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RESUMO 
 

 
 
Esta tese tem como objetivo central desenvolver exercício de reflexão sobre os canais de 
transmissão entre normas internacionais e políticas redistributivas. Mais especificamente, 
busca examinar como o reconhecimento e a exposição do Estado a normas e instituições 
internacionais podem condicionar a implementação de políticas redistributivas, nos 
âmbitos doméstico e internacional. O trabalho examina os fundamentos analíticos do 
tema: a “economia política” da redistribuição; o diálogo entre racionalistas e 
construtivistas na teoria das relações internacionais; e a crítica à hipótese do Estado 
unitário nas relações internacionais. Em seguida, são examinadas teorias da interação 
entre os ambientes doméstico e internacional, com ênfase especial na teoria dos “jogos de 
dois níveis”, que constitui referencial teórico a orientar o trabalho. A tese também discute 
teorias relativas ao impacto de normas e instituições internacionais, ressaltando a 
existência de três “mecanismos de transmissão”: estrutura de incentivos, estrutura de 
representação, e estrutura de identidade. O trabalho desenvolve modelo teórico, cuja 
principal conclusão geral seria a de que, sob determinadas condições, a “abertura” a 
normas e instituições internacionais pode induzir novo equilíbrio doméstico que facilita 
e/ou viabiliza a implementação de políticas redistributivas, anteriormente “vetadas” por 
coalizões de atores sociais. O modelo admite três possíveis equilíbrios – a integração 
plena, a integração incipiente, e o regime contestado -; por sua vez, o equilíbrio 
efetivamente alcançado dependeria de parâmetros como sensibilidade das preferências 
estatais à pressão internacional, dimensões relativas das coalizões domésticas, e custos 
“internos” e “externos” de descumprimento das normas internacionais. Em sua parte 
empírica, a tese analisa a relação entre normas internacionais e políticas redistributivas a 
partir de três estudos de caso: políticas de combate à discriminação racial no Brasil, no 
período 1995-2005; políticas de combate à fome no Brasil, no período 1995-2005; e a 
política de assistência ao desenvolvimento do Reino Unido, no período 1997-2005. O 
estudo relativo ao combate ao racismo é aquele que apresenta resultados mais próximos 
dos elementos salientados no modelo teórico; conforme apresentado, o processo de 
preparação e de seguimento da Conferência de Durban sobre o Combate ao Racismo teria 
viabilizado “momento político” propício à implementação de políticas de ação afirmativa 
no Brasil. Os estudos indicam, ainda, que a conjugação de três fatores – preferências 
governamentais, grupos organizados e canais de acesso ao processo decisório – seria a 
base da gênese e da consolidação de coalizões domésticas pró-redistribuição.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: redistribuição; normas; instituições; coalizões; discriminação; 
desenvolvimento 
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ABSTRACT 

 
 
 

The main goal of this thesis is to provide a contribution to the academic thinking on the 
transmission channels from international norms to redistributive policies. More precisely, 
it analyzes how the acceptance of international norms and the exposure to international 
institutions may influence the implementation of redistributive policies, both at the 
domestic and the international levels. The analytical foundations of the work are 
highlighted: the ‘political economy’ of redistribution; the dialogue between rationalism 
and constructivism in the international relations theory; and critical views on the 
assumption of the unitary state. In the sequence, the thesis examines theories of the 
interaction between the domestic and the international scenes, with a particular focus on 
the ‘two-level games’ theory, which provides its main theoretical guideline.  
Furthermore, theories of the impact of international norms and institutions are discussed, 
with the identification of three ‘transmission channels’: the incentive structure, the 
representation structure and the identity structure. A theoretical model is developed 
around one main general conclusion: under certain conditions, the interaction with 
international norms and institutions may shift the domestic equilibrium towards the 
implementation of redistributive policies, in contrast to an alternative equilibrium where 
those policies are blocked by domestic coalitions. Three different equilibria can be 
reached in the model - the ‘full integration’, the ‘incomplete integration’ and the 
‘contested regime’; the equilibrium to be ultimately reached will depend on the model’s 
parameters, such as the sensivity of the state preferences to the international pressure, the 
relative size of the domestic coalitions, and the internal and external costs of 
noncompliance with international norms. In its empirical section, the thesis analyzes the 
relation between international norms and redistributive policies in three case studies: 
policies against racial discrimination  in Brazil, from 1995 to 2005; policies to combat 
hunger in Brazil, from 1995 to 2005; and the development aid policies in the United 
Kingdom, from 1997 to 2005.  The study on the policies against racial discrimination is 
the case which best fits the theoretical model; according to the study, the preparation of 
and the follow-up to the World Conference Against Racism (Durban) would have  
increased the political feasibility of affirmative action policies in Brazil. The studies also 
show that the interplay of three factors – government preferences, organized groups and 
access channels to the decision-making – would lie underneath the constitution and the 
consolidation of pro-redistributive domestic coalitions. 
 
 
KEYWORDS: redistribution; norms; institutions; coalitions; discrimination; 
development 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta tese tem como objetivo central desenvolver exercício de reflexão sobre os 

canais de transmissão entre normas internacionais e políticas redistributivas. Mais 

especificamente, busca examinar como o reconhecimento e a exposição do Estado a 

normas e instituições internacionais podem condicionar a implementação de políticas 

redistributivas, nos âmbitos doméstico e internacional. 

O objeto da tese encontra inspiração na realidade, doméstica e particular, dos 

indicadores sociais apresentados pelo Brasil. De acordo com as linhas de pobreza e de 

indigência adotadas pelo IPEA, o país apresentava, no ano de 1982, 50 milhões de pobres 

em sua população – cerca de 41% da população total -, dos quais 22 milhões classificados 

como indigentes – cerca de 18% da população total. As estimativas referentes a 1999 

apontavam quadro numérico não muito distinto, com 56 milhões de pobres – cerca de 

35% da população total - e 24 milhões de indigentes – cerca de 15% da população -, 

ainda que a incidência proporcional de pobreza e indigência na população brasileira tenha 

observado decréscimo no período. 1 A persistência e a dimensão do problema justificam 

sua presença, em posição de destaque, na agenda de políticas públicas no Brasil. 

Observam-se, ao mesmo tempo, evidências de que o Brasil não é exatamente um 

país pobre, situando-se, ao contrário, entre o terço de países com renda per capita mais 

elevada no mundo. Diversos indicadores sugerem que a intensidade da pobreza no país 

tem como um de seus principais determinantes a distribuição desigual de recursos, e não 

sua escassez. A renda familiar per capita é significativamente superior à linha de pobreza 

e amplamente superior à linha de indigência no Brasil, o que indicaria possibilidades de 

combate à pobreza a partir de estratégias redistributivas. Também se constata que a 

                                                 
1  IPEADATA. Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2000. Disponível 
em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: fev. 2007.  
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participação de pobres no total da população brasileira é significativamente superior aos 

índices observados em países com renda per capita similar. 2 

A conclusão de que a incidência de pobreza no Brasil tem relação com os níveis 

observados de desigualdade também se ampara nos diversos índices que mensuram o 

grau de concentração de renda no país. Estimativas diversas, baseadas no Coeficiente de 

Gini ou na razão entre a renda dos 10% mais ricos e a renda dos 40% mais pobres na 

população, invariavelmente situam o Brasil nas primeiras posições entre os países mais 

desiguais do mundo.  

Pode-se observar, a partir de 2001, nova tendência de melhoria dos indicadores de 

pobreza e de pobreza extrema no Brasil. De acordo com o IPEA, entre 2001 e 2004, a 

proporção de população abaixo da linha de pobreza no Brasil teria caído de 35% para 

33%, e a população abaixo da linha de pobreza extrema teria caído de 15% para 13%. O 

ano de 2005 teria registrado evolução adicional, observando-se queda, naqueles 

indicadores, para cerca de 31% e 11%, respectivamente. 3 

O período que tem início em 2001 distingue-se, em particular, por queda contínua 

e significativa da desigualdade de renda familiar per capita. Conforme estimativas do 

IPEA, o grau de concentração de renda no Brasil teria caído 4% entre 2001 e 2004 – com 

queda, no Coeficiente de Gini, de 0,593 para 0,569. A queda teria ocorrido em ritmo 

elevado, para os padrões internacionais observados no período, e teria resultado no nível 

mais reduzido de desigualdade de renda, no país, dos últimos trinta anos. O IPEA 

convidou grupo de especialistas renomados a avaliar este processo, do qual resultou 

relatório que identifica seus principais determinantes e apresenta propostas de políticas 

públicas. 4 

De acordo com o relatório, seriam três os principais determinantes do resultado 

observado: i)desenvolvimento de rede de proteção social mais efetiva – relacionado às 

políticas e aos programas governamentais de transferência de renda; ii)maior integração 

                                                 
2BARROS, Ricardo P.; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA, Rosane. A estabilidade inaceitável: 
desigualdade e pobreza no Brasil. In: HENRIQUES, Ricardo (org.). Desigualdade e Pobreza no Brasil. 
Rio de Janeiro: IPEA, 2000. p.26-29. 
3 IPEADATA. op.cit. 
4 BRASIL. IPEA. Nota Técnica Sobre a Recente Queda da Desigualdade de Renda no Brasil. Brasília, 
2007. 60p. 
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dos mercados de trabalho locais – relacionada à redução nos diferenciais de mercado de 

trabalho entre capitais, municípios médios e municípios pequenos, e entre diferentes 

unidades da Federação; iii)diminuição das desigualdades de rendimentos do trabalho, 

causada por reduções tanto na desigualdade educacional quanto nas diferenças de 

rendimentos entre os níveis educacionais. 

O relatório do IPEA conclui que a queda na desigualdade teria sido o principal 

fator a viabilizar a redução nos indicadores de pobreza e de pobreza extrema no período. 

Apresenta, neste contexto, propostas de políticas públicas com o objetivo de fortalecer o 

processo, e ressalta que “...as políticas públicas têm um papel central e merecem nossa 

atenção especial (...), em parte porque são o instrumento coletivo por excelência para a 

busca de maior igualdade, mas também porque, ao serem implementadas, influenciam o 

comportamento e as ações dos diversos atores sociais”. 5 

Considerando-se que políticas redistributivas podem constituir estratégicas 

eficazes de combate à pobreza, torna-se relevante compreender os limites e 

condicionantes  relativos à sua implementação. A ênfase tradicional - por parte da teoria 

econômica e da ciência política - nos determinantes internos da questão pode ser 

complementada por perspectivas que ressaltem o impacto do ambiente internacional 

sobre o “espaço de possibilidades” (de natureza política) da redistribuição. 

O contraste entre renda per capita relativamente elevada e alta incidência de 

pobreza é observado em outros países emergentes. Caso distinto é aquele observado em 

regiões onde não há criação suficiente de prosperidade, isto é, onde a alta incidência de 

pobreza guarda relação com baixos estoque de riqueza e fluxo de renda nacionais. Este é 

o caso, por exemplo, de regiões como a África Sub-saariana e o Sul da Ásia, 

caracterizadas por baixos níveis de renda per capita e altos níveis de pobreza: em 2002, as 

duas regiões apresentavam, respectivamente, 74,9% e 77,8% de suas populações abaixo 

da linha de pobreza (de acordo com o critério de renda inferior a US$ 2 por dia). 6 

Neste cenário, o combate à pobreza continua a beneficiar-se de instituições 

eficazes e de políticas que propiciem melhor distribuição dos recursos nacionais. Ao 

                                                 
5 BRASIL. IPEA. op.cit. p.52. 
6 WORLD BANK. World Development Indicators. Washington, 2006. 
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mesmo tempo, têm impacto potencial políticas redistributivas internacionais que, por 

meio da transferência de recursos provenientes de nações mais prósperas, possibilitem o 

reforço da base material nacional, elemento fundamental para a superação da pobreza em 

países com baixa renda per capita. Naturalmente, a formulação e a implementação de 

políticas redistributivas no plano internacional também depende da melhor compreensão 

de seus limites e condicionantes de natureza política. 

Neste contexto, a tese busca satisfazer os dois critérios 7 que orientam a seleção de 

objetos de pesquisa em ciências sociais: i)a consideração de questões que apresentam 

importância para o mundo real; e ii)a intenção de apresentar-se contribuição para a 

literatura acadêmica, em aspectos teóricos e empíricos. 

O trabalho busca demonstrar que o ambiente internacional pode ter impactos 

sobre as possibilidades de redistribuição, ao viabilizar equilíbrio político doméstico 

favorável à implementação de políticas redistributivas. De acordo com a principal 

proposição apresentada, a “abertura” do Estado ao ambiente internacional - e sua 

interação com instituições internacionais - podem alterar o equilíbrio doméstico entre 

coalizões contrárias e favoráveis a políticas redistributivas, contribuindo – por meio de 

distintos “mecanismos de transmissão” – para a remoção de obstáculos políticos à 

redistribuição. Deve-se ressaltar que o objeto do trabalho não compreende a avaliação de 

políticas públicas, por meio do exame de custos e benefícios, à luz dos objetivos 

propostos; a tese busca antes analisar condicionantes, de natureza política, que podem 

viabilizar ou impedir a implementação de políticas redistributivas.    

 O trabalho apresenta núcleos teórico – compreendendo os capítulos 1 a 4 – e 

empírico – compreendendo os capítulos 5 a 7. O núcleo teórico busca analisar canais de 

transmissão entre normas internacionais e política redistributiva, examinando impactos e 

conseqüências domésticas da adesão a obrigações e compromissos internacionais, que 

podem resultar em condicionantes ao exercício da soberania westphaliana do Estado 8. O 

núcleo empírico apresenta evidências dos mecanismos estudados, realizando estudo 

                                                 
7 KING, Gary; KEOHANE, Robert O.; VERBA, Sidney. Designing Social Inquiry – scientific inference 
in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. p. 15. 
8 KRASNER, Stephen D. Sovereignty – organized hipocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999. 
p. 20. 
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comparado da relação entre normas e redistribuição em duas áreas temáticas (combate à 

discriminação racial, promoção do direito à alimentação) no Brasil, e em uma área 

temática (assistência ao desenvolvimento) no Reino Unido.  

  O núcleo teórico é composto pelos capítulos 1 a 4. O capítulo 1 apresenta os 

fundamentos analíticos que amparam a discussão sobre normas internacionais e 

distribuição. Neste contexto, são apresentados conceito e propriedades de políticas 

redistributivas, com atenção especial aos determinantes de natureza política que 

condicionam sua implementação. O capítulo também aborda o diálogo/debate entre 

racionalistas e construtivistas no âmbito da teoria das relações internacionais, ressaltando 

elementos de complementaridade entre as duas abordagens. O capítulo discorre, ainda, 

sobre os elementos que compõem a “crítica” à hipótese do Estado unitário nas relações 

internacionais: modelos que enfatizam a “desagregação” do Estado nas relações 

internacionais; a teoria liberal das relações internacionais; e o papel de preferências, 

instituições e informação como “fundamentos” da política externa. 

 O capítulo 2 apresenta teorias que versam sobre a interação entre os ambientes 

doméstico e internacional, discorrendo, inicialmente, sobre a questão dos “níveis de 

análise” na teoria das relações internacionais. Apresenta, em seguida, modelos de 

“variância residual”, que se distinguem por buscar a integração de elementos de política 

doméstica a teorias fundamentalmente sistêmicas. O capítulo examina, ainda, a teoria dos 

“jogos de dois níveis” – que constituem um dos pilares da tese -, buscando avaliar as 

propriedades do modelo originalmente proposto por Robert Putnam, bem como 

apresentar contribuições que procuram ampliar suas aplicações. 

 O capítulo 3 discorre sobre os impactos de normas e instituições internacionais, 

seja sobre o ordenamento interno, seja sobre o ordenamento externo. Apresenta conceitos 

fundamentais – como normas, regimes e instituições internacionais – e examina os 

impactos de instituições internacionais a partir de três distintos “mecanismos de 

transmissão”: i)o efeito de instituições internacionais sobre a “estrutura de incentivos” 

que condiciona as preferências e a atuação dos Estados no âmbito internacional; ii)o 

efeito de normas sobre os incentivos e a “estrutura de representação” dos atores no 

âmbito doméstico; iii)o efeito de normas sobre a “estrutura de identidade” dos atores 
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sociais, com efeitos finais sobre a definição de preferências e de prioridades de ação. O 

capítulo discorre, ainda, sobre a questão do “cumprimento” das normas internacionais, 

ressaltando o papel desempenhado por atores internacionais – organizações 

internacionais, redes de pressão transnacionais – e por “estruturas de mediação” – 

estrutura do problema e da solução, estrutura internacional, características das normas 

internacionais, e estrutura doméstica.  

O capítulo 4 constitui a seção central do núcleo teórico, na medida em que, a 

partir da discussão nos modelos anteriores, desenvolve modelo formal com o objetivo de 

examinar os impactos de instituições internacionais sobre a implementação de políticas 

redistributivas. O modelo é estruturado a partir de jogo de dois níveis, dinâmico e 

seqüencial, com interação entre três atores - Estado, comunidade internacional, e demais 

grupos domésticos -, a partir dos quais são constituídas coalizões internas favoráveis e 

contrárias à política redistributiva. De acordo com a estrutura do jogo, a aceitação, por 

parte do Estado, de compromissos e obrigações internacionais pode estimular 

mobilização da comunidade internacional em favor de políticas redistributivas. Estas 

“pressões”, exercidas a partir de distintos canais, podem gerar parâmetros e apoio à 

atuação de grupos domésticos, bem como fortalecer sua posição relativa no processo 

decisório interno. 

O núcleo empírico da tese é composto pelos capítulos 5 a 7. As propriedades do 

modelo elaborado no capítulo 4  são examinadas a partir de estudo comparado sobre a 

relação entre normas internacionais e formulação da política redistributiva em dois 

cenários distintos: o cenário doméstico, a partir do estudo de políticas redistributivas em 

duas áreas temáticas no Brasil – o combate à discriminação racial (redistribuição em 

favor de vítimas de discriminação racial) e a promoção do direito à alimentação 

(redistribuição aos segmentos populacionais sob pobreza extrema); e o cenário 

internacional, a partir do estudo de políticas redistributivas em uma área temática no 

Reino Unido – a assistência ao desenvolvimento (redistribuição de recursos a países em 

desenvolvimento). 
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O método comparado pode ser definido como a análise sistemática de um 

pequeno número de casos. 9 Sua utilização é apropriada em cenários de inadequação de 

recursos, quando a análise cuidadosa de poucos casos pode apresentar resultados mais 

satisfatórios do que análises estatísticas superficiais de muitos casos 10, configurando 

situação de “muitas variáveis, pequeno N” (número de casos) 11. Na perspectiva deste 

trabalho, sua aplicação é particularmente recomendada diante da dificuldade de geração 

de dados para utilização do método estatístico, tratando-se de estudo explicativo que 

envolve a análise do desenvolvimento temporal de relações operacionais entre variáveis. 
12

 

 A percepção de que o estudo comparado constitui método de controle, que 

verifica se generalizações são válidas nos casos em que são testadas13, orientou a seleção 

dos três casos. Para a comparação desejada, optou-se por desenho de pesquisa de 

similaridades 14, caracterizado pela seleção e análise de casos que apresentem o maior 

número possível de propriedades em comum, à exceção do fenômeno a ser investigado, o 

que possibilita isolar e especificar os efeitos das variáveis assinaladas no estudo. Ao 

mesmo tempo em que a literatura assinala a possibilidade de sobredeterminação da 

variável dependente em desenhos de similaridades 15, aponta sua eficácia na análise de 

relações causais, uma vez que o desenho de mais diferenças, ou método do acordo, gera 

uniformidades que se mostram insuficientes para o estudo da causalidade.16 

Para a análise dos dados, optou-se pela comparação de padrões17 (pattern-

matching), por meio da qual o padrão de comportamento empiricamente observado da 

                                                 
9 COLLIER, David. The Comparative Method. In: FINIFTER, Ida W. (ed.). Political Science: the state of 
the discipline II. Washington, D.C.: American Political Association, 1993. p.107. 
10 LIJPHART, Arend. Comparative Politics and the Comparative Method. American Political Science 
Review. Vol. 65, 1971. p. 685. 
11 Idem, p. 686. 
12 YIN, Robert. Case Study Research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications, 1994. p. 
6. 
13 SARTORI, Giovanni. Compare Why and How: Comparing, Miscomparing and the Comparative Method. 
In: DOGAN, Mattei; KAZANCIGIL, Ali. (eds.). Comparing Nations: concepts, strategies and 
substance. Oxford: Blackwell, 1994. p. 15. 
14 SARTORI, Giovanni. op. cit., p. 22. 
15 PRZEWORSKI, Adam; TEUNE, Henry. The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: John 
Wiley & Sons, 1970. p. 34. 
16 MILL, John Stuart. Of the Four Methods of Experimental Inquiry. New York: John Wiley & Sons, 
1974. p. 394. 
17 YIN, Robert. op. cit., p. 106. 
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variável dependente (implementação de políticas redistributivas) é comparado com o 

padrão previsto pelo modelo, a partir do comportamento observado das demais variáveis 

(assunção de obrigações, pressão internacional e pressão doméstica), em cada um dos 

casos. 

