
no cenário político regional, suas fraquezas, desvantagens e 
pontos fortes; os atores sociais que surgem no processo de 
construção da cidadania na região e os obstáculos que eles 
encaram. Finalmente, analisamos o alcance da participação 
dos cidadãos na agenda regional através de mecanismos exis-
tentes e suas limitações, a fim de abordar a questão-chave que 
levantamos neste artigo: há hoje uma participação efetiva dos 
cidadãos nas diferentes questões regionais, que contribua 
para superar o déficit democrático?

De um regionalismo aberto ao pós-liberal: agendas 
sociais, cartas sociais ou meras cartas de intenção?
Entre os anos 1990 e a primeira década deste século, a 
maioria dos acordos regionais foi acolhida como parte inte-
grante do que foi identificado como “regionalismo aberto”. 
O termo “aberto” refere-se à aceitação de reformas orien-
tadas para o mercado e à liberalização da economia, base 
dos acordos regionais entre países que, em muitos casos, 
lutavam pela sobrevivência financeira. Políticas de compe-
tição, harmonização e competitividade são os mantras dos 
arranjos de integração como a Comunidade Andina de 
Nações (CAN), o Nafta, o Mercosul e um novo continenta-
lismo abraçado pelos Estados Unidos na promoção da Alca. 
Esses processos foram conduzidos pelo Estado com o objeti-
vo de incorporar a regionalização e a globalização como um 
projeto de governança e eventualmente incluía a participa-
ção dos setores privados e de organizações empresariais. As 
políticas sociais foram, na melhor das hipóteses, marginais, 
e, na pior, ausentes. Pontos de vista sociais eram divulgados 
ativamente pelas redes de organização da sociedade civil, 

296-327_13092-LuaNova90_af4.indd   299 12/5/13   4:07 PM



300

Lua Nova, São Paulo, 90: 297-327, 2013

Atuando sozinho? Governos, sociedade civil e regionalismo na América do Sul

muitas vezes por meio de campanhas e se fazendo ouvir em 
fóruns sociais, nos quais poderiam gerar debates e estabele-
cer um diálogo com os governos e as organizações intergo-
vernamentais para tratar de questões diferentes das agen-
das regionais. O caráter apolítico da integração em muitos 
casos, a natureza da política neoliberal enraizada na elite 
política em vários cenários domésticos e a exclusão socio-
econômica definiram um limite para a influência final das 
cúpulas sociais.

Desde o início dos anos 2000, a nova fase do regiona-
lismo vem apresentando distintiva repolitização da agenda, 
com deslocamento do foco central do processo de integra-
ção, que passou das questões comerciais e econômicas a 
assuntos mais políticos (Battaglino, 2012; Riggirozzi, 2012; 
Saguier, 2012). Esse é um “retorno à política” tanto quanto 
um “retorno do Estado” nas políticas sociais e de desenvol-
vimento. Esse “retorno ao Estado” deve-se à retomada de 
fortes visões nacionalistas, que revitalizam os conceitos tra-
dicionais de interesse nacional e de soberania, em desacor-
do com as exigências da integração regional e da necessi-
dade de reconhecer e produzir as normas supranacionais 
(Serbin, 2010). Há um terceiro “retorno” relacionado com 
esses dois e, em particular, com a legitimidade dos governos 
e da promoção de uma agenda social de cima para baixo: o 
“retorno à agenda de desenvolvimento”, que inegavelmen-
te vai contra o Consenso de Washington e suas fórmulas 
para uma unidade neodesenvolvimentista (Sanahuja, 2012;  
Serbin, Martínez e Ramanzinni, 2012).

A esses três “retornos” fundamentais, devemos adicio-
nar a priorização de novas questões na agenda regional, 
que incluem, por um lado, a preocupação com a criação 
de políticas e instituições comuns, a cooperação em setores 
não comerciais, maior ênfase no contexto social e nas assi-
metrias existentes. No entanto, há um foco na infraestrutu-
ra regional, nas questões relacionadas à energia, finanças e 
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segurança, uma vez que elas começaram a aparecer no tra-
tado constitutivo da Comunidade Sul-Americana de Nações 
(CSN), que precedeu a Unasul (Riggirozzi, 2012; Carciofi, 
2012; Trucco, 2012). Além disso, há um crescente interesse 
na cooperação sul-sul, tanto por parte da nova arquitetura 
regional emergente, em especial nos casos do Brasil e da 
Venezuela, como por parte de uma série de iniciativas entre 
países do Sul Global, orientados para uma estratégia de pro-
jeção inter-regional e global.

O Estado recuperou a legitimidade como princi-
pal motor das iniciativas de integração mediante acordos 
intergovernamentais, através dos quais os governos visam à 
construção de uma comunidade política regional por meio 
do diálogo permanente e da concertación. A construção do 
consenso intergovernamental como um instrumento privi-
legiado para decisões regionais torna-se, frequentemente,  
um obstáculo para a consolidação de uma arquitetura 
regional mais sólida e de um conjunto de normas institu-
cionais supranacionais. Nesse sentido, as organizações que 
afloram podem ter uma abordagem reativa e/ou de defe-
sa para as suas relações com os Estados Unidos, ambas por 
causa da ameaça de uma intervenção histórica hegemônica 
ou de sua influência avassaladora na região. Como mencio-
nado por Cooper e Heine (2009, p.303), “[...] a apreensão 
acerca do poder coercitivo dos Estados Unidos – se ele está 
agindo sozinho ou através de representantes – permanece 
implantada na mentalidade coletiva da região”. De fato, 
para melhor ou para o pior, os Estados Unidos ainda são 
uma referência fundamental nesses processos e continuam 
a exercer influência, mesmo assumindo diferentes papéis, 
sobre a criação de organizações de integração, dando conti-
nuidade e força renovada à soberania.

O retorno do Estado, da política e do desenvolvimento  
para a construção regional, no entanto, expressa o desa-
fio mais intrigante. Enquanto o Estado está se tornando o 
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ator mais proeminente no processo e a agenda não é mais 
liderada pelo comércio, atores não estatais, como organiza-
ções da sociedade civil e empresas, são relegados a posições 
menos influentes nas negociações, mal ultrapassando os 
chamados mecanismos de consulta, que não monitoram ou  
acompanham os compromissos do governo. O paradoxo é 
explicado pelo fato de que um papel mais ativo do Estado 
implica não só a revitalização de sua capacidade de formular 
e implementar políticas sociais (eventualmente deixando 
de delegar parcialmente sua implementação para as orga-
nizações da sociedade civil), mas também o retorno à sua 
visão centrada com relação ao papel desempenhado pela 
sociedade civil. Na verdade, em muitos casos, parece haver 
dificuldades em reconhecer um papel para os cidadãos 
organizados (com exceção dos sindicatos), aumentando  
o déficit democrático na política regional. Nesse sentido, o 
potencial de expansão dos espaços públicos deliberativos, 
que leva a uma cidadania nacional mais informada, não se 
traduz em espaços institucionais e recursos regionais. 

Além disso, a repolitização das agendas regionais nessa 
fase restringe o novo processo regional a atores políticos tra-
dicionais, como os governos e os partidos políticos, e tende 
a rejeitar a inclusão de jogadores apartidários da sociedade 
civil, excluindo ou ignorando as redes regionais das organiza-
ções da sociedade civil, que, no passado, promoveram clara-
mente agendas anti-hegemônicas com alto potencial de con-
teúdo antissistêmico. Essa afirmação deve, obviamente, ser 
matizada se levarmos em conta o surgimento de novos joga-
dores, como os movimentos indígenas, os grupos ambienta-
listas e organizações que, como ilustrado pela Conferência 
Mundial dos Povos sobre Mudança Climática e os Direitos da 
Mãe Terra, realizada em Cochabamba, em dezembro 2010, 
conseguiu gerar interlocuções eficazes em ambientes multi-
laterais regionais (Foster, 2010). No entanto, as críticas de 
organizações da sociedade civil às organizações intergoverna-
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mentais e aos novos fóruns de países emergentes não leva em 
consideração a relação entre o novo papel do Estado e uma 
nova importância ligada à soberania popular na formulação 
de políticas e estratégias regionais.

Paradoxalmente, a bandeira do desenvolvimento foi 
retomada pelo Estado, muitas vezes à custa do trabalho 
anterior de organizações e redes da sociedade civil, que 
tinham sido as únicas protagonistas nesse campo durante os 
anos 1980 e 1990. Como apontado em um relatório recente, 
“[...] de maneiras diferentes e sob diferentes abordagens, 
nos últimos anos o Estado recuperou seus investimentos e 
sua presença no campo social; ele passou da posição neoli-
beral, que o alienou de suas responsabilidades sociais, para 
a prática política na qual recuperou seu papel central como 
um ator social”1.

Também é digno de nota, como argumentado acima, 
que essa abordagem centrada no Estado reative a imposição  
de “cima para baixo” das agendas sociais sem a participação 
da sociedade civil, tanto nacional quanto regionalmente. 
Os programas sociais desenvolvidos nesse contexto, por um 
lado, recuperam e reforçam o clientelismo político, enquan-
to, por outro, são direcionados para os mesmos setores que 
originaram importantes movimentos sociais nas décadas 
recentes e têm contribuído para aliviar a pobreza, o que 
dificulta, no entanto, seu crescimento autônomo (Zibechi,  

1 Conforme argumentado no mesmo relatório: “Isso reformula o papel das or-
ganizações da sociedade civil: uma coisa é agir em um contexto onde o Estado 
é ausente e retraído, outra é agir em um contexto onde o Estado é o centro do 
investimento social. É, antes, o exercício de um amplo e diversificado conjunto de 
funções que ajudam, complementam, controlam ou exigem que o Estado cum-
pra as suas obrigações: como alavancas organizadas da sociedade que reivindicam 
direitos, demandam qualidade de serviço e cobertura adequadas, participam na 
concepção de políticas públicas que canalizam corretamente os recursos públicos, 
criam e testam inovações para a resolução de problemas etc. [...] A esse respeito, 
é claro que as organizações da sociedade civil reivindicam papel de atores e par-
ceiros do desenvolvimento. Sua capacidade e habilidades são consideradas pobres 
quando elas são percebidas apenas como operadoras para a implementação de 
políticas e projetos desenhados por outros” (Alop, 2010, p.12). 
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2009, p.254). Além das dificuldades políticas associadas 
com a construção de um consenso e de um novo imaginário 
sobre a criação de uma “América do Sul”, de um “Grande 
Caribe” ou de um espaço “latino-americano” por novos líde-
res políticos da região, a participação da sociedade civil é 
afetada pelos legados de processos de tomadas de decisões 
restritas e políticas tecnocráticas, que se aprofundaram na 
década de 1990, como consequência de uma “mercantiliza-
ção da democracia” (Grugel, 2009).

A gestão dos assuntos estrangeiros, a integração 
internacional e as decisões de cooperação foram bastan-
te monopolizadas pelo Poder Executivo (se não direta-
mente pelo presidente), sem passar por um debate pelas 
comissões parlamentares pertinentes ou por um plebisci-
to amplo ou referendo. Ademais, muitas vezes essas deci-
sões foram tomadas em resposta a pressões e influências 
do poder privado e de grupos de lobbies políticos. Um 
exemplo deste último foram as reações havidas em todo o 
continente diante das negociações para a criação da Alca, 
que foi fortemente rejeitada pelos trabalhadores rurais e 
agrícolas, por vários sindicatos e por muitas organizações 
e redes sociais com diferentes posições ideológicas, que 
se reuniram para formar um movimento anti-Alca, intima-
mente associado com as crenças antineoliberais e antiglo-
balização (Serbin, 2001; Saguier, 2007, 2008).

Essa abordagem política tornou-se insustentável já que 
as consequências econômicas e sociais das reformas neolibe-
rais evidenciaram que, apesar do crescimento econômico,  
a desigualdade social, a exclusão e a pobreza continuavam a  
fazer pressão. Mesmo as instituições financeiras interna-
cionais, apoiadoras das reformas neoliberais, reconhecem 
esses limites. Tanto o Banco Mundial como o Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID) começaram a des-
tacar a necessidade de associar as reformas com as políticas 
de desenvolvimento de inclusão, com o objetivo de aliviar a 
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distribuição desigual da riqueza na região. Essa tendência 
também levou à revisão do papel do Estado em termos de 
políticas sociais e à necessidade de enfatizar o papel dos ato-
res sociais em desenvolvimento (incluindo a participação 
ativa das organizações e redes da sociedade civil), para pro-
mover a transparência nas ações governamentais e aplicar 
plenamente o Estado de Direito, através da implementação 
de reformas políticas que consolidem a estrutura institucio-
nal do Estado (Equipo de Sociedad Civil, 2007).

Mas a verdadeira mudança veio como resultado dos 
governos recém-eleitos dentro de um amplo espectro de 
pontos de vista politicamente progressistas e com novos 
compromissos sobre a responsabilidade do Estado (Arson 
et al., 2007; Cameron e Hershberg, 2010). Esse reconheci-
mento também influenciou o surgimento de uma nova for-
ma e de um novo conteúdo para a integração regional, que 
incluiu o regionalismo mais justo e socialmente inclusivo, 
presumivelmente envolvendo a participação empenhada 
dos cidadãos no processo de transição da abordagem neo-
liberal para novos esquemas desenvolvimentistas, com base 
em um papel mais ativo do Estado. Na verdade, a introdu-
ção de uma agenda social com sua inerente preocupação 
de combater a exclusão não resultou no desenvolvimento 
de uma nova visão sobre a construção de uma cidadania 
regional, social e supranacional, redefinindo o papel dos 
cidadãos nessa construção de processos da nova arquitetu-
ra de integração regional.

Vários exemplos dessa situação podem ser encontrados  
na CAN, na qual a proliferação de acordos e resoluções 
para promover uma agenda social não conta com o vigo-
roso envolvimento dos cidadãos, com o compromisso com 
o processo de integração e mecanismos institucionais que 
permitam a sua implementação. Outro exemplo pode ser 
encontrado no Mercosul, onde o Fórum Econômico e 
Social, criado por decisão intergovernamental e impulsio-
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nado desde o início do século XXI, inicialmente confinou, 
em muitos casos, o envolvimento do cidadão a uma agenda 
predefinida e a uma visão corporativa e tripartite focada na 
interação entre o governo, as organizações empresariais e 
os sindicatos. Nesse caso, organizações e redes de cidadãos 
foram muitas vezes deixadas de lado (Podestá et al., 2002).

A ascensão de agendas progressistas e de governos de  
esquerda abriu uma oportunidade para a construção  
de novos consensos sobre o envolvimento dos cidadãos no 
projeto de integração regional, como visto na ênfase dada 
por alguns governos sobre a necessidade de promover e 
aprovar a Carta Social das Américas2. Os sinais mais promis-
sores são evidentes no aumento da capacidade das redes 
regionais da sociedade civil para formular e implementar 
agendas proativas, a fim de promover a integração regional. 
Essas redes incluem iniciativas como a Aliança Social Con-
tinental, que surgiu originalmente ancorada na resistência 
ao Nafta3; a Mesa de Articulação de Associações e Redes 
de Organizações não Governamentais da América Latina 
e do Caribe4; focada principalmente em estabelecer víncu-
los com os governos sobre temas regionais no âmbito de 
fóruns, encontros e diálogos com os presidentes e ministros; 
o Fórum da Diplomacia Cidadã5; destinado a fazer lobby e 

2 Por iniciativa da delegação venezuelana, durante as sessões regulares da XX-
XIV Assembleia Geral da OEA, em 2004, o Conselho Permanente e a Comissão 
Executiva Permanente do Conselho Interamericano de Desenvolvimento Integral 
(Cepcidi) foram chamados para elaborar um projeto de Carta Social das Américas 
e um plano de ação sobre inclusão. Um relatório da Cepcidi, de 2 de setembro 
de 2010, afirmou que a conclusão da seção normativa da Carta Social continha 
progressos: uma proposta para um preâmbulo e uma proposta de diretrizes para 
a ação e implementação da Carta com a intenção de tê-la aprovada antes do final 
de 2010, no “Informe Final del Presidente del Grupo de Trabajo Conjunto del 
Consejo Permanente y la Cepcidi sobre el Proyecto de Carta Social de las Américas 
(para el período entre enero y julio de 2010)”, CP OEA/Ser.G, CP/doc. 4510/10, 
de 9 de setembro de 2010.
3 Disponível em: <http://www.asc-hsa.org>.
4 Disponível em: <http://www.mesarticulacion.org> e <http://www.alop.org>.
5 Disponível em: <http://www.forodiplomaciaciudadana.org>.

296-327_13092-LuaNova90_af4.indd   306 12/5/13   4:07 PM



307

Andrés Serbin

Lua Nova, São Paulo, 90: 297-327, 2013

influenciar a agenda da OEA e de um conjunto de organiza-
ções regionais e sub-regionais; o Congresso Bolivariano dos 
Povos6, desenvolvido em torno de uma agenda de oposição 
ao neoliberalismo, à Alca, e ao poder hegemônico dos Esta-
dos Unidos, e claramente identificado com a Alba (como 
membro de seu Conselho de Movimentos Sociais); um con-
junto de iniciativas da sociedade civil e redes sub-regionais 
no caso da América Central7 e “Somos Mercosul”8.

Apesar de um cenário mais otimista em termos de ati-
vismo dos atores sociais, ainda existem dificuldades que 
se relacionam com a tradição de hiperpresidencialismo 
na construção e negociação do regionalismo. Espaços 
institucionalizados para a interação entre os governos e 
as organizações regionais e os fóruns de integração estão 
ainda em fase embrionária, enquanto, nacionalmente, 
Estado e sociedade civil negociam os termos de autono-
mia e fortalecimento desta última (Norris, 2011). As pró-
prias organizações da sociedade civil estão enfrentando 
um grande desafio para definir quem são os interlocuto-
res e quais são as principais demandas que definem a sua 
agenda em um mundo pós-Alca.

A sociedade civil regional é representada por um con-
junto de redes e alianças seriamente fragmentado e atomi-
zado pela diversidade de atores e pelos interesses diversos  
que representam. Além do objetivo geral de promover  
e defender os bens comuns regionais, essas redes e alianças  
demonstram sérias dificuldades quando tentam articular 
uma voz e posição comuns, principalmente quando têm 
de lidar com diversidade de governos e de tecnocratas 
nacionais, que, às vezes, evidenciam conflitos de interesse 
entre Estado e governo (Altinay, 2011). 

6 Disponível em: <http://www.minci.gov.ve/noticias-prensa-presidencial/28/9866/
manifiesto_del_congreso_bolivariano>.
7 Disponível em: <http://www.ccsica.org>.
8 Disponível em: <http://www.somosmercosur.org> e <http://www.mrecic.gob.ar>.
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A participação da sociedade civil em projetos regionais: 
o desafio da integração “de cima”
Unasul e Alba são apresentados como “os processos que 
operam em paralelo, mas coordenados”9. Esses novos 
projetos regionalistas, porém, diferem significativamente  
em termos conceituais e objetivos políticos. Essas diferen-
ças tornam difícil prever e avaliar a compatibilidade polí-
tica de seus esquemas de integração. No entanto, ambas 
as iniciativas introduziram na agenda regional dimensões 
sociais e políticas que tinham sido frequentemente dei-
xadas de lado no passado. Assim, os objetivos regionais, 
restritos tradicionalmente ao crescimento econômico, são 
equiparados com aqueles focados na equidade, na inclu-
são social, na justiça e no apelo para o acesso dos cidadãos 
da região aos benefícios potenciais de integração e desen-
volvimento. Além disso, é também evidente que o processo 
não pode ser dissociado da natureza predominantemente 
progressiva de vários governos.

Apesar da crescente relevância da agenda social nos 
processos regionais, também é importante rever o quan-
to Unasul e Alba realmente promovem canais eficazes à 
participação e ao fortalecimento dos cidadãos no processo 
regional. No que diz respeito à Unasul, o empoderamento 
da sociedade civil, originalmente criado na Comunidade 
Sul-Americana de Nações (CSN), foi estruturado pela con-
vocação de cúpulas sociais paralelas. Na segunda Cúpula da 
CSN, em Brasília, mas especialmente na terceira Cúpula,  
em Cochabamba, em dezembro de 2006, as cúpulas sociais 
ocorreram antes da Cúpula Intergovernamental. Durante 
essas cúpulas, vários mecanismos e espaços foram criados 
para diálogo e interação entre os governos, com a parti-
cipação de alguns presidentes e ministros de assuntos 

9 Cf. Statements by the Venezuelan Vice-Minister of Foreign Relations Rodolfo 
Sanz. Disponível em: <http://www.mci.gob.ve>.
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estrangeiros, a fim de apresentar e debater as conclusões, 
recomendações e propostas de fóruns da sociedade civil, 
workshops e grupos de trabalho realizados nas cúpulas 
sociais paralelas10. Além dos diálogos públicos e das mesas-
-redondas com representantes de governo ocorridos no 
encontro de Cochabamba, houve também uma reunião 
especial com ministros para assuntos estrangeiros, demais 
representantes de governo e doze representantes da socie-
dade civil, onde foram apresentadas e discutidas reivindica-
ções e recomendações das organizações da sociedade civil 
intencionando uma integração democrática e mais justa11.

Uma evidência importante da incidência efetiva das 
organizações da sociedade civil foi a iniciativa de mudar o 
nome da CSN para Unasul, sugerido por seus representantes 
no encontro de Cochabamba, e mais tarde retomada pelo 
presidente Hugo Chávez na Cúpula de Energia, realizada 
em Porlamar, em 2007 (Acuña Montero, 2007). No entanto, 
independentemente do novo nome para a organização sul-
-americana, a Cúpula Social de Cochabamba mostrou que 
as organizações da sociedade civil estavam profundamente 
preparadas e mais do que capazes de apresentar propostas 
e recomendações aos governos. Durante os fecundos diá-
logos e intercâmbios entre tais organizações e governos, as 
recomendações e propostas chegaram aos chefes de Estado 
e autoridades presentes no encontro governamental (CSI-
-ORIT, 2007). Alguns analistas (Gudynas, 2006) apontaram 
inclusive que a organização, o programa, os resultados e as 
atividades da Cúpula Social acabaram por ser mais eficazes 
e assertivos do que os da Cúpula Intergovernamental.

10 Cf. Statements by the Venezuelan Vice-Minister of Foreign Relations Rodolfo 
Sanz. Disponível em: <http://www.mci.gob.ve>.
11 Cf. “Manifiesto de Cochabamba. Declaración final de la Cumbre Social promo-
vida por la Alianza Social Continental y el Movimiento Boliviano para la Sobera-
nía y la Integración Solidaria”. Disponível em: <http://www.integracionsur.com>; 
Centro Latinoamericano de Ecología Social (Claes), Montevideo. Disponível em: 
<http://www.comunidadsudamericana.com/cochabamba>. 
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De todo modo, desde a Cúpula de Brasília, as cúpulas 
sociais foram incluídas na estrutura da CSN como uma 
etapa anterior ao diálogo institucionalizado e intercâm-
bio entre sociedade civil e governos. No entanto, esse 
mecanismo foi limitado à esfera das cúpulas e não per-
mite necessariamente o desenvolvimento do intercâm-
bio institucionalizado e sustentado, canais de incidência 
regionais ou a criação de mecanismos para monitorar e 
acompanhar os acordos que foram alcançados. Em vez 
de mecanismos permanentes de participação da socieda-
de civil ligados às organizações regionais, esse mecanis-
mo visa realizar tais trocas e diálogos nacionalmente em 
fóruns entre as Cúpulas das Américas, de acordo com o 
nível de receptividade e aceitação de cada governo.

No entanto, a criação da Unasul, em 2008, parece ter pos-
to fim às cúpulas sociais. Após a maratona da Cúpula Intergo-
vernamental realizada na Costa do Sauípe (Brasil), em dezem-
bro de 2008, as diferentes cúpulas intergovernamentais e as 
reuniões técnicas, realizadas atualmente não incluem cúpulas 
sociais preliminares e espaços de interação entre a socieda-
de civil e os governos. Apesar de o Tratado Constitutivo da 
Unasul repetidamente se referir à participação cidadã como 
um elemento essencial à sustentação e ao fortalecimento da 
democracia, ele não cria espaços institucionalizados e meca-
nismos para essa participação durante as cúpulas presiden-
ciais ou no âmbito dos diferentes conselhos criados pelo Tra-
tado, incluindo o Conselho de Defesa Sul-Americano (Serbin,  
2011; Rodrigues e Rodrigues, 2011). Recentemente, em 
novembro de 2012, foi criado no âmbito da Unasul um Foro 
de Participação Cidadã.

Desde o Fórum Social das Américas, organizado 
em Caracas em janeiro de 2006, até o mais recente, em 
Assunção, em 2010, as propostas apresentadas por redes e 
organizações da sociedade civil e dos movimentos sociais, 
especialmente no que diz respeito à integração regional, 
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têm sido deslocadas para esse fórum, realizado em dife-
rentes locais, separadamente das reuniões e cúpulas inter-
governamentais. Dada a predominância da administração 
inclinada à esquerda dentro da Unasul, provavelmente os 
mecanismos mais avançados de consulta – mas não de par-
ticipação e fortalecimento – da sociedade civil12 têm sido 
desenvolvidos no âmbito do Mercosul, tanto em termos de 
presença e possível defesa dos direitos civis da sociedade e  
de redes e organizações dos cidadãos, como na criação  
e desenvolvimento de mecanismos parlamentares regio-
nais (Alemany e Leandro, 2007).