 Os dois casos brasileiros foram selecionados a partir de diferenças observadas, 

preliminarmente, no comportamento das variáveis independente e intervenientes. 

Buscou-se evitar o viés tradicionalmente associado à seleção orientada pelo 

comportamento da variável dependente, e que se manifesta por meio das conclusões de 

que quaisquer características comuns aos casos selecionados apresentariam natureza 

causal, ou de que relações (ou ausência de relações) entre variáveis no âmbito dos casos 

selecionados refletiriam relações presentes na população total de casos. 18  

Observou-se, em particular, conjunto mais significativo de obrigações e 

compromissos assumidos pelo país no campo do combate à discriminação racial, em 

comparação com o combate à fome. Esta diferença relaciona-se, em primeiro lugar, com 

o fato de não se haver criado instrumentos jurídicos internacionais especificamente 

destinados a combater a fome, e em segundo lugar com a atuação diferenciada, por área 

temática, do país nos foros internacionais durante o período. No que toca à atuação dos 

grupos domésticos, observou-se, preliminarmente, maior grau de organização dos grupos 

contrários ao racismo e à discriminação racial, em comparação com os grupos defensores 

do direito à alimentação.  

 Por sua vez, o caso britânico apresenta interesse particular na medida em que a 

natureza difusa e incipiente da promoção internacional da assistência ao desenvolvimento 

tende a ser compensada pelo marcado protagonismo do país, a partir de 1997, nos 

principais foros dedicados ao tema, bem como pelo visível poder de organização dos 

grupos domésticos que impulsionam a questão.  

Deve-se destacar a estratégia adotada para a delimitação dos efeitos das 

obrigações internacionais sobre a formulação das diversas políticas de combate ao 

racismo, de promoção do direito à alimentação, e de assistência ao desenvolvimento 

                                                 
18 GEDDES, Barbara. How the Cases You Choose Affect the Answers You Get: selection bias in 
comparative politics. Political Analysis. Vol. 2, 1990. p.132-133. 
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adotadas pelos países no período. Privilegiou-se a análise de séries temporais19, com 

vistas a determinar a seqüência cronológica de alterações na variável dependente e 

compará-la com o padrão temporal de alterações nas demais variáveis. Adotou-se, 

portanto, a perspectiva de que a análise cuidadosa de seqüências históricas, a partir de 

hipóteses sobre as relações entre as variáveis, é instrumento de importância para o estudo 

de relações de causalidade. 20  

 O capítulo 5 examina a relação entre política doméstica e assistência ao 

desenvolvimento, com base na experiência do Reino Unido entre 1997 e 2005. Neste 

contexto, discute os elementos redistributivos da política britânica de assistência ao 

desenvolvimento, apresentando breve histórico e, em maiores detalhes, a política do 

Governo trabalhista em matéria de ajuda oficial ao desenvolvimento. Ressalta a criação 

do Departamento para o Desenvolvimento Internacional (DFID), os princípios da política 

“novo-trabalhista” de assistência ao desenvolvimento, e iniciativas do Reino Unido nos 

campos da ajuda ao desenvolvimento e do alívio da dívida externa de países em 

desenvolvimento. Destaca, ainda, a importância do ambiente internacional, de 

instituições e de distintos atores sociais, apresentando interpretação das políticas 

britânicas à luz dos elementos assinalados no capítulo 4. 

 O capítulo 6 examina a relação entre normas internacionais e ação afirmativa, 

com base nas políticas de combate à discriminação racial implementadas no Brasil entre 

1995 e 2005. Discute os elementos redistributivos das políticas de combate à 

discriminação racial no Brasil, apresentando histórico e, em maiores detalhes, as políticas 

implementadas pelo Governo brasileiro entre 1995 e 2005. Destaca, ainda, a evolução do 

ambiente normativo internacional em matéria de combate ao racismo, e apresenta 

interpretação das políticas brasileiras de combate à discriminação – com ênfase em 

políticas de ação afirmativa -, à luz do modelo teórico desenvolvido no capítulo 4. 

 Por fim, o capítulo 7 examina a relação entre normas internacionais e direito à 

alimentação, com base nas políticas de combate à fome implementadas no Brasil entre 

1995 e 2005. Apresenta os elementos redistributivos das políticas de combate à fome no 

                                                 
19 YIN, Robert. op. cit., pp. 113-118. 
20 RUESCHMEYER, Dietrich; STEPHENS, John D. Comparing Historical Sequences – a powerful tool for 
causal analysis. Comparative Social Research. Vol. 16, 1997. p. 57. 
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Brasil, apresentando histórico e, em maiores detalhes, as políticas implementadas pelo 

Governo brasileiro entre 1995 e 2005. Destaca a evolução do ambiente normativo 

internacional em matéria de direito à alimentação, e apresenta interpretação das políticas 

brasileiras de combate à fome, à luz do modelo teórico desenvolvido no capítulo 4. 
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CAPÍTULO 1 

Normas internacionais e distribuição: fundamentos analíticos 

 

 A consideração específica da relação entre normas internacionais e políticas 

redistributivas é questão pouco explorada pela teoria das relações internacionais. Ao 

mesmo tempo, a evolução da disciplina observada nas últimas duas décadas, em 

particular, provê fundamentos analíticos que facilitam o tratamento do tema em bases 

consistentes. Este capítulo tem como objetivo apresentar os fundamentos que orientarão a 

consideração teórica do tema ao longo deste trabalho: conceito e propriedades de 

políticas redistributivas; o debate entre racionalistas e construtivistas na teoria das 

relações internacionais; e a caracterização do Estado – ator central nas relações 

internacionais - em bases alternativas ao modelo do “Estado unitário”. 

 

 

1) Políticas redistributivas: conceito e propriedades 

 

 O referencial primário para a caracterização de políticas redistributivas é 

constituído pela tipologia proposta por Lowi 21 para a classificação de políticas públicas. 

De acordo com sua contribuição seminal, a diferenciação das políticas públicas em três 

vertentes – distributivas, regulatórias e redistributivas – seria particularmente válida a 

curto-prazo. Em horizontes temporais mais amplos, políticas governamentais acabam em 

geral adquirindo contornos redistributivos, uma vez que a distribuição dos benefícios 

decorrentes da ação pública normalmente não é proporcional à tributação incidente sobre 

cada contribuinte. 

 As políticas distributivas seriam aquelas que, implementadas sem 

condicionamentos advindos de recursos governamentais escassos, beneficiam 

                                                 
21  LOWI, Theodore J. American Business, Public Policy, Case-Studies, and Political Theory. World 
Politics. Vol.16, n.4, p. 691-693, 1964. 
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determinados grupos sociais sem que sejam identificados, a curto-prazo, grupos 

prejudicados. Em decorrência, as políticas distributivas não ensejam confrontação direta 

entre beneficiados e prejudicados, e tendem a ser conduzidas em arenas “pluralistas”, 

caracterizadas pela presença de grande número de grupos de interesse organizados, 

operando em escala reduzida e sob padrões de não-interferência mútua.  

 Por sua vez, as políticas regulatórias afetam os custos de operação e as opções de 

escolha de atores políticos e econômicos; ao mesmo tempo, sua implementação não 

apresenta o mesmo grau de desagregação das políticas distributivas, uma vez que 

decisões sobre casos individuais são sujeitas à aplicação de regras gerais. As decisões 

regulatórias acarretam oposição entre grupos beneficiados e prejudicados, induzindo a 

constituição de coalizões de interesses normalmente circunscritos a setores individuais da 

economia. Nesta arena política, a estrutura de poder tende a ser menos estável do que 

aquela prevalecente na arena distributiva, uma vez que o comportamento das coalizões 

tende a refletir as mudanças nos padrões de interesses. 

As políticas redistributivas apresentariam propriedades semelhantes àquelas das 

regulatórias, no sentido de que afetariam custos e oportunidades de categorias amplas de 

indivíduos claramente identificados;  em contraste com as políticas regulatórias, tendem a 

gerar “ganhadores” e “perdedores” distribuídos em categorias sociais mais amplas, no 

limite abarcando classes sociais. Em virtude da estabilidade e do equilíbrio normalmente 

observados nas relações entre as diversas categorias de classes sociais, a estrutura política 

da arena redistributiva também tende a apresentar relativa estabilidade ao longo do 

tempo.  

 As políticas redistributivas têm sido objeto de atenção considerável no âmbito das 

literaturas teórica e empírica no campo da economia política, a partir de contribuições 

convergentes de economistas e de cientistas políticos.  

 Na perspectiva da teoria da escolha pública (Public Choice), seriam quatro os 

cenários que caracterizariam a condução de políticas redistributivas: i)a redistribuição 

como espécie de “seguro”, frente à aversão ao risco de segmentos expressivos da 

sociedade, que procuram, por meio de políticas públicas, proteger-se de eventuais 

oscilações em seus níveis de renda; ii)a redistribuição como bem público, frente às 
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preferências dos indivíduos pela conformação de sistema social menos desigual; iii)a 

redistribuição destinada a melhorar a eficiência alocativa, por meio da transferência de 

recursos a setores e indivíduos com  produtividade superior, presente ou potencial; e iv)a 

redistribuição como “captura”, por meio da utilização do sistema político como canal de 

transferência de recursos entre setores distintos da sociedade. 22  Com o emprego devido 

de incentivos e compensações, os três primeiros cenários admitem a redistribuição 

mesmo em sistemas de escolha direta com decisão por unanimidade, enquanto o último 

cenário – potencialmente mais conflitivo – admite a redistribuição em sistemas 

representativos, ou em sistemas de escolha direta com decisão majoritária. 

 A teoria normativa da redistribuição ampara-se na idéia de que haveria nível 

ótimo de renda redistribuída, decorrente da existência de trade-off entre eficiência e 

eqüidade no esforço redistributivo. Este nível ótimo maximizaria o valor da função de 

bem-estar social e seria atingido quando não se pudesse melhorar a situação de um 

indivíduo na sociedade sem piorar a de outro (eficiência de Pareto). 23 A teoria positiva 

da redistribuição salienta, por sua vez, a natureza decisiva de processos políticos na 

definição de seu alcance e suas limitações, usualmente a partir de modelos em que 

eleitores decidem sobre estruturas tributárias alternativas, cabendo ao eleitor mediano o 

voto decisivo na determinação da redistribuição de equilíbrio. A vertente “positiva” 

salienta, em particular, os limites e condicionantes de natureza política que se impõem à 

implementação de políticas redistributivas.  

 A implementação destas políticas pode implicar, por um lado, a realocação do 

dispêndio público, com a elevação do orçamento destinado à área social - ou à área 

responsável por assistência ao desenvolvimento, no que toca à dimensão internacional de 

tais políticas -, em detrimento de outros setores da burocracia pública. Tal movimento 

pode defrontar-se com resistências previstas em cenários de competição burocrática. Esta 

seria inferência provida pelo modelo da autonomia burocrática, que, ao invés de 

considerar a burocracia pública como neutra e sem preferências próprias, ressalta sua 

                                                 
22 MUELLER, Dennis C. Public Choice III. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. p. 45-56. 
23  STIGLITZ, Joseph E. Economics of the Public Sector. 3rd edition.  New York: W.W. Norton & 
Company, 2000. p. 478. 
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natureza de ator político independente, demandante e com poder monopólico, e orientado 

pelo objetivo de maximizar renda, poder e prestígio. 24 

 De acordo com este padrão, ao invés de funcionar segundo a lógica burocrática, 

buscando assegurar justiça nas transações e corrigir falhas de mercado, a burocracia 

pública se orientaria por uma lógica de facções, caracterizada pelo conflito por recursos e 

vantagens. 25 A mera modificação das preferências da elite decisória não se afiguraria 

suficiente para assegurar modificações nas decisões políticas, constatando-se que “as 

burocracias estáveis são, por vezes, suficientemente fortes quer para sabotar um plano 

governamental, quer para garantir o funcionamento mais ou menos normal do Estado 

enquanto a estrutura política mais visível está sendo destroçada por conflitos de grande 

magnitude e intensidade”. 26 

 A teoria da ação coletiva também fornece insights significativos para a 

compreensão de outros obstáculos que se podem opor a políticas redistributivas. De 

acordo com a teoria, grupos sociais tendem a organizar-se politicamente em função de 

ganhos e perdas associados, por exemplo, a políticas governamentais. No caso específico 

do movimento de redistribuição, a pressão da coalizão prejudicada será mais bem-

sucedida quanto mais concentradas forem as perdas, caso em que determinados 

indivíduos ou grupos têm incentivos a arcarem com o ônus da ação coletiva, e mais 

difusos forem os benefícios, caso em que os beneficiados não recebem incentivos 

individuais suficientemente fortes que os induzam à ação coletiva. 27 

Os modelos “clássicos” de economia política, devotados à teoria positiva da 

redistribuição, amparam-se em dois fundamentos: i)o teorema do eleitor mediano – se o 

espaço de política é unidimensional e as funções de utilidade dos eleitores têm pico único 

naquela dimensão, o eleitor com posição mediana na distribuição de preferências do 

eleitorado teria importância central em decisões majoritárias -;  ii)o modelo downsiano de 

impacto da competição eleitoral sobre as políticas públicas – ao definirem compromissos 

                                                 
24 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Paradoxos do Liberalismo. São Paulo: Vértice, 1988. p. 101. 
25 ABRANCHES, Sérgio Henrique Hudson. O Leviatã Anêmico: dilemas presentes e futuros da política 
social. Planejamento e Políticas Públicas. N. 1, 1989. p. 22-23. 
26 SANTOS, Wanderley Guilherme dos. Cidadania e Justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1979. p. 67. 
27 OLSON, Mancur. The Logic of Collective Action – public goods and the theory of groups. 
Cambridge: Harvard University Press, 1965. p. 34. 
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com plataformas políticas, dois partidos concorrentes tenderão a convergir em torno das 

políticas preferidas pelo eleitor mediano, uma vez que a conquista e a manutenção do 

poder político (eleição) orientariam as preferências dos agentes políticos. 28 

 Os modelos clássicos de economia política da redistribuição baseiam-se no 

modelo downsiano para examinar a redistribuição de renda por meio da condução da 

política fiscal. Nestes modelos, a redistribuição caracteriza-se a partir dos seguintes 

processos: i)receitas tributárias – arrecadadas por meio de imposto de taxa única sobre 

todas as rendas – são distribuídas por meio de benefícios uniformes concedidos a todos os 

cidadãos; ii)a alíquota tributária – que define, implicitamente, a extensão dos benefícios 

concedidos aos cidadãos – escolhida em processo de votação majoritária será aquela 

preferida pelo eleitor que apresentar a renda mediana no conjunto de eleitores; 

iii)cidadãos com renda abaixo da mediana – cuja contribuição é inferior aos benefícios 

recebidos – manifestam preferência por impostos positivos, e com taxas decrescentes no 

nível de renda; iv)uma vez que a distribuição de renda nacional tende a ser (em maior ou 

menor grau) desigual, a renda mediana tende a ser inferior à renda média, induzindo à 

ocorrência de redistribuição em processos decisórios democráticos. 

 Embora positivas, a taxação e a redistribuição nestes modelos atingem patamares 

limitados - distantes do cenário empiricamente implausível da expropriação em 

democracias – em função de hipóteses específicas, como a consideração de oferta 

endógena de trabalho. 29 Uma vez que os impostos apresentam efeitos distorcivos sobre a 

oferta de trabalho, as preferências dos eleitores por redistribuição seriam inversamente 

proporcionais à sua produtividade, e a alíquota tributária definida na votação majoritária 

será aquela preferida pelo eleitor com produtividade mediana. Neste modelo, os eleitores 

consideram a existência de trade-off entre o tamanho do produto nacional e a parcela do 

produto a ser redistribuída por meio de taxação; em conseqüência, o imposto ideal dos 

eleitores com renda abaixo da mediana seria positivo, embora inferior a 100%.  

Estes modelos implicam, ainda, que a redistribuição de renda de equilíbrio 

dependeria da distância entre a renda do eleitor mediano e a renda média da sociedade. 

                                                 
28  DOWNS, Anthony. Uma Teoria Econômica da Democracia. São Paulo: Edusp, 1999. p. 43-57. 
29 ROBERTS, Kevin. Voting Over Income Tax Schedules. Journal of Public Economics. Vol. 8, p. 329-
340, 1977. 
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Este resultado leva não somente à previsão de impostos positivos em equilíbrio – uma 

vez que a renda mediana tende a ser inferior à renda média nas mais diversas sociedades -

, mas também a uma das hipóteses centrais desta literatura: a intensidade da 

redistribuição seria proporcional ao grau de desigualdade de renda. 
30

 Quanto maior é a 

desigualdade de renda, maior seria a distância entre as rendas média e mediana na 

sociedade, e maior seria a demanda por políticas redistributivas – apresentando o eleitor 

mediano posição central no processo decisório.   

A hipótese de que a relação entre desigualdade e redistribuição seria positiva e 

estatisticamente significativa não foi comprovada na maior parte dos estudos empíricos 

realizados, empregando técnicas tão diversas como séries temporais em determinados 

países, cross sections de países ou regiões em um mesmo país, e painéis de países ou 

regiões.  

Em dois estudos com dados relativos aos estados norte-americanos, obtiveram-se 

estimativas negativas da relação entre desigualdade e redistribuição, contrariamente à 

hipóteses testada. No primeiro estudo 31, foi estimada relação negativa entre desigualdade 

salarial e dispêndio em programas governamentais de assistência familiar à infância; no 

segundo estudo 32, foi estimada relação negativa entre desigualdade salarial de homens 

empregados e diversas especificações de redistribuição.  

Em dois estudos realizados com painel de países da OCDE, a partir de dados 

relativos à desigualdade de salários semanais e ao dispêndio em programas 

governamentais, conclui-se que não haveria relação entre a medida adotada de 

desigualdade e o montante de transferências previdenciárias e na área de saúde 33, e que 

seria negativa a relação entre desigualdade e dispêndio com o seguro-desemprego 34.  

                                                 
30 MELTZER, Allan; RICHARDS, Scott. A Rational Theory of the Size of Government. Journal of 
Political Economy. Vol. 89, 1981. pp. 914-927, 1981. 
31 MOFFITT, R.; RIBAR, D.; WILHELM, M. The Decline of Welfare Benefits in the U.S.: the role of 
wage inequality. Journal of Public Economics. Vol. 68, p.421-452, 1998. 
32 GOUVEIA, M.; MASIA, N. Does the Median Voter Model Explain the Size of Government? Evidence 
from the States. Public Choice. Vol. 97, p. 159-177, 1998. 
33 MOENE, K.; WALLERSTEIN, M. Earnings Inequality and Welfare Spending: a disaggregated analysis. 
World Politics. Vol. 55, p. 485-516, 2003. 
34 MOENE, K., WALLERSTEIN, M. Inequality, Social Insurance, and Redistribution. American Political 
Science Review. Vol. 95, p. 859-874, 2001. 
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 A constatação de que, embora apresentem elementos de interesse analítico, os 

modelos clássicos não explicam parcela significativa do comportamento descrito nos 

dados estimulou o desenvolvimento de novos modelos teóricos, com hipóteses mais 

próximas dos resultados empíricos. Lind 35 apresenta uma resenha destes modelos, que 

têm como característica básica prever, em comparação com os modelos anteriores, menor 

grau de apoio a políticas redistributivas entre a população pobre e a classe média – 

segmentos onde se supõe localizar-se o eleitor mediano. 