Nesse sentido, além dos mecanismos já mencionados, 
como o Fórum Econômico e Social, podemos encontrar a 
Comissão Sócio-Laboral do Mercosul, o Subgrupo de Tra-
balho, Emprego e Assuntos de Segurança Social, a Reunião 
Especializada da Mulher e a Reunião Especializada sobre 
Agricultura Familiar do Mercado Comum do Sul. Além disso, 
encontramos também a Reunião Especializada de Coopera-
tivas do Mercosul, no âmbito do Grupo do Mercado Comum 
e do Grupo de Alto Nível para Estratégia de Crescimento do 
Emprego no Mercosul, e a Reunião de Autoridades em Direi-
tos Humanos do Mercosul e Estados Associados, no âmbito 
do Conselho do Mercado Comum (Alemany, 2008). Junta-
mente a esses mecanismos, a inclusão de uma agenda social 
no Mercosul, por governos progressistas dos Estados-mem-
bros, criou as condições, no âmbito do Programa de Empre-
go 2004-2006 promovido pelo Brasil, para o Conselho do 
Mercado Comum “[...] promover aumento na participação 
da sociedade civil no processo de integração” (ibid., p. 145). 
Foi nesse contexto, durante a Cúpula de Chefes de Estado 

12 Como Alemany e Leandro (2007, p.113-35.) observam, “Uma visão de participa-
ção mais compreensível é uma visão operacional, na qual atores da sociedade civil 
não são consultados em questões específicas, mas tornam-se parte de um sistema 
de monitoramento, de tomada de decisões, ou seja, de influenciar decisões em 
políticas regionais”. 
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do Mercosul, realizada em Córdoba, em julho de 2006, que 
o fórum Somos Mercosul foi criado, como resultado de uma 
série de reuniões prévias com um grupo de atores sociais 
envolvidos nesses grupos e comissões, bem como em outros 
organismos.

O Somos Mercosul é uma iniciativa pública lançada 
durante a presidência pro tempore do Uruguai no Mercosul, 
em 2005, com o apoio da Fesur (Fundação Friedrich Ebert 
no Uruguai), com o objetivo de envolver os cidadãos no 
processo de integração regional. Visa à criação de espaços 
de debate entre sociedade civil e governo, levantamento de 
reivindicações e encaminhamento, participação nos proces-
sos de tomada de decisão . No entanto, tal participação se 
dá de acordo com os pontos focais dos Ministérios das Rela-
ções Exteriores de cada país-membro do Mercosul13, o que 
significa que “[...] este canal de participação da sociedade 
civil ainda é organizado pelos governos dos cinco países” 
(Alemany e Leandro, 2007, p. 147). Contudo, essa inicia-
tiva permitiu que a primeira Cúpula Social do Mercosul 
fosse promovida pelo Brasil nos dias 13 e 14 de dezembro 
de 2006, em Brasília, durante a presidência pro tempore do 
Uruguai com o objetivo de aumentar a participação da  
sociedade civil e promover um Mercosul político, produ-
tivo e cultural no âmbito da XXXI Cúpula de Chefes de 
Estado do Mercosul. Foi aplicada uma metodologia par-
ticipativa semelhante à adotada nas Cúpulas Sociais da 
CSN, com diversos atores, que, por meio de diferentes 
grupos de trabalho, foram capazes de elaborar um rela-
tório com uma série de recomendações, apresentado ao 
encontro intergovernamental.

Juntamente com “Somos Mercosul” e a implementa-
ção formal da Cúpula Social, como um componente essen-

13 Na Argentina, um Conselho Consultivo da Sociedade Civil foi criado e é coorde-
nado por uma seção especial do Ministério das Relações Exteriores.
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cial de comunicação e interface entre governos e socie-
dade civil sobre tópicos de agenda regional, o Mercosul 
abrange o Fórum Consultivo de Municípios do Mercosul e 
do Parlamento do Mercosul,14 criado em Montevidéu em 
maio de 2007, com 81 representantes, designados pelos 
governos dos Estados-membros. Durante a primeira ses-
são, o Parlamento declarou que as cúpulas sociais, além 
das reuniões do Mercosul Produtivo e Social,15 eram de 
“interesse regional”, refletindo a crescente preocupação 
dos atores políticos em alcançar uma relação consistente e 
fluente com os atores sociais.

Apesar das limitações, a estrutura complexa para a 
participação da sociedade civil no Mercosul não é acom-
panhada por outras organizações regionais (Silva, 2006). 
No entanto, como mencionado acima, em anos anteriores, 
houve uma tendência perceptível no sentido de permitir 
que as Cúpulas Sociais se tornassem periodicamente o 
fórum de escolhas para a interlocução e o diálogo com os 
governos, junto com os parlamentos regionais, componen-
te importante da estrutura da organização regional.

Entretanto, o efeito que esses mecanismos podem ter em 
termos de incidência, participação e acompanhamento das  
decisões da agenda regional e para o desenvolvimento  
das políticas públicas resultantes ainda será avaliado, prin-
cipalmente no que se refere a parlamentos regionais, cujas 
decisões são geralmente não vinculantes, a menos que a 
estrutura judicial supranacional seja desenvolvida, como 
no caso da Comunidade Andina de Nações (CAN), que, de 
fato, não é muito eficaz (Podestá et al., 2000). O monitora-
mento e acompanhamento das decisões e acordos alcançados 
nessas cúpulas pelas organizações e redes da sociedade civil 

14 Vale notar que, na moldura da admissão da República Bolivariana da Venezuela, 
este espaço originou fortes discrepâncias e confrontações, particularmente no que 
tange à acreditação de sindicato.
15 Disponível em: <http://www.somosmercosur.org>.
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continua sendo um problema sem solução. A sustentabilidade 
e continuidade desses esforços está fortemente condicionada 
à disponibilidade de recursos, favorecendo algumas organiza-
ções sindicais e cooperativas, mas não a totalidade das redes da 
sociedade civil e organizações, muitas das quais dependem de 
financiamento externo de agências de cooperação e organiza-
ções não governamentais internacionais.

Todavia, as estruturas de participação da sociedade civil 
do Mercosul e da CSN, em geral, têm sido amplamente criti-
cadas pelos que tem pontos de vista mais radicais. Alguns afir-
mam que elas respondem a interesses específicos nacionais.  
Apontam, por exemplo, que, apesar do fato de a implemen-
tação da Alca ter sido abandonada, isso não aconteceu ape-
nas devido às ações dos movimentos sociais, mas porque, 
em última análise, o Brasil e a Argentina não podiam obter 
concessões suficientes para as exportações de suas indús-
trias agrícolas (Fritz, 2007). A partir de uma posição mais 
extrema, alguns afirmam que as origens neoliberais da CSN 
devem ser rejeitadas e, mais importante, que a convergên-
cia da CAN/Mercosul e a Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) devem ser 
contestadas. Isso porque eles favoreceriam interesses do 
capital transnacional e do aprofundamento das divisões 
sociais (Valencia, 2006). Esses mesmos críticos disputam 
os mecanismos de participação do Mercosul, da CAN e da 
própria Cúpula Social de Cochabamba (Valencia, 2006). 
Do seu ponto de vista, tanto o Mercosul como a CAN são 
programas da “classe dominante”, por falta de legitimidade 
social, independentemente do fato de alguns ativistas pro-
moverem um “Mercosul com conteúdo social” (Katz, 2006, 
p.64). Da mesma forma, os ativistas de outros movimentos 
sociais afirmam que, no processo de integração regional, 
“os movimentos sociais devem manter-se independente de 
qualquer governo, mesmo aqueles que são o resultado dos 
esforços desses movimentos” (Fritz, 2007, p.7).
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Finalmente, é digno de nota, como já enfatizado anterior-
mente, o fato de as estruturas do Mercosul ainda não terem 
encontrado um paralelo em termos de participação cidadã 
dentro da estrutura emergente da Unasul. Desde sua criação, 
ficou claro pela sua evolução, que a Unasul é um organismo 
intergovernamental, com um foco claramente político, em 
que uma maior importância é dada às decisões e ao desem-
penho dos governos dos Estados-membros, apesar das muitas 
referências feitas em seus documentos e declarações sobre a 
necessidade de promover uma agenda social e uma renovação  
das estratégias de desenvolvimento, juntamente com uma 
crescente participação dos cidadãos. De fato, na Unasul, ainda  
existem mecanismos não estabelecidos para a participação 
dos cidadãos, enquanto as cúpulas sociais tornaram-se um 
espaço marginal influente e não eventualmente dissociadas 
das cúpulas e reuniões intergovernamentais.

Quando comparado com as experiências citadas em 
termos de participação da sociedade civil na América do 
Sul, durante a Cúpula na Venezuela, a Alba realizou o pri-
meiro encontro com os movimentos sociais e incorporou 
um Conselho de Movimentos Sociais em sua estrutura 
formal. Na segunda reunião do conselho acontecida em 
janeiro de 2008, antes do sexto encontro16, bem como na 
primeira Cúpula do Conselho dos Movimentos Sociais 
Alba-TCP, realizado em Cochabamba, de 15 a 17 de outu-
bro de 2009, nenhum papel foi atribuído aos órgãos par-
lamentares nacionais ou regionais17. Na verdade, apesar 
do fato de a organização aceitar abertamente as propostas 
dos movimentos sociais, as decisões mais importantes ain-
da são feitas pelos governos, particularmente pelos seus 
respectivos chefes de Estado; o Conselho de Movimentos 
Sociais é subordinado a eles.

16 Disponível em: <http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota>. 
17 Disponível em: <http://www.telesurtv.net/secciones/noticias/nota>.

296-327_13092-LuaNova90_af4.indd   315 12/5/13   4:07 PM



316

Lua Nova, São Paulo, 90: 297-327, 2013

Atuando sozinho? Governos, sociedade civil e regionalismo na América do Sul

Como dito em um relatório, o

Tratado Alba-TCP foi negociado sem a participação da 
sociedade civil: [...] Projetos relacionados com energia, 
como o Gasoduto do Sul (Gasoducto del Sur) são 
realizados sem a participação do público. Sempre que os 
movimentos sociais são convidados a apresentar propostas, 
como a criação de uma rede regional de empresas 
recuperadas, é porque essas propostas não apresentam 
conflito potencial. Assim, a Alba ainda presta muito pouca 
atenção às propostas da sociedade civil (Fritz, 2007, p.24). 

Especialmente em relação ao Gasoduto do Sul, várias 
organizações ambientais relataram danos à região amazô-
nica e exigiram a suspensão do projeto aos governos da 
Argentina, do Brasil e da Venezuela. Na verdade, e ape-
sar da Cúpula Social de 2007, como já salientado, a Alba 
assimilou várias propostas importantes apresentadas pelos 
movimentos sociais e redes, como a Aliança Social Conti-
nental (ASC). Mas não levou em conta as críticas feitas por 
alguns movimentos sociais ou a participação dos cidadãos 
na implementação de acordos intergovernamentais. Como 
apontado no mesmo relatório, “[...] especialmente em 
relação aos projetos relacionados com a energia – que são 
essenciais para a Alba –, há uma série de vozes críticas que 
não devem ser ignoradas” (ibid., p.13).

Ademais, a VI Cúpula da Alba, realizada em Caracas, em 
janeiro de 2008, à qual a Dominica se uniu, tornando-se o 
quinto membro do bloco, foi precedida por uma reunião 
de movimentos sociais, que incluiu representantes de países 
que não são membros da Alba. No entanto, não há nenhuma  
evidência de que esse Conselho dos Movimentos Sociais 
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ampliado tenha participado do processo de tomada de  
decisão do encontro.18

Mais recentemente, e de acordo com Silva, o Conse-
lho dos Movimentos Sociais foi estruturado em capítulos 
nacionais, geralmente promovidos pelos governos dos dife-
rentes Estados-membros, embora também seja importante 
levar em conta a participação de redes regionais, como o 
Congresso Bolivariano dos Povos e da Coordenação Con-
tinental Bolivariana (Silva, 2011). A Cúpula do Conselho 
dos Movimentos Sociais (em Cochabamba, 2009) teve 
por objetivo “[...] permitir a participação direta dos movi-
mentos sociais nos vários mecanismos de cooperação e de  
solidariedade”, e ficou alinhada com os principais objeti-
vos e princípios da Alba-TCP, como um processo de inte-
gração. Além disso, ficou estabelecido que cada seção da  
coordenação nacional entre os Estados-membros da Alba-
-TCP iria “[...] estabelecer a sua própria dinâmica de operar e  
interagir com os governos”, vinculada ao Conselho dos 
Movimentos Sociais. As atividades de cada seção nacional 
seriam coordenadas com os movimentos sociais dentro de 
outros países, que não precisariam ser membros da Alba, a 
fim de fortalecer os programas de desenvolvimento, parti-
cipação e assistência por meio de movimentos sociais. No 
entanto, essa declaração não indica claramente a manei-
ra pela qual os mecanismos de tomada de decisão da Alba 
devem ser coordenados. Basicamente, nesse contexto, as 
propostas sociais ligadas à Alba seriam lançadas ou divulga-
das pelo presidente Chávez através de diferentes reuniões  
sociais, governamentais, intergovernamentais e fóruns, 
eventualmente capitalizando as propostas apresentadas 
por alguns movimentos sociais da região.

Por fim, e apesar do fato de a Alba parecer, como projeto  
em desenvolvimento, um esquema receptivo às propostas 

18 Cf. Declaración Política del Consejo de Movimientos Sociales del Alba-TCP (2008). 
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dos movimentos sociais regionais, especialmente em cone-
xão com a possibilidade de buscar “outra integração” ou 
uma integração alternativa, com base em princípios dife-
rentes daqueles da lógica comercialista e neoliberal segui-
da por programas anteriores, na prática, continua a ser, pelo 
menos, até a presente data, uma iniciativa de cooperação inte-
restatal. Mais precisamente, trata-se de uma iniciativa interpre-
sidencial que mostra a persistência das mesmas limitações e 
um déficit democrático semelhantes aos de outros processos 
de integração.

No entanto, quando se comparam os mecanismos de 
participação social existentes no âmbito da Unasul/Mercosul  
com aqueles existentes na Alba, alguns traços semelhantes  
podem ser encontrados. Um deles consiste na maneira como 
essas organizações estruturam suas ligações com redes da 
sociedade civil e organizações por meio das seções nacio-
nais, que geralmente são superadas pelo desenvolvimento de 
redes regionais ou sub-regionais mais amplas.

No caso da Alba, o mecanismo de participação da socie-
dade civil – o Conselho dos Movimentos Sociais – tem uma 
abordagem mais ampla e inclui redes e movimentos sociais 
extrarregionais. As diferenças na linguagem utilizada por 
ambos os esquemas de integração quando citam a socie-
dade civil, são particularmente reveladoras; enquanto a 
Unasul/Mercosul refere-se à participação do cidadão, sem 
diferenciar atores específicos dentro das organizações da 
sociedade civil e redes, a Alba se refere especificamente aos 
movimentos sociais, suas lutas e mobilizações.

Essa é uma diferença importante, já que a maneira 
como os movimentos sociais são vistos e percebidos den-
tro Alba está fortemente ligada às diferentes campanhas e 
mobilizações sociais contra a Alca, a globalização, o neoli-
beralismo e o militarismo. Já, segundo os documentos da 
Unasul e a experiência do Mercosul, o papel dos cidadãos 
parece apontar para uma participação efetiva de um amplo 
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espectro de redes e organizações, incluindo os diferentes 
movimentos sociais, sem qualquer qualificação ideológica.

Paradoxalmente, e apesar das limitações de sua estrutura  
institucional, os esquemas que apoiaram a Unasul, especial-
mente o Mercosul, parecem incluir mecanismos de parti-
cipação social claramente mais institucionalizados e que 
tendem a facilitar o diálogo e a interface entre governos e 
sociedade civil. Isso não quer dizer que o déficit democrático 
– evidente no processo de tomada de decisão, no acompa-
nhamento dos processos de integração, bem como na falta 
de capacitação da sociedade civil – seja efetivamente supe-
rado. Mas, apesar de todos os seus defeitos e limitações, até 
esta data, esses mecanismos institucionalizados, em conexão 
com a sociedade civil e os órgãos parlamentares existentes 
ou emergentes, parecem ser mais bem alinhados com uma 
abordagem democrática.

Regionalismo pós-liberal, sociedade civil e abordagens 
“regionalitárias”
Em um mundo pós-Alca, várias propostas de integração latino-
-americana surgiram e até mesmo competiram na busca de 
novas definições e significados do regionalismo. Os modelos 
representados pela Unasul e Alba incluem tópicos específicos 
em suas agendas regionais (incluindo produção industrial e 
inserção no mercado internacional, gestão de energia, ques-
tões de cooperação sul-sul, financeiras e de infraestrutura), 
sob diferentes concepções ideológicas e operacionais. Apesar 
das diferenças, ambas as iniciativas são manifestações de uma 
repolitização das relações regionais e de um novo consenso 
em torno de economias políticas inclusivas. Esse é um quadro 
que abre novas possibilidades para o engajamento político 
dos movimentos sociais com uma longa trajetória na políti-
ca da região – uma trajetória que encontrou seu ponto mais 
alto em campanhas de resistência contra a criação da Alca 
(Serbin, 2003).
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O ganho capital em termos de demandas e representa-
ção, porém, agora enfrenta um paradoxo. Como o processo 
da Alca está fora da mesa de discussão, hoje, redes de orga-
nizações não governamentais e movimentos sociais têm de 
encontrar um novo centro, o foco, e até mesmo novos inter-
locutores para os canais de demanda concreta de inclusão 
e desenvolvimento em um contexto em que os paradigmas 
mudaram. O que as organizações da sociedade civil exigem?  
Quem elas representam? A quem elas se opõem e por  
quê? Estas são questões que ganham novos significados, já 
que o espaço e a política regionais passam por profundas 
transformações. No atual contexto, as políticas de desenvolvi-
mento estão sendo adotadas pelos Estados de muitas manei-
ras, substituindo o desempenho anterior das redes sociais e 
das organizações de cidadãos, que costumavam ter um papel 
central na sua implementação durante os anos 1980 e 1990.

Quando o Estado recupera uma posição central entre 
outros atores sociais19, isso reativa o estabelecimento de agen-
das sociais vindas “de cima”, sem a participação da socieda-
de civil, tanto nacional como regionalmente. Na verdade, 
a tensão existente entre a participação das organizações de 
cidadãos (organizações não governamentais e movimentos 
sociais) nos processos de integração e a tomada de decisão 
unilateral por parte dos governos tem crescido como resulta-
do das novas características políticas dos diferentes governos. 

19 Como dito no mesmo estudo: “Isso questiona o papel das organizações da so-
ciedade civil: não é o mesmo agir quando o Estado é ausente e se retirar e agir 
quando o governo está na raiz do investimento social. A ideia é ter um amplo e 
diversificado leque de papeis para ajudar, suplementar, monitorar ou exigir do 
Estado para cumprir suas funções: como alavancas socialmente organizadas para 
reivindicar direitos, exigir qualidade, participação na criação de políticas públicas, 
usar os recursos públicos diretos de uma maneira adequada, criar e experimentar 
inovações de resolução de problemas etc. [...] Assim, é evidente que as organiza-
ções da sociedade civil reivindicam seus papéis como atores sociais e parceiros do 
desenvolvimento social. Acreditamos que a sua capacidade e talento depreciam 
quando eles são apenas vistos como operadores políticos de políticas e de projetos 
elaborados por outros” (Alop, 2010, p. 12).
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Já o déficit democrático nas organizações regionais emergen-
tes se aprofunda em vez de perder sua força, e desaparece 
em decorrência do eventual aumento e do desenvolvimento 
de mecanismos de participação social.

No mundo pós-Alca, os movimentos sociais foram 
capazes de ganhar relevância significativa até a Cúpula 
da CSN (em Cochabamba), onde ocorreram importantes  
trocas entre as organizações de cidadãos em geral, os movi-
mentos sociais em particular, e os governos participantes 
da cúpula oficial. No entanto, após esse ponto alto, depois 
do qual nenhum canal, mecanismo de incidência e de par-
ticipação sustentável foi institucionalizado, a participação 
e o planejamento das cúpulas sociais paralelas diminuíram 
substancialmente, bem como a capacidade da sociedade 
civil para interagir com os governos sobre diferentes temas 
da agenda regional.

Para a crise de identidade e redefinição dos movimentos  
sociais diante de novos projetos regionalistas que abraçam 
alternativas ao neoliberalismo, há também o legado de 
canais institucionais fracos de comunicação e participação 
em organizações regionais, que afetam as perspectivas de 
inclusão cidadã, como Unasul e Alba. No caso da Unasul, 
ainda resta analisar as perspectivas da Cúpula dos Povos, 
ou iniciativas similares das organizações da sociedade civil 
do sul, que tenham tido alguma influência na demanda de 
canalização no Mercosul. No caso da Alba, é o Conselho  
de Movimentos Sociais, integrado à sua estrutura emergen-
te, que pode encontrar mecanismos eficazes para a parti-
cipação dos cidadãos na formulação de políticas regionais.

Tal como está, o Conselho de Movimentos Sociais não 
tem influência direta sobre os processos de tomada de deci-
sões presidenciais e tende a agir mais para legitimar as inicia-
tivas adotadas por governos e organismos intergovernamen-
tais, tanto nas esferas políticas e ideológicas, como nas sociais 
e econômicas. Independentemente do fato de algumas das 
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propostas feitas pelos movimentos sociais terem sido incor-
poradas na agenda da Alba, especialmente através das ini-
ciativas da Aliança Social Continental (ASC), a relação entre 
organizações sociais, instâncias de tomada de decisão da Alba 
e implementação de programas sociais (missões sociais) per-
manece vaga e altamente ideológica.

Finalmente, devemos destacar que dentro da Unasul20 
e da Alba (Ramis, 2009), como afirma um documento 
publicado recentemente por organizações sociais, apesar 
das diferenças e variações existentes entre as diversas ini-
ciativas de integração em análise, temos de reconhecer 
que todas essas iniciativas oferecem um espaço restrito à 
participação e ao apoio de outros atores sociais e políti-
cos, além dos próprios Estados-membros. As diferenças 
estão principalmente ligadas ao grau de institucionaliza-
ção democrática alcançada através de espaços nos quais os 
governos podem abrir e promover o diálogo e a consulta 
a organizações da sociedade civil para criação de mecanis-
mos institucionalizados que permitam sua participação.

Parece que, até que tais espaços e mecanismos sejam 
expandidos e melhorados, o déficit democrático histórico 
em processos regionais intergovernamentais vai desafiar a 
possibilidade de uma “integração alternativa”, como propos-
to pelos movimentos sociais no Fórum Social das Américas, 
realizado em Caracas, em janeiro de 2006. Ainda não está cla-
ro se essa nova integração vai finalmente refletir os interesses 
governamentais e as conjunturas (mesmo no caso de gover-
nos progressistas), ou se ela será desenvolvida de acordo com 
os interesses dos seus povos, permitindo-lhes participar em 
debates sobre os significados políticos de tal integração. 

Tais questões lançam dúvidas sobre como e em que 
medida os modelos pós-neoliberais do regionalismo efetiva-

20 “Infelizmente, o processo de consolidação da Unasul não reconhece […] a im-
portância de atores sociais, e não considerava, até recentemente, a participação 
dos cidadãos” (Ramis, 2009). 
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mente resolvem o problema do déficit democrático nas ins-
tituições regionais, revisitando a natureza vertical e exclusiva 
de governança, que Ramonet (1997) identificou como “glo-
balitária”. Nesses termos, a questão é: até que ponto os novos 
regionalismos são capazes de superar processos “regionalitá-
rios”, principalmente relacionados à falta de canais efetivos 
de inclusão dos atores sociais na política regional. No longo 
prazo, a participação efetiva e o consequente fortalecimento 
regional da sociedade civil dependem de um esforço conjun-
to no fortalecimento, dentro da moldura democrática, da 
arquitetura institucional do Estado e de organizações inter-
governamentais, bem como do desenvolvimento e avanço 
das organizações e redes da sociedade civil, superando suas 
debilidades intrínsecas e imperfeições.

Atualmente, muitas iniciativas, como o Fórum da 
Diplomacia dos Cidadãos, e movimentos, como “Outra 
integração é possível”, “Mesa de Articulação de Organi-
zações e Redes Sociais”, Aliança Social Continental, com 
influência cada vez mais fraca em encontros e fóruns 
intergovernamentais, não são capazes de promover uma 
mudança real na participação dos cidadãos, nos níveis 
de capacitação em processos de integração regional e na 
superação do déficit democrático existente.

Essa situação afeta tanto a elaboração de suas agendas 
como a delineação e a implementação de políticas públicas  
regionais, particularmente quando relacionadas com as 
duas novas organizações pós-neoliberais, Unasul e Alba. A 
interface de organizações de cidadãos com essas organiza-
ções emergentes ou é escassa ou inexistente, e as questões 
relacionadas com bens públicos regionais e globais são tra-
tadas dentro de diferentes esferas e espaços de reuniões 
intergovernamentais, não necessariamente ligados à inte-
gração regional ou às formas emergentes de regionalismo, 
como é o caso das questões ambientais ou das reivindica-
ções indígenas.
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Em suma, a frustração e a desmobilização das organiza-
ções da sociedade civil ao lado da fraca institucionalização 
da participação social nos processos de regionalismo pós-
-liberal trazem risco de piorar o déficit democrático que 
foi, paradoxalmente, um elemento crítico para explicar o 
desencanto com o neoliberalismo. Ainda há muito a ser vis-
to em relação a como o pós-neoliberalismo pode conciliar 
o regime democrático com os contratos sociais regionais.

Andrés Serbin
é presidente de Cries (Coordinadora Regional de Investi-
gaciones Econòmicas y Sociales), coordenador da Interna-
tional Coalition for the Responsability to Protect (ICRtoP), 
membro da diretoria do Global Partnership for the Preven-
tion of Armed Conflict (GPPAC) e conselheiro do CARI. 
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TEORIA E HISTÓRIA NA SOCIOLOGIA BRASILEIRA: A 
CRÍTICA DE MARIA SYLVIA DE CARVALHO FRANCO*

André Botelho

Para Nísia

* Este estudo é parte de pesquisas mais amplas ainda em curso, financiadas pelo 
CNPq e pela Faperj, que também vem envolvendo orientações acadêmicas. Agra-
deço a Maurício Hoelz Veiga Jr., Paloma Malaguti e Pedro Cazes. O estudo foi 
apresentado no GT Pensamento social brasileiro, durante o 36º Encontro Anual da 
Anpocs (2012), a cujos membros também sou grato.

Em Homens livres na ordem escravocrata, Maria Sylvia de 
Carvalho Franco investiga as relações entre homens livres 
no Vale do Paraíba, ao longo do século XIX, com o obje-
tivo principal de mostrar como, no Brasil, se constituiu 
um princípio mais geral de coordenação das relações 
sociais, que chama de “dominação pessoal”, desdobrada 
no Estado e nas práticas de mercado. Com sua pesquisa, 
a autora não intentou, porém, caracterizar ou qualificar 
esse tipo de associação moral que ligava homens livres 
pobres e fazendeiros como marca de uma sociedade tra-
dicional, ou atrasada, ou ainda incompatível com os pro-
cessos de mudança social e o dinamismo que o capitalis-
mo ia assumindo também entre nós. Em verdade, toda 
argumentação do livro visa, ao contrário, desmontar essa 
visão sobre a sociedade brasileira. 
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Visão persistente e que, aos olhos da autora, se renovava 
com a autoridade das ciências sociais, especialmente a partir 
da adoção de paradigmas do funcionalismo norte-america-
no, em diferentes perspectivas, sobre a modernização que a 
autora acaba reunindo sob a designação de “sociologias do 
desenvolvimento”. Maria Sylvia de Carvalho Franco tem em 
vista, portanto, a então influente teoria da modernização de 
Talcott Parsons, mas também a tradução da sociologia webe-
riana a partir desta tradição e sua transplantação direta para 
o estudo da realidade latino-americana, em geral, e brasilei-
ra, em particular. Perspectivas que, a seu ver, transformavam 
relações históricas em modelos abstratos, isolando variáveis 
e construindo séries temporais desconectadas dos processos 
históricos concretos e variáveis. Essa posição se desdobra em 
diferentes níveis no conjunto da sua obra sociológica, apare-
cendo também como tema recorrente nas várias entrevistas 
que a autora tem concedido ao longo de muitos anos. 

A hipótese geral da pesquisa em que o presente estudo 
se insere é que a crítica de Maria Sylvia de Carvalho Franco 
às interpretações da sociedade brasileira identificadas com as 
teorias da modernização da sua época, recoloca em debate 
as relações mais amplas entre teoria e história na sociologia 
brasileira, com efeitos teóricos heurísticos para pensarmos 
a contemporaneidade. Espécie de denominador comum a 
essas interpretações, constituindo-as e deformando-as, seria 
o modo disjuntivo como as relações históricas foram toma-
das como polaridades conceituais antitéticas, como “tradi-
ção” e “modernidade”, a que a autora se contrapõe. Assim, 
em sua obra, Maria Sylvia de Carvalho Franco recoloca em 
questão o problema da historicidade da vida social para a 
sociologia, em uma análise fina que busca esclarecer as cone-
xões de sentido que o processo histórico-social engendra 
entre categorias e relações sociais. 

As conclusões da sua tese de doutorado Homens livres 
na velha civilização do café, orientada por Florestan Fernan-
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des, defendida em 1964 perante a comissão examinadora 
composta por Antonio Candido, Sérgio Buarque de Holan-
da, Octavio Ianni e Francisco Iglesias, além do orientador, 
e publicada como livro cinco anos depois, com o títu-
lo Homens livres na ordem escravocrata, parecem ter levado 
a autora a questionamentos teóricos mais amplos e pro-
fundos sobre o problema da historicidade da vida social. 
É desse tema que se ocupa especialmente em sua tese de 
livre-docência, defendida em 1970 junto ao Departamento 
de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, intitula-
da O moderno e suas diferenças. Por isso, é preciso reconectar 
a interpretação substantiva do Brasil feita em Homens livres 
na ordem escravocrata a essas formulações teóricas contem-
porâneas e posteriores. Quanto a estas, concentrar-me-ei 
na sua interpretação de Max Weber, e seu esforço em res-
significar o sentido histórico das construções típico-ideais, 
a seu ver, indevidamente transformadas em modelos abs-
tratos e recursos de generalização a-históricos. Um breve 
contraponto com a interpretação de Fernando Henrique 
Cardoso a respeito do caráter patrimonial e estamental da 
sociedade brasileira nos ajudará a situar de modo menos 
abstrato as ponderações teóricas da autora. 

Maria Sylvia de Carvalho Franco esteve ligada à Univer-
sidade de São Paulo desde 1949, quando ingressou no curso 
de Ciências Sociais, nele se bacharelando em 1952. Entre 
1955 e 1969, integrou como assistente a cadeira de Sociolo-
gia I, sob a direção de Florestan Fernandes, que reunia ain-
da Fernando Henrique Cardoso, Octavio Ianni, Renato Jar-
dim Moreira, Marialice Foracchi, Celso Rui  Beisiegel, Leôn-
cio Martins Rodrigues Neto, entre outros. Sua pesquisa de 
doutoramento foi defendida em 1964 e publicada como 
livro apenas cinco anos depois, como já citado, pelo Insti-
tuto de Estudos Brasileiros (IEB), da própria USP. Embora 
possuam a mesma estrutura geral de capítulos, com apenas 
algumas alterações internas a eles, as duas versões do tra-
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balho guardam algumas diferenças de redação, sendo as 
mais importantes encontradas na introdução, que foi, em 
sua maior parte, suprimida da versão em livro. Nela, Maria 
Sylvia de Carvalho Franco realiza uma discussão detalhada 
e articulada dos temas da herança portuguesa, expansão 
ultramarina e escravidão. É verdade que, num tipo de inter-
textualidade muito própria à obra sociológica da autora, em 
que inclusive algumas partes dos seus escritos mais antigos 
reaparecem parcial ou quase integralmente em publicações 
posteriores, a discussão sobre a escravidão colonial moder-
na e o surgimento do capitalismo, suprimida da introdu-
ção do livro de 1969, seria retomada, entre outros escritos, 
como tema do artigo “Organização social do trabalho no 
período colonial”, publicado na revista Discurso, em 1978, e 
apresentado em um seminário na Unicamp nos anos 1980. 
Para Maria Sylvia de Carvalho Franco, a demora na publica-
ção da tese sugere bem “sobre o teor da pesquisa realizada 
e sobre as resistências que enfrentou. Do lado conservador, 
foi recusado por ser marxista; pela esquerda, foi recusado 
por não ser ‘ortodoxo’” (Franco, 1988, p.16) – como ava-
liou em seu Memorial Acadêmico apresentado para o Con-
curso de Professor Titular do Departamento de Filosofia da 
USP, em 1988, para onde se transferira em 1970, durante 
a intervenção da ditadura militar naquela universidade. 
Nas décadas de 1970-80, Maria Sylvia de Carvalho Franco 
seguiu lecionando, pesquisando e orientando trabalhos no 
Departamento de Filosofia da USP, transferindo-se para a 
Unicamp no final dos anos 1980, e, mesmo aposentada, tem 
produzido em diversos campos da filosofia e publicado arti-
gos na imprensa de grande circulação até o presente. 

Em trabalho anterior (Botelho, 2007), sugeri que a 
obra sociológica de Maria Sylvia de Carvalho Franco cons-
titui o ponto de chegada mais consistente em termos teóri-
co-metodológicos da formação de uma sociologia política 
no Brasil. Formada entre os anos 1920-70, essa vertente 
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bastante heterodoxa do ponto de vista doutrinário e polí-
tico envolve ensaios de Oliveira Vianna e pesquisas acadê-
micas realizadas, entre outros, por Victor Nunes Leal, Luís 
de Aguiar da Costa Pinto, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 
além da própria Maria Sylvia de Carvalho Franco. Investi-
gando diferentes fenômenos políticos, como clãs rurais, 
clientelismo, lutas de famílias, voto de cabresto e domina-
ção pessoal, os trabalhos analisados convergem, no plano 
teórico-metodológico, para uma abordagem que se quer 
diferencialmente sociológica da política. Por abordagem 
“sociológica” entende-se aqui a ênfase nas bases sociais do 
Estado e da vida política, em suas relações com a estrutura 
social e as condições de protagonismo dos atores sociais, 
no lugar de uma lógica institucional autônoma que viria 
a caracterizar, em grande medida, o desenvolvimento da 
ciência política no Brasil (Lamounier, 1982). Ao articu-
larem aquisição, distribuição, organização e exercício de 
poder político à estrutura social, aqueles trabalhos recu-
sam a ideia de que as instituições seriam por si mesmas 
capazes de transformar a dinâmica social e, portanto, 
pudessem constituir variáveis autônomas na explicação do 
Estado e da vida política. 

Ao aproximar Homens livres na ordem escravocrata dessa 
sequência sociológica cognitiva – e não institucional ou 
político-ideológica – flagrei a possibilidade de, estabele-
cendo uma visão diacrônica das ideias sociológicas, entre 
outras coisas, problematizar alguns aspectos reificados 
nas análises da história das ciências sociais no Brasil. No 
caso de Maria Sylvia de Carvalho Franco, por exemplo, 
fica relativamente claro o quão problemática pode ser 
uma abordagem exclusiva ou preponderantemente insti-
tucional de sua produção, uma vez que seu pertencimen-
to à cadeira de Sociologia I da USP dificilmente pode ser 
traduzido diretamente em termos de orientação intelec-
tual e realização cognitiva. O pertencimento institucional 
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parece poder ajudar a entender, no máximo, a definição 
de uma agenda intelectual e as disputas que se desenro-
lam em torno dela, mas, ainda assim, de modo limitado, 
uma vez que outros fatores contextuais de ordens mui-
to diversas também atuam na modelagem das trajetórias 
– como as clivagens sociais de origem socioeconômica 
(Pulici, 2008) e de gênero (Spirandelli, 2009), já aborda-
das em relação à Maria  Sylvia de Carvalho Franco. A pers-
pectiva institucional ajuda menos ainda, por outro lado, 
a esclarecer os sentidos teóricos heurísticos de uma obra. 
Sendo esse o caso, como neste estudo, o corpo a corpo 
com a obra e com os arquivos de documentos continua 
sendo recurso incontornável na pesquisa do pensamento 
social ou de teoria social comparada. 

A “sociologia política” de Maria Sylvia de Carvalho 
Franco não apenas discrepa da orientação vigente na 
cadeira de Sociologia I, como pode mesmo ser considerada 
uma crítica potente dos pressupostos de grande parte dos 
trabalhos nela desenvolvidos. Em importante artigo sobre 
a sociologia política forjada nesse espaço institucional, Bra-
silio Sallum Jr. (2002) mostra como as pesquisas realizadas 
por Florestan Fernandes e seu grupo de alunos e assisten-
tes, especialmente Fernando Henrique Cardoso e Octavio 
Ianni, não apenas estabelecem a associação entre domina-
ção política e conflito de classes, como as articula às ques-
tões da dependência e do desenvolvimento econômicos. 
Ora, o argumento crucial deste estudo é que a sociolo-
gia política de Maria Sylvia de Carvalho Franco pode ser 
entendida como um tipo de contraposição crítica persis-
tente à ideia, presente nas teorias da modernização, de que 
as inovações modernizadoras funcionariam como variáveis 
sistêmicas interligadas e intercambiáveis de modo (relati-
vamente) independente dos seus contextos históricos. O 
que recoloca em discussão, de maneira pungente, a relação 
entre teoria e história na sociologia.
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Homens livres na ordem escravocrata: uma unidade 
contraditória
A primeira, e talvez, mais decisiva característica da pesqui-
sa de doutoramento de Maria Sylvia de Carvalho Franco, 
Homens livres na velha civilização do café, que permite pro-
blematizar a naturalização de suas relações com a orien-
tação intelectual de Florestan Fernandes e da cadeira 
de Sociologia I da USP, é a recusa da autora em tratar a 
escravidão como um “modo de produção” que teria estru-
turado a sociedade brasileira, determinando todo o seu 
desenvolvimento posterior1. Naquele âmbito, no início 
da década de 1960, apareceram os principais resultados 
de um programa consistente de investigação liderado por 
Florestan Fernandes sobre escravidão e racismo. Dentre 
as pesquisas estavam Capitalismo e escravidão no Brasil meri-
dional (1962), de Fernando Henrique Cardoso, As meta-
morfoses do escravo (1962), de Octavio Ianni, e A integração 

1 Os trabalhos de Maria Sylvia de Carvalho Franco anteriores ao doutorado são 
dedicados, sobretudo, a questões de ordem metodológica e de socialização de 
estudantes na pesquisa científica, em função, talvez, de ter assumido a discipli-
na de “Métodos e técnicas de investigação sociológica”, substituindo Florestan 
Fernandes, na qual dirigiu uma pesquisa sobre a clientela da Faculdade de Fi-
losofia, cujos procedimentos e conclusões foram apresentados em um boletim 
da cadeira de Sociologia I, intitulado “Os alunos do interior na vida escolar e 
social da cidade de São Paulo: técnica e resultados de uma pesquisa de treina-
mento”. Nesse estudo, a autora reflete sobre o pensamento científico no Brasil, 
afirmando que aqui faltaram as condições e os estímulos sociais para sua difu-
são, e aborda a formação e o treinamento de pesquisadores em ciências sociais. 
Segundo ela, “a única chave para realizar o tipo de civilização para o qual ten-
demos está na capacidade de refletir na procura de soluções para problemas 
inéditos” e “somente a experiência do trabalho forma o aluno para a reflexão 
e para a atividade criadora” (Franco, 1962). Para a autora, o aproveitamento 
de técnicos qualificados não é um problema diante das condições de desenvol-
vimento do país da década de 1950. Defende, então, que “podem as Ciências 
Sociais numa instituição universitária alargar seus horizontes e libertar-se das 
contingências da simples transmissão de conhecimentos e da produção indivi-
dual” (Franco, 1962). A análise desse material, como indicam estas passagens, 
aponta em geral para a concordância de Franco com as orientações científicas 
mais gerais associadas à cadeira de Sociologia I sobre o ensino da Sociologia no 
Brasil. Sobre o assunto, ver Arruda (1995).
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do negro na sociedade de classes, tese de cátedra apresenta-
da pelo próprio Florestan em 1964 e publicada no ano 
seguinte. Juntas, estas e outras pesquisas constroem a tese 
segundo a qual a escravidão constituiria uma instituição 
essencial que articularia a totalidade da sociedade brasi-
leira e cujos elementos componentes permanecem em 
tensão na vida social mesmo no período pós-abolição. 
Assim, o eixo das análises extrapola a questão racial: o 
negro, ao ocupar um posto desprivilegiado na sociedade, 
resultado das desvantagens históricas definidas pela escra-
vidão, torna-se objeto privilegiado para a compreensão 
das condições históricas e sociais de formação do povo, 
entendido como conjunto de aspirantes a novos sujeitos 
sociais (Bastos, 1987; Arruda, 1995; Brasil Jr., 2011).

Para Maria Sylvia de Carvalho Franco, por sua vez, 
embora seu trabalho seja justamente sobre uma socieda-
de forjada no regime escravocrata, a escravidão seria antes 
parte de um sistema socioeconômico mais amplo, “parte 
em que se pode encontrar, nem mais nem menos que em 
outra do sistema considerado, relações sociais em cujo cur-
so se procede à unificação dos diferentes e contraditórios 
elementos nele presentes” (Franco, 1997, p.13,). A  ênfase 
analítica da pesquisa recai, igualmente, sobre as formas 
sociais assumidas pela grande propriedade fundiária no 
Brasil, especialmente no seu caráter quase autárquico, e 
na existência, no interior dos latifúndios, de áreas ociosas 
do ponto de vista da produção agrícola economicamente 
rentável direcionada para a exportação (1997, p.14). Essa 
estrutura socioeconômica desenvolvida desde a Colônia 
teria originado a formação de um grupo social específico 
entre senhores e escravos, estes últimos os responsáveis 
diretos pela produção agrário-exportadora. 

Assim, sem minimizar a importância que a escravidão 
assume na formação da população “livre”, a ênfase analítica 
na questão fundiária, na mesma medida em que aproxima 
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a pesquisa de Maria Sylvia de Carvalho Franco do ensaio de 
Oliveira Vianna e da tradição bastante heterodoxa que sua 
perspectiva favorece (Botelho, 2007), afasta-a das pesqui-
sas típicas dos seus colegas da chamada “escola sociológica 
paulista”, e do seu próprio orientador, as quais tomam as 
relações entre senhores e escravos como eixo explicativo da 
formação social brasileira (Bastos, 2002). Se Franco recusa 
tomar a escravidão como modo de produção, porém, sua 
abordagem só ganha inteligibilidade a partir da sugestão da 
presença simultânea, no interior do latifúndio, da produção 
para a subsistência e para o mercado como práticas “consti-
tutivas” uma da outra. Questão que se desdobra teoricamen-
te em sua tese de livre-docência, O moderno e suas diferenças 
(1970), até a afirmação de que na sociedade brasileira, “os 
critérios extraeconômicos de categorização dos indivíduos 
em sociedade aparecem, reiteradamente, perturbados pelos 
critérios de diferenciação social fundados em situação econô-
mica” (Franco, 1970, p.177). Em todo caso, em passagem da 
tese de doutorado, Maria Sylvia de Carvalho Franco não dei-
xa dúvidas quanto ao interesse de ordem prática pelo mundo 
rural como crucial no encaminhamento do seu trabalho:

O que me levou nos rumos deste trabalho foram os 
complicados problemas da estrutura agrária que tão 
agudamente se fizeram sentir em vários momentos da 
história brasileira e que tão vivamente são experimentados 
nos dias presentes. Em especial, parecem-me importantes 
os estudos que tragam contribuição para o conhecimento 
do trabalhador rural, elucidando as condições sociais que 
presidiram à sua constituição como tipo humano e expondo 
as pressões que dificultam a sua integração na sociedade 
como um ser autônomo (Franco, 1964, p.46).

O grupo estudado pela autora é o dos homens livres 
pobres, homens a um só tempo: 
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[...] destituídos da propriedade dos meios de produção, mas 
não da sua posse, e que não foram plenamente submetidos 
às pressões econômicas decorrentes dessa condição, dado 
que o peso da produção, significativa para o sistema como 
um todo, não recai sobre seus ombros (Franco, 1997, p.14). 

Pela dupla expropriação a que esse grupo social estaria 
submetido, a autora fala de “homens a rigor dispensáveis, 
desvinculados dos processos essenciais à sociedade”, uma vez 
que a “agricultura mercantil baseada na escravidão simulta-
neamente abria espaço para sua existência e os deixava sem 
razão de ser” (1997, p.14). A autora não deixa de afirmar, 
ainda, as dificuldades decorrentes da dinâmica social forma-
da a partir da existência desse contingente de homens livres 
pobres para a constituição de uma sociedade de classes no 
Brasil (Franco, 1997, p.237).

Maria Sylvia de Carvalho Franco, porém, recusa 
peremptoriamente qualquer ideia de “ambiguidade” ou 
“dualidade” para explicar a estrutura social produzida pelo 
latifúndio e a situação paradoxal dos homens livres pobres 
associada diretamente a ela. Na verdade, é justamente com 
o intuito de se contrapor a essa ideia que a autora põe em 
movimento sua pesquisa empírica e suas reflexões históri-
cas e teóricas. Para ela, no Brasil, ao contrário do que teria 
ocorrido noutros contextos históricos, a simultaneidade 
das duas “modalidades de produção” – para a subsistência 
e para o mercado – não apenas indicava que se tratava de 
práticas “interdependentes”, uma vez que encontrariam 
“sua razão de ser na atividade mercantil”, mas propriamen-
te “constitutivas” uma da outra (Franco, 1997, p.11). 

A pesquisa realizada por Franco refere-se à “velha 
civilização do café”, compreendida na região do Vale do 
Paraíba fluminense e paulista do século XIX. Sua circuns-
crição empírica à comarca de Guaratinguetá, uma “área 
mais pobre da região paulista”, foi orientada, como afirma, 
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pela intenção de capturar os “nexos de recorrência entre 
estabilidade e mudança social”, uma vez que nela as “trans-
formações vindas com o café se fizeram sentir de maneira 
mais branda, conservando-se as características anteriores” 
(1997, p.17). O objeto original da pesquisa de doutora-
mento, porém, não seria Guaratinguetá, e, sim, a cidade de 
Roseira, também no Vale do Paraíba, conforme indica uma 
carta de Florestan Fernandes a Roger Bastide, datada de 
21 de junho de 1957, na qual dá notícias das novidades na 
cátedra: “Maria Sylvia passou a interessar-se por um estu-
do de comunidade [sic], que toma por objeto a cidade de 
Roseira. Para este projeto, consegui reunir auxílio de três 
fontes diferentes, que darão a Maria Sylvia a possibilidade 
de conduzir o trabalho até o fim”. Vale observar ainda que 
Lucila Hermann, sob cuja direção Maria Sylvia de Carvalho 
Franco trabalhou ao lado de Fernando Henrique Cardoso 
no Instituto de Administração da USP, na década de 1950, 
realizou importante análise histórica intitulada Evolução da 
estrutura social de Guaratinguetá num período de trezentos anos, 
publicada em 1948, a que Maria Sylvia de Carvalho Franco 
recorre em sua argumentação. O material primário de sua 
pesquisa é composto basicamente por atas, correspondên-
cias e processos criminais da Câmara de Guaratinguetá do 
período de 1830 a 1899. Dele, mobiliza com destaque os 
processos-crime, e é especialmente a partir da análise dos 
depoimentos dados à polícia contidos nesses relatos que 
a autora procura recuperar as “situações vividas” (Franco, 
1997, p.18) pelos homens livres e pobres – indício bastante 
significativo da influência de Antonio Candido, então liga-
do à cadeira de Sociologia II, a que a própria Maria Sylvia 
de Carvalho Franco faz menção recorrentemente (voltare-
mos a esse aspecto nas considerações finais do estudo). 

Para Maria Sylvia de Carvalho Franco, os homens 
livres pobres ganham inteligibilidade sociológica no âmbi-
to da dominação marcada por relações diretas, pessoais e 
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violentas, que formam uma rede de contraprestações de 
toda sorte de serviços prestados e favores recebidos. A esse 
respeito, Homens livres na ordem escravocrata apresenta con-
tribuições notáveis. Em primeiro lugar, mostra como a vio-
lência característica das relações de dominação pessoal é 
constitutiva, também, das relações de solidariedade social 
internas aos grupos considerados, como mostra de modo 
paradigmático a análise dos mutirões como forma coope-
rativa de trabalho entre os “caipiras” (Franco, 1997, p.21 
e ss.). 

Em segundo lugar, sua análise dá atenção especial ao 
sentido sociológico das componentes sociais intersubjetivas 
presentes nas relações de dominação política pessoalizadas. 
A “dominação pessoal” sustentada nas relações de contra-
prestação é “pessoal”, argumenta a autora, justamente por-
que fundada numa identificação entre aqueles que delas 
participam como “pessoas”, categoria que cria uma aparên-
cia de indistinção social corroborada ainda pelo “estilo de 
vida” simples da região, desde o início do século XIX, quan-
do a situação de penúria material era praticamente genera-
lizada (1997, p.115-9). Por isso, as relações de dependência 
aparecem antes como uma

[...] inclinação de vontades no mesmo sentido, como 
harmonia, e não como imposição da vontade do mais forte 
sobre a do mais fraco, como luta. Em consequência, as 
tensões inerentes a essas relações estão profundamente 
ocultas, havendo escassas possibilidades de emergirem à 
consciência dos dominados (Franco, 1997, p.95). 

O compadrio, por exemplo, é uma relação paradigmá-
tica da dominação pessoal porque permite ou mesmo exige 
uma quebra aparente das hierarquias sociais entre aqueles 
que, pelo batismo, são unidos ritualmente num “parentesco 
divino” (Franco, 1997, p.84-6). Essa aparência de “igualdade” 
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conferida pela categoria “pessoa” aos homens livres pobres, 
por oposição aos escravos vistos como “propriedade” ou “coi-
sa”, é fundamental porque suas relações com os senhores 
não são vividas diretamente como uma relação de domina-
ção. Não apenas entre sitiantes e fazendeiros, mas também 
entre estes e seus agregados ou até mesmo com outras cate-
gorias sociais virtualmente menos dependentes deles, como 
tropeiros e vendeiros, todas elas submetidas à mesma trama 
de relações de fidelidades pessoais (idem, p.65-114). 

Ainda que não veja na dominação política exatamente 
uma contrapartida para a fragilidade dos laços socioeconô-
micos que ligam os senhores rurais ao vasto contingente de 
homens livres pobres, a pesquisadora também considera 
a política uma área privilegiada para observar as relações 
de “dependência” dos grandes proprietários em relação 
aos seus “vizinhos menores” (1997, p.90). Mais do que isso, 
divisa na importância central assumida na vida política por 
essa relativa sujeição do senhor, traduzida numa série de 
obrigações de sua parte, o principal motivo que desautori-
zaria uma caracterização da dominação pessoal em termos 
de uma relação “patrimonial típica”, tal como definida por 
Max Weber (Franco, 1997, p.91) – questão a qual voltare-
mos adiante com mais vagar. A autora não deixa de enfati-
zar ainda a desigualdade de poder envolvida nas relações de 
dominação pessoal, sustentando, ademais, que esse tipo de 
situação constituiria uma base social pouquíssimo “propícia 
para a orientação racional da ação” (idem, p.29). 