 Um primeiro grupo de modelos enfatiza a existência de contratos sociais 

múltiplos como fator a viabilizar a existência de dois equilíbrios: um caracterizado por 

baixa desigualdade e alto grau de redistribuição – considerado próximo da realidade 

européia contemporânea -; e outro caracterizado por alta desigualdade e baixo grau de 

redistribuição – considerado próximo do modelo norte-americano. De acordo com estes 

modelos, a relação entre desigualdade e redistribuição dependeria dos níveis efetivos de 

desigualdade em uma determinada sociedade. A níveis mais altos de desigualdade, a 

relação entre as duas variáveis seria positiva, de acordo com os mecanismos apresentados 

nos modelos clássicos. 

A níveis baixos de desigualdade, seria pouco intenso o conflito distributivo e os 

cidadãos tenderiam a escolher o nível ótimo de impostos, definido em função das 

necessidades de crédito da economia; à medida em que aumenta a desigualdade, políticas 

redistributivas acarretariam perdas mais significativas para os grupos mais ricos da 

sociedade, o que poderia reduzir a demanda por redistribuição, gerando, portanto, relação 

negativa entre as duas variáveis. Para que este resultado seja alcançado, estes modelos 

supõem que o eleitor mediano tenha renda superior à renda mediana da sociedade, o que 

decorreria, por exemplo, de níveis de turn out eleitoral superiores entre os segmentos 

sociais mais ricos. Esta é a hipótese fundamental de modelo apresentado por Larcinese 36, 

segundo o qual agentes políticos com preferências downsianas considerariam, em suas 

                                                 
35 LIND, Jo Thori. Why is There so Little Redistribution?. Nordic Journal of Political Economy. Vol.31, 
p. 111-125, 2005.  
36 LARCINESE, Valentino. Voting Over Redistribution and the Size of the Welfare State: the role of 
turnout. London School of Economics, 2005. p.1-28. Disponível em < 
http://personal.lse.ac.uk/LARCINES/Summer_Sch/TurnoutPS.pdf>. 
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funções objetivo, que cidadãos de renda mais alta votam com maior freqüência em 

eleições. 

De acordo com outro grupo de modelos, expectativas de ascensão social 

explicariam a oposição de grupos sociais mais pobres a programas ambiciosos de 

redistribuição. O fato de grupo majoritário da população apresentar renda abaixo da 

média não necessariamente implicaria apoio incondicional à redistribuição, uma vez que 

parcela significativa do grupo – entre a qual poderia localizar-se o eleitor mediano - 

poderia ter a expectativa de apresentar renda superior à renda média no futuro.  Esta 

parcela poderia, neste contexto, opor-se à redistribuição, uma vez que seus benefícios 

presentes seriam mais do que compensados por perdas futuras. 

Terceiro grupo de modelos relaxa a hipótese de que os níveis de tributação seriam 

o principal fator a orientar o voto dos eleitores. Em ambiente de política 

multidimensional – com a presença de outros elementos nos programas partidários a 

definirem as decisões dos eleitores -, a agenda de votação passa a ser fundamental para os 

resultados eleitorais, e a presença de níveis mais altos desigualdade não necessariamente  

implicaria demanda mais intensa por redistribuição. 

Quarto grupo de modelos relaxa, por sua vez, a hipótese de que todas as 

transferências governamentais seriam universais e do tipo lump sum, ao assinalar que o 

dispêndio focalizado em grupos desfavorecidos – programas de transferência de renda, 

por exemplo – seria componente importante das políticas públicas contemporâneas. A 

partir desta diferenciação, certos grupos seriam mais favorecidos do que outros por 

determinadas políticas redistributivas, o que poderia reduzir a base de apoio político à sua 

implementação.  

De acordo com modelo desenvolvido por Ponce de Leon 37, os eleitores decidem a 

dimensão do orçamento público, bem como sua alocação entre programas de assistência 

social universal e programas focalizados de combate à pobreza. Neste modelo, a presença 

de diferenças estruturais entre os ambientes rural e urbano seria fundamental para que, a 

despeito de elevada incidência de pobreza, programas “focalizados” contem com apoio 

                                                 
37 PONCE DE LEON, Christian. Political Feasibility of Poverty Alleviation Programs in Developing 
Countries”. University of Chicago, 2005. p. 1-24. Disponível em < 
http://home.uchicago.edu/~chponce/research.html>. Acesso em: novembro de 2005. 
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pouco expressivo entre o eleitorado e, em decorrência, não sejam devidamente 

contemplados nas plataformas eleitorais dos partidos políticos. 

Pode-se constatar que a “economia política” da redistribuição enfatiza o peso de 

determinantes de natureza política – e mais especificamente, de natureza eleitoral - sobre 

a dimensão e o alcance de programas governamentais de características redistributivas. 

Demonstra, neste contexto, que a implementação de políticas redistributivas pode 

defrontar-se com obstáculos expressivos, dependendo de composição política entre os 

interesses de grupos sociais beneficiados e prejudicados. Ao mesmo tempo, esta literatura 

limita-se à consideração dos condicionantes domésticos de políticas redistributivas, 

podendo beneficiar-se de perspectivas analíticas que considerem a existência de canais de 

contato entre as dimensões doméstica e internacional das políticas governamentais.    

 

 

2)O diálogo entre racionalistas e construtivistas na teoria das relações 

internacionais 

 

 A história da disciplina “relações internacionais” tem sido tradicionalmente 

apresentada com referência à realização de três “grandes debates” entre distintas 

correntes teóricas. Embora simplificada e pouco rigorosa – tendo em conta a 

multiplicidade de contribuições teóricas cuja relevância acaba deixada a segundo plano -, 

esta apresentação não deixa de fazer justiça ao fato de que o debate e a controvérsia têm 

mantido posição central no desenvolvimento da disciplina. 38 

 De acordo com esta história convencional, o primeiro grande debate foi travado 

entre os “idealistas” do período entre-guerras e os “realistas” do pós-II Guerra, com a 

prevalência dos últimos e a conseqüente reorientação da disciplina para direção mais 

prática e “científica”. Por sua vez, o segundo grande debate teria ocorrido no contexto da 

                                                 
38 SCHMIDT, Brian C. On the History and Historiography of International Relations. In: CARLSNAES, 
Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). Handbook of International Relations. London: 
Sage, 2002. p. 3-22. 
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então revolução “behaviorista” nas ciências sociais, e teria encontrado em campos 

opostos os “tradicionalistas” – para os quais os métodos das ciências naturais não seriam 

apropriados para o estudo da realidade social – e os “behavioristas” – para os quais 

aqueles métodos, ou ao menos os princípios do modelo hipotético-dedutivo, poderiam ser 

aplicados ao estudo da política internacional. Este debate – que teria auxiliado a 

consolidar a identidade da disciplina por meio da aceitação e utilização de métodos 

científicos – seria, por fim, sucedido por um terceiro debate, de natureza 

interparadigmática, a reunir em campos opostos, nos anos 80, as contribuições dos 

teóricos realistas, pluralistas e estruturalistas. 39 

 As limitações da interpretação centrada em “grandes debates” são mais evidentes 

no tocante ao desenvolvimento recente da disciplina. O exame das contribuições teóricas 

no campo das relações internacionais, a partir dos anos 80, permitiria a identificação de 

pelo menos mais três debates na disciplina, adicionais àquele descrito pelo “terceiro 

debate” – as discussões entre neorealistas e neoliberais, entre racionalistas e pós-

positivistas, e entre racionalistas e construtivistas. 40  

 Embora com algum grau de idiossincrasia – tendo em vista as contribuições e 

polêmicas envolvendo outras correntes teóricas -, e não deixando de refletir, em alguma 

medida, as perspectivas e os temas predominantes no debate acadêmico norte-americano 
41, o mainstream da disciplina aparenta convergir na apreciação de que o debate entre 

racionalistas e construtivistas teria posição central na controvérsia e no diálogo que hoje 

caracterizam o pensamento em relações internacionais. Esta predileção estaria refletida, 

por exemplo, em duas publicações recentes, de amplo alcance, sobre o “estado da arte” 

da disciplina: a edição comemorativa dos cinqüenta anos da publicação International 

Organization 
42, e a edição de manual ambicioso sobre as diversas áreas do pensamento 

                                                 
39 Idem. p. 11. 
40 Idem. p. 15. 
41 WAEVER, Ole. The Sociology of a Not So International Discipline: american and european 
developments in international relations. In: KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, 
Stephen D. (Orgs.). Exploration and Contestation in the Study of World Politics. Massachusets: MIT 
Press, 1999. p. 47-88. 
42 KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, Stephen D. (Orgs.). Exploration and 
Contestation in the Study of World Politics. Massachusets: MIT Press, 1999. 421 p.  
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internacional, com contribuições dos principais acadêmicos norte-americanos e europeus. 
43   

 A percepção de que racionalismo e construtivismo constituiriam antes abordagens 

metodológicas, e não teorias específicas da política internacional – ao contrário, por 

exemplo, das correntes teóricas envolvidas no terceiro “grande debate” -, bem como a 

densidade das contribuições apresentadas por pesquisadores auto-identificados como 

“racionalistas” e “construtivistas” ao objeto central da tese – o impacto de normas 

internacionais sobre o equilíbrio político doméstico – tornam conveniente para este 

trabalho a adoção da mesma dualidade como ponto de referência. 

 Desta forma, este trabalho ampara-se na percepção de que, sendo o racionalismo 

“... a methodological approach that may imply a philosophical position on what social 

explanation is and how it ought to work …”, e estando o construtivismo estruturado em 

torno de “... a set of arguments about social explanation that may imply preferences over 

specific questions and methods of social inquiry …”, o debate racionalismo-

construtivismo  “...will not be about international relations but rather about how to study 

international relations”. 44   

O trabalho endossa, ademais, a interpretação de que, ao invés de constituírem 

pólos irreconciliáveis, interpretados como posições metafísicas ou descrições empíricas 

da realidade mundial, racionalismo e construtivismo antes apresentam elementos de 

complementaridade, podendo ser empregados, de maneira pragmática, como 

instrumentos analíticos. 45 A introdução de variáveis “construtivistas” não comprometeria 

a identidade de modelos racionalistas de política externa, e a consideração construtivista 

de ambientes altamente institucionalizados – a moldarem a identidade dos atores sociais – 

não seria necessariamente incompatível com modelos racionalistas. 46 Extensões deste 

argumento seriam: i)a sugestão de que  modelos racionalistas e construtivistas estariam 
                                                 
43 CARLSNAES, Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). Handbook of International 
Relations. London: Sage, 2002. 571 p.  
44 FEARON, James; WENDT, Alexander. Rationalism v. Constructivism: a skeptical view.  In:  
CARLSNAES, Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). op.cit. pp. 52-72. p. 52. 
45 KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, Stephen D. International Organization 
and the Study of World Politics. In: KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, 
Stephen D. (Orgs.). op.cit. p.5-45.  
46 KAHLER, Miles. Rationality in International Relations.  In: KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, 
Robert O.; KRASNER, Stephen D. (Orgs.). op.cit. p.279-301. 
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centrados em distintas etapas do processo social – a constituição de identidades sociais 

seria questão ontológica anterior à modelagem racional do comportamento 47; e ii)a 

sugestão de que modelos racionalistas e construtivistas seriam apropriados para o exame 

de problemas diferenciados, o que possibilitaria sua utilização em bases alternadas. 48 

Interpretação distinta enfatiza a distinção fundamental, no plano ontológico, entre 

as duas abordagens, as quais seriam definidas por conjuntos de hipóteses sobre a 

constituição da vida social. Sob esta perspectiva, o racionalismo se ampararia em  

ontologia individualista – em que o todo seria redutível ao conjunto das partes -, ao passo 

que o construtivismo se basearia em ontologia holista – na qual as partes somente existem 

em referência ao todo. Esta perspectiva tende a estar associada a determinados 

pensadores construtivistas, para os quais o construtivismo estaria fundamentado em  

ontologia mais profunda e abrangente – a viabilizar melhor compreensão de 

determinados fenômenos, como a formação das preferências dos agentes sociais -, 

embora com teorias com menores graus de rigor e de especificação, em comparação com 

os modelos racionalistas. 49   

Fearon e Wendt, dois dos principais teóricos associados, respectivamente, aos 

grupos racionalista e construtivista, apresentam razões contrárias ao primado das 

considerações ontológicas, e favoráveis a que o debate racionalismo-construtivismo seja 

considerado antes diálogo do que “guerra de paradigmas”:  

 

“First, the issues are by definition philosophical, and as such not 
likely to be settled soon, if ever, and almost certainly not by IR 
scholars ... Second, although some rationalists and constructivists 
may in fact have strong ontological commitments, others may not, 
since there is no inherent need to commit to an ontology to work in 
these traditions … Finally, it seems doubtful that as a discipline we 
know so much about international life that we should rule out 
certain arguments a priori on purely philosophical grounds.” 50 

                                                 
47 Idem, p.289.  
48 CHECKEL, Jeffrey. International Norms and Domestic Politics: Bridging the Rationalist-Constructivist 
Divide. European Journal of International Relations. Vol. 3, p. 473-495, 1997. 
49 RUGGIE, John Gerard. What Makes the World Hang Together? Neo-utilitarianism and the Social 
Constructivist Challenge. In: KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, Stephen D. 
(Orgs.). op.cit. p.215-245. 
50 FEARON, James; WENDT, Alexander. op.cit. p.53. 
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 Os modelos racionalistas naturalmente se baseiam na teoria da escolha racional, a 

qual pode ser considerada uma abordagem metodológica composta por dois atributos: 

i)presença de hipóteses teóricas gerais, embora com abertura no tocante ao conteúdo 

substantivo específico; ii)explicação de resultados individuais e coletivos (sociais) com 

base em padrões de comportamento individual motivados por objetivos e sujeitos a 

restrições. 51 

Elster apresenta os elementos que caracterizam a escolha racional como fator de 

explicação do comportamento: 

 

“The first element is the feasible set, i.e., the set of all courses of 
action which (are rationally believed to) satisfy various logical, 
physical, and economic constraints. The second is (a set of rational 
beliefs about) the causal structure of the situation, which determines 
what course of action will lead to what outcomes. The third is a 
subjective ranking oof the feasible alternatives, usually derived from 
a ranking of the outcomes to which they (are expected to) lead. To 
act rationally, then, simply means to choose the highest-ranked 
element in the feasible set.” 52 

 

  No contexto deste trabalho, o racionalismo compreenderia aplicações formais e 

informais da teoria da escolha racional ao campo das relações internacionais, usualmente 

a partir de uma série específica de etapas: i)definição do “problema” – ação ou padrões 

de ação a serem explicados; ii)definição do conjunto de atores com capacidade de realizar 

ações atinentes à questão estudada; iii)definição da estrutura de interação – seqüência de 

escolhas disponíveis para os atores, contemplando padrões de ação a serem explicados, 

elementos exógenos (não explicados pelo modelo, como crenças e preferências sobre 

resultados), e elementos endógenos (explicados pelo modelo, como preferências dos 

atores sobre ações, e crenças sobre as reações de outros atores). 53 

                                                 
51 SNIDAL, Duncan. Rational Choice and International Relations. In CARLSNAES, Walter; RISSE, 
Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). op.cit.  p. 74. 
52 ELSTER, Jon. Introduction. In: ELSTER, Jon. (ed.). Rational Choice. Cambridge: Cambridge 
University Press, 1986. p.4. 
53 FEARON, James, WENDT, Alexander. op.cit.  p.54. 
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 Embora os trabalhos nesta tradição adotem a hipótese de racionalidade para 

estabelecer associações entre o ambiente e o comportamento dos atores, com freqüência 

examinam o papel da informação sob prismas diferenciados. Versão “materialista” 

assume que as preferências dos atores estão centradas em riqueza material, e que suas 

estratégias dependem de fatores estruturais (como suas posições no conjunto de fatores de 

produção); versão centrada na teoria dos jogos ressalta a importância da informação 

imperfeita e da interação estratégica nos processos sociais. 54  

 Embora compreendendo teorias diversas sobre a política internacional - com 

princípios distintos em questões como o peso dos determinantes sistêmicos e o papel do 

Estado como ator central nas relações internacionais -, o construtivismo pode ser descrito 

a partir de algumas generalizações. Tema central no pensamento construtivista seria o 

processo de construção de objetos e práticas da vida social, em particular aqueles 

tradicionalmente considerados “exógenos” pela comunidade acadêmica – soberania, 

identidade étnica, entre outros. Neste contexto, os construtivistas salientam o primado de 

estruturas intersubjetivas que conferem significado ao mundo material – normas, 

identidade, conhecimento, cultura. 55 

 Quatro temas são centrais na reflexão construtivista sobre a construção de objetos 

e práticas sociais: a) o papel das idéias na configuração da vida social, em contraposição 

a visões que salientam o primado de condições materiais (como a geografia e a 

tecnologia); b) a natureza socialmente construída de agentes e sujeitos – construtivistas 

examinam os processos causais de socialização por meio dos quais agentes particulares 

adquirem identidades e interesses; c) estratégia de pesquisa baseada no “holismo 

metodológico”, em contraposição ao individualismo metodológico – em sua agenda de 

pesquisa, construtivistas privilegiam o exame de grupos sociais e relações internas, e não 

a racionalidade individual; d) ênfase em explicações constitutivas – estabelecimento de 

possibilidades para objetos e eventos, a partir do exame de seus componentes e 

organização -, em contraposição a explicações causais – centradas na definição de 

condições necessárias e suficientes que relacionam causa e efeito. 56 

                                                 
54 KATZENSTEIN, Peter J., KEOHANE, Robert O., KRASNER, Stephen D. op.cit. p.5-45.  
55 KATZENSTEIN, Peter J., KEOHANE, Robert O., KRASNER, Stephen D. op.cit. p.5-45.  
56 FEARON, James; WENDT, Alexander. Op cit. p.56-57. 
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 O debate/diálogo entre racionalistas e construtivistas apresenta consistência 

particular em determinados temas: 

a) A importância de condições materiais e de idéias nos processos sociais. Com 

relação a este tema, o “debate” seria caracterizado pela ênfase racionalista nos interesses 

materiais como fator explicativo do comportamento individual, em contraposição ao 

enfoque construtivista que privilegiaria o peso de normas e valores na definição da ação 

individual e social. De acordo com interpretação alternativa, o debate seria mais 

propriamente caracterizado como diálogo, uma vez que idéias “importam” para 

construtivistas e racionalistas  (uma vez que, em última instância, crenças estariam na 

base das preferências individuais), embora sob perspectivas distintas – racionalistas 

enfatizariam a importância das idéias como um dos fatores “causais” do comportamento 

individual, ao passo que construtivistas ressaltariam o papel “constitutivo” das idéias. 

b) Lógica de “conseqüências” e lógica de “propriedade”.  Sob esta perspectiva, 

o “debate” racionalistas X construtivistas emularia a distinção tradicionalmente 

apresentada entre homo economicus – empenhado na definição racional da estratégia 

mais eficiente para chegar a seus objetivos, a partir da avaliação das conseqüências de 

diversas alternativas – e homo sociologicus – para o qual são importantes normas, hábitos 

e identidade social na definição das escolhas mais “apropriadas”. O “diálogo” nesta 

matéria se viabilizaria a partir da constituição de que não haveria impedimento 

fundamental a que análises baseadas em princípios racionalistas (construtivistas) possam 

gerar contribuições de interesse para temas normalmente pesquisados por construtivistas 

(racionalistas). 57 

c) Normas “úteis” X normas “corretas”. No âmbito deste tema – de importância 

central para a tese desenvolvida –, o “debate” se conformaria na medida em que 

racionalistas justificariam a existência e a obediência individual a normas com base em 

sua “utilidade” intrínseca para os processos sociais, ao passo que construtivistas 

analisariam o mesmo fenômeno a partir das percepções individuais de “propriedade” e de 

legitimidade. Haveria, em particular, distinção entre normas constitutivas – que definem 

o conjunto de práticas que caracterizam uma classe específica de atividade social 

                                                 
57 FEARON, James; WENDT, Alexander. op. cit. p.60. 
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organizada – e normas regulativas – destinadas a ter efeitos causais. 58 Por sua vez, o 

“diálogo” prevaleceria com base em três fundamentos que assinalam a natureza antes 

complementar do que rival das duas explicações: i)o comportamento individual pode, em 

diferentes circunstâncias, responder às duas ordens de fatores; ii)pode ser difícil 

diferenciar empiricamente os dois processos, uma vez que em ambos é previsto o mesmo 

resultado;  iii)as duas motivações podem interagir ao longo do tempo, em uma direção 

específica. 

d)Constituição das preferências dos atores. O “debate” racionalistas X 

construtivistas nesta matéria seria definido a partir da estratégia usual de pesquisa dos 

primeiros em considerar como “exógenas” as preferências dos atores, ao passo que os 

construtivistas investigariam mais atentamente a constituição das preferências dos atores, 

tornando-as “endógenas”. Sob a perspectiva que ressalta o diálogo entre as duas 

abordagens metodológicas, o tratamento das preferências como variável exógena ou 

endógena não é decorrência necessariamente associada a teorias racionalistas ou 

construtivistas, refletindo antes opção analítica específica; tal constatação seria ilustrada 

pela proliferação de teorias racionalistas que, ao examinarem os canais de transmissão 

entre política doméstica e política externa, tornam endógenas as preferências dos agentes 

estatais. 59   

Elemento central no processo criativo e também nas controvérsias que hoje se 

manifestam na teoria das relações internacionais, o debate entre racionalistas e 

construtivistas apresenta, conforme salientado, características que permitem caracterizá-

lo como diálogo. Sob esta perspectiva, haveria mais complementaridade do que oposição 

fundamental entre as duas abordagens. 

 

 

 

 

                                                 
58 RUGGIE, John Gerard. op. cit. p.231. 
59 FEARON, James; WENDT, Alexander. op.cit. p.64. 
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3) Crítica à hipótese do Estado unitário nas relações internacionais 

 

A caracterização do Estado como ator unitário, movido na política internacional 

por objetivos autônomos frente a grupos domésticos, constitui um dos pilares do 

pensamento realista, e por consegüinte uma referência necessária no desenvolvimento da 

teoria das relações internacionais na segunda metade do século XX. O Estado ainda é 

caracterizado, pelos realistas, como um ator racional, que busca maximizar a satisfação 

dos objetivos nacionais em política externa. Estes objetivos – interesse nacional -, são 

definidos a priori, na forma de hipótese, da qual se derivam proposições sobre o 

comportamento dos Estados no sistema internacional; sob esta perspectiva, os modelos 

realistas apresentam natureza lógico-dedutiva. 60 

 A caracterização, por Keohane e Nye 61, de tipo ideal alternativo ao realismo – 

denominado interdependência complexa, o qual supostamente descreveria melhor a 

realidade do sistema internacional no final da década de 70 – constituiu uma das 

contribuições iniciais, de maior influência, a propor sistema analítico baseado em 

hipótese alternativa àquela do Estado unitário. Uma das características da 

interdependência complexa seria precisamente a existência de múltiplos canais a conectar 

as diversas sociedades, os quais viabilizariam três modalidades de relações 

internacionais: relações interestatais – os canais “clássicos” dos realistas -; relações 

transgovernamentais – que implicariam relaxar a hipótese de que os Estados atuam 

coerentemente como unidades; e relações transnacionais – que implicariam relaxar a 

hipótese de que os Estados seriam as únicas unidades na política internacional.  

 A reflexão sobre a natureza do Estado – e sobre as implicações da dualidade 

Estado unitário X Estado desagregado – observou avanço significativo desde então, e 

para os propósitos deste trabalho cumpre diferenciar três questões: desagregação do 

Estado e relações internacionais; a teoria liberal das relações internacionais; e o papel de 

preferências, instituições e distribuição da informação. 

                                                 
60 KRASNER, Stephen. Defending the National Interest: raw materials, investments and US foreign 
policy. New Jersey: Princeton University Press, 1978. p.13. 
61 KEOHANE, Robert O.; NYE, Joseph S. Power and Interdependence. Boston: HarperCollins, 1989. 2a. 
ed.  p.25. 
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3.1 – Desagregação do Estado e relações internacionais 

 

  Uma possibilidade de “desconstrução” do Estado unitário nas relações 

internacionais baseia-se na possibilidade de que, a partir de preferências próprias, 

unidades da burocracia estatal exerçam influência específica na formulação e na 

implementação da política externa, rompendo a “unidade” do aparato estatal.  

 Allison 62 apresenta contribuição clássica a esta linha de pesquisa, ao apresentar 

dois modelos analíticos – alternativos ao modelo realista do ator racional -, centrados na 

máquina governamental, com o objetivo de interpretar a sucessão de eventos e decisões 

relacionados à crise dos mísseis soviéticos em Cuba (1962). O modelo do processo 

organizacional – modelo II – enfatiza a especificidade de processos e procedimentos das 

grandes organizações que formam parte de governos, as quais funcionariam a partir de 

padrões regulares de comportamento. As decisões de política externa – entendidas como 

produtos organizacionais - refletiriam, neste contexto, elementos como contexto e 

pressões organizacionais, procedimentos-padrão de operação e repertórios de 

organizações governamentais. 

 O modelo da política governamental (ou burocrática) enfatiza, por sua vez, o 

alcance da política intra-governamental. Neste modelo, eventos resultam da barganha – e 

conseqüentes conflito ou compromisso -, por meio de canais regularizados, entre 

membros individuais do Governo nacional, a partir de elementos como percepções, 

motivações, posições, poder e manobras dos jogadores. O resultado do jogo intra-

governamental dependeria de fatores como poder e habilidade dos jogadores, e poderia 

ser afetado por prioridades “paroquiais”, problemas de percepção e de comunicação. 

 Em contribuição ambiciosa, Slaughter 63 expande o modelo da política 

governamental ao ressaltar que um dos aspectos centrais da ordem mundial no século 

XXI seria a constituição de redes transnacionais de funcionários governamentais – 

                                                 
62 ALLISON, Graham T. Essence of Decision – Explaining the Cuban Missile Crisis. Boston: Little, 
Brown and Company, 1971. 330p. 
63 SLAUGHTER, Anne-Marie. A New World Order. Princeton: Princeton University Press, 2004. 341p. 
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principalmente reguladores, juízes e legisladores -, que estaria resultando em ampliação 

do alcance regulatório, construção de confiança, troca regular de informação, intercâmbio 

de assistência técnica e crescente socialização profissional.  Estas redes, que estariam 

desempenhando funções típicas de um “governo mundial” nos campos da legislação, 

administração e adjudicação, teriam dois formatos principais: 

 .Redes governamentais horizontais: constituídas a partir do relacionamento entre 

funcionários governamentais que exercem funções similares em diversos países – tanto 

em nível ministerial como em níveis hierárquicos inferiores -, com vistas ao intercâmbio 

de informação, e à implementação e à harmonização de legislação; 

 .Redes governamentais verticais: constituídas a partir do relacionamento entre 

funcionários governamentais e suas “contrapartes” com atribuições similares no âmbito 

supranacional, tendo como pré-requisito decisões estatais de delegação de soberania a 

instituições supranacionais, com vistas sobretudo à implementação de decisões e de 

legislação.   

 Embora apresentem contribuições importantes para a compreensão das diversas 

forças que operam no interior do Estado, e que podem resultar em padrões de política 

externa e de atuação internacional distintos daqueles que seriam esperados por parte de 

um Estado “unitário”, os modelos de Allison e Slaughter continuam a conferir posição 

central aos agentes estatais no palco das relações internacionais. Slaughter, em particular, 

adota hipóteses explícitas: i)embora não seja o único ator, o Estado continua a ser o 

principal agente nas relações internacionais; o fato de o Estado desagregar-se cada vez 

mais em seus componentes, que interagem de maneira crescente com suas “contrapartes” 

internacionais, não permite a conclusão de que o Estado estaria “desaparecendo” no 

cenário internacional; embora apresentem identidades profissionais e experiência 

substantiva comuns com suas “contrapartes” internacionais, os componentes do Estado 

ainda representam interesses nacionais distintos.  
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3.2 – A teoria liberal das relações internacionais 

 

 Ponto de partida distinto é aquele adotado pela teoria liberal das relações 

internacionais, que coloca em xeque a concepção do Estado unitário ao postular que 

instituições domésticas e interesses de grupos sociais moldam o comportamento e as 

preferências estatais.  Moravczik apresenta três hipóteses que permitem a enunciação de 

uma teoria liberal positiva das relações internacionais 64: 

 .Primado dos atores sociais – os atores fundamentais na política internacional 

seriam indivíduos e grupos privados, em média racionais e avessos ao risco; o 

comportamento destes atores convergiria em direção a padrões cooperativos ou 

conflitivos em função de padrões de crenças, de conflito sobre bens escassos, e de 

desigualdade em poder político; 

 .Representação nas preferências estatais – os Estados representariam 

determinados subconjuntos da sociedade doméstica, cujos interesses definiriam as 

preferências estatais; neste contexto, o Estado é sujeito à captura por coalizões de atores 

sociais, e suas instituições representativas definiriam as coalizões sociais que seriam 

representadas na política externa e alterariam as preferências estatais; 

 .Interdependência e sistema internacional – os Estados buscariam satisfazer, no 

sistema internacional, suas preferências específicas a partir de restrições definidas pelas 

preferências de outros Estados. 

 Moravczik identifica, por outro lado, três vertentes da teoria liberal que 

constituiriam variações de sua teoria positiva: 

 .Liberalismo ideacional – ressalta a compatibilidade de preferências e valores 

sociais em torno de determinados bens coletivos (fronteiras nacionais, instituições 

políticas legítimas, modelos de regulação sócio-econômica, e modelos de redistribuição 

(proteção ao consumidor, políticas tributárias, entre outros)); 

                                                 
64 MORAVCSIK, Andrew. Taking Preferences Seriously: a Liberal Theory of International Politics. 
Inernational Organization. Vol. 51, no.4, p.513-553, 1997.   
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 .Liberalismo comercial – ressalta os incentivos para atores domésticos derivados 

de transações econômicas transfronteiriças, e as pressões geradas para que os Governos 

nacionais bloqueiem ou viabilizem tais transações por meio da formulação de políticas 

econômicas externas; 

 .Liberalismo republicano – enfatiza os meios pelos quais as instituições e práticas 

domésticas agregam as demandas dos grupos sociais; o modelo de representação política 

determinaria, neste contexto, as preferências sociais que seriam institucionalmente 

privilegiadas. 

 De acordo com a formulação de Moravcsik,  o liberalismo poderia ser formulado 

como uma teoria geral, parsimoniosa e coerente, e com propriedades mais satisfatórias do 

que aquelas das teorias realista e institucionalista, na medida em que: ofereceria 

explicações plausíveis para variações observadas no conteúdo substantivo da política 

externa; ofereceria explicações plausíveis para mudanças históricas observadas no 

sistema internacional. A síntese teórica do modelo apresentado pelo autor seria baseada, 

neste contexto, em variáveis exógenas associadas às três vertentes da teoria liberal 

(ideacional, comercial e republicana), as quais definiriam as preferências estatais; a partir 

deste estágio, resultados sistêmicos seriam obtidos a partir da interação estratégica entre 

os Estados, condicionada por fatores tradicionalmente associados às teorias realista e 

institucionalista (distribuição de recursos de poder e de informação).  

 A consideração dos papéis diferenciados de atores governamentais e de grupos 

privados na conformação de políticas públicas constitui fundamento para o exame geral 

da importância de preferências, instituições e distribuição da informação na elaboração de 

teorias centradas na interação entre as realidades doméstica e internacional. 

 

3.3 – Fundamentos da política externa: preferências, instituições e informação 

 

 A elaboração de modelos teóricos que apresentem alternativas à hipótese do 

Estado unitário tende a beneficiar-se de exame mais detalhado do papel exercido por 

preferências dos atores sociais, instituições e distribuição doméstica da informação como 
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fatores que condicionam a formulação e a implementação de políticas públicas, e 

particularmente da política externa. 

 Os teóricos realistas apresentam distinção fundamental entre a política 

internacional – que teria natureza anárquica, em função da inexistência de entidade 

internacional com o monopólio do uso legítimo da força – e a política doméstica – que 

teria natureza hierárquica, em função da existência de Governo central com estes 

atributos. Milner questiona a precisão desta distinção, ao ponderar que tanto a política 

internacional como a doméstica seriam melhor descritas pelo conceito de poliarquia,  

compreendendo atributos intermediários entre a anarquia e a hierarquia. Haveria, neste 

contexto, contrapesos ao Governo central que minariam a hierarquia da ordem doméstica, 

bem como instituições que “injetariam” elementos de ordem no sistema internacional, 

que de outra forma tenderia à anarquia. 65 Seriam três os fatores que definiriam a posição 

específica de um determinado sistema doméstico no contínuo hierarquia – poliarquia – 

anarquia: a) as preferências de atores domésticos – poder executivo (Chefe de Estado, 

burocracia), poder legislativo, e grupos privados de interesse; b) as características das 

instituições domésticas, que distribuem o exercício do poder entre os diversos atores; c) a 

distribuição da informação entre os atores domésticos. 

 Deve-se estabelecer distinção entre interesses e preferências. Interesses definiriam 

objetivos fundamentais e estáveis de atores sociais e políticos, como a maximização de 

renda (atores sociais), e a maximização de possibilidades eleitorais ou de implementação 

de programas partidários (atores políticos). Preferências seriam definidas a partir destes 

interesses fundamentais, tendo por objeto escolhas específicas de políticas ou de 

resultados de processos sociais.  

 Interesses e preferências são usualmente especificados a partir de três métodos 

distintos: a) por hipótese, o método utilizado na teoria econômica – que supõe agentes 

maximizadores de utilidade ou de lucros – que, embora simples, pode apresentar 

dificuldades para a teoria das relações internacionais, elaborada a partir da interação entre 

atores com objetivos distintos; b) por indução, com a observação do comportamento de 

                                                 
65 MILNER, Helen V. Interests, Institutions and Information – domestic politics and international 
relations. Princeton: Princeton University Press, 1997. 309p. 
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países (preferência nacional) e de grupos sociais; e c) por dedução, a partir de teorias 

sociais preexistentes. 66  Para a disciplina têm apresentado interesse particular: i)a 

definição de preferências de grupos de interesse – associados a fatores de produção 

gerais, ou a fatores de produção específicos de indústrias exportadoras ou concorrentes de 

importações; ii)a definição de preferências da opinião pública – com referência à 

sociedade como um todo ou às preferências do eleitor mediano, sendo exemplo desta 

modalidade a hipótese de que o público preferiria políticas com o objetivo de elevar a 

renda nacional; iii)a intensidade das preferências sobre políticas específicas; iv)as formas 

de organização dos interesses particulares e amplos – cabendo distinguir não somente 

entre interesses concentrados e difusos, mas também entre a organização de interesses ao 

nível de firmas, setores ou de classes sociais.  

 Na medida em que as preferências são elemento fundamental na definição de 

resultados de processos sociais, identificar formas de mudanças de preferências contribui 

para a compreensão de modelos de transformação social. Seriam quatro os principais 

mecanismos de alterações de preferências: a) mudanças nas formas de agregação de 

preferências – por meio de mudanças na influência relativa de determinados grupos 

sociais, em seus comportamentos na constituição de coalizões, nos tipos de regimes que 

determinam como os diversos grupos são agregados, e nas regras específicas de 

agregação em um mesmo regime; b) a emergência de novos atores sociais, com objetivos 

distintos daqueles associados aos atores existentes – por exemplo, o surgimento de redes 

transnacionais a impulsionarem objetivos específicos; c) decisões deliberadas, por parte 

de alguns atores sociais, de promover alterações na natureza e nas preferências de outros 

atores – na forma, por exemplo, de pressões de organizações não-governamentais sobre 

atores localizados em uma determinada sociedade; d) promoção, por parte de atores 

domésticos, de mudanças nas próprias preferências nacionais – na forma, por exemplo, 

do reconhecimento de obrigações internacionais por meio da exposição a acordos e a 

conferências internacionais. 67 

                                                 
66 FRIEDEN, Jeffry A. Actors and Preferences in International Relations. In: LAKE, David; POWELL, 
Robert. Strategic Choice in International Relations. Princeton: Princeton University Press, 1999. p.39-
76. 
67 SNIDAL, Duncan. op.cit. p. 73-94.  
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  Instituições podem ser definidas como “the rules of the game in a society or, more 

formally, humanely devised constraints that shape human interaction”. 68 Elas são 

fundamentais para o processo decisório doméstico na medida em que determinam o 

impacto dos interesses – organizados ou gerais – sobre as políticas públicas, por meio de 

dois canais: i)modalidades de agregação dos interesses, que afetam a habilidade de 

organização dos grupos, bem como seu peso no processo político; ii)delegação de 

autoridade decisória a atores particulares, alterando sua influência no processo político.  

 Três modelos de instituições são particularmente relevantes para o processo 

decisório. Instituições eleitorais condicionam a transmissão de interesses sociais aos 

atores políticos, na medida em que regulam as relações entre eleitores, políticos e grupos 

de interesse. Neste contexto, quanto mais permeável for o sistema eleitoral às 

preferências do público geral (ou do eleitor mediano), melhor refletidas estariam suas 

preferências nas políticas públicas. Instituições legislativas influenciam os meios de 

barganha entre atores políticos, na medida em que dividem, entre aqueles atores, os 

distintos poderes no processo decisório: capacidades de iniciar e de definir a agenda 

legislativa, de propor emendas, de ratificar e de vetar políticas, bem como de propor 

referendos públicos. Instituições burocráticas condicionam, por fim, os meios de 

elaboração e de implementação das políticas públicas, sendo variável importante o grau 

de autonomia delegado a agências burocráticas. 69  

 Rogowski 70 singulariza cinco dimensões da política externa que seriam afetadas 

pelas características das instituições políticas domésticas: a) viés da política externa – 

como o interesse nacional (objetivos de política externa) é definido; b) credibilidade dos 

compromissos – habilidade do poder executivo em assumir compromissos no cenário 

internacional; c) coerência e estabilidade da política externa; d) capacidade do Estado em 

mobilizar e projetar poder no cenário internacional; e) escolha de estratégias em matéria 

                                                 
68 NORTH, Douglass C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. p.3. 
69FRIEDEN, Jeffry; MARTIN, Lisa L. International Political Economy: Global and Domestic 
Considerations. In: KATZNELSON, Ira; MILNER, Helen V. Political Science: the state of the discipline. 
New York: W.W. Norton, 2003. p.118-146. 
70 ROGOWSKI, Ronald. Institutions as Constraints on Strategic Choice. In: LAKE, David; POWELL, 
Robert. Strategic Choice in International Relations. Princeton: Princeton University Press, 1999. p. 115-
136. 
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de política externa. Neste contexto, o autor apresenta hipóteses sobre a relação entre 

instituições domésticas e viés da política externa, ressaltando os seguintes fatores: 

 .Distribuição de poder político: a concentração de poder em um grupo específico 

tende a privilegiar suas preferências na definição da política externa; em instituições 

internacionais, divisão igualitária de poder formal entre países ricos e pobres tende a 

incentivar políticas redistributivas; 

 .Mecanismos de representação: a participação de grupos mais amplos no processo 

político tenderia a incentivar políticas direcionadas para o bem-estar geral; 

 .Regras de decisão: a presença de “pontos de veto” múltiplos incentivaria a 

manutenção do status quo em matéria de política externa.  

 A distribuição doméstica da informação seria o terceiro fator a definir o grau de 

centralização na condução da política externa, sendo possível observar situações em que 

todos os atores dispõem de plena informação ou em que somente um ator possui 

informação privada, bem como situações intermediárias, nas quais atores com menor 

acesso a informação dependem de “sinais” de atores com mais informação. 

 De maneira geral, quanto mais simétricas forem as preferências dos atores 

domésticos, quanto mais centralizadas forem as instituições domésticas – maior domínio 

do poder executivo no processo decisório – e mais concentrada for a distribuição 

doméstica de informação, mais apropriada será a hipótese do Estado unitário para o 

exame da implementação da política externa. Quanto mais diversas forem as preferências 

dos atores domésticos, mais “porosas” forem as instituições domésticas à influência de 

grupos burocráticos, legislativos e de grupos de interesse, e quanto mais generalizada for 

a distribuição doméstica da informação, menos apropriada será a utilização do “Estado 

unitário” como princípio analítico na avaliação da política externa. 