Em suma, a pesquisa de Maria Sylvia de Carvalho Franco 
mostra como a “dominação pessoal” se constituiu num prin-
cípio mais geral de coordenação das relações sociais, testado 
em diferentes níveis complementares. Ela está presente no 
modo como os homens livres pobres se relacionam entre si 
(discutido no capítulo 1 do livro) e no modo como eles se 
relacionam com a sociedade inclusiva, mostrando como a 
dominação pessoal constitui técnica de dominação política 

328-403_13092-LuaNova90_af4.indd   343 12/5/13   4:43 PM



344

Lua Nova, São Paulo, 90: 331-366, 2013

Teoria e história na sociologia brasileira: a crítica de Maria Sylvia de Carvalho Franco

nas associações com os fazendeiros (capítulo 2). Dominação 
pessoal que se desdobra no Estado, pois é incorporada de 
modo constitutivo às instituições fundidas entre público e 
privado (capítulo 3), e nos nexos entre a estrutura inter-
na das fazendas cafeeiras e o exterior, atravessados pelos 
circuitos do capital produtivo, comercial e financeiro, cujo 
movimento, ao mesmo tempo, franqueou-lhes a prospe-
ridade e levou-as à falência (capítulo 4). Desse roteiro, 
depreende-se seu intuito, exitoso em seus termos, a meu 
ver, em demonstrar a “unidade contraditória” que, “deter-
minada na gênese do sistema colonial, sustentou, com suas 
ambiguidades e tensões, a maior parte da história brasilei-
ra” (Franco, 1997, p.11). Como recordaria ainda em outra 
oportunidade, o exame do cotidiano dos homens livres 
pobres “permitiu elucidar que a brutalidade não se restrin-
giu à imediatez da escravidão: sua própria figura resultou 
da inclemência inerente ao capitalismo, regenerador dessa 
instituição e base da crueza espraiada por toda a organi-
zação socioeconômica” (Franco, 1997, p.17). Ao dirigir o 
foco para o homem livre, portanto, visava esquivar-se das 
“interpretações tendenciosas, tal como atribuir a violên-
cia às mazelas do ‘atraso’ brasileiro, ao ‘sistema escravista’, 
absolvendo o capitalismo então considerado etapa necessá-
ria ao ‘progresso’ histórico” (idem, p.18). 

O moderno e suas diferenças: tradição e modernidade
“Unidade contraditória”, portanto, constitui, talvez, a cate-
goria mais próxima de uma síntese analítica da interpreta-
ção substantiva de Maria Sylvia de Carvalho Franco sobre 
a formação da sociedade brasileira, afinal é disso que trata 
Homens livres na ordem escravocrata. Não cabendo aqui fazer 
uma história do conceito, limito-me a chamar a atenção 
para o fundamental: é essa caracterização sociológica ati-
nente à historicidade própria da formação da sociedade 
que permite, em primeiro lugar, explicitar o contexto inte-
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lectual mais amplo do período e o debate interno à própria 
cadeira de Sociologia I da USP, em que a tese/livro tomava 
parte e marcava uma posição própria da autora. É ela ainda 
que, em segundo lugar, permite a Maria Sylvia de Carva-
lho Franco fazer a crítica teórica mais detalhada e consis-
tente das visões disjuntivas entre tradição e modernidade, 
correntes, a seu ver, nas teorias da modernização em sua 
época. Essa crítica, ponto de chegada da análise realizada 
em Homens livres na ordem escravocrata ganha o primeiro pla-
no da narrativa e status de tema próprio na tese de livre-
-docência, O moderno e suas diferenças (1970), bem como em 
outros textos, a exemplo do artigo “Sobre o conceito de tra-
dição”, publicado pelo Centro de Estudos Rurais e Urbanos 
(CERU/USP), em 1972, instituição criada por Maria Isaura 
Pereira de Queiroz, da cadeira de Sociologia II, em 1964.

Mobilizando materiais presentes na tese de livre-docência, 
Maria Sylvia de Carvalho Franco discute, nesse artigo, aspectos 
cruciais da sociologia política de Max Weber, como a distinção 
entre os conceitos de “dominação” e “poder”. Seu objetivo é 
justamente sugerir como a “sociologia do desenvolvimento” 
estaria empregando as noções de “tradicional” e “moderno” 
e outras correlatas como oposições disjuntivas a partir de uma 
interpretação equivocada da teoria weberiana, filtrada via 
sociologia funcionalista norte-americana, em cujas “teorias da 
dualidade”, ademais, a autora vê semelhanças com a “teoria do 
desenvolvimento desigual, de raízes marxistas” (Franco, 1972, 
p.25). Na tentativa de marcar, portanto, a “distância que sepa-
ra o trabalho de Weber daqueles que ainda hoje invocam a 
sua herança”, a autora sugere que de “imprecisões teóricas” e 
“falta de rigor” resultaria a ideia de “obstáculos à mudança”, 
de “resistência de traços supostamente tradicionais, que estaria 
retardando a transformação para uma sociedade moderna”, 
quando, na verdade, argumenta, “esses elementos permane-
cem, são produzidos e reproduzidos no interior de um sistema 
social” (Franco, 1972, pp.33 e 40).
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O mesmo tipo de preocupação teórica, associada à 
discussão de outras questões afins, já formava as linhas 
principais de sua tese de livre-docência, não por acaso, 
como se pode perceber, intitulada O moderno e suas dife-
renças. Entre os temas nela abordados, destacam-se o par 
“comunidade” e “sociedade” na sociologia alemã (espe-
cialmente em Weber e Tönnies), sua reelaboração e a de 
outros “conceitos clássicos” no Brasil; bem como a tese 
da “mudança social” como uma passagem necessária 
da “sociedade tradicional” à “moderna” e, sobretudo, a 
“impropriedade” teórica dessa distinção e do conjunto de 
proposições feitas em torno dela para o “caso brasileiro”. 
O sentido desse empenho parece claro: formular uma 
crítica à incorporação das premissas básicas da “socio-
logia do desenvolvimento”, uma vez que, a seu ver, esta 
aplicava teorias “como se fossem verdades que pudessem 
ser desligadas do contexto de conhecimento em que ori-
ginalmente se inscreviam” (Franco, 1970, p.X). 

A preocupação com a historicidade da vida social impli-
ca, seletivamente, uma releitura de Max Weber e do modo 
de construção dos conceitos típico-ideais na sociologia. Para 
Maria Sylvia de Carvalho Franco, a construção de tipos-ide-
ais estaria relacionada à ordem dos fenômenos empíricos e 
históricos observáveis, buscando reter o “essencial” para a 
compreensão do sentido e também para a explicação causal. 
Conceitos como o de “estamento”, por exemplo, ao qual vol-
taremos adiante, seriam construções típico-ideais nas quais a 
matéria histórica informaria a própria construção do concei-
to, segundo uma seleção do “essencial”. Para a autora:

Afinal, a proposição dos tipos ideais como técnicas de 
conhecimento adequado à cultura respeita a historicidade 
de suas formações sociais particulares, captando-as como 
totalidades constituídas pela atividade organizadora do espírito  
– mas, por isto mesmo, abriga uma teoria da história que 
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silencia sobre os nexos necessários que as encadeiam ao longo 
de uma linha de desenvolvimento (Franco, 1970, pp.50-1).

Porque os tipos-ideais devem apreender o feixe de signi-
ficações que dão sentido ao processo social, Franco aponta 
para o caráter de “totalidade” que eles encerram. Nesse sen-
tido, eles não poderiam ser entendidos como “modelos”, já 
que os elementos que os compõem não são independentes 
entre si, mas relacionados a uma articulação historicamente 
determinada, que lhes confere todo seu caráter significativo. 
A interpretação dos tipos-ideais no funcionalismo norte-ame-
ricano de Talcott Parsons, tendo vista sua visão linear mais 
ampla do processo histórico, como se as sociedades moder-
nas devessem convergir para um único padrão societário, 
incorreria neste erro crucial: tomando os tipos numa série 
linear desconectada dos processos históricos, eles pareciam 
poder funcionar como variáveis sistêmicas interligadas, inter-
cambiáveis e generalizáveis, o que discrepava inteiramente, 
segundo a autora, da historicidade implicada na construção 
weberiana. Nesse mesmo erro básico incorreria a “sociolo-
gia do desenvolvimento” latino-americana ao incorporar 
acriticamente o funcionalismo parsoniano. Maria Sylvia  
de Carvalho argumenta, com base na leitura do livro de Par-
sons publicado em 1936, The structure of social action, que:

[...] o mérito de Weber foi ter introduzido conceitos gerais 
no conhecimento do social; sua falha foi não ter chegado à 
generalização completa. Este ponto de vista epistemológico 
(a generalização em si mesma como meta das Ciências 
Sociais), completamente alheio a Weber e expressamente 
rejeitado por ele, fornece as bases para desfigurar seu 
pensamento (Franco, 1970, p.51).

Não deve nos escapar o fato de esse empenho de Maria 
Sylvia de Carvalho Franco levá-la inclusive a questionar os 
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“limites” da metodologia weberiana, de que, ademais, em 
parte ela própria se utiliza em sua pesquisa histórico-socio-
lógica. Limites, para a autora, particularmente sensíveis 
quando se tratasse de apreender o processo de mudan-
ça social, como no caso da sociologia da modernização 
e, noutra chave, do seu próprio trabalho (Franco, 1970, 
p.51). Formulação que, à primeira vista, parece recolocar 
a crítica de Florestan Fernandes sobre os limites do tipo 
ideal ao tratar a questão da indução e da generalização na 
sociologia no livro clássico Fundamentos empíricos da explica-
ção sociológica (de 1959). Confrontada a leitura da autora 
do tipo ideal, porém, a de Fernandes parece mais próxima 
ainda da de Parsons2.

Não se trata aqui de recuperar a longa análise de 
Maria Sylvia de Carvalho Franco sobre a apropriação de 
Weber por Parsons e deste pelo que enfeixa sob a desig-
nação de “sociologia do desenvolvimento”. E embora tam-
bém não possamos comparar mais detidamente aqui os 
projetos, vale apontar, ainda assim, a importância do seu 
esforço teórico que, guardadas as proporções, têm afini-
dades muito significativas com o do sociólogo judeu-ale-
mão refugiado e radicado nos Estados Unidos, Reinhard 
Bendix, na sociologia norte-americana. Resumidamente, a 
sociologia histórica forjada por Bendix, expressa em seu 
incontornável Construção nacional e cidadania, de 1964, 
procura formular alternativas consistentes: (1) à crença na 
universalidade dos estágios evolutivos, sugerindo a impor-
tância da compreensão de que o momentum dos eventos 
passados e a diversidade das estruturas sociais conduzem a 
diferentes caminhos de desenvolvimento, mesmo quando 
as mudanças de tecnologia são idênticas; (2) à opinião de 
que tradição e modernidade são mutuamente excluden-

2 Para a aproximação entre Florestan Fernandes e Talcott Parsons, ver Brasil Jr. 
(2011). 
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tes, sugerindo que a inter-relação causal entre essas dimen-
sões é um problema de pesquisa empírica que não pode 
ser substituída por deduções lógicas, na medida em que os 
indícios contestam a hipótese de um processo de moderni-
zação uniforme; e, por fim, (3) à concepção de mudança 
social como intrínseca às sociedades, chamando a atenção 
para a combinação de mudanças intrínsecas com respostas 
a estímulos extrínsecos (Bendix, 1997). 

Tendo isso em vista, e para dizer o mínimo, tanto 
 Bendix como Maria Sylvia de Carvalho Franco partem da 
valorização da perspectiva histórica que identificam e recu-
peram na sociologia de Max Weber para criticar os usos 
a-históricos que a sociologia da modernização e a sociologia 
do desenvolvimento estariam fazendo dos seus conceitos. 
Em especial, na vertente funcionalista liderada por Talcott 
Parsons, o equívoco maior dessas abordagens seria, para 
ambos os autores, tomar “tipos ideais” como generaliza-
ções teóricas. E a valorização da perspectiva histórica tem 
o intuito, igualmente num e noutro autor, de permitir a 
crítica às perspectivas teóricas disjuntivas sobre “tradição” 
e “modernidade” e oferecer visões alternativas à sociologia, 
histórica em ambos os casos, mas “comparada”, no caso de 
Bendix (ainda que Franco estenda a sua crítica também à 
sociologia do desenvolvimento de Gino Germani). Bastan-
do lembrar, para corroborar a convergência sugerida, que 
esta problemática que estrutura as pesquisas da socióloga 
brasileira, ocupa toda a terceira parte de Construção nacional 
e cidadania, intitulada justamente “Reavaliação dos concei-
tos de tradição e modernidade” (Bendix, 1997, p.329 e ss.). 
Não pode ser desconsiderado ainda o fato de Franco ter 
dedicado grande parte da sua pesquisa e reflexão teórica 
à obra de Max Weber e sua recepção no Brasil – empenho 
presente tanto em suas teses como em seus artigos acadê-
micos, como reconhece em seu Memorial acadêmico (Franco, 
1988, p.11), embora ao mesmo tempo estranhe a identifi-
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cação da sua interpretação como weberiana (1988, p.19) 
– enquanto Bendix (1986) nos legou o fundamental Max 
Weber: um perfil intelectual, publicado em 19603.

Para dar uma visão ao mesmo tempo mais objetiva e 
matizada das consequências dessa discussão sobre as rela-
ções entre teoria e história em Maria Sylvia de Carvalho 
Franco, vale voltar à sua análise da formação social brasileira 
e sua recusa em equacionar essa experiência em termos de 
patrimonialismo. Para tanto, pode-se comparar, ainda que 
brevemente, suas análises com a tese de doutorado de seu 
colega de cátedra, Fernando Henrique Cardoso, defendida 
em 1961, sob o título de Formação e desintegração na sociedade 
de castas: o negro na ordem escravocrata do Rio Grande do Sul, e 
publicada no ano seguinte com o título Capitalismo e escra-
vidão no Brasil meridional: o negro na sociedade escravocrata do 
Rio Grande do Sul4. Investigando a configuração social da 
sociedade escravista numa região onde o trabalho escra-
vo não havia assumido a proporção que tomou nas áreas 
da plantation do país, Cardoso buscava conciliar, na tese, a 
perspectiva teórica de seu orientador Florestan Fernandes, 
então mais próxima ao funcionalismo, com a perspectiva 
marxista, cultivada no grupo de estudos d’O Capital de 
Marx, da USP, entre meados dos anos 1950 e início dos 
1960, a que esteve ligado (Lahuerta, 1999). Mas, também, 
cumpre lembrar, mostrava-se preocupado em discutir a 
forma patrimonialista de dominação política engendrada 
naquela experiência social, aproximando-se de modo pró-
prio a Max Weber.

3 Discutindo a recepção de Weber na tradição intelectual brasileira, Werneck 
Vianna identifica a interpretação de Maria Sylvia de Carvalho Franco – inscrita no 
que nomeia “paradigma paulista” – a uma perspectiva que confere centralidade 
explicativa às raízes agrárias de nossa formação social e ao patrimonialismo de 
base “societal” (Vianna, 1999, p.179). Para a recepção da sociologia alemã em 
geral no Brasil, consultar Villas Bôas (2006).
4 Retomo aqui sinteticamente a longa argumentação comparativa feita por Maurício 
Hoelz Veiga Jr. (2010).
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A tese de Cardoso busca esclarecer o papel da domi-
nação patrimonialista na formação do Rio Grande do Sul 
e seus desdobramentos e impasses na constituição de uma 
sociedade de classes no Brasil. A relação entre escravidão e 
dominação patrimonialista aponta, em seu trabalho, para a 
formação de uma sociedade estamental e de castas, pouco 
flexível e de reduzida plasticidade para enfrentar os dina-
mismos da expansão do capitalismo, enrijecida pelas formas 
autocráticas de poder que constituíam estruturas tradicio-
nais distintas daquelas necessárias a uma ordem competitiva. 
Para Cardoso, a sociedade rio-grandense não apenas se orga-
nizou nos moldes de uma estrutura patrimonialista, como 
às “posições assimétricas na estrutura social correspondiam 
formas de comportamento reguladas por rígidas expectati-
vas de dominação e subordinação” (Cardoso, 1977, p.84). E, 
como esclarece o próprio autor em longa nota explicativa, 
ele procurou utilizar em sua análise o conceito de patrimo-
nialismo em sua formulação clássica weberiana (Cardoso, 
1977, pp.100-1). O conceito de patrimonialismo assume, 
assim, teor explicativo na particularização do capitalismo 
mercantil-escravista no Brasil (Cardoso, 1977, pp.16-7).

Maria Sylvia de Carvalho Franco diverge da caracteri-
zação da ordem pessoalizada dada por Fernando Henrique 
Cardoso, pois recusa qualificar a sociedade brasileira como 
tipicamente patrimonial e nega que sua camada senhorial 
seja estamental (o que certamente possui ressonâncias quan-
to ao seu entendimento também da obra de Florestan Fer-
nandes). Sempre evocando sua compreensão de Max Weber, 
no primeiro caso, Franco objeta, em Homens livres na ordem 
escravocrata, que não se poderia falar da configuração de uma 
relação patrimonial típica entre os homens livres, pois, nesta, 
“o amplo e exclusivo aproveitamento da força de trabalho do 
dependente, que é insubstituível, torna inelutável preservar 
sua disposição e capacidade de bem servir, o que gera uma 
sujeição para o senhor, definindo obrigações de sua parte” 
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(Franco, 1997, p.91). No Brasil, prossegue a autora, somente 
no plano político verifica-se a conformação de uma solidarie-
dade deste tipo, na qual os serviços do “cliente” são vitais para 
os grupos dominantes e se conjugam aos deveres que estes 
devem assumir e cumprir. Quando, pois, “estavam em jogo 
objetivos básicos como apoio político versus auxílio econômi-
co, consolidava-se a interdependência” (idem, ibidem), do 
contrário, os compromissos revestiam-se de grande fragilida-
de – argumento que, aliás, se aproxima bastante do exposto 
por Oliveira Vianna (citado em Botelho, 2007). Como ain-
da fez questão de reforçar na entrevista “As ideias estão no 
lugar”, publicada em Cadernos de Debates, em 1976, na medida 
em que nenhuma tradição, apenas costumes frouxos e com-
promissos superficiais selaram o sistema de contraprestações 
da dominação pessoal, não se poderia falar adequadamente 
em relação patrimonial, “onde o amplo e exclusivo aprovei-
tamento dos dominados como trabalhadores limita tradicio-
nalmente sua exploração, de modo a não comprometer sua 
disposição de bem servir” (Botelho, 2007, p.62). No Brasil, ao 
contrário, nada restringiu a arbitrariedade do mais forte: “o 
interesse material submetia à sua razão os laços de estima e da 
afeição, atando-os ou destruindo-os” (id., ibid.). 

Quanto à caracterização estamental da sociedade bra-
sileira, Maria Sylvia de Carvalho Franco postula que nem 
do ponto de vista teórico, nem na pesquisa empírica e his-
tórica ela se sustentaria. Anota a autora a caracterização 
“suficientemente precisa” que a pesquisa histórica fizera de 
“estamento”: 

[...] referia-se a grupos em movimento para liberar-se 
das relações hierárquicas do feudalismo e que se 
autorreconheciam como internamente homogêneos, 
exigindo cartas de privilégios e liberdades. Constituíam 
grupos que traçavam novas divisões na sociedade, que 
reclamavam direitos por oposição a outros grupos, 
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defendendo-se juridicamente. Eram formações sociais que 
surgiam sobre a ruína medieval, anunciando o processo de 
fundação da sociedade civil, afastando-se do juramento e das 
sanções transcendentes para aproximarem-se do contrato 
(Franco, 1997, p.10).

Todavia, este “rótulo” teria cumprido, para a autora, 
importante tarefa na sociologia brasileira, tarefa que quali-
fica de “ideológica”, de separar o 

[...]economicamente “irracional e improdutivo”, o 
“socialmente violento e preconceituoso”, o “politicamente 
reacionário”, do moderno, do progressista, do último 
termo do milenarismo, ora escondido, ora confessado: o 
capitalismo como instância civilizadora. Sociedade escravista 
e estamental, desrazão essencialmente diversa da sociedade 
de classes, do trabalho livre e da racionalidade capitalista 
(Franco, 1997, pp.10-1).

A esse respeito, Maria Sylvia de Carvalho Franco obser-
va em seu Memorial acadêmico, que, investigando os vínculos 
entre a estrutura interna das fazendas cafeeiras e o exterior, 
atravessadas pelos circuitos do capital produtivo, financeiro 
e comercial, em vez de uma rígida “sociedade estamental” – 
“para não mencionar castas”, acrescenta – “foi surgindo um 
mundo móvel e permeável, com estilos de vida fluidos, aliados 
a formas de dominação que sintetizaram a convivência pessoal 
e os ajustamentos abstratos em todos os âmbitos da vida, desde 
a esfera privada até os negócios públicos” (Franco, 1997, p.18). 

E a principal razão para a retomada em chave teórica 
dessas questões na tese de livre-docência parece suscitada 
pela pesquisa empírica e teórica realizada seis anos antes 
para a tese de doutorado, e sua ideia de que, na sociedade 
brasileira, “os critérios extraeconômicos de categorização 
dos indivíduos em sociedade aparecem, reiteradamente, 
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perturbados pelos critérios de diferenciação social funda-
dos em situação econômica” (Franco, 1970, p.177). Assim, 
voltando a Homens livres na ordem escravocrata, com esse argu-
mento em mente, percebemos como a ideia de “unidade 
contraditória”, a que a autora chegou, remete a uma com-
preensão sociológica afinada à historicidade do processo 
social, e que se a pessoalização das relações sociais e das 
práticas de poder não produz as mesmas sociedades que se 
formavam nas experiências históricas europeias, elas res-
pondiam de modos próprios a determinações mais gerais 
da expansão do capitalismo e da construção da sociedade 
moderna. O reconhecimento e a qualificação da historici-
dade da vida social, preocupação que costura o conjunto da 
obra sociológica de Maria Sylvia de Carvalho Franco, desau-
torizaria, em suma, a reificação das noções de tradicional e 
moderno que, a seu ver, seriam noções normativas, reincor-
poradas acriticamente nas interpretações dos países, àquela 
altura, chamados “subdesenvolvidos”. Como boa praticante 
de uma sociologia histórica, também Franco parece estar 
dizendo a todo momento que, afinal de contas, a interação 
entre tradição e modernidade constitui, por si só, um pro-
blema histórico de pesquisa, e, assim, não poderia ser subs-
tituído por qualquer dedução lógica ou ideológica. Como 
diz ironicamente em seu Memorial acadêmico: 

Voltando ao modo genérico de pensar, em larga medida 
vigente nas Ciências Sociais, constatamos como no mais 
íntimo de seu corpus doutrinário se evidencia o corte 
mítico entre o mundo moderno, capitalista, regido pela 
universalidade abstrata, travejado por relações formais, 
transitivo em lutas sem sujeito, violento, rápido, e seu outro 
mundo comunitário e tradicional – imagem do passado 
ou figura do atraso – tecido em laços pessoais, exposto ao 
sentimento, adstrito à particularidade, harmonioso, inane 
(Franco, 1988, p.199)
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Teoria e história: um equilíbrio delicado 
A relação entre teoria e história na sociologia forma a pro-
blemática que confere unidade à obra sociológica de Maria 
Sylvia de Carvalho Franco. Seja na sua interpretação subs-
tantiva do Brasil realizada em Homens livres na ordem escra-
vocrata, seja em seus textos mais teóricos, a autora dedicou-
-se, como vimos, a realizar: (1) uma análise do processo de 
modernização alternativa às perspectivas concorrentes e, 
em verdade, hegemônicas da mudança social da sua épo-
ca, reunidas pela designação mais genérica de “sociologia 
do desenvolvimento”; e (2) uma análise crítica dos pressu-
postos teóricos dessas perspectivas, especialmente do modo 
a-histórico como as categorias weberianas – substantivas, 
como a de patrimonialismo, e metodológicas, como a do 
tipo ideal – eram tomadas, sobretudo, via funcionalismo 
parsoniano, no Brasil e na América Latina. 

Sugeri neste estudo como a categoria de “unidade 
contraditória”, fundamental na economia argumentativa 
de Homens livres na ordem escravocrata, constitui o elemen-
to cognitivo interno que permite, noutros textos da autora, 
a explicitação da recusa conceitual da dicotomia tradição 
vs. modernidade, e que a autora vê tratada como tipos de 
estruturas sociais contrapostos de modo dualista na “socio-
logia do desenvolvimento”. Originada nas formas sociais 
assumidas pela grande propriedade agrária no Brasil, que 
concentrava duas modalidades de produzir, para a subsis-
tência e para o mercado, essa “unidade contraditória” ins-
crita na gênese da sociedade brasileira, desdobra-se, do 
nível da economia, no da organização social, na síntese difí-
cil das associações morais e das constelações de interesses, 
e desenvolve-se, no nível da organização política, na fusão 
das esferas pública e privada. Ou seja, o mesmo processo 
de desenvolvimento capitalista que criou as condições para 
a classe burguesa impor-se não apenas social e economica-
mente, mas também politicamente, ao conjunto da socie-
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dade feudal, reeditou as formas modernas de escravidão e 
gerou essa unidade contraditória entre relações de interes-
se, ligadas à competição e ao conflito num mercado con-
correncial, e associações morais, fundadas em um jogo de 
privilégios e favores. 