 O capítulo 2 tem como objetivo examinar teorias de interação entre os ambientes 

doméstico internacional – e entre as políticas interna e externa -, apoiando-se nos 

fundamentos apresentados neste capítulo, particularmente no tocante ao diálogo 

racionalismo – construtivismo e à “desconstrução” do princípio do Estado unitário. 
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CAPÍTULO 2 

Teorias da interação entre os ambientes doméstico e internacional 

 

 Característica marcante da produção teórica em relações internacionais, em 

particular nas últimas duas décadas, tem sido a construção de modelos que buscam 

integrar as dinâmicas políticas nos âmbitos doméstico e internacional.  

 Tal esforço de integração tem como um de seus incentivos o reconhecimento de 

limites subjacentes às teorias sistêmicas das relações internacionais, particularmente em 

suas duas vertentes mais difundidas – o realismo e o neoliberalismo institucionalista. 

Embora a teoria sistêmica não ignore a realidade da política doméstica, opta na prática 

por “diluir” sua especificidade ao adotar hipóteses estáveis sobre a natureza dos Estados 

– de acordo com estas hipóteses, os Estados seriam atores racionais, com preferências 

estáveis sobre resultados e com capacidade estável de mobilização de recursos 

domésticos. De acordo com o mainstream da teoria sistêmica, variações em resultados 

internacionais seriam fundamentalmente decorrentes de “choques” no ambiente 

internacional. 71 

 As teorias sistêmicas apresentariam, no entanto, indeterminação crônica no 

tocante à natureza dos atores domésticos, com o risco de degenerarem em interpretações 

ad hoc sobre os fenômenos internacionais. Em resposta a este desafio, duas estratégias 

seriam possíveis: i)manter-se a exclusividade do nível internacional de análise, por meio 

da limitação dos modelos àquelas áreas em que as hipóteses restritivas da teoria sistêmica 

seriam apropriadas, opção que comprometeria seu alcance; e ii)buscar formas de integrar 

a política doméstica a teorias sistêmicas, opção que poderia comprometer o ideal de 

elaboração de modelos parsimoniosos.  

 Este capítulo tem como objetivo apresentar o esforço de integração entre fatores 

domésticos e internacionais na elaboração de modelos que sejam mais próximos da 
                                                 
71 MORAVCSIK, Andrew. Introduction – integrating international and domestic theories of international 
bargaining. In: EVANS, Peter B.; JACOBSON, Harold K.; PUTNAM, Robert D. Double-Edged 
Diplomacy – international bargaining and domestic politics. Berkeley: University of California Press, 
1993. 490p. pp. 3-42. 
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realidade contemporânea observada nas mais diversas áreas temáticas que compõem o 

sistema internacional. A compreensão dos mecanismos de transmissão entre as realidades 

doméstica e internacional – e particularmente entre as políticas interna e externa – 

mostra-se fundamental como marco de pesquisa do impacto das normas internacionais 

sobre a formulação de políticas públicas domésticas.  

 A estrutura do capítulo compreende discussão sobre os “níveis de análise” em 

relações internacionais, e a apresentação de modelos que integram as realidades 

doméstica e internacional por meio de duas abordagens: os modelos de “variância 

residual”, baseados na teoria da escolha; e os modelos de “jogos de dois níveis”, baseados 

na teoria dos jogos.  

 

1) Os “níveis de análise” na teoria das relações internacionais   

 

 A questão dos “níveis de análise” na teoria das relações internacionais foi objeto 

de reflexão específica por parte de Waltz 72, em sua investigação sobre qual dos três 

níveis de análise – o indivíduo, o Estado, e o sistema de Estados – apresentaria a 

abordagem teórica e conceitualmente mais promissora para a compreensão de um dos 

temas “clássicos” da disciplina: quais as origens e as causas das guerras.  

 De acordo com a “primeira imagem” das relações internacionais, a natureza 

intrinsecamente problemática do ser humano seria a causa primária da guerra. Os 

analistas da “primeira imagem” tenderiam a dividir-se entre os pessimistas – para os 

quais tais raízes não poderiam ser erradicadas ou modificadas – e os otimistas – 

empenhados em transformar a natureza humana.  

 Os analistas da “segunda imagem” das relações internacionais enfatizam, por sua 

vez, os elementos que determinam a propensão de determinados Estados ao pacifismo ou 

à beligerância – natureza das instituições políticas estatais, dos modos de produção e 

distribuição, qualidade e origem das elites e características populacionais. De acordo com 

                                                 
72 WALTZ, Kenneth N. Man, the State and War: a theoretical analysis. New York: Columbia 
University Press, 1965. 4a. ed. 263p. 
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a “segunda imagem”, o comportamento externo do Estado pode ser modificado por meio 

de transformações nas estruturas domésticas – entre as quais o desenvolvimento de 

instituições liberal-democráticas e a instituição de regime socialista, a depender da versão 

analítica específica.   

 Os teóricos da “terceira imagem” ressaltam que as raízes do conflito internacional 

decorreriam da ausência de forças supranacionais efetivas, em cenário caracterizado por 

interesses estatais discrepantes. Waltz privilegia a interpretação “sistêmica” do fenômeno 

da guerra, ao assinalar que o conflito nasce da natureza do sistema de Estados e da 

conseqüente expectativa de violência imposta sobre os estadistas, e não dos atributos do 

ser humano ou da “belicosidade” de determinados Estados. Ao mesmo tempo, busca uma 

“síntese” ao reconhecer que  

 

“the third image describes the framework of world politics, but 
without the first and second images there can be no knowledge of 
the forces that determine policy; the first and second images 
describe the forces in world politics, but without the third image it is 
impossible to assess their importance or predict their results”. 73 

 

 

 Lake e Powell 74 adotam perspectiva distinta ao propor as interações estratégicas 

entre atores como unidade de análise fundamental das relações internacionais, 

descartando a discussão sobre o nível de análise mais apropriado, baseada nas três 

“imagens”. A abordagem da “escolha estratégica” integra o método mais amplo da 

escolha racional, baseando-se em ações propositais – a partir de preferências individuais 

completas e transitivas – e em situações estratégicas – quando as possibilidades de cada 

ator dependem das ações dos demais.  Seriam dois os elementos centrais do “contexto 

estratégico”: os atores individuais, caracterizados por suas preferências e por suas crenças 

sobre as preferências dos demais; e os ambientes, caracterizados pelo conjunto de ações 

disponíveis para os atores, e pelas estruturas de informação.  

                                                 
73 WALTZ, Kenneth N. op. cit., p. 238. 
74 LAKE, David; POWELL, Robert. International Relations: a strategic-choice approach. In: LAKE, David; 
POWELL, Robert. (eds.). Strategic Choice and International Relations. Princeton: Princeton University 
Press, 1999. p. 3-38. 
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 De acordo com a abordagem da “escolha estratégica”, dois dilemas teriam 

particular interesse: i)a presença de incerteza, associada a jogos de informação 

incompleta; e ii)a existência de problemas de credibilidade, decorrentes da interação 

dinâmica entre distintos atores. Em face destes dilemas, seriam três as principais 

estratégias à disposição dos atores: a)o recurso à “sinalização”, com o intuito de afetar 

decisões de atores com problemas de informação – resultado mais provável quando o 

recurso à sinalização gera custos de audiência e de reputação em caso de não-

cumprimento das “promessas” -; b)o reconhecimento de “compromissos”, como forma de 

manter a credibilidade de decisões futuras em cenários dinâmicos; e c)a realização de 

“barganha” entre os atores, forma de solucionar impasses que também se baseia em 

sinalização e em compromissos.  75  

 A consideração dos níveis de análise torna possível a apresentação de modelos 

que promovem a interação entre os ambientes doméstico e internacional, mesclando 

fatores usualmente associados à segunda e à terceira imagens das relações internacionais. 

Ao apresentarem características distintas, estes modelos podem ser agrupados em dois 

conjuntos: modelos de “variância residual”, baseados na teoria da escolha (decision-

theoretic), e modelos de “jogos de dois níveis”, baseados na teoria dos jogos (game-

theoretic). 

 

 

2) Modelos de “variância residual” 

 

 Os modelos de “variância residual” buscam integrar a política doméstica a teorias 

fundamentalmente sistêmicas, com o intuito de amenizar os problemas de indeterminação 

usualmente associados àquelas teorias. Nestes modelos, a política doméstica tende a ser 

                                                 
75 MORROW, James D. The Strategic Setting of Choices: signalling, commitment, and negotiation in 
international politics.  In: LAKE, David; POWELL, Robert. (eds.). Strategic Choice and International 
Relations. Princeton: Princeton University Press, 1999. p. 77-114. 
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representada como variável interveniente que introduz “variância residual” em torno das 

previsões usualmente decorrentes de pressões sistêmicas. 76  

 Modelos sistêmicos podem apresentar variância residual a partir do relaxamento 

de duas hipóteses fundamentais: i)a hipótese da racionalidade do Estado – como é o caso 

dos modelos II e III de Allison, resenhados no capítulo anterior -; e ii)a hipótese de 

preferências estáveis dos Estados, conforme os modelos apresentados nesta seção. Os 

modelos de “variância residual” caracterizam-se, ademais, por hipóteses específicas sobre 

a natureza dos atores – Estados “poliárquicos”, em contraposição a Estados unitários – e 

sobre o ambiente de interação – hipótese do “país pequeno” (ou dos “tomadores de 

preços”, em analogia com a teoria microeconômica), propícia à utilização da teoria da 

escolha, em contraposição à hipótese do “país grande” (ou dos mercados oligopolistas), 

caracterizada pela ocorrência de interação estratégica, situação em que é propício o 

recurso à teoria dos jogos. 77 

 De maneira geral, estes modelos tendem a enfatizar que fatores internacionais 

afetam políticas domésticas por meio de um ou mais canais, entre os quais se destacam: 

a)restrições ao conjunto de políticas domésticas “viáveis” – exemplo seria constituído 

pelas restrições que a globalização acarreta sobre a implementação de políticas de bem-

estar social -; b)condicionamento de instituições domésticas – por exemplo, restrições 

que a globalização acarreta sobre políticas de taxação do fator capital -; c)alterações do 

ambiente doméstico de informação; e d)mudanças nas políticas e comportamento 

preferidos de atores domésticos. 78  

 Estes modelos tendem, ademais, a explorar as relações entre Estado e sociedade 

na ordem doméstica, como alternativa a interpretações centradas somente na sociedade 

(teorias marxista e liberal) ou no Estado (abordagem “estadista”, segundo a qual a 

autonomia do Estado dependeria de sua “força” relativa à sociedade doméstica). Neste 

contexto, estes modelos apresentam alternativa a análises centradas na autonomia 

doméstica do Estado, segundo as quais: o modelo do Estado unitário descreveria o 

                                                 
76 MORAVCSIK, Andrew. op.cit. 1993. p. 3-42. 
77 MILNER, Helen V. Rationalizing Politics: the Emerging Synthesis of International, American, and 
Comparative Politics. In: KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, Stephen D. 
(Orgs.). op.cit., pp. 119-146. 
78 FRIEDEN, Jeffry, MARTIN, Lisa L. op.cit. pp.118-146. 



 51

processo político em sociedades com Estados “fortes”, enquanto o modelo do governo 

“pluralista” descreveria o processo político em sociedades com Estados “fracos”; e a 

autonomia do Estado seria fator mais relevante do que a própria orientação política do 

governo.  

 Katzenstein 79 propõe taxonomia, de base histórica, da relação entre estruturas 

domésticas e sistema internacional, ao considerar variações nos padrões de relação entre 

Estado e sociedade e nos ambientes políticos. Mais especificamente, o autor estuda a 

relação entre estruturas domésticas e estratégias da política econômica externa em seis 

países, apresentando modelo centrado nas relações Estado-sociedade.  

 De acordo com o modelo do autor, a coalizão dominante e as redes de políticas no 

ambiente doméstico condicionam as estratégias da política econômica externa, na medida 

em que os objetivos de políticas são moldados pelas preferências ideológicas e interesses 

materiais da coalizão dominante, e o número e o alcance dos instrumentos de política são 

condicionados pela natureza da rede de políticas (policy network). As principais variáveis 

do modelo são: grau de centralização do Estado (coesão da burocracia, centralização do 

sistema político); grau de centralização da sociedade (presença de conflitos étnicos, 

religiosos e regionais; coesão da comunidade de negócios); grau de diferenciação Estado-

sociedade (presença de relações simbióticas; existência de canais de interface).  

 Em seus estudos de caso, Katzenstein constrasta as experiências históricas de 

industrialização pioneira (Reino Unido) e de industrialização tardia (Japão), 

singularizando o caso do Japão como exemplo de conduta da política econômica externa 

“facilitada” por altos graus de centralização do Estado e da sociedade, bem como por 

diferenciação pouco significativa entre ambos. 80 

 Ao propor um modelo de “segunda imagem invertida”, Gourevitch 81 propõe-se a 

examinar o impacto do sistema internacional sobre políticas domésticas, buscando definir 

em que medida a estrutura doméstica seria afetada pelas pressões do sistema 

internacional.  
                                                 
79 KATZENSTEIN, Peter J. (ed.). Between Power and Plenty: Foreign Economic Policies of Advanced 
Industrial States. Madison: University of Wisconsin Press, 1978. 337p. 
80 Idem, p.314. 
81 GOUREVITCH, Peter. The Second Image Reversed: the International Sources of Domestic Politics.  
International Organization. Vol. 32, n.4, p.881-912, 1978. 
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Para tanto, o autor ressalta que dois aspectos do sistema internacional afetariam a 

natureza dos regimes domésticos: a distribuição do poder entre Estados (o sistema 

internacional de Estados); e a distribuição da atividade e da riqueza econômicas 

(economia internacional). A natureza dos regimes domésticos também seria definida por 

dois atributos: a) o tipo de regime – constitucional ou autoritário; democrático, fascista ou 

comunista; monárquico, aristocrático ou democrático; liberal ou totalitário; presidencial 

ou parlamentarista -; b) o padrão de coalizões – tipo e composição das elites dominantes. 

Como exemplo do impacto que a economia internacional teria sobre a natureza 

dos regimes domésticos, o autor evoca o modelo de desenvolvimento econômico tardio 

de Gerschenkron 82, o qual enfatiza a distinção entre as experiências nacionais de 

industrialização em diferentes momentos da economia internacional. De acordo com o 

autor, as experiências tardias de industrialização – isto é, o “atraso econômico relativo” – 

seriam caracterizadas por intervenção estatal mais intensiva, de forma a compensar a 

oferta inadequada de capital, trabalho especializado e conhecimento tecnológico nos 

países que buscam a modernização de suas estruturas. O autor discorre sobre a teoria da 

dependência também como exemplo do “primado” da economia internacional sobre as 

estruturas domésticas, na medida em que os Estados centrais seriam capazes de 

estabelecer os termos sob os quais capital e tecnologia seriam transferidos para a 

periferia. Ao abordar o impacto do sistema internacional sobre os regimes domésticos, 

Gourevitch adota a teoria neorealista como ponto de partida – ao fazer referência à 

natureza anárquica do sistema -, embora enfatizando o impacto diferenciado desta 

realidade sobre as instituições domésticas dos diferentes Estados – em função, por 

exemplo, da vulnerabilidade relativa do Estado.  

Importante limitação das contribuições de Katzenstein e Gourevitch seria a 

ausência de taxonomia geral para a classificação de estruturas domésticas, o que 

Rogowski 83 se propõe a resolver por meio de modelo que assinala o impacto de políticas 

comerciais sobre as clivagens em uma determinada sociedade.  

                                                 
82 GERSCHENKRON, Alexander. Economic Backwardness in Historical Perspective: a book of essays. 
Cambridge: Harvard University Press, 1962. 456p. 
83 ROGOWSKI, Ronald. Commerce and Coalitions: how trade affects domestic political alignments. 
New Jersey: Princeton University Press, 1989. 205p.  
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O modelo de Rogowski baseia-se na teoria do comércio internacional – e mais 

especificamente, nos teoremas de Stolper-Samuelson e de Heckscher-Ohlin -, a partir da 

qual são deduzidas as seguintes hipóteses: i)a proteção comercial beneficia (enquanto a 

liberalização prejudica) proprietários de fatores de produção relativamente escassos na 

sociedade, assim como os produtores que utilizam estes fatores de maneira intensiva; ii)a 

proteção comercial prejudica (enquanto a liberalização beneficia) proprietários de fatores 

de produção relativamente abundantes na sociedade, assim como os produtores que 

utilizam estes fatores de maneira intensiva. A descrição do modelo também se baseia em 

duas hipóteses adicionais: a)atores beneficiados por mudanças sociais tentam continuar e 

acelerar estas transformações;  b)os atores que se beneficiam de súbito aumento em 

riqueza e renda têm condições de aumentar sua influência política. No modelo de 

Rogowski existem, ainda, dois padrões de economias – avançada (com capital abundante) 

e atrasada (com capital escasso) -, as quais podem apresentar razões terra/trabalho (T/L) 

altas ou baixas. 

O modelo prevê, com base nestas considerações, os seguintes efeitos de crescente 

exposição ao comércio internacional: 

.Economia avançada com alta razão T/L: clivagem de classes sociais (fatores terra 

e capital são liberalizantes, e fator trabalho é protecionista); 

.Economia avançada com baixa razão T/L: clivagem urbana-rural (fatores capital 

e trabalho são liberalizantes, e fator terra é protecionista); 

.Economia atrasada com alta razão T/L: clivagem urbana-rural (fator terra é 

liberalizante, e fatores capital e trabalho são protecionistas); 

.Economia atrasada com baixa razão T/L: clivagem de classes sociais (fator 

trabalho é liberalizante, e fatores capital e terra são protecionistas). 

 De maneira geral, a abordagem da “variância residual” apresenta limitações, entre 

as quais se podem assinalar: i)tratamento inadequado de padrões estratégicos de interação 

entre atores sociais; ii)decisão arbitrária de adotar-se a teoria sistêmica como fundamento 

analítico, em contraposição à teoria doméstica; iii)tendência de recorrer-se a 

interpretações ad hoc da relação entre os ambientes doméstico e internacional, em 
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contraposição ao desenvolvimento de teorias explícitas sobre aquela relação; 

iv)construção de estruturas que, ao associarem, de maneira seqüencial, teorias domésticas 

de interesses e barganha internacional, são incompletas na medida em que ignoram a 

influência de fatores domésticos sobre a barganha internacional. 84  Neste contexto, os 

modelos de “jogos de dois níveis” buscam suprir tais deficiências, ao apresentarem 

teorias explícitas da barganha internacional, enfatizarem o papel do estadista como ator 

estratégico central, e representarem as estratégias do estadista como cálculo simultâneo 

de oportunidades e restrições nos âmbitos doméstico e internacional.  

 

 

3) A teoria dos “jogos de dois níveis” 

 

 Os modelos de “jogos de dois níveis” espelham-se, em maior ou menor grau, na 

contribuição pioneira de Putnam, cujo objetivo consiste em desenvolver teoria de 

equilíbrio geral capaz de representar a interação entre fatores domésticos e internacionais, 

em contraste com modelos associados à “segunda imagem” (ênfase em causas domésticas 

e efeitos internacionais) ou à “segunda imagem invertida” (ênfase em causas 

internacionais e efeitos domésticos). O arcabouço do modelo é descrito da seguinte 

forma: 

 

“At the national level, domestic groups pursue their interests by 
pressuring the government to adopt favorable policies, and 
politicians seek power by constructing coalitions among those 
groups. At the international level, national governments seek to 
maximize their ability to satisfy domestic pressures, while 
minimizing the adverse consequences of foreign developments. 
Neither of the two games can be ignored by central decision makers 
…” 85  

 

                                                 
84  MORAVCSIK, Andrew. op.cit. 1993. p.14. 
85PUTNAM, Robert D. Diplomacy and Domestic Politics: the Logic of Two-Level Games. International 
Organization. Vol. 42, n.3, 1988, p.434. 
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 O modelo de Putnam decompõe o processo decisório em dois estágios, que são 

interdependentes: i)a barganha entre os negociadores (Chefes de Governo), que leva a 

acordo tentativo (nível I) – fase da negociação; e ii)a discussão entre os atores domésticos 

sobre a conveniência de ratificar o acordo (nível II) – fase da ratificação, que pode 

envolver processo decisório, formal ou informal, para endossar ou implementar o acordo 

do nível I. Tem importância fundamental neste modelo o conceito de win-set, o qual 

delimita o conjunto de acordos “ratificáveis” no nível II, e sobre o qual Putnam apresenta 

duas hipóteses principais: a)win-sets mais amplos tornam mais provável a ocorrência de 

acordos no nível I; b)o tamanho relativo dos win-sets afeta a distribuição dos benefícios 

derivados da barganha internacional. A segunda hipótese associa-se à denominada 

“conjectura de Schelling”, segundo a qual a existência de restrições e condicionantes 

domésticos – a restringirem a margem de atuação internacional do Estado, ou a dimensão 

do win-set – tende a beneficiar o Estado na divisão dos benefícios conjuntos da 

cooperação internacional.  

 Neste contexto, os principais determinantes da dimensão do win-set seriam: a) 

distribuição de poder, preferências e possíveis coalizões no âmbito doméstico; b) 

instituições políticas domésticas (procedimentos de ratificação), que se relacionam ao 

paradoxo de que, quanto mais forte é o Estado em termos de autonomia perante pressões 

domésticas, mais fraca é a sua posição internacional de barganha relativa; c) estratégias 

dos negociadores no nível I, seja com vistas a “disfarçar” a dimensão efetiva de seus win-

sets, seja com vistas a maximizar o win-set dos demais negociadores. O fenômeno da 

“reverberação” seria exemplo da segunda tendência, uma vez que, em determinadas 

circunstâncias, pressões internacionais podem “reverberar” sobre a política doméstica – 

por meio, por exemplo, de ajuda internacional -, afetando o equilíbrio doméstico e o 

resultado das negociações internacionais.  

 O artigo de Putnam estimulou diversas contribuições teóricas e empíricas 

centradas em suas hipóteses fundamentais, relativas ao impacto das dimensões do win-set 

sobre a probabilidade de realização de acordos, e sobre a distribuição dos benefícios 

decorrentes dos acordos. Também ensejou contribuições teóricas com o objetivo de 
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aperfeiçoar a agenda dos jogos de dois níveis e estender sua aplicação a outros contextos 

institucionais, por meio de formalização e da ampliação de hipóteses do modelo. 

 

  

3.1 – A avaliação do modelo de Putnam 

 

 As contribuições teóricas e empíricas mais diretamente inspiradas pelo modelo de 

dois jogos de Putnam baseiam-se em três conjuntos principais de hipóteses: 

 

 1.Relação entre política doméstica e barganha internacional – compreende 

hipóteses segundo as quais o negociador (Chefe de Estado) poderia lograr participação 

mais benéfica nos ganhos decorrentes do acordo internacional por meio de três 

estratégias, destinadas seja a reduzir o tamanho do win-set doméstico, seja a aumentar o 

tamanho do win-set dos demais países: “amarrar as mãos”, por meio de delegação de 

poderes e decisões a grupos domésticos; explorar informação assimétrica sobre o win-set 

doméstico, por meio da ênfase, em negociações internacionais, na existência de restrições 

domésticas; explorar estratégias de “reverberação”, destinadas a afetar o equilíbrio 

político nos demais países. 

 2.Manipulação de restrições domésticas – compreende hipótese segundo as quais 

o negociador poderia implementar estratégias destinadas a transformar o win-set 

doméstico, por meio de mudanças na estrutura de ratificação formal e informal (regras de 

votação, disciplina partidária, definição da agenda, pagamentos compensatórios, etc.). 

 3.Preferências dos negociadores – compreende hipóteses relativas ao “conjunto de 

aceitabilidade” do negociador (resultados preferíveis ao status quo), e o impacto sobre a 

probabilidade do acordo decorrente tanto do “tipo ideal” (“pomba” X “falcão) dos 

negociadores, como da configuração específica de seus interesses (desempenho eleitoral, 

com base nas preferências do eleitor mediano; busca de resposta “ótima” aos imperativos 

do sistema internacional; satisfação de suas preferências individuais sobre políticas). 
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 No “front” empírico, Evans et. al. 86 apresentam diversos estudos comparados 

baseados nestas hipóteses, cujos resultados são sintetizados por Evans 87: i)a estratégia de 

“amarrar as mãos” seria utilizada com baixa freqüência, e usualmente com pouca 

eficácia; ii)a autonomia relativa de líderes internacionais tende a reduzir-se ao longo de 

negociações; iii)a manipulação das percepções externas sobre a possibilidade de 

aprovação doméstica de acordos não constitui estratégia eficaz; iv)líderes “falcão” 

tenderiam a dispor de menor grau de autonomia do que líderes “pomba”, os quais podem 

constituir alianças com suas contrapartes. 

 Outros estudos empíricos buscaram aplicar os princípios dos jogos de dois níveis 

a problemas específicos, como é o caso de Carment e James 88, que examinaram as 

seguintes questões: por que somente alguns Estados intervêm em conflitos étnicos; por 

que alguns Estados recorrem à violência em apoio a conflitos étnicos, enquanto outros 

Estados endossam normas de mediação pacífica. Em suas respostas a estas questões,  os 

autores assinalam a presença de ações coordenadas e de condicionantes que se 

manifestam sobre os Chefes de Estado nos “tabuleiros” doméstico e internacional. 

 Iida 89 apresenta versão formalizada de jogo de dois níveis, com ênfase particular 

na distribuição da informação, e ressalta que a distinção entre assimetrias de informação 

nos planos doméstico e internacional seria fundamental para a validade das hipóteses 

apresentadas por Putnam. O autor conclui que a probabilidade de ratificação dos acordos 

não é prejudicada pela existência de assimetria internacional de informação – 

negociadores conhecem somente seus próprios win-sets -, e que, neste tipo de ambiente, a 

presença de restrições domésticas não necessariamente aumenta o poder de barganha do 

negociador. Já na presença de informação incompleta no âmbito doméstico – negociador 

                                                 
86 EVANS, Peter B.; JACOBSON, Harold K.; PUTNAM, Robert D. (Orgs.). Double-Edged Diplomacy – 
international bargaining and domestic politics. Berkeley: University of California Press, 1993. 490p. 
87 EVANS, Peter B. Building an Integrative Approach to International and Domestic Politics – reflections 
and projections. In: EVANS, Peter B.; JACOBSON, Harold K.; PUTNAM, Robert D. op.cit. p.397-435. 
88 CARMENT, David; JAMES, Patrick. Two-Level Games and Third-Party Intervention: evidence from 
ethnic conflict in the Balkans and South Asia. Canadian Journal of Political Science. Vol.29, n.3, p.521-
554, 1996. 
89 IIDA, Keisuke. When and How Do Domestic Constraints Matter? Two-Level Games With Uncertainty. 
The Journal of Conflict Resolution. Vol.37, n.3, p.403-426, 1993. 
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tem incerteza com relação ao seu próprio win-set doméstico -, a ratificação de acordos 

não estaria mais assegurada. 

 Mo 90 examina em modelo formal a conjectura de que restrições domésticas mais 

significativas podem constituir fator de barganha em negociações internacionais. 

Distintamente ao que é apresentado em Putnam e Iida, o negociador neste modelo tem 

interesses diretos no resultado das negociações, não necessariamente coincidentes com 

aqueles dos atores domésticos, e dispõe de maior margem de manobra doméstica, uma 

vez que nem todos os atores domésticos teriam poder de veto. Sua análise revela que a 

relação entre restrições domésticas e resultado da barganha internacional seria mais 

complexa do que aquela apresentada por Putnam: o negociador poderia ser tanto 

beneficiado como prejudicado por restrições domésticas mais significativas, o que 

dependeria da distribuição de poder político entre o negociador e os grupos e atores 

domésticos (variável que também afetaria a disposição de negociadores estrangeiros em 

“participarem” do jogo doméstico). 

 Em outro artigo, Mo 91 amplia a consideração do tema, ao discutir em que medida 

os negociadores poderiam beneficiar-se de restrições domésticas, por meio da decisão de 

concederem poder de veto a um agente doméstico. Seu modelo considera a existência de 

negociadores relativos a 2 países (D e F), bem como de atores domésticos no país D (ator 

A, que pode referir-se a grupo de interesse, agência burocrática, etc.). Neste modelo, a 

decisão do negociador (D) de conceder ao ator doméstico (A) a posição de “veto player” 

depende da disponibilidade de informação para o país estrangeiro (F), e do alinhamento 

de preferências entre negociador e agente: quando F tem informação completa sobre D e 

A, o negociador em D concede poder de veto a A; e quando F tem informação incompleta 

sobre D, o poder de veto não é concedido se as preferências de negociador e agente são 

significativamente divergentes.  Sob a perspectiva deste modelo, a concessão de poder de 

veto pode ser vantajosa para o negociador – embora acarretando custo “distributivo” 

doméstico – em cenário de informação incompleta, ao transmitir informação aos demais 

negociadores e contribuir para a viabilização do acordo internacional. 

                                                 
90 MO, Jongryn. The Logic of Two-Level Games with Endogenous Domestic Coalitions. The Journal of 
Conflict Resolution. Vol.38, n.3, p.402-422, 1994. 
91 MO, Jongryn. Domestic Institutions and International Bargaining: the role of agent veto in two-level 
games. American Political Science Review. Vol.89, n.4, p.914-924, 1995. 
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  Em edição especial no ano de 1997, o periódico The Journal of Conflict 

Resolution reuniu uma série de contribuições sobre esta agenda de pesquisa, buscando 

apresentar o “estado da arte” das teorias que relacionam os ambientes doméstico e 

internacional na determinação da política externa. Os ensaios privilegiaram, em 

particular, a consideração dos seguintes temas: como as relações entre a política 

doméstica e o sistema internacional afetam o padrão de interação entre os Estados no 

cenário global; o papel da teoria dos jogos na construção de modelos que transcendam a 

distinção entre níveis de análise. 

 As contribuições diferem com relação ao aspecto específico que é enfocado nas 

interações internacionais – cooperação e conflito internacionais; implementação de 

acordos -, bem como ao tratamento da informação – presença de modelos com 

informação completa e incompleta. A despeito desta diversidade, os elementos em 

comum das contribuições permitem a identificação de algumas “generalizações”: a) perfil 

mais elevado da política doméstica no processo decisório tende a prejudicar mais as 

perspectivas de cooperação internacional quando a informação é incompleta, e menos 

quando é completa (situação em que os atores envolvidos reconhecem e procuram reagir 

às dificuldades); b) os governos não conseguem “blefar” sobre o tamanho de seus win-

sets, sobredimensionando restrições domésticas, em ambiente de escolha racional e 

barganha estratégica; c) a estratégia de “amarrar as mãos” no âmbito doméstico, como 

forma de aumentar o poder de barganha no “tabuleiro” internacional, somente é eficaz 

sob determinadas condições, sendo dificultada em cenário de informação incompleta e de 

divergência significativa de preferências entre o negociador e os atores domésticos. 92   

 Estes elementos são abordados no modelo de Milner e Rosendorff 93, o qual 

examina como o poder executivo negocia acordos comerciais sem conhecer a 

composição futura do legislativo que terá a incumbência de ratificá-los. Na ausência de 

incerteza – que no modelo é associada diretamente à realização de eleições -, os acordos 

seriam sempre ratificados pelo poder legislativo, uma vez que o poder executivo 

                                                 
92 PAHRE, Robert; PAPAYOANOU, Paul P. Using Game Theory to Link Domestic and International 
Politics. The Journal of Conflict Resolution. Vol.41, n. 1, p.4-11, 1997. 
93 MILNER, Helen V.; ROSENDORFF, Peter B. Democratic Politics and International Trade Negotiations: 
elections and divided government as constraints on trade liberalization. The Journal of Conflict 
Resolution. Vol.41, n. 1, 1997. 
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anteciparia racionalmente os acordos “aceitáveis” para o legislativo. Neste ambiente, o 

teor protecionista do acordo comercial seria diretamente proporcional à presença de 

divisões executivo-legislativo (“divided government”), e a conjectura de Schelling 

somente seria válida na ausência de divergência acentuada entre as preferências do 

executivo e do legislativo (isto é, quando o legislativo não é excessivamente “falcão”). 

Na presença de incerteza eleitoral, dificuldades de ratificação se tornam mais prováveis - 

à medida em que se acentua a divergência executivo-legislativo -, os acordos se tornam 

mais protecionistas na presença de governos mais “divididos”, e a capacidade do poder 

executivo em “extrair” concessões no âmbito internacional é reduzida.   

 Estes temas são igualmente abordados na contribuição de Fearon 94, que busca 

distinguir dois tipos de sinais “custosos” que líderes de Estados tentam utilizar com o 

intuito de comunicar, de maneira crível, seus interesses de política externa a outros 

Estados: a) a estratégia de “amarrar as mãos”, que acarretam “custos de audiência” ex 

post – decorrentes de ações das audiências políticas domésticas - para os Estados caso 

não cumpram seus compromissos ou ameaças; b) a estratégia de criar sunk costs, por 

meio de ações como a mobilização de tropas, que geram custos ex ante. De acordo com o 

modelo, os líderes de Estado nunca “blefariam” por meio destas estratégias, uma vez que 

não criariam ou assumiriam custos para depois “falharem” caso desafiados; em média, a 

estratégia de “amarrar as mãos” traz melhores resultados para os líderes, embora 

acarretem maior risco ex ante de guerra do que a utilização de sunk costs. 

 Este conjunto de modelos busca, desta maneira, formalizar o modelo de Putnam e 

avaliar, empírica e teoricamente, a consistência de suas hipóteses. De maneira geral, estes 

modelos delimitam as condições que tornam eficiente a estratégia de “amarrar as mãos”, 

demonstram ceticismo com relação à possibilidade de negociadores “blefarem” sobre 

suas restrições domésticas, e examinam o impacto de restrições domésticas sobre a 

probabilidade de concluírem-se acordos internacionais. Por outro lado os modelos 

apresentados na próxima seção buscam “ampliar” o modelo de Putnam e demonstrar, 

indiretamente, o potencial dos “jogos de dois níveis” como instrumento analítico para 

diversos problemas específicos e ambientes institucionais. 

                                                 
94 FEARON, James D. Signalling Foreign Policy Interests: Tying Hands versus Sinking Costs.  The 
Journal of Conflict Resolution. Vol.41, n. 1, p.68-90, 1997. 
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3.2 – A extensão do modelo de Putnam 

 

 Os trabalhos apresentados nesta seção buscam “ampliar” o modelo de Putnam por 

meio de duas estratégias: qualificar os níveis de análise apropriados para os problemas 

examinados no âmbito desta agenda de pesquisa; e examinar as propriedades de jogos de 

dois níveis em outros tipos de regimes e ambientes institucionais, e com relação a outros 

temas e objetos específicos.  

 Knopf 95 assinala que os dois níveis enfatizados por Putnam seriam insuficientes 

para o exame de padrões de interação mais complexos, como aqueles observados entre 

Estados que formam parte de uma aliança militar, ou aqueles observados quando as 

iniciativas do negociador no plano internacional obedecem a pressões emanadas da 

sociedade. Como alternativa aos dois níveis, o autor propõe abordagem denominada “três 

mais três”, composta por três níveis de análise e por três padrões de relações entre países, 

com implicações diferenciadas.  

 O modelo do autor, inspirado em temas da agenda de segurança, baseia-se na 

existência de três conjuntos de atores, que passam a interagir em três “tabuleiros”: os 

líderes de blocos rivais – os quais têm que levar em conta os impactos da barganha 

internacional no plano doméstico e sobre a aliança militar (3o. nível de análise) -, os 

líderes dos Estados que formam uma aliança, e os atores domésticos.  Neste cenário 

relativamente complexo, teriam destaque três padrões distintos de relações entre países:  

a) relações transgovernamentais – possibilitariam a constituição de alianças entre setores 

like-minded de distintos governos, com impactos sobre o equilíbrio político doméstico; b) 

relações transnationais – reforçariam a capacidade de pressão de grupos domésticos 

frente ao Estado, surgindo justamente quando tais grupos encontram dificuldades em 

influenciar as políticas domésticas; c) relações entre níveis (cross-level) – possibilitariam 

                                                 
95 KNOPF, Jeffrey W. Beyond Two-Level Games: domestic-international interaction in the intermediate-
range nuclear forces negotiations. International Organization. Vol.4, n.4, p.599-628, 1993. 
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o estabelecimento de canais de diálogo entre governos e grupos domésticos de países 

distintos, afetando as possibilidades da barganha internacional.  

 Larsén 96 também estende o modelo de Putnam para três níveis de análise, com 

vistas a examinar a dinâmica do processo negociador para constituição de área de livre 

comércio entre União Européia e África do Sul, e a melhor captar o ambiente estratégico 

em que atuam as instituições comunitárias. Em seu modelo, o primeiro nível seria 

constituído pela barganha entre a Comissão Européia e a África do Sul, o segundo nível 

pelas interações entre os Estados membros no âmbito do Conselho Europeu, e o terceiro 

nível pelas relações entre as diversas Direções-Gerais que integram a Comissão Européia. 

A autora não somente estende os níveis de análise, como também os altera; o jogo 

doméstico nos Estados membros não está, por exemplo, contemplado no modelo.  

  Pahre 97 tem como objetivo estender o modelo de Putnam à realidade institucional 

de regimes parlamentaristas, examinando em particular a eficácia e as conseqüências da 

estratégia de “amarrar as mãos” naquele regime. De acordo com o autor, o processo de 

“amarrar as mãos” apresenta implicações distintas no regime parlamentarista, 

caracterizado pelo fato de que os mesmos partidos políticos definem a composição dos 

poderes legislativo e executivo. Em particular, teorias de “governo dividido” seriam 

inapropriadas para explicar os padrões de restrições existentes em regimes 

parlamentaristas, por considerarem que as preferências do executivo são exógenas – e 

independentes do legislativo, portanto –, hipótese mais compatível com cenários em que 

o poder executivo é diretamente eleito. Ainda que se observe convergência na 

composição dos poderes executivo e legislativo em regimes parlamentaristas, o autor 

demonstra como os partidos políticos podem estabelecer restrições domésticas naquele 

regime, por meio da constituição de coalizões governamentais ou de instituições efetivas 

de monitoramento do poder executivo. 

                                                 
96 LARSÉN, Magdalence Frenhoff. Power, Pressure and Preferences in EU Agenda-Setting – a case-study 
of negotiations between the EU and South Africa. In: International Studies Association, 46th Annual 
Convention. Proceedings. Honolulu, 2005. 
97 PAHRE, Robert. Endogenous Domestic Institutions in Two-Level Games and Parliamentary Oversight 
of the European Union. The Journal of Conflict Resolution. Vol.41, n.1, p.147-174, 1997. 
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 Ao assinalar a existência de “viés democrático” na literatura dos jogos de dois 

níveis, Trumbore e Boyer 98 argumentam que seus princípios analíticos apresentam 

elementos de interesse também para outros tipos de regime, uma vez que Chefes de 

Governo, mesmo em regimes autocráticos, não seriam completamente imunes à pressão 

política. De acordo com os autores, a presença de facções rivais em um regime 

autoritário-burocrático poderia acarretar restrições domésticas comparáveis àquelas 

emanadas de partidos políticos rivais em um regime democrático. Neste contexto, os 

autores procuram “generalizar” os jogos de dois níveis, ao examinarem o impacto de 

fatores domésticos sobre o processo decisório em diferentes tipos de regime, em 

particular no tocante à decisão de recorrer-se à violência em crises internacionais. Os 

autores concluem que democracias e autocracias apresentam processos decisórios 

semelhantes em problemas de “alta densidade”, os quais tendem a ser objeto de decisão 

política de alto nível. 

 Mitchell 99 procura incorporar tema específico à agenda dos jogos de dois níveis, 

ao examinar o impacto de diferentes estilos de liderança doméstica sobre o processo 

decisório internacional. O autor assinala a utilidade limitada da versão tradicional dos 

jogos de dois níveis – que se basearia nas hipóteses de racionalidade do negociador, e de 

sua dependência em relação às preferências dos atores domésticos -, uma vez que, em 

determinadas circunstâncias, os negociadores agiriam de maneira independente dos atores 

domésticos, e em outras circunstâncias seriam condicionados pelo win-set de diferentes 

atores internacionais (como organizações internacionais). 