Justamente porque a autora recusa a ideia de “dualida-
de integrada” (Franco, 1997, p.11), talvez, valesse a pena 
comparar a noção da “unidade contraditória” à de “desen-
volvimento desigual, mas combinado”, tão associada à pro-
dução intelectual da cadeira de Sociologia I (Lahuerta, 
1999; 2008). Essa comparação permitiria formular uma 
visão mais completa das relações entre história e teoria na 
sociologia de Maria Sylvia de Carvalho Franco, e implica-
ria, necessariamente, uma comparação detida entre as suas 
noções de “capitalismo” e “escravidão”, bem como das rela-
ções históricas, empíricas e conceituais estabelecidas entre 
esses termos e aquelas do grupo de Florestan Fernandes. 
Igualmente importante, nesse sentido, seria qualificar as 
críticas do grupo mais identificado à cadeira de Sociologia I 
comparando-as à sociologia histórica de Franco5.

5 Nesse sentido, uma crítica importante a Maria Sylvia de Carvalho Franco é feita 
por Juarez Brandão Lopes sobre o texto “Organização social do trabalho no perí-
odo colonial”, apresentado pela autora em seminário da Unicamp, em 1980, cujo 
debate está publicado no livro Trabalho escravo, economia e sociedade. Lopes sugere que 
a ênfase dada pela autora na “funcionalidade” da escravidão ao capitalismo não lhe 
permitiria ver e qualificar as passagens do antigo regime para a sociedade burguesa 
de um ponto de vista mais sociopolítico, menos economicista. Já a crítica de Paulo 
Arantes ao modo como Franco articula pobreza e pessoalização aos requisitos de 
uma orientação capitalista da conduta parece equivocada, como observa Pedro Ca-
zes, uma vez que com essa “ética protestante caipira”, Franco não estaria “rebatendo 
os vínculos da dominação pessoal sobre o comportamento impessoal da prática lu-
crativa burguesa”, como afirma Arantes (1992, p.72); mas, antes, mostrando como, 
até certo ponto, não há incompatibilidade entre o código pessoalizado e violento do 
mundo “rústico” e as práticas capitalistas de organização da produção (Cazes, 2010). 
Na entrevista que Lília Moritz Schwarcz e eu fizemos com Roberto Schwarz, por sua 
vez, há várias indicações importantes que permitem qualificar o debate entre a sua 
interpretação do favor na sociedade brasileira e a de Franco, inclusive seu ponto de 
vista sobre a acusação feita por Franco, na entrevista “As ideias estão no lugar”, de 
1976, de que ele estaria repondo o dualismo em sua interpretação de Machado de 
Assis (ver Schwarcz e Botelho, 2008).
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Como argumentei ao longo deste estudo, dadas as 
discrepâncias significativas das análises de Maria Sylvia de 
Carvalho Franco em relação aos trabalhos produzidos por 
Florestan Fernandes e seus demais orientandos e assisten-
tes, bem como o sentido da sua crítica teórico-metodoló-
gica, a perspectiva analítica histórico-sociológica alternativa 
que Maria Sylvia de Carvalho Franco formula ganha inte-
ligibilidade em relação à orientação intelectual da cadeira 
de Sociologia I, a que pertencia institucionalmente. Sua 
obra sociológica, antes problematiza que corrobora alguns  
dos pressupostos empíricos, históricos e teóricos dos traba-
lhos do seu orientador Florestan Fernandes e de seu grupo 
como um todo. Se constrangimentos institucionais, entre 
outros, não permitiram (até o momento) que a autora pole-
mizasse abertamente com seu grupo de origem, a análise de 
sua obra indica uma visão crítica e uma proposição alterna-
tiva, sobretudo pela forte ênfase que dá ao relacionamen-
to entre teoria e história na explicação sociológica. Maria 
Sylvia de Carvalho Franco não se refere de fato a Florestan 
Fernandes em suas críticas, prefere reservar explicitamente 
a Gino Germani críticas que parecem implicitamente dire-
cionadas igualmente a seu orientador. Ou que ao menos 
poderiam ser assim interpretadas, dada a identificação 
entre as obras dos dois principais sociólogos da América 
Latina de sua geração, e a recepção igualmente importan-
te neles, embora com distinções em nada desprezíveis, do 
funcionalismo norte-americano que cada um ao seu modo 
contesta e recria (Brasil Jr., 2011) – o que a autora, por sua 
vez, tampouco reconhece. 

Mais do que a contraposição nomeada, porém, o que 
mais chama a atenção são os silêncios de Maria Sylvia de 
Carvalho Franco em relação a Florestan Fernandes e seus 
outros discípulos. É o caso da sua contraposição em rela-
ção à não pertinência da ideia de estamento, central em 
Florestan Fernandes, e de patrimonialismo, segundo a 
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interpretação de Fernando Henrique Cardoso, que compa-
ramos à sua, embora neste último caso o debate seja, discre-
tamente, nomeado. Tampouco nos textos reflexivos sobre 
sua trajetória intelectual, como seu Memorial acadêmico e as 
muitas entrevistas que tem concedido, Franco se demora na 
orientação de Florestan. No Memorial acadêmico, o contraste 
entre o silêncio sobre Florestan Fernandes e sua avaliação 
da importância de Antonio Candido para a sua formação, 
especialmente d’Os parceiros do Rio Bonito, chega a ser algo 
constrangedor. Sobre Florestan, a quem dedicou, porém, 
Homens livres na ordem escravocrata (e, como se sabe, Maria 
Sylvia de Carvalho Franco aparece junto aos demais assis-
tentes de Florestan na dedicatória de A revolução burguesa 
no Brasil, de 1975), ela limitou-se, salvo engano, a observar, 
numa entrevista publicada em 1981, que, ao lado de Anto-
nio Candido, ele teria sido “outra influência decisiva nos 
rumos da minha produção intelectual”, para logo qualifi-
car: “Primeiro o mestre admirado, depois o opositor respei-
tado. Nossas divergências mantiveram-se na maior confian-
ça e lealdade, padrão que hoje parece estar desaparecendo 
da cena universitária” (Franco, 1988, p.9). 

São muitas as menções a Os parceiros do Rio Bonito, tese 
de doutoramento em ciências sociais apresentada em 1954 
à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universi-
dade de São Paulo, onde, até aquele momento, Antonio 
Candido desempenhava, havia dezesseis anos, a função de 
assistente da cadeira de Sociologia II, e publicada em livro 
somente dez anos depois, em 1964. Em seu Memorial aca-
dêmico, por exemplo, a autora escreve que Os parceiros foi 
de importância decisiva em seus esforços para coadunar 
reflexão e linguagem (1988, p.20), chamando-lhe a aten-
ção para a necessidade de escapar da linguagem cifrada 
do jargão sociológico e de escrever de modo mais acessível 
(1988, p.9). E nenhum outro livro da sociologia brasileira, 
à exceção do seu próprio, é analisado com tanto vagar e 
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cuidado no Memorial – é verdade que a análise é interrom-
pida por um longuíssimo excurso sobre as raízes aristo-
télicas das modernas ciências sociais de cerca de oitenta 
páginas. Vale citar uma passagem decisiva a respeito do 
livro clássico de Antonio Candido:

À diferença das “introduções metodológicas” – muito em 
voga na época – que repetiam assertivas dogmáticas no 
jargão competente, a abertura de seu livro [de Antonio 
Candido] nos permite seguir, de verdade, uma atitude 
estudiosa, um olhar que busca alternativas teóricas, que 
tateia, vacila, recusa e escolhe, face aos vários caminhos 
oferecidos pelas ciências sociais [...] O caminho escolhido 
recusa a generalidade abstrata do sociólogo, declinando, 
no mesmo passo, o recorte descritivo dos “estudos 
de comunidade” [...] Procedimento crucial, onde o 
pensamento rompe com o abstrato (empírico ou lógico), o 
que permitirá ao pesquisador valer-se das representações do 
caipira não enquanto dobrada sobre si mesma (fechada no 
bairro, como na precisa análise da consciência grupal que 
abre o primeiro capítulo), mas como reflexão que se amplia 
sobre a sociedade brasileira (como os capítulos sobre as 
transformações) (Franco, 1988, pp.107-8). 

Não tenho como comentar todas as cerca de oito páginas 
dedicadas por Maria Sylvia de Carvalho Franco à análise bas-
tante fina do livro de Antonio Candido, nas quais, e por meio 
das quais, ela fala muito dela também, já que Os parceiros são 
evocados pela sua influência em sua própria trajetória inte-
lectual reconstruída no Memorial. E o leitor terá acertado se 
tiver percebido a identificação, na citação feita acima, entre 
o plano apresentado do livro de Antonio Candido e o dela 
própria, Homens livres na ordem escravocrata. Mas note mais o 
leitor, que a valorização de Antonio Candido se dá, talvez, 
sobretudo em função da postura pioneira em evitar as solu-

328-403_13092-LuaNova90_af4.indd   359 12/5/13   4:43 PM



360

Lua Nova, São Paulo, 90: 331-366, 2013

Teoria e história na sociologia brasileira: a crítica de Maria Sylvia de Carvalho Franco

ções teóricas fáceis – a “generalidade abstrata do sociólogo”, 
como diz Maria Sylvia de Carvalho Franco. Então, voltamos 
mais uma vez ao tema principal deste estudo.

Será mesmo possível sociologia sem generalização? A 
questão certamente não tem uma resposta unívoca, se é que 
é apropriado falar, nesse caso, até mesmo em respostas. De 
todo modo, do ponto de vista da análise que propomos da 
obra sociológica de Maria Sylvia de Carvalho Franco, o pro-
blema talvez esteja menos na generalidade do que no tipo 
de generalidade apontada pela autora: a generalidade “abs-
trata” que, ingenuamente ou não, simplifica e deforma a 
realidade. Assim, parece razoável, depreender que a autora 
não desconhece ou rechaça a relação tensa entre história 
e teoria nas ciências sociais, mas defende o uso da história 
para qualificar, ampliar ou restringir o alcance da teoria. 
Sejam quais tenham sido as raízes da sociologia histórica 
formulada por essa autora, não se pode deixar de reconhe-
cer quanto sua proposta é convergente em termos cogniti-
vos com a reação ao funcionalismo na sociologia histórica 
em geral. Reação que, como já foi mostrado, firmemente 
enraizada em rico material histórico, acabou por revalorizar 
o papel dos atores humanos – individuais e coletivos – como 
os criadores últimos do mundo social em transformação 
(Stompka, 1998). 

E em estudo anterior (Botelho, 2009), discutindo o 
potencial teórico heurístico da reconfiguração não disjuntiva 
da relação ação/estrutura na sociologia histórica de Maria 
Sylvia de Carvalho Franco, numa comparação com a obra de 
Maria Isaura Pereira de Queiroz, a quem aquela esteve ligada 
em diferentes frentes, mostrei que a autora consegue divi-
sar tanto aspectos persistentes na organização e reprodução 
social, como a própria capacidade manifesta por indivíduos 
e grupos sociais de agirem e, desse modo, de responderem 
criativamente ao contexto de estruturas em que se inserem. 
É verdade que Maria Sylvia de Carvalho Franco procura 
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demonstrar os limites da mudança institucional decorrentes 
da generalização da dominação pessoal como princípio de 
coordenação social, mas não deixa de considerar, porém, as 
forças sociais que compõem dinamicamente a relação Esta-
do/sociedade e, sobretudo, os atores sociais que as susten-
tam – como no caso do servidor público por ela analisado. 
Guardando importantes afinidades com a sociologia política 
de Max Weber (1992), as bases sociais da dominação polí-
tica são importantes na pesquisa da autora, tendo em vista 
não apenas o problema da “legitimidade”, como também as 
razões de as próprias instituições ou outras formações sociais 
serem compreendidas como resultados das ações e do entre-
laçamento de ações de homens comuns que, ao atribuírem 
sentidos a suas ações, não deixam de levar em conta as pró-
prias restrições da sua situação6.

Porque as velhas dicotomias entre tradição e moderni-
dade, continuidade e mudança, sincronia e diacronia, ação 
e estrutura simplesmente não desapareceram, a despeito 
do avanço coletivo da sociologia histórica, a tensão entre 
teoria e história continua a interpelar as ciências sociais 
(Skocpol, 1984; Reis, 1998), em especial a sociologia polí-
tica (Botelho, 2011; Alonso e Botelho, 2012). E a esta ten-
são se deve, em grande medida, o sentido teórico heurístico 
da obra de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Seu interesse 
está para além da conformação particular de diretrizes teó-
ricas gerais que encerra, das inevitáveis adaptações mais ou 
menos criativas a que contextos cognitivos tradicionalmen-
te consumidores da teoria sociológica parecem destinados 
sempre que confrontados a uma realidade empírica distinta 
dos “centros” da sociologia mundial. Mas na medida mesmo 
em que, como no caso de Homens livres na ordem escravocra-
ta, a pesquisa empírica historicamente orientada provoca 

6 Sobre a sociologia política de Weber, consultar o livro clássico de Bendix (1986). 
Sobre a sociologia política de Maria Isaura Pereira de Queiroz, ver Botelho (2007; 
2009) e Botelho e Carvalho (2011).
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questionamentos consequentes à própria teoria social, e às 
possibilidades de combinação entre componentes empíri-
cos, históricos e analíticos em geral, cumpre reconhecer sua 
capacidade de interpelação à compreensão daquilo que, 
para recorrer a uma definição sintética do objeto da socio-
logia dada por Marcel Mauss (2003, p.187), simplesmente, 
constitui a “vida propriamente social das sociedades”. 

Esse reconhecimento não deve nos levar, porém, a 
ignorar duas questões relacionadas, uma de ordem geral 
sobre a obra sociológica de Maria Sylvia de Carvalho Fran-
co perante a sociologia brasileira, outra relativamente aos 
desenvolvimentos, por assim dizer, internos de sua obra, 
com as quais queremos concluir o presente estudo, mas 
que não podemos senão indicar para futuras investigações. 
Comecemos pela última questão. 

As assertivas de Maria Sylvia de Carvalho Franco em 
estudos posteriores sobre a perenidade do seu diagnósti-
co sobre a sociedade brasileira em conjunturas históricas 
tão diferentes daquela do seu estudo empírico original res-
tringem, talvez, a validade da sua visão de história e teoria 
aqui discutida justamente em seus trabalhos das décadas 
de 1960-70. Penso em alguns dos seus estudos acadêmicos 
posteriores, como aquele sobre as tensões imprimidas pela 
sociedade brasileira à industrialização que nela se proces-
sava, em torno na década de 1950, em artigo publicado na 
Revue Tunisienne de Sciences Sociales (Franco, 1974), ou mes-
mo nos muitos artigos de conjuntura política sobre o Brasil 
contemporâneo, que vem publicando na grande imprensa, 
no quais, no limite, a realidade social parece deixar de ser 
um processo dinâmico e se torna um estado constante. 

No entanto, do mesmo modo, o alcance próprio da 
crítica de Maria Sylvia de Carvalho Franco poderá ser mais 
bem qualificado levando em conta que, como começa a ser 
demonstrado sistematicamente (Brasil Jr., 2011), a recepção 
da “sociologia da modernização” norte-americana não foi 
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simplesmente passiva nas obras de Florestan Fernandes e seu 
grupo ou de Gino Germani, dois dos principais vezos da reno-
vação da sociologia na América Latina. Ao contrário, impli-
cou traduções intelectuais ativas nas quais, inclusive, alguns 
dos pressupostos básicos do funcionalismo, como a concep-
ção de que as sociedades modernas convergiriam para um 
único padrão societário, foram tensionados pela força que a 
história assumiu, ainda que progressivamente, nas suas expli-
cações. Ao que tudo indica, porém, não estamos exatamen-
te diante de uma questão de gradiente, de mais ou menos 
história na explicação, mas de sentidos qualitativos distintos, 
assumidos pela história na economia interna dos argumentos 
e, assim, na sociologia produzida por esses diferentes autores. 
E, assim, voltamos ao tema principal deste estudo. 

André Botelho
é professor do Departamento de Sociologia e do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia da Univer-
sidade Federal do Rio de Janeiro (PPGSA-UFRJ) e pesquisa-
dor do CNPq e da Faperj.
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Pragmatismo e teoria crítica são tradições frequentemen-
te pensadas como opostas no campo da ciência política. 
Tal visão é sustentada pelo ceticismo da primeira geração 
de Frankfurt em relação à abordagem norte-americana 
(Wheatland , 2009). O próprio Horkheimer (1975 [1937], 
p.130) associou o pragmatismo ao positivismo, na medida 
em que ambas as perspectivas julgariam que a “tarefa da 
ciência [era] a previsão e a utilidade dos resultados”. A aver-
são inicial dos frankfurtianos está vinculada a uma interpre-
tação do pragmatismo como conformista e pouco atento às 
relações de poder: 

A ideia de uma “aquiescência pragmática” tornou-se, 
inicialmente, famosa por Lewis Mumford em 1926 e tem 
sido proclamada de uma forma ou de outra por uma 
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ilustre linha de críticos: Reinhold Niebuhr, C. Wright Mills, 
Antonio Gramsci, Max Horkheimer, Richard Hofstadter, 
John Patrick Diggins, Richard Posner, e Stephen K. White, 
para citar alguns (Hildreth, 2009, p.781).

Carreira da Silva (2009, p.27) também ressalta esse 
aspecto ao diagnosticar uma apropriação enviesada da cor-
rente a partir de um de seus desdobramentos: “A aceitação 
das ideias de Mead pelas gerações posteriores de cientistas 
sociais foi tão parcial e seletiva que se criou uma presunção 
geral de que o interacionismo simbólico não consegue lidar 
com as questões do poder e da dominação”. 

É curioso observar, contudo, a centralidade que teo-
rias pragmatistas adquiriram nas sucessivas revisões por que 
passou a teoria crítica. Tanto para a segunda como para a 
terceira gerações de Frankfurt, o pragmatismo filosófico 
mostrou-se fundamental. Por meio dele, a teoria crítica 
aprofundou sua discussão sobre democracia e seu foco no 
caráter intersubjetivo da política.

Habermas se engajou na guinada pragmática de forma 
contundente, mobilizando-a para formular sua noção de epis-
temologia, sua teoria social e sua teoria política, além da sua 
concepção de direito (Herdy, 2009)1. Nesse processo, o filóso-
fo explora, a fundo, as contribuições de G. H. Mead, conceden-
do-lhe o status de um dos cânones da sociologia ( Habermas, 
1987). Honneth também estabelece profícua interlocução 
com os pragmatistas norte-americanos, atribuindo a Mead 
passos fundamentais de sua argumentação (Honneth, 2003a). 
Nele, Honneth encontra as bases para a renovação do jovem 
Hegel, propondo uma teoria moral dos conflitos sociais.

O presente artigo busca discutir essa releitura de 
Mead no seio da teoria crítica. Objetiva-se evidenciar, 

1 Para uma rica introdução à relação de Habermas com o pragmatismo, ver 
Aboulafia, Bookman e Kemp (2002).
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sobretudo, como os trabalhos de Habermas e Honneth 
oferecem interpretações distintas das ideias de Mead, as 
quais são mobilizadas para sustentar renovações diferen-
tes da teoria crítica. Habermas e Honneth sugerem trilhas 
díspares para a busca teórica e prática de instâncias intra-
mundanas de transcendência. Cada um localiza fontes da 
opressão e da emancipação em aspectos diversos da con-
temporaneidade, e ambos recorrem às ideias de Mead. Ao 
demonstrar essas diferentes leituras críticas do psicólogo 
social norte-americano, o artigo pretende discutir ele-
mentos importantes para a conformação de uma teoria 
democrática crítica ou radical.

O texto está estruturado em quatro partes. Na primeira 
delas aborda-se o pensamento de G. H. Mead, especialmen-
te em sua dimensão política. Na segunda parte explora-se 
a leitura habermasiana do trabalho de Mead e a tão negli-
genciada influência deste na conformação do modelo deli-
beracionista de democracia. A terceira parte se volta para 
a apropriação feita por Honneth da discussão moral de 
Mead e sua centralidade no conceito de reconhecimento. 
Por fim, a quarta parte busca comparar ambas as interpreta-
ções e fazer apontamentos para a elaboração de uma teoria 
democrática radical.

O pensamento político de G. H. Mead
É notória a negligência da teoria política em relação às 
ideias de Mead, apesar de sua influência sobre autores que 
estão no cerne de debates contemporâneos. É curioso lem-
brar que, na sociologia, sua obra também viveu um longo 
período de ostracismo. Joas (1997) relata que, no final da 
década de 1970, quando decidiu estudar Mead, vários de 
seus colegas de departamento indagavam sobre a relevância 
de investigar o pensamento do marido de Margaret Mead... 
Em geral, atribuem-se a Blumer e a Habermas a consagra-
ção de Mead como um dos clássicos da sociologia. 
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No campo da teoria política, todavia, sua abordagem 
permanece pouco estudada. Carreira da Silva (2009) lem-
bra que, desde os primeiros estudos sobre Mead, a dimen-
são política de seu pensamento foi negligenciada. Mesmo 
aqueles que se dedicam contemporaneamente ao estu-
do político do pragmatismo, como Pogrebinschi (2005, 
pp.123-4), tendem a enfatizar as contribuições de Dewey 
em detrimento das de Mead.

É preciso ter em vista, contudo, que a teoria social de 
Mead é profundamente política. Se ele parte da psicologia 
social para definir a natureza das interações humanas e a 
formação social do self, aborda questões que vão da teo-
ria da justiça à teoria democrática, realizando discussões 
sobre direitos humanos, globalização, cidadania e confli-
tos sociopolíticos. Mead “estudou as consequências econô-
micas, políticas, sociais e morais dos processos de indus-
trialização, crescimento urbano e a expansão das funções 
do Estado” (Carreira da Silva, 2009, p.24). Ainda de acor-
do com Carreira da Silva, a visão de que Mead foi pouco 
atento aos fenômenos estruturais deriva de uma apropria-
ção seletiva de sua obra. Sua teoria política não parte de 
uma definição do Estado, mas, indubitavelmente, oferece 
sugestões para a gestão coletiva de comunidades políticas. 
Não é por acaso, assim, que suas ideias influenciam, de 
maneira não tangencial, o pensamento dos dois filósofos 
políticos analisados neste artigo: Habermas e Honneth.

George Herbert Mead pode ser definido como um inte-
lectual radicalmente democrático (Joas, 1997). Nascido em 
1863 em uma família religiosa, Mead teve uma formação 
marcada pela disciplina e pelo compromisso com a emanci-
pação negra e feminina. Dedicando-se à literatura, à filoso-
fia e à psicologia, ele também precisou trabalhar em com-
panhias de construção de ferrovias e como tutor. A perda 
da fé no cristianismo o levou a iniciar uma pós-graduação 
em filosofia em Harvard, em 1887 e, em seguida, a viajar à 
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Alemanha, a fim de continuar os estudos em psicologia e 
ética. Na Europa, ele se aproximou do movimento traba-
lhista, declarando-se socialista ao defender reformas sociais 
e a organização local da política (Joas, 1997, p.20).

O retorno aos Estados Unidos ocorre em 1891, quando 
assume um posto na Universidade de Michigan, onde come-
ça a trabalhar com John Dewey e se envolve em um jornal 
de sindicalistas socialistas. Em 1894, muda-se, a convite de 
Dewey, para a Universidade de Chicago, que experienciava 
um instigante ambiente de transformação social. Ali, ambos 
se dedicam a projetos sociais junto a trabalhadores, buscan-
do uma atuação simultaneamente teórica e prática. Lutam 
pelos direitos das mulheres e pela qualificação de operá-
rios, além de criarem uma escola-laboratório para propor 
práticas pedagógicas mais democráticas. Mead também se 
engaja em diversas negociações de greves. 

Adotando visões oscilantes, Mead foi, por um lado, 
um entusiasta das ideologias norte-americanas e de sua 
política externa (incluindo as que se referem ao Havaí, às 
Filipinas, ao México e à Primeira Guerra Mundial). Por 
outro, ele também se radicalizou na defesa das reformas 
sociais, endossando as diretrizes socialistas do Partido 
Trabalhista Britânico, no final dos anos 1910. Morreu em 
1931, depois de se aposentar de Chicago em virtude da 
guinada conservadora da instituição.

A obra de Mead é ampla e complexa. Ele se dedicou, 
sobretudo, à publicação de artigos, o que faz com que seus 
escritos tenham caráter até certo ponto fragmentado. Os 
primeiros trabalhos envolvem algumas resenhas e trabalhos 
sobre teoria das ciências, sendo o mais audacioso deles uma 
tentativa de classificação das disciplinas filosóficas que bus-
ca semear as bases de uma nova lógica (Joas, 1997). 

Na passagem do século XIX para o XX, sua escri-
ta política se fortalece com a publicação de dois artigos 
“The working hypothesis in social reform” e “Review of  
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‘The psychology of socialism’ by G. Le Bon”, ambos de 
1899. As premissas ali trabalhadas ganham densidade socio-
lógica na década de 1910, merecendo destaque o artigo 
“The social self” (de 1913), em que a noção fundamental 
de role-taking é apresentada, e questões morais são discuti-
das a partir do enfoque da psicologia. Nesse texto, a dimen-
são sociológica do trabalho de Mead ganha contornos mais 
claros. A partir dos anos 1920, a obra do pragmatista norte-
-americano se aproxima de novas temáticas e as influências 
de Bergson e Whitehead tornam-se centrais, como atesta o 
célebre ensaio “The genesis of the self and social control” 
(de 1925). Nesse momento, intensificam-se os estudos sobre 
o ato, a percepção e o tempo, dedicando-se Mead mais pro-
fundamente à filosofia e à cosmologia (Joas, 1997). 