 Baseando-se em contribuições da psicologia política, o autor examina os fatores 

que determinariam a independência das lideranças em relação às restrições domésticas. 

Neste contexto, apresenta tipologia de estilos de liderança – que transcende a dualidade 

“falcões” X “pombas” -, bem como hipóteses sobre as estratégias – distributiva (busca de 

vantagem relativa) X integrativa (busca de ganhos mútuos) -  que seriam associadas a 

cada estilo: 

                                                 
98 TRUMBORE, Peter F., BOYER, Mark A. International Crisis Decisionmaking as a Two-Level Process. 
Journal of Peace Research. Vol.37, n.6, p.679-697, 2000. 
99 MITCHELL, David. Coping with the International and Domestic Leadership Styles in the Context of 
Two-Level Games. In: International Studies Association, 46th Annual Convention. Proceedings. Honolulu, 
2005. 



 64

 

 .Líder “cruzado” – caracteriza-se por desafiar restrições (domésticas e 

internacionais) e por ser impermeável à informação, implementando estratégias 

distributivas que não descartam o recurso a medidas coercitivas; 

 .Líder “oportunista” – caracteriza-se por respeitar restrições e por ser aberto à 

informação, implementando estratégias integrativas; 

 .Líder “estrategista” – caracteriza-se por desafiar restrições e por ser aberto à 

informação, implementando estratégias mistas (com elementos de distribuição e de 

integração); 

 .Líder “pragmático” – caracteriza-se por respeitar restrições e por ser 

impermeável à informação, implementando estratégias mistas em função das 

características do cenário internacional. 

 

 Em outro modelo, Trumbore 100 procura ampliar os fundamentos teóricos dos 

jogos de dois níveis ao examinar em que medida a opinião pública pode gerar restrições 

domésticas à capacidade dos negociadores em concluírem acordos internacionais. De 

acordo com o autor, três fatores teriam importância central para definir o papel da opinião 

pública: 1) as preferências do público em relação àquelas dos líderes governamentais – a 

opinião pública geraria restrições quando houvesse divergências entre as preferências do 

público e do governo; 2) a intensidade dos tópicos em negociação – quanto maior a 

“intensidade” do tema (maior envolvimento de atores políticos e de lideranças em seu 

debate), maior seria a probabilidade de que as preferências do público “restrinjam” o 

governo; 3) poder do público na ratificação de acordo potencial – a opinião pública seria 

fator de restrição quando o público dispõe de poderes direto (referendo, por exemplo) ou 

indireto (impacto eleitoral da política externa, por exemplo) de ratificação. Ao examinar 

as negociações entre Reino Unido e República da Irlanda sobre a situação da Irlanda do 

Norte, o autor conclui que a opinião pública seria fator de “restrição” quando o público 

tem poder “direto” de ratificação; quando o poder de ratificação é indireto, a 
                                                 
100 TRUMBORE, Peter F. Public Opinion as a Domestic Constraint in International Negotiations: two-level 
games in the Anglo-Irish peace process. International Studies Quarterly. Vol.42, n.3, p.545-565, 1998. 
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“intensidade” do tema em discussão seria fator crítico para definir o seu perfil no debate 

interno. 

 Ginnis e Williams 101 desenvolvem modelo que questiona a caracterização dos 

Estados como atores unitários nos jogos de dois níveis, ao incorporar a competição entre 

atores domésticos na definição dos objetivos e resultados da política externa. Neste 

contexto, os autores ressaltam que imperfeições nos processos de agregação de 

preferências podem apresentar conseqüências para a política externa, e que a presença de 

incerteza sobre os resultados das políticas seria conseqüência da natureza dinâmica das 

coalizões formadas entre grupos domésticos.   

 Milner 102 propõe versão completa e rigorosa de jogos de dois níveis, ao 

apresentar hipóteses baseadas em variações nos planos de preferências, instituições e 

informação. Entre seus resultados, cumpre salientar: i)quanto mais “dividido” é o 

governo, menos provável seria a cooperação internacional, embora eventual cooperação 

seria em termos mais favoráveis ao legislativo; ii)ao mesmo tempo, a presença de 

informação assimétrica no âmbito doméstico não necessariamente prejudicaria a 

probabilidade de cooperação, caso grupos de interesse disponibilizem informação ao 

poder legislativo; iii)a probabilidade de acordo exitoso de cooperação é maior quando o 

poder decisório é concentrado nos atores domésticos do tipo “pomba”. 

 O exame destas diversas contribuições revela o claro potencial analítico da agenda 

dos jogos de dois níveis – ainda em formação -, que viabiliza a consideração de diversos 

ambientes institucionais e temas específicos de análise no exame das relações entre os 

ambientes doméstico e internacional das políticas públicas. Ao mesmo tempo, os 

modelos existentes ainda conferem ênfase ao problema da ratificação, examinando os 

condicionantes domésticos, formais ou informais, ao engajamento de lideranças políticas 

em exercícios de barganha internacional. A consideração de modelos que discutem os 

impactos de normas internacionais sobre as realidades doméstica e internacional – objeto 

do capítulo 3 – apresenta elementos que complementam, no âmbito de jogos de dois 

níveis, reflexão de natureza teórica sobre como a existência de normas internacionais 

                                                 
101 GINNIS, Michael D.; WILLIAMS, John T. Policy Uncertainty in Two-Level Games: examples of 
correlated equilibria. International Studies Quarterly. Vol.37, p.29-54, 1993. 
102 MILNER, Helen V. op.cit. 1997. 
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redistributivas favorece equilíbrio político, no cenário doméstico, favorável à 

implementação de políticas distributivas. 
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CAPÍTULO 3 

Os impactos de normas e instituições internacionais 

 

 O impacto de normas internacionais sobre as possibilidades domésticas de 

implementação de políticas redistributivas é tema cujo exame se ampara na conjugação 

de dois padrões de construções teóricas: modelos de interação entre os ambientes 

doméstico e internacional, apresentados no capítulo anterior; e modelos que se dedicam a 

detalhar os efeitos de normas e de instituições internacionais sobre processos tanto 

sistêmicos como domésticos, objeto deste capítulo. 

  Embora com intensidade variável no tempo, a busca de maior compreensão sobre 

o significado e o impacto de instituições internacionais tem sido regularidade a marcar o 

desenvolvimento da disciplina, particularmente no pós-II Guerra Mundial. 103 Os modelos 

teóricos centrados no tema, desenvolvidos no âmbito das relações internacionais, podem 

ser agrupados em três distintos conjuntos: i)modelos que estudam os impactos de 

instituições sobre a estrutura de incentivos com que se defrontam os Estados, com 

implicações para a política internacional; ii)modelos que estudam os impactos sobre a 

estrutura de incentivos e de representação com que se defrontam os atores domésticos, 

com implicações para as políticas doméstica e internacional; e iii)modelos que examinam 

os impactos das instituições sobre a própria estrutura de identidade de Estados e de atores 

domésticos, com implicações para as políticas doméstica e internacional.  

 Além de apresentarem distintos “mecanismos de transmissão”, assinalados no 

parágrafo anterior, os modelos a serem examinados neste capítulo enfatizam diferentes 

fatores que condicionam o cumprimento e a implementação de normas internacionais. 

Estes fatores compreendem, fundamentalmente, distintos atores sociais – organizações 

internacionais e redes transnacionais de pressão – e diferentes “estruturas de mediação” – 

                                                 
103 MARTIN, Lisa; SIMMONS, Beth A. Theories and Empirical Studies of International Institutions. In: 
KATZENSTEIN, Peter J.; KEOHANE, Robert O.; KRASNER, Stephen D. (Orgs.). Exploration and 
Contestation in the Study of World Politics. Massachusets: MIT Press, 1999. pp.729-757.  
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estrutura do problema e da solução, estrutura internacional, características das normas 

internacionais e estrutura doméstica.  

 Com o intuito de apresentar as principais contribuições teóricas que versam sobre 

o tema, este capítulo discorrerá sobre “mecanismos de transmissão” e sobre o 

cumprimento de normas internacionais. Como etapa preliminar a esta discussão, serão 

apresentados conceitos fundamentais, com o intuito de delimitar distinções 

terminológicas observadas na literatura. 

 

 

1) Conceitos fundamentais 

 

 A apreciação dos modelos devotados ao tema tem como pré-requisito a 

delimitação dos conceitos a serem utilizados. Este exercício torna-se importante à luz do 

fato de que os modelos empregam distintas terminologias, com significados 

ocasionalmente discrepantes, devendo-se conferir particular atenção aos conceitos de 

organização internacional, regime internacional, norma internacional, regra internacional 

e instituição internacional. 

 O conceito de organização internacional é provavelmente aquele de significado 

menos controverso, uma vez que contemplaria instituições que se distinguiriam pela 

existência de estruturas formais – com a presença de elementos como secretariado, sede e 

orçamento regular – e pelo exercício de funções nos campos da provisão de bens 

internacionais coletivos ou redistributivos, e da regulação de fenômenos políticos, sociais 

e econômicos usualmente associados à competência dos Estados nacionais.  104   

 A literatura sobre regimes internacionais apresenta, como um de seus elementos 

distintivos, tratamento conceitual mais detalhado sobre a matéria. De acordo com esta 

perspectiva teórica, regimes internacionais seriam conjuntos de princípios, normas, regras 

                                                 
104 SIMMONS, Beth A.; Martin, Lisa L. International Organizations and Institutions.  In: CARLSNAES, 
Walter; RISSE, Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). Handbook of International Relations. London: 
Sage, 2002. p. 193. 
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e mecanismos decisórios para os quais convergem as expectativas dos atores em uma 

determinada área temática das relações internacionais. 105 Os princípios de um regime 

seriam as idéias e os parâmetros teóricos que orientam as políticas dos Estados em 

determinada área temática. Por sua vez, normas constituem o fundamento de um regime, 

na medida em que seriam direitos e obrigações gerais que orientam os Estados na 

formulação e implementação de regras. Normas podem ser substantivas, quando geram 

padrões para prescrições de comportamento, ou procedimentais, quando orientam 

Estados na formulação de mecanismos decisórios. Os mecanismos decisórios definiriam 

os atores que tomam decisões e o grau de consenso necessário para a formulação e a 

implementação de regras. Por fim, regras seriam diretrizes específicas de ação, 

constituindo o componente mais facilmente observável de regimes, na medida em que 

são geralmente codificadas. 106 

 Em contraste com esta definição detalhada, observa-se na literatura 

contemporânea certa tendência à utilização do conceito de instituições internacionais, e a 

certa convergência – ou menor diferenciação - entre os conceitos de normas e regras 

internacionais. Para efeitos deste trabalho, serão adotadas as seguintes definições: 

instituições internacionais são conjuntos de organizações, normas e regras destinadas a 

condicionar e a orientar o comportamento internacional; normas internacionais seriam:  

 

 “a broad class of prescriptive statements – rules, standards, 
principles, and so forth – both procedural and substantive that are 
prescriptions for action in situations of choice, carrying a sense of 
obligation, a sense that they ought to be followed”. 107  

   

 

 As definições empregadas apresentam algumas vantagens, particularmente em 

comparação com o conceito de regimes internacionais. Em primeiro lugar, recorrem a 

                                                 
105 KRASNER, Stephen D. Structural Causes and Regime Consequences: regimes as intervening variables. 
In KRASNER, Stephen D. (ed.).  International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983. p.1. 
106 FINLAYSON, Jock A.; ZACHER, Mark W. The GATT and the Regulation of Trade Barriers: regime 
dynamics and functions.  In: KRASNER, Stephen D. (ed.). International Regimes. Ithaca: Cornell 
University Press, 1983. p.276. 
107 HURRELL, Andrew. Norms and Ethics in International Relations. In: CARLSNAES, Walter; RISSE, 
Thomas; SIMMONS, Beth. (Orgs.). Handbook of International Relations. London: Sage, 2002. p.143. 
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conceitos mais simples e abrangentes, uma vez que “normas”, “regras” e “mecanismos 

decisórios” são integrados em uma mesma categoria conceitual, e organizações formais e 

informais são compreendidas pelo mesmo conceito de “instituição”. Em segundo lugar, 

separam a definição de instituição de seus efeitos comportamentais a serem explicados – 

isto não necessariamente ocorre quando é utilizado o conceito de regime, que por 

definição condiciona expectativas e gera efeitos comportamentais. Em terceiro lugar, as 

definições apresentadas são suficientemente neutras para serem utilizadas a partir de 

distintas perspectivas teóricas. 108   

Os conceitos centrais do trabalho referem-se, portanto, a instituições 

internacionais e a normas internacionais (sem o recurso a distinção mais detalhada entre 

normas e regras). Com base nestas definições, a próxima seção do capítulo se dedica ao 

exame de “mecanismos de transmissão” nos modelos teóricos que enfocam relações entre 

normas internacionais e processos sistêmicos e domésticos. 

 

 

2) Os impactos de instituições internacionais: “mecanismos de 

transmissão” 

 

 A reflexão sobre o significado e o impacto de instituições e normas internacionais 

sobre as realidades sistêmica e doméstica naturalmente se beneficia das contribuições 

aportadas pela disciplina, em particular no tocante à identificação de “mecanismos de 

transmissão”.  

Esta terminologia não é adotada de maneira explícita pela teoria das relações 

internacionais, sendo mais usualmente associada aos meandros e mecanismos indiretos 

em que se ampara a teoria da política monetária. 109 Ao mesmo tempo, a analogia é 

                                                 
108 SIMMONS, Beth A., MARTIN, Lisa L. op.cit. p.194. 
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Ver BERNANKE, Ben; GERTLER, Mark. Inside the Black Box: the credit channel of the monetary 
policy transmission. Journal of Economic Perspectives. Vol.9, n.4, p. 27-48, 1995. Ver TAYLOR, John 
B. The Monetary Transmission Mechanism: an empirical framework. Journal of Economic Perspectives. 
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apropriada na medida em que os efeitos de normas internacionais sobre a realidade social 

também se processam por meio de canais complexos e indiretos. 

O exame da literatura permite a identificação e o agrupamento das diversas 

contribuições em torno de três modelos distintos de “mecanismos de transmissão”: i)o 

efeito de instituições internacionais sobre a “estrutura de incentivos” que condiciona as 

preferências e a atuação dos Estados, com efeitos finais sobre o relacionamento 

interestatal no sistema internacional; ii)o efeito de normas sobre os incentivos e a 

“estrutura de representação” dos atores no âmbito doméstico, com efeitos finais sobre as 

políticas doméstica e internacional; iii)o efeito de normas sobre a “estrutura de 

identidade” dos atores sociais, com efeitos finais sobre a definição de preferências e de 

prioridades de ação. Os dois primeiros mecanismos de transmissão são usualmente 

associados a teorias de inspiração “racionalista”, que enfatizam efeitos sistêmicos, no 

primeiro caso, e principalmente domésticos, no segundo; o terceiro mecanismo de 

transmissão é usualmente associado a teorias de inspiração “construtivista”, que 

enfatizam tanto efeitos sistêmicos como domésticos. 

 

 

2.1 – Estrutura de incentivos 

 

 Um primeiro grupo de modelos – vinculados à teoria dos “regimes internacionais” 

- ressalta os impactos de normas e de instituições sobre os incentivos que condicionam a 

atuação de atores internacionais, particularmente no tocante à definição das 

possibilidades de cooperação no sistema interestatal. Sob esta perspectiva, o “mecanismo 

de transmissão” das normas internacionais teria como primeiro elo a “estrutura de 

incentivos” dos Estados, ao condicionar preferências e tornar mais ou menos provável a 

ocorrência de cooperação com vistas ao cumprimento de objetivos comuns no cenário 

internacional. Estes modelos enfatizam os efeitos “sistêmicos” de normas internacionais, 
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e apresentam natureza “funcionalista”, uma vez que a emergência de instituições 

internacionais é explicada em função de seus impactos esperados. 

Sob esta perspectiva, o propósito central de regimes internacionais consiste em 

facilitar acordos e estratégias de cooperação entre seus membros, de forma a atingir 

objetivos desejados em áreas temáticas específicas. Uma vez constituídos, afetam o 

comportamento dos Estados, “distorcendo” a interação entre as variáveis causais básicas 

do sistema internacional, dentre as quais se destacam interesses e poder de Estados 

nacionais, e os resultados e comportamento observados no sistema. 110  

 Regimes seriam desnecessários quando as preferências dos Estados são 

harmônicas, isto é, quando cada Estado, agindo sem levar em conta o comportamento dos 

demais, maximiza os níveis de bem-estar próprio e do sistema. Regimes seriam ineficazes 

quando as preferências dos Estados são puramente conflitivas, o que leva à constituição 

de jogo de soma-zero (o ganho obtido por um Estado representa perda de igual magnitude 

para outro). Em ambos os casos, não se observam incentivos para a constituição de 

regimes. 

 Por outro lado, verificam-se diversas situações em que o comportamento 

independente dos Estados leva a resultados indesejáveis ou ineficientes, o que gera 

incentivos para que estes atores aceitem limitações à sua capacidade decisória individual, 

em favor de mecanismos coletivos de tomada de decisão. Sob estas circunstâncias, 

regimes podem elevar o nível de bem-estar de um ou mais de seus membros, sem afetar o 

bem-estar dos demais, configurando melhorias no sentido de Pareto. Dentre tais 

situações, enquadram-se os chamados dilemas de interesses comuns e os dilemas de 

aversões comuns. 111  

Os dilemas de interesses comuns surgem quando decisões independentes levam a 

resultados de equilíbrio ineficientes no sentido de Pareto, havendo resultados alternativos 

que seriam preferidos por todos os atores. O Dilema dos Prisioneiros, retratado na figura 

1 abaixo, é exemplo clássico de situação em que as estratégias dominantes dos atores 

                                                 
110 KRASNER, Stephen D. op.cit. 1983. p.5. 
 
111 STEIN, Arthur A. Coordination and Collaboration: regimes in an anarchic world. In: KRASNER, 
Stephen D. (ed.). International Regimes. Ithaca: Cornell University Press, 1983. pp. 115-140. 
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levam a equilíbrio Pareto-ineficiente. De acordo com a figura 1, os atores A e B 

prefeririam o resultado A1B1 ao equilíbrio efetivamente atingido (A2B2), uma vez que os 

ganhos individuais (3,3) são maiores do que aqueles obtidos no equilíbrio (2,2). 

Entretanto, o resultado A1B1 não é estável, uma vez que os atores se defrontam com 

incentivos para desviarem unilateralmente da cooperação, a qual só se torna possível se A 

e B abandonam suas estratégias dominantes. 

 

   Figura 1  

  Ator B  

    

  B1 B2 

Ator A A1 3,3 1,4 

 A2 4,1 2,2  

 

 A teoria da ação coletiva 112 também enfatiza a necessidade de cooperação com 

vistas à oferta de bens coletivos, caracterizados por sua disponibilidade a todos os 

membros de um determinado grupo, independentemente de sua contribuição individual à 

oferta do bem. Quando a contribuição necessária de cada membro individual é pequena 

em relação ao custo total do bem, indivíduos “egoístas” tenderiam a não contribuir, uma 

vez que sua contribuição exerce pequeno efeito sobre a produção do bem, embora 

apresentando custo individual significativo. A estratégia dominante de cada ator 

individual seria não contribuir, esperando que os demais ofertem o bem, descrita pela 

imagem do “carona” (free-rider). A generalização da estratégia leva ao resultado de que o 

bem coletivo não é produzido, embora seu valor para o grupo possa ser mais elevado do 

que seu custo. 

                                                 
112 OLSON, Jr., Mancur. The Logic of Collective Action. Cambridge: Harvard University Press, 1965. 
186p. 
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 Tanto o Dilema dos Prisioneiros quanto a teoria da ação coletiva ilustram 

situações em que a discórdia pode prevalecer sobre a cooperação, mesmo com a 

existência de interesses comuns. Este é igualmente o cenário associado à existência de 

externalidades - situações em que determinados atores não recebem os benefícios totais, 

ou não arcam com a totalidade dos custos, de suas próprias ações –, usualmente 

analisadas a partir de teorias econômicas de falhas de mercado. 113 

 De acordo com esta perspectiva, regimes internacionais são formulados em 

resposta a direitos de propriedade precariamente definidos, a altos custos de transação e a 

problemas de incerteza, elementos que dificultariam a cooperação e a coordenação entre 

Estados, levando a resultados Pareto-ineficientes.  