Mesmo que haja um “ligeiro decréscimo [...] dos pro-
blemas da moral e da política durante a década de 1920” 
(Carreira da Silva, 2009, pp.124-5), a arquitetura conceitual 
do autor sempre fez com que sua discussão fosse simulta-
neamente psicológica, sociológica e política. Mind, self and 
 society, obra póstuma de Mead que se tornou o fragmento 
mais famoso de seu legado, deixa clara essa questão. Publi-
cado a partir das notas de um estenógrafo profissional toma-
das em um curso ministrado pelo autor em 1928, o livro evi-
dencia as várias facetas de seu pensamento, embora ainda 
não abarque toda a sua complexidade. Nas discussões que 
se seguem, tomá-lo-ei como ponto de partida, complemen-
tando-o com passagens de alguns artigos e com os ricos 
escritos compilados em The philosophy of the act, editado em 
1938, e The philosophy of the present, editado em 1932. Embora 
nenhum desses livros tenha sido preparado pelo autor, eles 
apresentam, de maneira consistente e mais articulada, seu 
pensamento de maturidade. Como meu interesse, neste arti-
go, se volta à apropriação que Habermas e Honneth fazem 
desse legado, não se realizará uma análise diacrônica, volta-
da a elucidar as transformações internas da obra de Mead.
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Para entender as ideias de G. H. Mead, é essencial com-
preender a dinâmica dos atos sociais. Na base de sua obra, 
está uma preocupação em conceituar a natureza destes e a 
dinâmica sociointerativa em que se inscrevem. O pressupos-
to de Mead (1934) é o de que é preciso enfocar a dimensão 
relacional dos atos sociais, na medida em que ela é essencial 
para que se compreenda o contorno do ato como um todo: 
dos impulsos às suas consequências. O primado da intera-
ção e a conformação de um viés que contesta o individualis-
mo metodológico alicerçam, pois, sua empreitada teórica.

Essas questões ficam claras na noção de role-taking. Para 
Mead, os seres humanos assumem o papel daquilo ou daque-
les com que ou quem interagem, incorporando-os em suas 
ações. Isso se manifesta, por exemplo, quando nos prepara-
mos para levantar ou segurar um objeto. Nessas situações, 
partimos do pressuposto de que o objeto tem certo peso, 
determinada textura e que ele agirá, de algum modo, sobre 
nós. Recorrendo a Whitehead, Mead (1938, p.131) afirma 
que “eu vejo o objeto como eu devo responder a ele em segui-
da”. O ato lida com uma série de expectativas que podem se 
ver frustradas ou corroboradas pelos seus desdobramentos.

No caso de interações interpessoais, a necessidade de 
assumir o papel do outro se vê acentuada, e os indivíduos 
são, a todo momento, atravessados pelos outros com quem 
interagem. O ato não é, portanto, fruto de uma vonta-
de individual, mas se constrói ao longo de uma cadeia 
interativa em que a relação precede seus termos. Cada 
agente opera com expectativas sobre como seu ato afeta-
rá os demais e sobre os eventuais desdobramentos do ato, 
sendo que o fato de se endereçar a outro o controla de 
partida. “O efeito imediato dessa adoção de papel reside 
no controle que o indivíduo é capaz de exercer sobre sua 
própria reação” (Mead, 1934, p.254).

Mead (1934) explora as bases do role-taking tanto do pon-
to de vista filogenético, como do ponto de vista ontogenéti-
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co. Para ele, a humanidade e cada indivíduo aprenderam, 
por meio de práticas sociais e de processos de socialização, a 
incorporar os papéis daqueles com quem interagem. O desen-
volvimento da linguagem humana seria prova desse desenvol-
vimento filogenético, ao passo que a capacidade da criança  
de fazer uso da linguagem (bem como de brincar e, depois, de  
jogar) manifestaria o desenvolvimento, em cada ser humano, 
da habilidade de assumir o lugar do outro. 

De acordo com Mead (1934), para que esses processos 
fossem possíveis, os seres humanos precisaram criar sím-
bolos significantes, cuja característica básica é a de afeta-
rem simultaneamente seus iniciadores e aqueles a quem 
se dirigem. Para Mead (1934, p.46), “o gesto significante 
ou símbolo significante […] provoca no indivíduo que o 
faz a mesma atitude em relação a ele […] que a que pro-
voca em outros indivíduos que participam com o primeiro 
em um dado ato social”. Por terem um sentido comparti-
lhado, gestos significantes estão envoltos em uma relação 
triádica entre o gesto, a reação de adaptação e a resultante 
do ato social.

A trama em que a realização de um gesto se insere 
é, portanto, bastante complexa. Os sujeitos percebem os 
potenciais desdobramentos de seus atos e os controlam 
aprioristicamente, tendo em vista seus destinatários. Quan-
do o ato se concretiza e seus desdobramentos efetivos se 
manifestam, iniciam-se processos de adaptação continua-
da, em que o ato como um todo vai tomando forma ao 
longo da práxis. “Na medida em que alguém provoca em 
si a atitude que provoca nos outros, a reação é recolhida e 
fortalecida […] Continuamente, devemos reagir ao gesto 
que fazemos” (Mead, 1934, pp.66-7).

O principal é perceber que, em cada fase do ato social, 
os sujeitos se atravessam e a resultante desse processo deriva 
não de cada um individualmente, mas da relação estabele-
cida entre eles. Ao assumir o papel do outro, cada agente 
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transforma seus destinatários em coautor do ato. Esse pro-
cesso não é puramente estratégico e consciente, mas per-
passa os processos mais fundamentais da interação humana. 
É justamente por isso que Mead retoma algumas ideias de 
James para propor uma distinção didática entre I e Me, que 
comporiam a unidade do self. 

O I (eu-mesmo) viria da natureza impulsiva e criativa dos 
sujeitos. O Me (mim), por sua vez, seria o resultado de uma 
espécie de objetificação do self, em que o sujeito se percebe 
como algo do mundo e interage consigo próprio. O Me está 
envolto pelos valores, expectativas e perspectivas sociais que 
atravessam essa leitura do sujeito. Ele funciona como uma 
espécie de dimensão cultural que leva o self a se adequar 
aos outros com base no contexto social em que se inscreve 
a interação. O diálogo entre I e Me ocorre na mente: ins-
tância social de mediação, que viabiliza a conformação dos 
 selves e suas ações sociais. O role-taking depende desse diá-
logo interno que leva o sujeito a controlar reflexivamente 
seus atos a partir do intercâmbio entre impulsos e expecta-
tivas internalizadas.

Esse intercâmbio se torna ainda mais complexo porque 
não é construído simplesmente pelo outro mais imediato a 
quem se dirige determinado ato. O outro internalizado não 
é apenas aquele que se coloca diretamente em nosso conta-
to. A conformação do Me e as ações dos sujeitos envolvem 
a internalização daquilo que Mead (1934) chama de outro 
generalizado. Este não é o outro singular, mas o universal tra-
duzido e apropriado pelo sujeito. “A organização das reações 
sociais possibilita ao indivíduo provocar em si não simples-
mente uma mera reação do outro, mas uma reação, por 
assim dizer, da comunidade como um todo” (Mead, 1934, 
p.267). O outro generalizado é cultural e envolve quadros inter-
pretativos, valores, instituições e padrões de comportamento 
naturalizados. Ele possibilita uma atitude de autocrítica do 
self, que se olha à luz das expectativas sociais apropriadas. 
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Internalizado processualmente, ao longo de sucessivas inte-
rações humanas, o outro generalizado oferece matrizes de 
ação que permeiam os atos sociais. Ele revela a dimensão 
universalizante do trabalho de Mead e será fundamental 
para compreender sua teoria política.

Para avançar nessa direção, faz-se importante, apenas, 
aprofundar um pouco a discussão sobre a mente e a ideia de 
reflexividade. De acordo com Mead (1934), a mente não deve 
ser concebida como uma instância intrapsíquica. Ao contrá-
rio, a mente é “um fenômeno social [...] surgindo e desen-
volvendo dentro do processo social; dentro da matriz empí-
rica das interações sociais” (Mead, 1934, p.133). Cabe-lhe o 
papel de produzir atravessamentos entre I-Me-outro genera-
lizado no processo de emergência de selves e do ato social. 
A mente é um processo ativo; tanto que Mead (1938, p.68) 
usa o termo, às vezes, em sua dimensão verbal (to mind). Ela 
é o espaço da reflexividade, porque permite que esses ele-
mentos se articulem de maneiras não determinadas. A refle-
xividade é um processo criativo que possibilita aos sujeitos 
escolherem entre opções disponíveis em um dado contexto. 
“O processo todo do pensar é uma conversação entre esse 
outro generalizado e o indivíduo. A perspectiva individual 
é, assim, aquela do ato social – um ato que inclui o indiví-
duo, mas se estende para além dele” (Mead, 1938, p.152).

Para Mead, a reflexividade é fomentada pelas ruptu-
ras da continuidade interacional. “A situação de que a difi-
culdade, o problema, deriva é uma falta de ajuste entre o 
indivíduo e o mundo” (Mead, 1938, p.6). Quando surgem 
 problemas que colocam suposições e expectativas em xeque, 
o sujeito precisa elaborar criativamente novos cursos de 
ação, adaptando-se à situação conformada. “A parada ofe-
rece a oportunidade para o surgimento, dentro do ato, de 
tendências de resposta em competição” (Mead, 1938, p.24).

A resolução de problemas é a base da inteligência 
humana, emergindo da negação das hipóteses que mar-
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cam práticas naturalizadas. No momento em que as hipó-
teses empregadas se mostram falhas, os sujeitos veem-se 
compelidos a formular novas hipóteses, que criam novos 
mundos (Mead, 1938, p.662). Ademais, são levados a fazer 
escolhas sobre os caminhos a serem seguidos diante da 
ruptura. “A inteligência humana […] seleciona delibera-
damente uma entre as várias reações alternativas que são 
possíveis em um dado contexto problemático” (Mead, 
1934, p.98).

O “método de inteligência” não é mais que a aplicação 
sistemática da razão humana em seu estágio mais 
desenvolvido à resolução de problemas num “mundo que 
aí está”, não questionado pelo homem, mas passível de 
mudança conforme o homem atua sobre ele (Carreira da 
Silva, 2009, p.109).

Há, portanto, uma profunda vinculação entre as prá-
ticas cotidianas e o fazer científico. O teste de hipóteses e 
o compartilhamento de soluções de problemas são ineren-
tes à vida humana. O método científico é “uma elaboração 
de processos cotidianos de inferência, por meio dos quais 
encontramos nossas dificuldades constantes e recorrentes” 
(Mead, 1938, p.83). Ele chama a atenção para a necessi-
dade de que esse teste seja feito de maneira consciente e 
sistemática. Para que isso seja viável, seria necessário levar 
em consideração todos os fatos e valores em jogo. 

O pensamento reflexivo nos capacita a trazer valores 
diferentes ao campo da possibilidade. […] Precisamos 
autorizar todos os fins e valores envolvidos para chegar 
à nossa decisão [...] Esse é o ponto em que falhamos, se 
falhamos, no pensamento ético: nós ignoramos certos 
valores. O importante é trazer todos os fins implicados em 
nosso pensamento (Mead, 1938, pp.464-5).
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Dessa maneira, em Mead, ciência e ética aparecem 
imbricadas e envolvem a ponderação coletiva e discursiva 
de tudo aquilo que está em jogo para a resolução de um 
problema social. O pragmatismo social de Mead oferece 
uma ética consequencialista que não é utilitarista, mas se 
volta para uma análise processual das decorrências dos atos 
a partir dos valores por eles implicados. Nessa análise, a 
ciência tem papel fundamental.

Mead dizia que a tarefa do cientista é entender as 
posições de todas as partes em um conflito e fazer com 
que seja possível que cheguem a um acordo. A reforma 
social racional, assim, não consiste em encontrar os 
meios econômicos para certos fins, mas, em vez disso, 
na intensificação da discussão pública, da qual emergem 
soluções construtivas para problemas sociais, que 
beneficiem a todos e sejam do interesse de todos (Joas, 
1997, p.31).

Também fica evidente a centralidade da comunicação 
no quadro conceitual de Mead. Como já apontado, a lin-
guagem é a base do desenvolvimento da humanidade e de 
cada sujeito. Ela “é uma parte de um processo social, e é 
sempre a parte por meio da qual afetamos a nós mesmos 
como afetamos os outros e intervimos na situação social 
graças a essa compreensão do que dizemos” (Mead, 1934, 
p.75). Da comunicação, dependem a reflexividade e a inter-
nalização do outro generalizado. Afinal, é ela que possibilita o 
que Mead (1938) chama da conversação das mentes.

Nesse sentido, para Mead, a comunicação funda a 
intersubjetividade humana e possibilita que o próprio 
humano seja possível. É isso o que Mead (1934; 1938) dei-
xa claro ao distinguir as sociedades humanas das de outros 
animais. A comunicação é o alicerce dos selves e das comu-
nidades que eles criaram, as quais ultrapassam a associação 
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natural e estabelecem novos planos de comunalidade. A 
comunicação é o mecanismo que possibilita a internaliza-
ção do outro generalizado e o processo de generalização de 
nossas perspectivas. Por meio dela, os sujeitos constroem 
suas posições, compartilham hipóteses e soluções sobre 
problemas sociais e, nos termos de Mead (1934, p.253), 
participam no outro. Ela é, pois, essencial para a formação da 
sociedade, com suas implicações morais e políticas. 

Aqui chegamos, finalmente, ao cerne das ideias políti-
cas de Mead. O pragmatista americano foi um democrata 
convicto não apenas em suas práticas, mas também em suas 
teorias. Para Mead (1934), a democracia é a forma de orga-
nização da vida humana que possibilita o exercício coope-
rativo do método da inteligência e a construção conjunta 
da comunidade política. Segundo Carreira da Silva (2009, 
p.25), “em todos os níveis da obra de Mead há uma concep-
ção nítida e distinta da democracia. A ideia de uma ordem 
social igualitária, imparcial e aberta à participação e ao 
debate infiltra-se em todos os aspectos de seu sistema de 
pensamento”. Baseada na comunicação, a democracia seria 
a manifestação política da liberdade humana, do autogover-
no, da revisibilidade do conhecimento e da possibilidade de 
uma evolução moral.

Obviamente, Mead não entende por democracia a 
reles escolha de líderes políticos ou a conceituação das 
instituições de um sistema político marcado por eleições 
(Joas, 1997, p.22). A democracia é um princípio mais 
abrangente, nos termos da ideia de democracia deweyana, 
que propicia a realização humana e o controle reflexivo 
dos rumos da coletividade. Mais que uma forma de gover-
no, trata-se de uma forma de organização da vida coletiva 
que aposta na capacidade humana de se gerir autônoma e 
cooperativamente. 

Para entender tal visão, é preciso lembrar que a teoria 
política de Mead é centrada no controle intersubjetivo das 
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condições de autorrealização. Mead critica o individualismo 
metodológico do contratualismo, que suporia que os indi-
víduos preexistem, como seres inteligentes, à formação da 
sociedade (Mead, 1934, p.233). Para ele, selves não prece-
dem o organismo social, mas surgem no bojo da coopera-
ção comunicativa propiciada pela vida comunal. 

A democracia se manifesta quando a sociedade se 
conscientiza desse processo e cria condições para um con-
trole coletivo de seu destino. “A própria organização da 
comunidade consciente de si depende de que os indivídu-
os adotem a atitude dos outros indivíduos” (Mead, 1934, 
p.256). Por meio da comunicação, os sujeitos se atravessam 
e podem elaborar soluções abrangentes para os problemas 
sociais. Através da afetação mútua viabilizada pela comuni-
cação, os indivíduos tornam-se conscientes da empreitada 
coletiva que têm pela frente e projetam o tipo de comuni-
dade que julgam digna para se viver (Mead, 1938, p.512). 
A comunicação é, pois, a base da construção racional de 
alternativas abrangentes. Por racional, aqui, Mead não 
entende, obviamente, processos cognitivos individualiza-
dos. A razão é social; ela nasce e se expande na adoção do 
papel do outro. Se o governo administrativo democrático 
é, por definição, racional, faz-se preciso perceber que suas 
origens são linguageiras. A comunicação funda a razão e 
seu potencial de universalização.

Nesse sentido, Mead (1934) vislumbra a possibilidade 
de uma comunidade universal fundada na linguagem, o 
que seria possível com a expansão dessa capacidade de afe-
tação recíproca e a construção de atos mais universais. “A 
questão de se pertencemos a uma comunidade maior é res-
pondida em termos de se nossa própria ação provoca uma 
reação nessa comunidade mais ampla e de se a reação desta 
se reflete em nossa própria conduta” (Mead, 1934, p.271). 
A intersubjetividade prática pode conduzir à estruturação 
de novas formas de fazer política.
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A expressão política começa com a autoafirmação, casada 
com a atitude militar, que leva à aniquilação do outro, 
mas que leva, ou pode levar ao desenvolvimento de uma 
comunidade superior, em que a dominação assume a 
forma da administração. É concebível que apareça uma 
comunidade internacional mais ampla que o império, 
organizada em termos de função em vez de força (Mead, 
1934, p.286).

Nesse ponto, é fundamental chamar a atenção para 
a supramencionada ideia de autoafirmação. Ela é uma 
dimensão fundamental da política e alicerça muitos confli-
tos físicos e militares. A questão democrática, para Mead, é 
a transformação desse impulso por um processo marcado 
pela reciprocidade. Esta é a chave para que se compreenda 
a organização democrática. Em Mead, a igualdade não aba-
fa as singularidades, nem o desejo de autoafirmação, mas os 
requalifica por meio de um processo recíproco. 

Supõe-se, frequentemente, que a democracia é uma ordem 
da sociedade na qual serão eliminadas as personalidades 
agudamente diferenciadas; que tudo será reduzido a uma 
situação em que todos serão, na medida do possível, iguais a 
todos. Mas é claro que isso não é a implicação da democracia: 
em vez disso, a implicação da democracia é que o indivíduo 
possa desenvolver-se tão elevadamente como o permitam suas 
possibilidades, e, ao mesmo tempo, pode entrar nas atitudes 
dos outros a quem afeta (Mead, 1934, p.326).

A realização humana depende do reconhecimento 
dos outros sujeitos como membros da mesma comunidade 
política que ele. Ainda de acordo com Mead, “aí se tem 
reconhecimento de qualidade; você demanda para si mes-
mo aquilo que pode reconhecer nos outros, e isso provê a 
base para a estrutura social” (1934, p.288).
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Fica evidente a força da ideia de reciprocidade na 
proposta de Mead. A democracia é uma forma de organi-
zação social em que os sujeitos se reconhecem mutuamen-
te, criando as condições para a autorrealização. Para que 
esta seja possível, os sujeitos devem ver-se reconhecidos 
como membros em iguais condições na sociedade, mas 
também como sujeitos que podem oferecer contribuições 
singulares à coletividade.

A pessoa que é competente em qualquer campo especial 
tem uma superioridade que corresponde ao que ela 
mesma pode fazer e talvez outros não o possam. Isso 
dá à pessoa uma posição definida em que ela pode se 
realizar na comunidade. Ela não se realiza em sua simples 
superioridade em relação ao outro, mas na função que pode 
desempenhar; e na medida em que pode fazê-lo melhor 
que qualquer outro, ela ganha um sentimento de prestígio 
que reconhecemos como legítimo, em contraste com outra 
forma de autoafirmação da pessoa, que do ponto de vista 
dos nossos mais elevados padrões sociais, é visto como 
ilegítimo (Mead, 1934, p.285).

A democracia permite que a autoafirmação se conver-
ta em autorrealização no intercâmbio intersubjetivo entre 
sujeitos. Isso não implica o apagamento de conflitos e 
interesses divergentes. A democracia e o Estado moderno 
dependem do conflito, o qual engendraria processos que 
Mead entende, dentro de uma lógica darwinista, como 
estruturadores do progresso moral da sociedade. O conflito 
promove formas mais amplas de organização social, expan-
dindo as gramáticas normativas que balizam as ações sociais: 

[Conflitos] são resolvidos ou terminados por reconstruções 
das situações particulares, e modificações no quadro 
de dadas relações sociais [...] – tais reconstruções e 
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modificações são performadas, como já dissemos, pelas 
mentes de indivíduos em cuja experiência ou entre cujos 
selves esses conflitos ocorrem (Mead, 1934, p.308).

De acordo com Mead, a reconstrução social e a dos 
sujeitos caminham lado a lado na evolução humana. A 
liberdade é causa e consequência desse processo, alimen-
tando a transformação consciente da sociedade e se fortale-
cendo com ela (Mead, 1938, p.663). Lutas políticas seriam, 
pois, o motor da problematização do mundo, da criação de 
novas realidades, da reflexividade ético-científica e, assim, 
do progresso moral. 

A leitura habermasiana de Mead: ação comunicativa e 
democracia deliberativa 
A obra de Habermas ecoa muitas das ideias de Mead. Ain-
da que essa herança seja frequentemente negligenciada 
no campo da ciência política, os escritos de Mead foram 
fundamentais para a renovação da teoria crítica proposta 
pelo pensador alemão. Inserindo-se na virada linguística 
da filosofia, Habermas (1987) constrói uma teoria social e 
uma teoria política que dependem do questionamento da 
filosofia da consciência, ao qual Mead trouxe aportes fun-
damentais. É recorrendo a Mead, que ele inicia a guinada 
rumo à racionalidade comunicativa e aponta o papel da lin-
guagem como instância de mediação entre o eu e a socieda-
de e como medium de reflexividade. A crença habermasiana  
no potencial emancipatório da troca discursiva, sua aposta na  
generalização comunicativa da razão e sua perspectiva 
democrática devem muito ao pragmatista norte-americano.

Com essa aproximação, Habermas permitiu que a teo-
ria crítica ultrapassasse algumas de suas ambiguidades em 
relação à teoria democrática. Sua visão intensificou os diá-
logos da tradição frankfurtiana não apenas com a teoria 
política, mas também com o direito e a linguística, levan-
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do à configuração do modelo democrático que se tornou 
predominante a partir dos anos 1990 (Dryzek, 2007). A 
democracia deliberativa, calcada na ideia de ação comuni-
cativa, tem profunda ligação com a leitura que Habermas 
fez dos pragmatistas clássicos (Bohman, 2004; Talisse, 2005; 
 Pogrebinschi, 2005; Browne, 2008; Carreira da Silva, 2009).

Ainda que a influência de Mead se capilarize e se 
ramifique ao longo da obra de Habermas, a entrada mais 
direta para esse diálogo é o quinto capítulo de Theory of 
communicative action2. Ali, Habermas (1987) reconhece 
explicitamente o papel de Mead na percepção de que a 
racionalidade humana não se reduz à lógica instrumen-
tal. Para se contrapor ao diagnóstico weberiano da gaiola 
de ferro, cujas marcas aparecem claramente na Dialética do 
esclarecimento de Adorno e Horkheimer, Habermas propõe 
uma guinada linguística pelo reconhecimento da intersub-
jetividade humana como lócus de fundação de uma racio-
nalidade emancipadora.

Habermas (1987) argumenta que o pensamento de 
Mead é instigante porque articula os dois veios de ata-
que à filosofia da consciência: a teoria da linguagem e os 
estudos psicológicos sobre comportamento. Ele retoma a 
argumentação de Mead sobre a produção de gestos sig-
nificantes, para entender o processo pelo qual indivíduos  
aprendem a se interpretar da mesma maneira como os 
outros o fazem, operando com as expectativas do sentido 
dos próprios atos no controle prévio destes. O mecanis-
mo do role-taking, possibilitado pela interação linguagei-
ra, embasa a guinada para uma intersubjetividade gerada 
comunicacionalmente. Em Habermas (1987), como em 
Mead, o medium da linguagem perpassa a construção dos 
sujeitos e do mundo em que se inserem. Na troca discur-
siva, as dimensões subjetiva, social e objetiva do mundo 

2 A esse respeito, recomendo o didático texto de Haddad (2003).
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tomam forma e são elaboradas. Tal processo permite que 
sujeitos e sociedade se repensem e se reconstruam, ainda 
que o peso do mundo-tido-como-certo e de suas estruturas 
sociais seja muito grande.

Na opinião de Habermas (1987), contudo, o trabalho 
de Mead teria alguns problemas. O primeiro deles seria 
uma suposta negligência de Mead a uma das funções da lin-
guagem. De acordo com ele:

Mead vê a comunicação linguística quase exclusivamente 
sob esses [...] aspectos: a integração social de atores 
orientados para fins e a socialização de sujeitos capazes de 
agir. Ele negligencia a realização do entendimento mútuo e 
as estruturas internas da linguagem (Habermas, 1987, p.5). 

O argumento habermasiano é o de que Mead não 
enfrentaria centralmente o problema da interação inibi-
da. Como se dá a reestruturação da coordenação lingua-
geira quando esta é rompida e há desentendimento. Para 
 Habermas (1987), tais situações requereriam o teste de pre-
tensões de validade orientadas pelo entendimento mútuo. 
É se colocando em termos de sim/não diante do outro que 
a continuidade interativa pode ser restabelecida e a com-
preensão mútua pode se estabelecer.

De acordo com o filósofo alemão, a negligência de Mead 
estaria articulada a um segundo problema: sua incapacidade 
de abordar, do ponto de vista filogenético, o desenvolvimen-
to da linguagem proposicionalmente diferenciada. Segundo 
Habermas (1987), Mead teria parado na transformação de 
gestos em gestos significantes, sem compreender que a gra-
matização da linguagem implica a adoção de regras gerais 
e intersubjetivas. Para tanto, Habermas recorre às ideias de 
Wittgenstein, advogando que a unidade do sentido fomen-
tada pela linguagem proposicionalmente diferenciada seria 
assegurada pelo teste intersubjetivo. 
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Assim como regras, sentidos simbólicos requerem vali-
dade intersubjetiva, a qual se funda na possibilidade (e 
na efetuação) da contestação mútua. “Sem a possibilida-
de de crítica recíproca e instrução mútua, levando a acor-
dos, a identidade de regras não poderia ser  assegurada” 
( Habermas, 1987, p.18). Posicionamentos de sim/não 
diante do outro embasam o reconhecimento intersubjetivo 
da validadade da ação linguageira. Uma validade que, na 
matriz habermasiana, pode ser testada por sua veracidade, 
sua correção, sua sinceridade e sua compreensibilidade. 
Diante de uma ruptura na comunicação, o falante inter-
naliza a reação não esperada como um uso equivocado da 
linguagem e aprende a adotar em relação a si mesmo as 
posições negativas dos outros participantes e a antecipar 
respostas críticas.

Há, ainda, uma terceira crítica de Habermas a Mead que 
convém ser salientada: a não diferenciação entre ações comu-
nicativas voltadas para o entendimento e ações estratégicas que 
visam a fins. Para Habermas, existe uma diferença marcante 
entre os dois modos de ação, e seu diagnóstico sobre as pato-
logias da modernidade se pauta por essa diferenciação. Para 
Habermas (1983; 1987), a lógica estratégico-instrumental é 
a base da coordenação sistêmica das sociedades complexas. 
O problema para o Habermas de Teoria da ação comunicativa, 
contudo, é que essa lógica invadiria instâncias sociais que 
não deveriam ser coordenadas por esse tipo de racionalida-
de, mas pela lógica da compreensão mútua. Essa é a tese da 
colonização do mundo da vida, segundo a qual a força integra-
tiva da comunicação estaria sendo substituída pelos recursos 
reguladores do dinheiro e do poder. 

A possibilidade de criação de um mundo melhor e mais 
justo estaria articulada ao revigoramento da ação comuni-
cativa. Na teoria crítica habermasiana, a ação comunicativa 
é a instância intramundana de transcendência; o intercâmbio 
linguageiro voltado para o entendimento pode  fomentar a 
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reconstrução do mundo e dos sujeitos. O potencial demo-
crático de tais ideias é aprofundado a partir do final dos 
anos 1980, quando Habermas revisa premissas de Mudan-
ça estrutural da esfera pública em um célebre prefácio e, na 
sequência, consolida um modelo de democracia em Direi-
to e democracia. Nesses trabalhos, estão alguns dos insumos 
fundamentais para a abordagem deliberacionista, que se 
tornou muito influente nos estudos teóricos e empíricos 
sobre democracia3.

Em seus escritos sobre democracia, Habermas (1997) 
retoma o conceito de esfera pública para apregoar que o 
sistema político não pode ser concebido de maneira auto-
poiética. Por mais que as instâncias dos núcleos de tomada 
de decisões tenham certa autonomia, sua legitimidade se 
assenta sobre um poder comunicativo, gestado no inter-
câmbio público de razões. Para Habermas (1997), a lin-
guagem comum é capaz de circular pela sociedade, enfei-
xando opiniões públicas que devem afetar o núcleo do 
sistema político.

Nesse modelo, cabe ao direito transformar o poder 
comunicativo em poder administrativo. O direito por si só 
não legitima o poder político, porque a “produção de um 
direito legítimo implica a mobilização das liberdades comu-
nicativas dos cidadãos” (Habermas, 1997, p.185). São essas 
liberdades que geram a força autorizadora das instituições. 
Elas alimentam o processo comunicativo que pode afetar 
decisões formais de uma forma mais direta em momentos 
de crise, quando as formas usuais de tomada de decisão são 
colocadas em suspenso. 

3 Entre as obras já clássicas da abordagem, convém mencionar: Bohman (1996); 
Guttman e Thompson (1996); Benhabib (1996); Chambers (1996); Dryzek 
(2000). Entre os estudos empíricos mais recentes, vale citar Steiner et al. (2004); 
Thompson (2008); Bächtiger et al. (2009) e Black et al. (2009). Para algumas revi-
sões da literatura deliberacionista, ver Bohman (1998), Chambers (2003) e Talisse 
(2005).
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Tais momentos equivalem aos problemas teorizados por 
Mead, que geram uma ruptura na continuidade da inte-
ração e convocam a reflexividade. Reflexividade que em 
Habermas, tal como em Mead, nasce da troca comunicativa, 
a qual alimenta um processo de racionalização em que os 
argumentos se descolam de sujeitos e interesses individuais 
e se tornam mais universais. Habermas (1997; 2006) fala de 
uma filtragem discursiva que toma forma em várias arenas 
comunicativas e produz um tipo de subjectless communication. 
Mead (1934; 1938) também aponta que a razão se gene-
raliza a partir do momento em que os sujeitos interagem 
comunicativamente, incorporando as atitudes dos outros 
e expandindo as próprias visões. Justamente por isso, ele 
argumenta que o “discurso universal, para ser universal, 
tem que ser continuamente revisado” (1934, p.269). Para 
ele, a generalização comunicativa dos fins individuais em 
fins sociais é a razão de ser do processo cooperativo (Mead, 
1938, p.137).

Cabe reconhecer, aqui, que a ideia da universalização 
da razão por meio da troca comunicativa encontra alicer-
ces no trabalho de Charles S. Peirce, que influencia Mead e 
Habermas. Peirce partia da ideia de que a sociedade deve-
ria se organizar como uma comunidade de pesquisa, cuja 
livre comunicação a aproximaria da verdade. Para Peirce, a 
verdade seria uma espécie de opinião predestinada, resultan-
te do progresso de uma investigação conduzida com base 
na livre comunicação entre opiniões discordantes (Shook, 
2002, p.74-5). Ela seria uma espécie de opinião fadada a 
se tornar consenso. Em geral, reconhece-se o trabalho de 
Karl-Otto Apel como mediador do resgate habermasiano de 
Peirce. No entanto, Mead também teve influência impor-
tante nesse resgate, conformando uma visão mais social do 
pragmatismo. Vale lembrar que, em Mead, o tema do diálo-
go é tão central quanto em Habermas. E isso, mais de três 
décadas antes dos escritos de Apel.
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Se há um tema que distingue e especifica o pensamento 
político e social de Mead, este tema é o do diálogo. Mead foi 
um defensor da forma dialógica da comunicação humana 
em cada uma das diversas áreas de pesquisa de que se 
ocupou, desde a racionalidade humana, concebida como 
uma espécie de “conversação interior”, até a das relações 
internacionais (Carreira da Silva, 2009, p.39).

O debate público assentado em uma concepção inter-
subjetiva de sujeito, que nega o individualismo metodo-
lógico, dá o tom de toda a arquitetura política de Mead e 
de Habermas. A leitura habermasiana de Mead pavimenta 
a estrutura comunicacional da virada da teoria democráti-
ca rumo às concepções discursivas. A conformação de um 
modelo democrático talk-centric (nos termos de Chambers 
[2003]), como alternativa às concepções agregativas tem 
forte influência na lógica da interação e no questionamento 
da filosofia da consciência desenvolvidos pelo pragmatista 
americano. 

A releitura honnethiana de Mead: reconhecimento e 
intersubjetividade
Axel Honneth também é muito influenciado pelo pragma-
tismo filosófico e dedica parte importante de sua obra a 
recuperar as ideias de Mead. Apesar de ter sido assistente 
de Habermas, o expoente da terceira geração de Frankfurt 
lida com o legado de Mead por meio de um novo olhar. Tra-
ta-se, não apenas de um olhar que enfoca trechos diferentes 
dos textos do filósofo americano, mas de uma reinterpreta-
ção de ideias também trabalhadas por Habermas. 

Tal como Habermas, Honneth é explícito no reconhe-
cimento da influência do pragmatismo. Além de menções 
em diversos momentos, Mead recebe atenção especial 
no quarto capítulo de Teoria do reconhecimento: a gramática 
moral dos conflitos sociais. Ali, Honneth (2003a) advoga a 
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centralidade de Mead para atualizar as ideias do Hegel do 
período de Jena, retirando-lhes a carga metafísica. Con-
vém lembrar que Mead foi profundamente influenciado 
por Hegel (Carreira da Silva, 2009). Como Hegel, ele 
defende a gênese intersubjetiva e social da identidade, cri-
tica o atomismo e articula a evolução moral da sociedade 
às lutas por reconhecimento. 

Em Mead, Honneth (2003a, p.131) encontra uma 
definição do psíquico guiada pelo conceito de interação: 
“um sujeito só pode adquirir uma consciência de si mes-
mo na medida em que ele aprende a perceber sua pró-
pria ação da perspectiva, simbolicamente representada, de 
uma segunda pessoa”. É na interação com o outro que o 
indivíduo se entende como um sujeito que afeta o mundo 
e os outros. Tal compreensão depende da internalização 
do outro generalizado e das gramáticas morais e expectativas 
sociais que governam as interações: “ao se colocar na pers-
pectiva normativa de seu parceiro de interação, o outro 
sujeito assume suas referências axiológicas morais, apli-
cando-as na relação prática consigo mesmo” (Honneth,  
2003a, p.133). Normas de ação apreendidas indicam o que 
se pode esperar dos outros, bem como as obrigações atri-
buídas a si próprio.

A influência de Mead sobre Honneth não se restringe, 
contudo, à constatação da dimensão moral da intersubje-
tividade humana. No psicólogo social norte-americano, 
 Honneth também encontra um eu criativo, capaz de deslo-
car as gramáticas morais em que se insere. Diante do des-
respeito e da percepção de exigências incompatíveis com 
as normas tidas como válidas, os sujeitos se engajam em ten-
tativas de criar outros mundos possíveis. O sujeito “precisa, 
se quiser realizar as exigências de seu ‘Eu’, antecipar uma 
coletividade na qual lhe cabe uma pretensão à realização 
do desejo correspondente” (Honneth, 2003a, p.142). O 
outro generalizado se vê deslocado, ao longo de lutas sociais, 
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por uma idealização da sociedade futura, que já permite ao 
sujeito ressignificar, no presente, sua inserção social.

A noção de autorrealização, central para a teoria da jus-
tiça de Honneth, também ecoa as concepções do psicólogo 
social. Para Mead, “um objetivo moral é bom quando leva à 
realização do indivíduo como ser social” (Carreira da Silva, 
2009, p.154). A autorrealização é um fim, embora aberto, 
da sociedade democrática e racional. “Por autorrealização, 
Mead entende o processo em que o sujeito desenvolve capa-
cidades e propriedades de cujo valor para o meio social 
ele pode se convencer com base nas reações de reconhe-
cimento de seu parceiro de interação” (Honneth, 2003a, 
pp.147-8). Tal reconhecimento ultrapassa a dimensão da 
cidadania, em que todos devem ser vistos como portadores 
de direitos e deveres e envolve a luta de cada pessoa para  
se fazer reconhecida como personalidade única, que ofe-
rece contribuições à coletividade. Mead também enfatiza 
a relevância do afeto na socialização primária, que é fun-
damental para a autorrealização. Como lembra Joas (1997, 
p.21), o amor tem papel fulcral no quadro teórico proposto 
por Mead, adquirindo relevância sociopolítica em virtude 
de sua atuação nos processos de integração social.

Vale enfatizar, ainda, a dimensão profundamente ago-
nística desse processo de autorrealização na teoria de Mead. 
De acordo com ele: “Indivíduos se realizam definitivamente 
em suas oposições uns aos outros. As oposições são o pon-
to de partida para o desenvolvimento de uma nova ordem 
social” (Mead, 1938, p.655). As lutas são a base da políti-
ca e das transformações sociais. Elas nascem da percepção 
de problemas que instauram rupturas na continuidade da 
experiência e demandam a reconstrução tanto de selves 
como da sociedade em que se inserem. Essas reconstruções 
se produzem ao longo das interações humanas, que permi-
tem aos sujeitos adotar o papel dos outros e construir gra-
máticas morais mais abrangentes e inclusivas. 
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Tal processo de reconstrução intersubjetiva (de sujei-
tos e do mundo) é realizado pela comunicação. Ele ocorre 
na busca coletiva por construir a vida comunal e se torna 
reflexivo conforme os sujeitos adquirem consciência dele. 
Nesse sentido, a luta por reconhecimento pode ser travada 
democraticamente, na troca simbólica entre atores sociais. 
A reciprocidade comunicativa permite a transposição de 
interesses individuais para a refundação das gramáticas 
normativas.

Esses elementos são a base da proposta de Honneth 
para a renovação da teoria crítica. Por meio do conceito  
de reconhecimento, Honneth (2003a; 2003b) coloca a 
autorrealização no cerne da teoria da justiça e investiga os 
processos pelos quais o desrespeito atua como motivação 
para lutas sociais. Em Honneth (2003b), o contexto con-
temporâneo das sociedades ocidentais levou à consolidação 
de três dimensões fundamentais da autorrealização: o amor, 
o direito e a estima. Cada uma delas permite a formação de 
um tipo de autorrelação saudável: autoconfiança, autorres-
peito e autoestima, respectivamente. Juntas, as três salien-
tam a relevância do afeto, da igualdade e da singularidade 
para que os sujeitos se realizem.

Ainda de acordo com o filósofo alemão, a frustração 
de expectativas sociais pode gerar indignação, que, em cer-
tos contextos, alimenta as lutas sociais por meio das quais 
gramáticas normativas se veem expandidas. Nesse proces-
so, o simbólico e a adoção do papel do outro têm papel 
fundamental para a construção de um mundo mais justo  
e inclusivo. O caráter axiológico da ação social e a dimen-
são intersubjetiva de selves e do mundo permitem vislum-
brar uma teoria política frutífera para que se pensem as 
opressões existentes e as formas de superá-las. Honneth 
renova a busca frankfurtiana por instâncias intramundanas 
de transcendência por um viés que não é tão kantiano como o 
de Habermas, mas conecta Kant a Hegel via Mead.
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A força das ideias do pragmatista americano faz-se 
evidente na proposta de Honneth. A principal diferença 
entre ambos é o peso que Mead deposita nas relações de 
trabalho para o reconhecimento das contribuições sin-
gulares dos indivíduos. De acordo com Honneth (2003a, 
p.153), “a solução que Mead ofereceu com seu modelo de 
divisão funcional do trabalho não chegou à altura teórica 
do problema da integração ética das sociedades moder-
nas”. Para o frankfurtiano, o reconhecimento das contribui-
ções particulares de cada indivíduo, de fato, alimenta uma 
forma de integração social fundamental para as sociedades 
hodiernas, mas o trabalho é apenas uma das possibilidades 
desse reconhecimento. Aliás, um dos problemas do capita-
lismo contemporâneo seria a restrição da valorização dos 
indivíduos ao que fazem no labor (Hartman e Honneth, 
2006). Essa restrição engendraria, inclusive, outras formas 
de opressão e de desvalorização daqueles que não são con-
siderados “qualificados” ou “produtivos” de acordo com os 
valores em voga.

De Habermas a Honneth via Mead: rumo a uma teoria 
radical da democracia 
As seções anteriores evidenciam como as ideias de Mead 
estão na base de dois projetos distintos de renovação da 
teoria crítica. Habermas e Honneth o resgatam de manei-
ras diversas para propor uma teoria capaz de vislumbrar as 
condições para a superação das opressões contemporâneas. 
Ambos operam com os insights do pragmatista, embora os 
desenvolvam em rumos distintos.

Mead centra a democracia e a justiça na prática comu-
nicativa e na adoção do papel do outro (role-taking). Essa 
é a base da construção de gramáticas normativas gerais, 
capazes de ultrapassar interesses particularistas e de criar 
um mundo mais justo. Mead explora o papel dos sujeitos 
como agentes transformadores da realidade e concebe um 
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modelo de ética que requer que todos os valores, interes-
ses e fatos acerca de um dado problema sejam expressos 
para que se construa uma solução adequada. Mead tam-
bém entende os problemas morais como fonte de trans-
formação e aprimoramento da sociedade. E concebe um 
ideal de sociedade humana em que sujeitos penetrem res-
pectivamente nas atitudes dos outros, de modo a conceber, 
reciprocamente, gramáticas gerais aceitáveis. Tudo isso é 
partilhado por Habermas e Honneth. 

A questão é que Habermas se ateve à dimensão proce-
dimental e argumentativa do trabalho de Mead, ao passo 
que Honneth enfocou a dimensão moral e agonística da 
autorrealização como alicerce da organização coletiva. Tais 
opções têm implicações sobre os desdobramentos das obras 
de cada autor. Meu argumento é que a trilha seguida por 
Habermas enfrenta alguns obstáculos, e o caminho de Hon-
neth parece mais profícuo para o estabelecimento de uma 
teoria democrática radical.

O problema da interpretação habermasiana começa 
com a distinção rígida entre ação estratégica e ação comunica-
tiva, que não está presente em Mead. Como já mencionado, 
Habermas (1987) critica Mead por não fazer essa distinção. 
No entanto, Mead não poderia propô-la, simplesmente por-
que a distinção não faria sentido em sua obra. O mecanismo 
do role-taking, para ele, perpassa ações estratégicas incluindo 
as relações que Habermas (1987) entende como mediadas 
pelo dinheiro e pelo poder. Mead (1934, p.298) afirma, por 
exemplo, que, mesmo no comércio, opera-se com “a premis-
sa de que o indivíduo tem que adotar a atitude do outro; de 
que o reconhecimento do interesse do outro é essencial para 
a troca exitosa”. Assumir o lugar do outro é algo inerente à 
interação humana e não a um tipo de interação específica. 

Por isso, Joas (1997) tem razão ao afirmar que  Habermas 
se equivoca ao acusar Mead de negligenciar as esferas sociais 
não reguladas comunicativamente.
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É bastante questionável que o trabalho de Mead possa 
ser convocado na mudança de paradigma habermasiana 
da ação instrumental para a ação comunicativa, uma 
vez que a realização de Mead foi a de mudar nossa 
compreensão da ação como tal; ele elaborou uma nova 
teoria da comunicação humana para chegar a esse 
objetivo, não apenas para identificar outro tipo de ação 
(Joas, 1997, p.XX).

É justamente por tomar a ação comunicativa como um 
tipo de ação que Habermas não vê a centralidade da dis-
cussão sobre a reprodução material do mundo na obra 
de Mead. “Criticar Mead por preocupar-se apenas com 
os aspectos específicos da dimensão simbólica da vida 
social é indício de uma compreensão parcial de sua obra” 
( Carreira da Silva, 2009, p.28). E é com base nessa leitu-
ra parcial que Habermas edificou sua teoria democráti-
ca assentada na possibilidade da compreensão mútua via 
intercâmbio linguageiro.

A interpretação de Habermas fomenta várias críticas 
ao modelo deliberacionista de democracia. Como já dis-
cutido em outro trabalho (Mendonça, 2011a), tal modelo 
é frequentemente visto como incapaz de compreender a 
dinâmica conflitiva da política. Toma-se a deliberação como 
uma troca de argumentos entre sujeitos que buscam um 
consenso substantivo sobre preferências e cursos de ação. 
No referido trabalho, já argumentei que tais críticas são ina-
dequadas e não fazem jus à complexidade do modelo. As 
propostas de Habermas dependem do agonismo. 

Meu ponto, aqui, é que Habermas alimenta uma leitura 
da democracia que a simplifica à troca comunicativa entre 
sujeitos para a produção de decisões. Ao fazê-lo, acaba por 
endossar instituições democráticas muito semelhantes às 
atualmente existentes e restringe o potencial revitalizador 
do pragmatismo para que se reconceba a teoria democrática. 
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Isso fica claro, sobretudo em Direito e democracia, quando 
Habermas (1997) apresenta uma leitura que corrobora o 
funcionamento liberal da democracia. Como sugere Joas 
(1997), Habermas reduz a concepção de Mead sobre a polí-
tica democrática a um modelo de entendimento pelo uso 
da linguagem.

Em vez disso, a teoria de Mead é orientada para a 
intersubjetividade prática; ou seja, para a estrutura que 
surge e toma forma na atividade conjunta de sujeitos 
humanos para atingir fins estabelecidos em suas vidas; 
uma estrutura em que a corporalidade desses sujeitos e sua 
natureza externa prontamente entram (Joas, 1997, p.14).

A leitura de Honneth abre portas a uma ressignificação 
mais profunda da ideia de democracia. Em grande medi-
da, isso se deve a uma compreensão mais ampla da obra 
de Mead. Honneth compreende sua teoria política e a uti-
liza para edificar uma proposta crítica. Em sua abordagem, 
a intersubjetividade prática gerada na interação humana é a 
base da reconstrução de selves e das relações sociais, mere-
cendo, pois, ampla atenção política. Esse aspecto era cen-
tral para o quadro conceitual proposto por Mead.

As relações entre a reconstrução social e a reconstrução 
do self ou da personalidade são recíprocas e internas ou 
orgânicas [...] porque, visto que os selves e personalidades 
são constituídos por suas relações sociais organizadas, 
mútuas, não se podem reconstruir tais selves ou 
personalidades sem reconstruir, em certa medida, a ordem 
social (Mead, 1934, p.309).

A comunicação é política não apenas porque permite 
a construção de acordos entre sujeitos, mas porque emba-
sa a construção dos sujeitos e da forma como se relacio-
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nam, forjando o tecido social. Ainda que Habermas traba-
lhe com essa premissa (patente nas dimensões do teste de 
pretensão de validade e nos elementos do mundo da vida), 
ele não a desenvolve em sua teoria democrática.

A proposta de Honneth também parece incorporar as  
ideias de Mead de forma mais complexa em três outros 
aspectos. Em primeiro lugar, Habermas retoma Mead na 
construção de sua solução emancipatória. Honneth o insere 
já no diagnóstico do problema e na constatação das práticas 
tidas como desrespeitosas e opressivas. A teoria do reconhe-
cimento oferece um modelo centrado nos conflitos sociais 
que operam, desde sua base, com a intersubjetividade práti-
ca trabalhada por Mead. Ela é, pois, mais apta a compreen-
der as práticas opressivas e desrespeitosas que perpassam a 
vida cotidiana.

Em segundo lugar, a perspectiva de Honneth dá mais 
atenção ao papel das emoções nos processos políticos e à 
relevância do afeto e da singularidade em sua teoria polí-
tica. Novamente, é preciso deixar claro que o modelo de 
Habermas não apregoa um racionalismo desapaixonado 
e ascético (Mendonça, 2011a). Emoções não estão des-
cartadas de sua teoria. Mas também não são centralmente 
teorizadas e pensadas, embora sejam uma dimensão fun-
damental da política. Honneth faz essa teorização, seja 
porque reflete sobre a base emocional das ações, seja por-
que pensa a importância do amor e da estima social para 
a autorrealização. A emoção é inerente à práxis política, 
como Mead deixou claro.

Em terceiro lugar, Honneth oferece uma instigante 
abordagem moral que apresenta parâmetros substantivos, 
sem perder a natureza procedimental. 

A teoria social dessa terceira geração é muito mais 
apropriada para dar conta das forças contestatórias e 
disruptivas da diferença e da diferenciação. O resultado 
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é contrabalançar o que algumas vezes parece ser o 
universalismo unilateral de Habermas (Chambers, 2008, 
p.286).

Ao trabalhar com o ideal da autorrealização e com 
uma concepção de ética reflexiva e processual,  Honneth 
(assim como Mead) opera com a ideia de valores que, 
embora contextuais, têm uma dimensão moral universali-
zante. A boa sociedade é aquela que permite aos sujeitos 
se realizarem, ainda que a definição da autorrealização se 
transforme historicamente. Essa transformação é fruto das 
lutas humanas por reconhecimento e atravessa o próprio 
processo de atualização da intersubjetividade prática. Para 
que tal conflito seja democrático, é preciso que as posições 
e valores de todos os sujeitos se façam presentes, o que per-
mite não apenas a produção de uma solução, mas “um pro-
cesso de reconstrução do self, que se torna mais geral por 
assumir a atitude do outro generalizado, o qual também é uma 
reconstrução moral” (Carreira da Silva, 2009, p.155).

A leitura honnethiana de Mead, além de mais com-
pleta, abre os caminhos para que se pense em uma teoria 
democrática radical. Alguns autores afirmam que a radica-
lidade da contribuição política de Mead (e Dewey) teria 
sido incorporada no modelo de democracia deliberativa 
(Carreira da Silva, 2009; Pogrebinschi, 2005). A afirma-
ção é parcialmente verdadeira, embora questionável. De 
fato, a democracia deliberativa rompe com o individua-
lismo metodológico e propõe um modelo crítico e amplo 
de democracia (Mendonça, 2011b). Contudo, pelas razões 
acima expostas, considero que a teoria do reconhecimen-
to dá alguns passos a mais na formulação de uma teoria 
radical, apresentando um modelo: centrado nos conflitos; 
capaz de apreender o papel das emoções; que ultrapassa 
a dicotomia público/privado e que adota uma visão não 
homogeneizante de igualdade (Mendonça, 2012). 
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A teoria do reconhecimento apresenta uma proposta 
focada na realização humana, conformando um modelo 
radicalmente intersubjetivo, que faz da interação, em seus 
vários formatos, a base do autogoverno humano. Ela ultra-
passa o plano institucional do funcionamento democrático 
e resgata a ideia de democracia, na acepção deweyana do ter-
mo, mantendo acesa a dimensão normativa da teoria demo-
crática e a tentativa de pensar processos que possibilitem a 
produção coletiva de uma sociedade mais justa. 

Considerações finais 
O presente artigo buscou discutir a contribuição de G. H. Mead 
para as renovações da teoria crítica propostas por  Habermas 
e por Honneth. Ultrapassando o ceticismo da primeira gera-
ção de Frankfurt em relação aos pragmatistas norte-ameri-
canos, ambos os filósofos alemães retomaram o legado de 
Mead, aproximando a teoria crítica de uma teoria democrá-
tica marcada pela intersubjetividade e pela  reciprocidade. 
Mead foi extremamente relevante para a formulação da 
teoria da ação comunicativa e do modelo deliberacionista 
de democracia, bem como para a elaboração da teoria do 
reconhecimento.

Quando se investigam, contudo, as releituras feitas por 
Habermas e Honneth, notam-se diferenças fundamentais. O 
artigo procurou discutir os desdobramentos de cada inter-
pretação e suas implicações, realizando uma comparação 
entre elas. Argumentou-se que a proposta habermasiana 
incorre em algumas dificuldades, que Honneth foi capaz de 
superar. O expoente da terceira geração de Frankfurt parece 
pavimentar uma trilha mais interessante para a teoria crítica, 
o que se deve, em parte, a um diálogo mais complexo com o 
pragmatismo de Mead. 

Advogou-se, ainda, que tal trilha conduz a um modelo 
democrático radical, capaz de ultrapassar o foco no funcio-
namento institucional das formas de governo e propor uma 
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leitura abrangente sobre o modo como uma coletividade se 
transforma consciente e politicamente. A radicalidade do 
modelo reside em sua capacidade de abrir novas possibili-
dades para o questionamento de práticas opressivas e para 
renovar não apenas a teoria crítica, mas também a teoria 
democrática. A proposta é radical, portanto, nos planos 
político e epistemológico, indicando novos caminhos para 
a conceituação e a prática democráticas.

Ricardo Fabrino Mendonça
é professor do Departamento de Ciência Política da UFMG e 
pesquisador do Grupo de Pesquisa em Democracia Digital.
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WASHINGTON E A ORDEM HEMISFÉRICA: EXPLICAÇÕES PARA 
A CONTINUIDADE EM MEIO À MUDANÇA

PHILIP BRENNER

ERIC HERSHBERG
Resumo: O artigo analisa os principais fatores que moldam 
as políticas dos Estados Unidos para assuntos hemisféricos 
no século XXI, situando-os historicamente no contexto das 
relações entre esse país e a América Latina. Enfatiza-se o 
papel dos Estados Unidos na liderança regional, nos laços 
com determinados países e sub-regiões, e aborda-se a res-
posta de Washington à proliferação de instituições regionais 
e a concorrência que podem fazer à Organização dos Esta-
dos Americanos (OEA). O estudo baseia-se em abordagens 
sobre a política externa dos processos decisórios, a fim de 
enquadrar e prever o futuro do entrosamento dos Estados 
Unidos com a América Latina.

Palavras-chave: Política externa dos Estados Unidos; Relações 
Interamericanas; Organização dos Estados Americanos; Ins-
tituições Regionais.

WASHINGTON AND THE HEMISPHERIC ORDER: EXPLANATIONS 
FOR CONTINUITY AMID CHANGE
Abstract: This article analyzes the principal factors that are shaping 
U.S. policies toward Hemispheric affairs in the 21st century, 
situating these historically in the context of U.S.-Latin American 
relations. Emphasis is placed on the U.S. approach to regional 
leadership, to ties with particular countries and sub-regions, and 
to Washington’s response to the proliferation of regional institutions 
and the degree to which these may compete with the Organization 
of American States.  The study draws on approaches to the study 
of foreign policy making processes in order to frame and predict the 
future of U.S. engagement with Latin America.
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POLÍTICA EXTERIOR DA ARGENTINA E ESCOLHA 
INSTITUCIONAL: A OEA NO ESPELHO DA UNASUL E DO 
MERCOSUL

FEDERICO MERKE
Resumo: Desde 1983, a Argentina adotou um perfil eleva-
do na provisão de três bens públicos regionais: segurança 
interestatal, democracia e direitos humanos. No entanto, a 
Argentina fez diversas escolhas institucionais, entre a OEA, 
a Unasul e o Mercosul, dependendo do bem público em 
questão. O país vem contribuindo com a criação institucio-
nal para cooperar com a segurança, a seleção institucional 
para promover a democracia e o uso institucional para pro-
mover os direitos humanos. Que fatores explicariam essa 
variação na escolha institucional da Argentina? Este traba-
lho examina as escolhas institucionais do país para a provi-
são de três bens públicos regionais: segurança interestatal, 
democracia e direitos humanos. O estudo se concentra na 
escolha institucional recente (de 2003 em diante) e a con-
trasta com o passado imediato (anos 1990) e o mais distante 
(desde a criação da OEA), para identificar as mudanças e 
continuidades. 

Palavras-chave: Argentina; Política Exterior; Investimento Ins-
titucional; OEA; Unasul; Mercosul.

ARGENTINA’S FOREIGN POLICY AND INSTITUTIONAL CHOICE: 
THE OAS IN THE MIRROR OF UNASUR AND MERCOSUR
Abstract: Since 1983, Argentina adopted a high profile in the 
provision of three regional public goods: interstate security, 
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democracy and human rights. However, Argentina has made 
different institutional choices, between the OAS, Unasur and 
Mercosur, depending on the public good in question. Argentina 
has therefore contributed to the institutional creation to cooperate 
in the security are; has practiced institutional selection to promote 
democracy and has made institutional use to promote human 
rights. What factors explain this variation in the institutional 
choice of Argentina? This paper examines Argentina’s institutional 
choices for the provision of three regional public goods, namely 
interstate security, democracy and human rights. The study focuses 
on recent institutional choice (from 2003 onwards) and contrasts 
with the immediate past (the decade of the 1990s) and longest 
(since the creation of the OAS), to identify changes and continuities 
in Argentina’s institutional choices.

Keywords: Argentina; Foreign Policy; Institutional Investment; 
OAS; Unasur, Mercosur.

Recebido: 02/05/2013  Aprovado: 15/08/2013

O MÉXICO NA OEA: DA CONTENÇÃO À COORDENAÇÃO

NATALIA SALTALAMACCHIA
Resumo: O artigo identifica quais são os determinantes da 
atuação do México na OEA e explica sua evolução histó-
rica entre 1948 e 2012. Argumenta-se que o teor geral da 
relação do Estado mexicano com a organização hemisféri-
ca em diferentes períodos históricos fixou-se em função de: 
(a) a estratégia mais geral de relacionamento com os Esta-
dos Unidos; e (b) a maior ou menor coincidência mexicana 
com o conceito e a arquitetura de segurança que predomi-
naram na organização em diferentes etapas. Demonstra-se 
que, no transcurso dos 65 anos desde sua fundação, o Méxi-
co transitou entre ver a OEA como um foro para conter os 
Estados Unidos e percebê-la como um espaço para melhorar 
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a coordenação interestatal com aquele país na solução de 
problemas comuns.

Palavras-chave: México; OEA; Segurança Hemisférica; Política 
Externa do México.

MEXICO AND THE OAS: FROM CONTAINMENT TO 
COORDINATION
Abstract: The article identifies the factors that shape Mexico’s 
position in the OAS and explains its historical evolution from 
1948 to 2012. It argues that the Mexican state’s general approach 
to the hemispheric organization in different historical periods has 
depended on: a) the more general strategy envisioned to manage 
the relationship with the United States; and b) the greater or lesser 
agreement of Mexico with the security architecture prevailing at 
different points in time in the organization. The article shows 
that, along the 65 years since its inception, Mexico has transited 
from conceiving the OAS as an arena to contain the United 
States to perceive it as a space conducive to the improvement of 
intergovernmental coordination in the solution of shared problems.

Keywords: Mexico; OAS; Hemispheric Security; Mexican Foreign 
Policy.

Recebido: 26/04/2013  Aprovado: 15/08/2013

SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS: 
REFORMAR PARA FORTALECER

CRISTINA TIMPONI CAMBIAGHI

PAULO VANNUCHI
Resumo: O Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
vive hoje tensões e vulnerabilidades que refletem o impac-
to das profundas mudanças políticas vividas pelos Estados 
nacionais da região no final do século XX. O fortaleci-
mento da Comissão e da Corte Intermericana de Direitos 
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Humanos nas últimas décadas resultou em natural eleva-
ção do rigor com que esses organismos monitoram e ten-
sionam os governos dos países a eles vinculados, gerando 
reações conflitivas. Tal litígio possui um passado e uma 
dinâmica histórica que não podem ser desprezados na 
busca de interpretação adequada dos fatos recentes, com 
vistas a encontrar soluções e garantir novos ciclos de forta-
lecimento. Sem esse debate, o sistema corre o risco de res-
suscitar a falida anteposição entre direitos de liberdade e 
direitos de igualdade, como se fosse admissível estabelecer 
hierarquia entre eles.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos; OEA; Reforma do Sistema Interamerica-
no dos Direitos Humanos.

INTERAMERICAN SYSTEM OF HUMAN RIGHTS: TO REFORM TO 
STRENGTHEN IT
Abstract: The Inter-American System of Human Rights today lives 
tensions and vulnerabilities that reflect the impact of the profound 
political changes experienced by the national states of the region 
in the late 20th century. The strengthening of the Inter-American 
Commission and Court of Human Rights in recent decades has 
resulted in natural elevation of the rigor with which these bodies 
monitor and tighten the governments of countries linked to them, 
creating conflicting reactions. This dispute has a historic past and 
a dynamic that can not be ignored in the search for appropriate 
interpretation of recent events, with a view to finding solutions and 
ensuring new cycles of strengthening. Without this discussion, the 
system runs the risk of resurrecting the failed anteposition between 
rights of freedom and rights of equality, as if it were admissible to 
establish hierarchy between them.

Keywords: Human Rights; Interamerican System of Human Rights; 
OAS; reform of Interamerican System of Human Rights.

Recebido: 02/05/2013  Aprovado: 15/08/2013
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RELAÇÕES INTERAMERICANAS: A NOVA AGENDA SUL-
AMERICANA E O BRASIL

MARIA REGINA SOARES DE LIMA
Resumo: O trabalho objetiva analisar criticamente o mode-
lo de governança regional hemisférica, concebido a partir 
dos EUA no pós-Segunda Guerra, e as diversas iniciativas 
posteriores de governança e cooperação regional, tais como 
a Alba, Unasul e Conselho de Defesa Sul-Americano. Qual 
o grau de compatibilidade e de divergência entre eles em 
questões afetas às temáticas da segurança regional e global 
tendo em vista seus objetivos, participantes e estratégias de 
política externa regionais de seus membros? Partindo do 
suposto que coexistem diferentes concepções de ordem 
regional, quais as perspectivas da construção de uma ordem 
regional sul-americana tendo em vista a estrutura das pola-
ridades regionais e o desempenho de distintas tarefas de 
liderança, proteção e custódia regional?

Palavras-chave: Relações Interamericanas; Regionalismo; Inte-
gração Regional; Poder Regional; Política Externa Brasilei-
ra; América do Sul.

INTERAMERICAN RELATIONS: THE NEW SOUTH AMERICAN 
AGENDA AND BRAZIL
Abstract: The paper aims to critically analyze the model of regional 
hemispheric governance, conceived from the U.S. in the post-II 
World War, and several subsequent governance initiatives about 
regional cooperation, such as Alba, Unasur Defense Council and 
South American. What degree of compatibility and divergence 
exists between them on issues related to the themes of regional and 
global security in view of your objectives, participants and regional 
foreign policy strategies of its members? Starting from the notion 
that different conceptions of regional order coexist, what are the 
prospects of building a regional order in South America in view 
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of the structure of regional polarities and performance of different 
tasks of leadership, protection and custody regional?

Keywords: Interamerican Relations; Regionalism; Regional 
Integration; Regional Power; Brazilian Foreign Policy; South 
America.

Recebido: 14/05/2013  Aprovado: 15/08/2013

PARA ONDE VAI O MULTILATERALISMO NAS AMÉRICAS? 
PROJETOS SUPERPOSTOS NUM PERÍODO DE MUDANÇAS 
GLOBAIS
CARLOS PORTALES
Resumo: Para explicar a proliferação de organizações interna-
cionais sub-regionais nas Américas após o fim da Guerra Fria, 
é necessário estudar as propostas dessas organizações, seus 
objetivos (integração ou cooperação política) e o lugar delas 
nas estratégias de política externa dos principais atores do 
Hemisfério, incluindo a forma como elas estão construindo 
suas relações com o novo sistema mundial. Uma análise das 
ações recíprocas entre antigas e novas organizações regionais 
e sub-regionais (levando em conta suas propostas, recursos e 
capacidades para coordenação política), do alcance de seus 
mandatos e do lugar que elas podem ter perante as institui-
ções internacionais e poderes extra-hemisférios iluminará a 
nova estrutura do multilateralismo nas Américas.

Palavras-chave: Regionalismo; Sistema Interamericano; Orga-
nizações latino-americanas e caribenhas; Segurança; Direi-
tos Humanos; Integração Econômica; Políticas Públicas.

WHERE IS MULTILATERALISM GOING IN THE AMERICAS? 
OVERLAPPING ORGANIZATIONS IN A PERIOD OF GLOBAL 
CHANGE
Abstract: To explain the proliferation of regional and sub-regional 
international organizations in the Americas after the end of the 
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Cold War, it is necessary to study the purposes of such organizations, 
their objectives (integration or political cooperation) and the place 
they play in the foreign policy strategies of the main actors in the 
Hemisphere, including how they are building their relationships 
with the new global system. A review of the interplay among old and 
new regional and sub-regional organizations (taking into account 
its purposes, resources, and capabilities for policy coordination), 
the reach of their mandates, and the role they could have vis-à-vis 
global institutions and extra-hemispheric powers will illuminate the 
new structure of multilateralism in the Americas.

Keywords: Regionalism; Inter-American System; Latin American 
and Caribbean Regional Organizations; Security; Human Rights; 
Economic Integration; Public Policy.

Recebido: 08/05/2013  Aprovado: 15/08/2013

OS IMPERATIVOS DO BRASIL NO DESAFIADOR ESPAÇO 
REGIONAL DA AMÉRICA DO SUL: UMA VISÃO DA ECONOMIA 
POLÍTICA INTERNACIONAL

DIANA TUSSIE
Resumo: O artigo foca as bases econômicas e questiona se elas 
criam uma demanda de alcance regional e mundial da polí-
tica externa. Com uma perspectiva integradora, quando se 
pensa em Estados, também se pensa em Estados e mercados 
díades. Quais são os interesses que circulam dentro dessa 
nova perspectiva? Se o debate sobre a construção regional 
significa ir além de uma construção narrativa, precisamos 
criar mais espaços para os incentivos que dirigem os ato-
res, especialmente aqueles que estão se tornando cada vez 
mais integrados nas trocas globais. Em outras palavras, não 
é apenas o tamanho do país que importa, mas a intensidade 
e o conteúdo da integração na economia regional e mun-
dial que importam no momento da construção regional. O 
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artigo contém quatro seções. Em primeiro lugar, analisa-se 
como a economia política pode (ou deve) contribuir para 
o debate sobre o poder e a liderança em um hemisfério em 
mudança contínua. Em seguida, é discutido como alguns 
indicadores são aplicáveis aos interesses do Brasil como 
uma potência em ascensão. Depois, avalia-se a internacio-
nalização das empresas brasileiras na região. Finalmente, 
discute-se o que essas tendências podem significar em ter-
mos de construção regional.

Palavras-chave: América do Sul; integração regional; Econo-
mia Política Internacional; Brasil.

THE IMPERATIVES OF BRAZIL IN A CHALLENGING SOUTH 
AMERICAN REGIONAL SPACE: A VIEW FROM INTERNATIONAL 
POLITICAL ECONOMY
Abstract: The article focuses on the economic bases and asks if these 
create a demand for regional and global outreach of foreign policy. 
With an integrative perspective, when one thinks of states one also 
thinks of the states and markets dyad. What are the inside interests 
that drive the new outlook? If the debate on region building is to go 
beyond a narrative construction we need to make greater room for 
the incentives that drive actors, especially those that are becoming 
increasingly integrated in global exchanges. In other words it is not 
only the size of the country that matters but the intensity and content 
of integration in the regional and world economy that matters at the 
time of region building. The article advances in four sections. I 
first review what political economy can (or should) contribute to 
the debate on power and leadership in a hemisphere in flux. In the 
following section, I discuss how some indicators are applicable to 
Brazilian interests as a rising power. Subsequently I analyze the 
internationalization of Brazilian business in the region and finally 
I discuss what these trends might mean in terms of region building.

Keywords: South America; Regional Integration; International 
Political Economy; Brazil.
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OS ESTADOS UNIDOS E OS MECANISMOS REGIONAIS DE 
PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

DÉBORA ALVES MACIEL

MARRIELLE MAIA ALVES FERREIRA

ANDREI KOERNER
Resumo: Qual seria a performance dos Estados Unidos da 
América na Organização dos Estados Americanos (OEA) 
na posição de acusado por violações de direitos humanos? 
A indagação foi ponto de partida da pesquisa empírica, 
apresentada no artigo, sobre as acusações contra os Estados 
Unidos na Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(CIDH/OEA). As denúncias foram analisadas da perspec-
tiva das instituições e da mobilização coletiva, enfatizando, 
assim, o caráter ao mesmo tempo normativo e estratégico, 
dinâmico e relacional dos direitos humanos. Embora a 
CIDH não exerça efeito obrigatório sobre as autoridades 
nacionais, tensões na política doméstica têm sido geradas 
pelas respostas positivas da Comissão ao crescente ativismo 
de cidadãos na apresentação de denúncias, desde os anos 
1990, em franco desafio ao comportamento das instituições 
governamentais norte-americanas. 

Palavras-chave: Mobilização dos Direitos Humanos; Política de 
Direitos Humanos; Estados Unidos da América; Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos.

THE UNITED STATES AND THE REGIONAL HUMAN RIGHTS 
PROTECTION MECHANISMS
Abstract: What would be the performance of the United States of 
America in the Organization of American States (OAS) in the 
accused position by human rights violations? The inquiry was 
starting point of the empirical research, presented in the article, 
about the accusations against the United States of America to the 
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Inter-American Commission of Human Rights IACHR/OAS. The 
complaints were analyzed from the perspective of institutions and 
collective mobilization, thus emphasizing the character, regulatory 
and strategic at the same time, dynamic and relational, of 
human rights. Although the IACHR does not exert binding effect 
on national authorities, tensions in domestic politics has been 
generated by positive answers to the growing activism of citizens 
in submission of complaints, since the 1990s, in challenging the 
behavior of U.S. governmental institutions

Keywords: Human Rights Mobilization; Human Rights Politics; 
United States of America; Inter-American Commission on Human 
Rights.

Recebido: 22/04/2013  Aprovado: 15/08/2013

ATUANDO SOZINHO? GOVERNOS, SOCIEDADE CIVIL E 
REGIONALISMO NA AMÉRICA DO SUL

ANDRÉS SERBIN
Resumo: O trabalho analisa a nova etapa do regionalismo na 
América Latina, caracterizada por três “retornos”: o retor-
no a um papel protagonista do Estado, o retorno à política 
nas relações regionais e o retorno ao desenvolvimento e a 
uma agenda social, no contexto da emergência de novos 
organismos regionais de caráter interestatal e de um novo 
papel dos respectivos presidentes. Nesse marco, analisa-se 
o papel da sociedade civil e os apelos à participação cida-
dã, especialmente em relação à inclusão da agenda social 
na agenda regional. O principal argumento neste trabalho 
sinaliza que, apesar dos apelos existentes, desde 2005-2006, 
os mecanismos de participação dos movimentos sociais e da 
sociedade civil em geral, nos organismos regionais, tende-
ram a reduzir-se, da mesma forma que a capacidade de inci-
dência dos atores sociais não governamentais sobre a for-
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mulação e implementação de uma agenda social regional, 
aumentando o déficit social existente no contexto regional. 
Com o objetivo de fundamentar essa argumentação, é ana-
lisada a evolução destes mecanismos e dos atores sociais tra-
dicionalmente envolvidos na agenda regional.

Palavras-chave: América Latina; Regionalismo; Integração 
Regional, Sociedade Civil.

ACTING ALONE? GOVERNMENTS, CIVIL SOCIETY AND 
REGIONALISM IN SOUTH AMERICA
Abstract: The paper analyzes the new stage of regionalism in Latin 
America, characterized by three “returns”: the return to a leading 
role of the State, the return to politics in regional relations and 
the return to development and social agenda in the context of the 
emergence of new regional bodies of interstate character and a new 
role for their presidents. Within this framework, we analyze the role 
of civil society and appeals to citizen participation, especially in 
relation to social inclusion agenda in the regional agenda. The 
main argument in this paper indicates that, despite the existing 
appeals, from 2005-2006, the mechanisms of participation of social 
movements and civil society in general, in regional organizations, 
tended to decrease in the same way that the ability to focus social 
non-governmental actors on the formulation and implementation of 
a regional social agenda, increasing the existing social deficit in the 
regional context. In order to substantiate this argument is analyzed 
the evolution of these mechanisms and social actors traditionally 
involved in the regional agenda.

Keywords: Latin America; Regionalism; Regional Integration; Civil 
Society.
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TEORIA E HISTÓRIA NA SOCIOLOGIA BRASILEIRA: A CRÍTICA 
DE MARIA SYLVIA DE CARVALHO FRANCO

ANDRÉ BOTELHO
Resumo: Inserido em pesquisa mais ampla sobre as sequências 
da sociologia política no Brasil, o trabalho destaca a obra 
sociológica de Maria Sylvia de Carvalho Franco. Assimila-
da à produção da cadeira de Sociologia I da USP, pelo seu 
pertencimento institucional, a obra desta autora, porém, 
antes problematiza que corrobora alguns dos pressupostos 
da teoria do desenvolvimento associados aos trabalhos de 
Florestan Fernandes e seu grupo. A análise de suas teses de 
doutorado (1964) e de livre-docência (1970), entre outros 
textos, indica uma visão crítica, e uma proposição alterna-
tiva, sobre a contraposição entre “tradição” e “modernida-
de” na análise da sociedade brasileira em virtude da gênese 
essencialmente moderna dessa experiência social.

Palavras-chave: Sociologia Brasileira; Teoria Social Compara-
da; Teoria e História; Tradição e Modernidade.

THEORY AND HISTORY IN BRAZILIAN SOCIOLOGY: THE 
CRITIQUE OF MARIA SYLVIA DE CARVALHO FRANCO
Abstract: As part of a broader research about the sequences of 
political sociology in Brazil, the article stress the sociological work of 
Maria Sylvia de Carvalho Franco. Although subsumed under the 
production of the chair of Sociology I of the University of São Paulo 
because of its institutional belonging, Franco’s work questions rather 
than confirms some of the presuppositions of development theory 
linked to the works of Florestan Fernandes and his research group. 
The analysis of her doctoral (1964) and associate professorship 
(1970) theses, among other texts, shows a critical view, and an 
alternative proposition about the contrast between tradition and 
modernity in the investigation of Brazilian society as a result of the 
essentially modern origin of this social experience.
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TEORIAS CRÍTICAS E PRAGMATISMO: A CONTRIBUIÇÃO DE  
G. H. MEAD PARA AS RENOVAÇÕES DA ESCOLA DE FRANKFURT

RICARDO FABRINO MENDONÇA
Resumo: Este artigo pretende discutir a contribuição do 
pragmatismo de G. H. Mead para duas guinadas no seio 
da teoria crítica. Se a primeira geração de Frankfurt foi 
refratária ao trabalho dos pragmatistas norte-americanos, 
eles se tornam centrais para as gerações subsequentes de 
teóricos críticos. O trabalho de Mead é uma das bases tan-
to da teoria da ação comunicativa habermasiana como da 
atualização da noção de reconhecimento proposta por 
Honneth. O objetivo do presente artigo é traçar as rein-
terpretações das ideias de Mead por ambos os autores, de 
modo a revelar a construção de dois projetos alternativos 
de teoria crítica e democrática a partir de um mesmo ali-
cerce pragmatista. Com isso, procura-se evidenciar, tam-
bém, a relevância de Mead para algumas tendências da 
teoria política contemporânea.

Palavras-chave: Pragmatismo; Teoria Crítica; Mead; Habermas; 
Honneth.

CRITICAL THEORIES AND PRAGMATISM: THE CONTRIBUTION 
OF G. H. MEAD TO THE RENEWALS OF THE FRANKFURT 
SCHOOL
Abstract: This article aims at discussing the contributions of G. H. 
Mead’s pragmatism for two turns within critical theory. If the first 
generation of Frankfurt was averse to the American pragmatists, 
they became central to subsequent generations of critical theorists. 
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Mead’s writings is one of the bases of the Habermasian theory 
of communicative action. It is also at the core of Honneth’s 
notion of recognition. The objective of this article is to reconstruct 
the reinterpretations of Mead’s work developed by these two 
philosophers, in order to reveal two alternative democratic projects 
to critical theory from the same pragmatist grounds.  In doing 
this, the article seeks to evince Mead’s relevance for contemporary 
political theory.

Keywords: Pragmatism; Critical Theory; Mead; Habermas; Honneth.
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