 O primeiro problema relaciona-se com a dificuldade de estabelecerem-se padrões 

de responsabilidade legal no sistema internacional tão efetivos quanto aqueles vigentes 

em sociedades domésticas. Nesse contexto, regimes estabelecem compromissos que, 

embora não sejam legalmente obrigatórios, ajudariam a estabelecer expectativas mútuas 

estáveis sobre padrões de comportamento e a facilitar relações de trabalho.  

Regimes internacionais também alterariam custos relativos de transação – 

segundo problema -, na medida em que: i)reduzem os custos de transação de barganhas 

legítimas e aumentam os custos de barganhas ilegítimas (aquelas que violam os 

princípios do regime); ii)facilitam a instituição de organizações internacionais, as quais 

constituem foros para reuniões e apresentam secretariados que podem catalisar acordos; 

iii)reduzem custos burocráticos de transação, uma vez que o agrupamento de acordos 

distintos em um regime favoreceria a aproximação de diferentes departamentos 

governamentais de um Estado ao longo de uma negociação, facilitando a barganha 

burocrática em relação aos resultados internos do processo. 

Regimes aumentariam, ainda, o nível de informação no sistema internacional e 

reduziriam o grau de incerteza – terceiro “problema” assinalado:  

 

                                                 
113 KEOHANE, Robert. After Hegemony – cooperation and discord in the World Political Economy. 
Princeton: Princeton University Press, 1984. p.160 – 170.  
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“International regimes help governments to assess other’s reputations 
by providing standards of behavior against which performance can be 
measured, by linking these standards to specific issues, and by 
providing forums, often through international organizations, in which 
these evaluations can be made. Regimes may also include international 
organizations whose secretariats act not only as mediators but as 
providers of unbiased information that is made available, more or less 
equally to all members. Agreements based on misapprehension and 
deception may be avoided; mutually beneficial agreements are more 
likely to be made.” 114 

 

 Ao contrário dos dilemas de interesses comuns, em que os atores procuram 

viabilizar determinado resultado, em dilemas de aversões comuns o interesse comum 

reside em evitar-se um resultado particular, sem que necessariamente haja equilíbrio 

preferido por todos. Em tais situações, é comum a ocorrência de equilíbrios múltiplos, 

tornando-se necessária a coordenação para evitar-se o resultado indesejado. Esta situação 

é ilustrada na figura 2, que descreve situação em que nenhum dos atores apresenta 

estratégias dominantes. Há dois equilíbrios que ambos valorizam igualmente (A1B1 e 

A2B2) e dois equilíbrios a serem evitados (A1B2 e A2B1), o que ocorreria por meio de 

coordenação entre A e B. 

 

 

Figura 2 

  Ator B  

    

  B1 B2 

Ator A A1 1 , 1 0 , 0 

 A2 0 , 0 1 , 1 

 

 

                                                 
114 KEOHANE, Robert O. op.cit. p.94. 
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 A superação de dilemas de interesses comuns requer o abandono das estratégias 

dominantes das partes envolvidas, tarefa facilitada quando se instituem regimes formais 

que, ao estabelecerem padrões de comportamento e punições para eventuais desvios, 

catalisam a cooperação entre os atores. Em contraste, a solução de dilemas de aversões 

comuns pode ocorrer por meio de regimes mais “brandos”, que se limitem a promover a 

coordenação entre os atores. No entanto, tal coordenação torna-se difícil quando, embora 

concordando quanto ao resultado a ser evitado, os atores discordam quanto ao equilíbrio 

preferido. Quanto maior o conflito de interesses, mais difícil se torna a coordenação, e o 

resultado do conflito distributivo tende a ser determinado pelo poder relativo dos Estados 

envolvidos. 115  

 Uma vez instituído o regime, caberia examinar os mecanismos que garantem 

adesão e obediência dos Estados a suas regras e princípios, particularmente quando tal 

obediência entra em conflito com os interesses estatais de curto prazo. Em primeiro lugar, 

a instituição de regimes não seria tarefa trivial, o que tornaria racional a obediência a suas 

regras caso a alternativa seja a ruptura do regime, uma vez que estas instituições, ainda 

que imperfeitas, podem apresentar resultados superiores àqueles de suas alternativas.  

Em segundo lugar, o estabelecimento de relações de longo prazo e de vínculos 

entre diferentes acordos aumentaria o leque de ações de retaliação a uma violação de um 

acordo por parte de um Estado, seja no âmbito do próprio acordo violado, seja em outros 

acordos inscritos no mesmo regime. Pode-se demonstrar, em particular, que, quando o 

Dilema dos Prisioneiros é jogado repetidamente pelos mesmos atores e as recompensas 

futuras são suficientemente valorizadas, a adoção de estratégias de reciprocidade, 

fundadas em última instância na ameaça de retaliação, pode levar à cooperação como 

resultado de equilíbrio. 116  

Mesmo na ausência de retaliações, os governos ainda poderiam obedecer regras e 

princípios de regimes se o estabelecimento de precedentes de violações, em decorrência 

                                                 
115 KRASNER, Stephen D. Global Communications and National Power: life on the Pareto frontier. In:  
BALDWIN, David A. (ed.). Neorealism and Neoliberalism: the contemporary debate. New York: 
Columbia University Press, 1993. p.235. 
116AXELROD, Robert; KEOHANE, Robert. Achieving Cooperation under Anarchy: strategies and 
institutions. In: BALDWIN, David A. (ed.). Neorealism and Neoliberalism: the contemporary debate. 
New York: Columbia University Press, 1993. pp. 94 - 98.  
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de seus atos, facilitar violações futuras por parte de outros Estados. De acordo com este 

argumento, a ruptura de regras poderia gerar, no curto prazo, benefícios individuais, 

passíveis, no entanto, de serem anulados e ultrapassados por prejuízos futuros. Ainda na 

ausência de retaliações, os governos poderiam, por fim, obedecer regras caso aceitem que 

violações poderiam prejudicar sua reputação. Ao contrário dos custos associados a 

precedentes de violações, incorridos por todos os participantes do regime, os custos de 

má reputação seriam impostos principalmente sobre o Estado “transgressor”, na medida 

em que: 

 

“as long as a continuing series of issues is expected to arise in the 
future, and as long as actors monitor each other’s behavior and 
discount the value of agreements on the basis of past compliance, 
having a good reputation is valuable even to the egoist whose role in 
collective activity is small ...”. 117 

 

 Em síntese, a teoria dos regimes internacionais enfatiza situações em que, mesmo 

com a existência de interesses comuns, o comportamento independente dos Estados 

dificulta a cooperação, o que gera incentivos para que aceitem limitações à sua 

capacidade decisória individual, em favor de mecanismos decisórios coletivos. Conforme 

apresentado, estes dilemas de interesses comuns podem surgir em contextos de 

interdependência estratégica, sendo o Dilema dos Prisioneiros o exemplo clássico de 

situação em que as estratégias dominantes dos atores levam a um equilíbrio Pareto-

ineficiente. Também podem ocorrer em situações em que a cooperação se faz necessária 

para a oferta de um bem coletivo, quando a estratégia dominante de cada indivíduo é 

tornar-se um free-rider, não contribuindo para o esforço coletivo ao esperar que os 

demais ofertem o bem. Podem, por fim, surgir com a existência de falhas de mercado, e 

particularmente de externalidades. 

 Neste contexto, normas e instituições internacionais teriam o potencial de 

condicionar a capacidade decisória individual e de tornar possível a cooperação 

interestatal, por meio de diversos canais: i)estímulo a estratégias de reciprocidade quando 

                                                 
117 Idem, p.105. 
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o Dilema dos Prisioneiros é jogado repetidamente pelos mesmos atores; ii)oferecimento 

de incentivos seletivos, positivos e negativos, para a provisão de bens públicos; e 

iii)contribuição, por meio da definição de direitos de propriedade e da redução de custos 

de transação, para a emergência de soluções privadas para o problema das externalidades.  

 

 

2.2 – Estrutura de representação 

 

 Grupo distinto de modelos ressalta impactos das normas e instituições 

internacionais por meio de mecanismos de transmissão domésticos. De acordo com estes 

modelos, normas internacionais teriam impacto primário sobre os incentivos e a 

“estrutura de representação” de grupos domésticos, afetando a forma como são 

condicionadas e agregadas as preferências de atores domésticos e são definidas as 

preferências coletivas. Ao afetarem o “jogo político” doméstico, normas e instituições 

internacionais acabam por facilitar a remoção de obstáculos a determinados resultados no 

cenário internacional, e por criar incentivos a que grupos governamentais e privados 

domésticos busquem “pontos de apoio” internacionais a seus interesses específicos. 

 Este grupo de modelos baseia-se em dois elementos. O primeiro elemento seria 

constituído por processos de delegação – a transferência, por parte de atores domésticos, 

de autoridade e de procedimentos decisórios a instituições internacionais. A literatura tem 

reconhecido cinco benefícios potenciais que podem induzir Estados e atores domésticos a 

delegarem autoridade a instituições internacionais: administração de externalidades de 

políticas; aperfeiçoamento de processos decisórios coletivos; aumento de credibilidade; 

resolução de controvérsias; criação de viés político. 118  

O segundo elemento seria constituído por estratégias de “amarrar as mãos” (tie 

hands), por meio das quais atores domésticos criam “custos de audiência” e “custos de 

                                                 
118HAWKINS, Darren et al. States, International Organizations, and Principal-Agent Theory.  In: 
HAWKINS, Darren et al. (eds.). Delegation and Agency in International Organizations – political 
economy of institutions & decisions. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 424p. p.1-38. 
Cumpre ressaltar que os três primeiros elementos são tradicionalmente enfatizados pela teoria dos regimes 
internacionais. 
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reputação” ao assumirem compromissos internacionais, publicamente reconhecidos, de 

implementarem determinadas iniciativas e de optarem por determinadas linhas de 

conduta. Conforme salientado pela teoria dos regimes internacionais, “custos de 

reputação” recairiam sobre Estados que descumprem normas e regras associados a 

determinado regime, e acarretariam menor credibilidade destes atores em assumirem 

compromissos internacionais futuros; neste contexto, são custos observados 

fundamentalmente no âmbito internacional. Em contraste, “custos de audiência” seriam 

associados ao âmbito doméstico, e se manifestariam quando Estados não cumprem 

promessas ou compromissos internacionais, observados ou valorizados por “audiências 

políticas domésticas”. Custos de audiência constituem um dos dois tipos de sinais 

“custosos” que líderes estatais podem emitir em apoio à credibilidade de seus 

compromissos e ameaças, em cenário de “diplomacia de crises”; outro tipo de sinal seria 

dado por sunk costs – iniciativas que geram custos ex ante, como a mobilização de tropas. 
119  

 Levando-se em consideração a distribuição doméstica de preferências, podem ser 

identificados dois cenários em que grupos internos são incentivados a buscar “pontos de 

apoio” internacionais: a)a presença de inconsistência intertemporal no âmbito das 

preferências dos atores domésticos; b)a percepção de ganhos particulares, por parte de 

grupos domésticos, no recurso ao nível decisório internacional.    

 O primeiro elemento é adaptado de argumento originalmente formulado na teoria 

econômica, mediante o qual a instituição de regras de política monetária ou a delegação 

de tal instrumento a mecanismos institucionalmente independentes evitariam a 

possibilidade de sua utilização discricionária, garantindo o seu emprego para os fins 

primários a que se destina: a estabilidade de preços. 120 De acordo com o argumento, 

compromissos e obrigações internacionais poderiam moderar tendências de 

inconsistência intertemporal de preferências, usualmente observadas em instituições sob 

o controle de atores políticos. Este resultado seria observado na medida em que os 

“custos” associados ao descumprimento de normas internacionais poderiam superar os 

                                                 
119 FEARON, James D. op.cit. p.82, 
120 BARRO, Robert J.; GORDON, David B. Rules, Discretion and Reputation in a Model of Monetary 
Policy. Journal of Monetary Economics. Vol. 12, 1983. p.101 – 105.  
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incentivos de atores políticos em conduzir políticas públicas de maneira discricionária, 

com vistas a satisfazer objetivos de curto-prazo.  

 No tocante ao segundo elemento, podem-se singularizar quatro “tipos ideais” de 

grupos domésticos potencialmente beneficiados por maior integração ao sistema 

internacional: i)atores “internacionalistas” – grupos domésticos com maior grau de 

exposição a transações internacionais; ii)atores mais densamente engajados na “sociedade 

internacional” – grupos domésticos que partilham os valores mais comumente observados 

no núcleo central do sistema internacional; iii)atores que apresentam interesses 

particulares em recursos cuja oferta apresenta natureza global ou transnacional; iv)grupos 

cuja posição relativa no processo decisório doméstico é diretamente beneficiada por 

maior integração ao sistema internacional – este seria o caso, por exemplo, do poder 

judiciário, à luz da tendência atual de crescente legalização dos acordos internacionais, e 

da aplicação do direito internacional aos ordenamentos jurídicos domésticos. Neste 

contexto, o benefício associado à internacionalização cresceria em significado quando 

estes grupos domésticos se encontram em posição minoritária no processo decisório 

interno. 121 

 Os dois fatores – consistência intertemporal e benefícios a grupos domésticos – se 

encontram associados no argumento de que o recurso a normas e a instituições 

internacionais pode favorecer a consolidação (lock-in) de processos internos e da 

distribuição de benefícios entre grupos domésticos. Uma vez que o processo político 

tende a gerar redistribuição (ganhadores e perdedores), nos âmbitos doméstico – 

alternância de poder – e internacional – ascensão e declínio de potências -, grupos 

internos podem buscar a consolidação de seus benefícios correntes por meio de acordos 

internacionais que favoreçam a continuidade do status quo. 122  

Moravcsik 123 apresenta explicação deste gênero para o surgimento do regime 

europeu de proteção dos direitos humanos. Ao salientar que regimes de proteção dos 

direitos humanos não se destinam a regular externalidades de políticas, e sim a monitorar 

                                                 
121 SIMMONS, Beth A.; MARTIN, Lisa L. Op.cit. p.202. 
122 HAWKINS, Darren et al. Op.cit. p.15. 
123MORAVCSIK, Andrew. The Origins of Human Rights Regimes: democratic delegation in postwar 
Europe. International Organization. Vol.54, n.2, p.217-252, 2000. 
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atividades de natureza eminentemente interna, o autor ressalta que o estabelecimento do 

sistema europeu de proteção dos direitos humanos não teria sido impulsionado por 

grandes potências ou por grupos transnacionais, conforme interpretações realistas e 

“idealistas”. Os proponentes mais entusiasmados das instituições européias teriam sido 

elites decisórias em democracias européias instáveis, com o intuito de assegurar a 

vitalidade e a permanência de regimes democráticos nacionais, em contraposição a elites 

autocráticas que poderiam vir a questionar o sistema.   

 Drezner et al. 124 apresentam importante contribuição à matéria, centrada em duas 

premissas fundamentais sobre os cenários em que Estados são incentivados a buscar 

“pontos de apoio” internacionais: a)Estados recorrem a instituições internacionais com 

vistas à superação de obstáculos políticos domésticos; b)o grau de centralização das 

estruturas estatais seria o principal fator explicativo dos motivos específicos que levam à 

busca de “pontos de apoio” internacionais.  

Os autores baseiam-se nos conceitos de iniciadores de políticas (policy initiators) 

– atores com poderes significativos de definição de agendas e de proposta de iniciativas, 

e que podem ser internos ou externos – e de ratificadores de políticas (policy ratifiers) – 

atores com capacidade de vetar propostas apresentadas pelos iniciadores. 125  Embora 

apresente paralelismo com a literatura dos jogos de dois níveis - a qual normalmente 

associa os poderes executivo e legislativo, respectivamente, ao “início” e à “ratificação” 

de políticas -, os conceitos utilizados apresentam natureza mais geral, na medida em que 

“iniciadores” e “ratificadores” podem, por exemplo, residir em diferentes unidades do 

poder executivo. 

A tese central dos autores é a de que Estados recorreriam a instituições 

internacionais com vistas à solução de problemas de credibilidade e à superação de 

“pontos de veto” domésticos, objetivos que dependeriam da configuração específica da 

estrutura estatal. Embora reconheçam a existência de continuum entre os extremos da 

centralização e da descentralização, os autores singularizam dois modelos de estrutura 

                                                 
124DREZNER, Daniel W. (ed.). Locating the Proper Authorities – the interaction of domestic and 
international institutions. Michigan: the University of Michigan Press, 2003. 280p. 
125DREZNER, Daniel W. Introduction: the interaction of domestic and international institutions. In: 
DREZNER, Daniel W. (ed.). op.cit. p.9. 
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estatal: i)Estado centralizado – caracterizado por elevado grau de autonomia, com relação 

a pressões tanto sociais como intra-estatais, e que se aproximaria da concepção do Estado 

“unitário”; ii)Estado descentralizado – caracterizado pela presença de múltiplas 

instituições “ratificadoras”, ou “pontos de veto”. 126   

O dilema fundamental com que se defrontaria o Estado descentralizado seria a 

presença de “pontos de veto” domésticos, com a capacidade de bloquear suas iniciativas. 

O “iniciador” poderia superar o problema ao recorrer a instituição internacional com 

capacidade de modular os incentivos dos ratificadores domésticos, por meio dos 

seguintes canais: i)provisão de “recompensas” aos ratificadores que aceitem as políticas 

governamentais – recursos externos que recompensem eventuais perdas, por exemplo -; 

ii)imposição de custos ao exercício do veto doméstico – suspensão de programas 

internacionais que beneficiam os ratificadores, por exemplo.  

Em contraste, Estados centralizados se defrontariam essencialmente com 

problemas de credibilidade. A escassez de contrapesos ao poder estatal geraria incerteza 

sobre a implementação de compromissos e a manutenção das políticas estatais ao longo 

do tempo, o que reduziria a propensão de atores domésticos e internacionais a realizarem 

ações desejadas pelos iniciadores. O problema de credibilidade pode ser superado quando 

instituições internacionais geram custos para iniciadores que descumprem compromissos, 

e benefícios em caso de implementação de compromissos.  

 Embora o mecanismo de transmissão analisado no caso dos Estados centralizados 

apresente clara “inspiração” na teoria dos regimes internacionais – também baseada em 

problemas de credibilidade -, deve-se reconhecer a importância da contribuição 

apresentada pelos autores, fundamentada na identificação da estrutura estatal como fator 

determinante dos objetivos buscados na associação a instituições internacionais. A 

contribuição teria particular originalidade teórica no tratamento do caso representado 

pelos Estados descentralizados, o que justificaria sua inclusão no conjunto de obras 

centradas em mecanismos de transmissão domésticos. Esta percepção também se baseia 

nos capítulos empíricos da obra, em que são fundamentalmente apresentadas evidências 

                                                 
126 SNIDAL, Duncan; THOMPSON, Alexander. International Commitments and Domestic Politics: 
institutions and actors at two levels. In: DREZNER, Daniel W. (ed.). op.cit. p.201. 
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em apoio à hipótese de que iniciadores de Estados descentralizados recorrem a 

instituições internacionais com vistas à superação de “pontos de veto” domésticos.  

 Este é o caso do estudo de Pevehouse 127, centrado nos estímulos de recurso a 

instituições internacionais que se apresentam a líderes em democracias nascentes – 

particularmente vulneráveis a “pontos de veto” durante o processo de transição. O autor 

enfatiza razões de política doméstica para a associação a organizações internacionais – 

intuito de reforço do sistema democrático em face da existência de oposição interna -, ao 

mesmo tempo em que assinala a importância da implementação, uma vez que o impacto 

das instituições internacionais sobre a ordem doméstica depende de seus meios e de sua 

eficácia no plano internacional. 

 Blanchard 128 procura demonstrar como entidades subnacionais – no contexto de 

estruturas domésticas descentralizadas - e organizações internacionais afetam a 

formulação de políticas domésticas, por meio de diversos canais: desenho de políticas; 

formação de agenda; poderes de acordar, emendar e ratificar; construção de coalizões; e 

implementação. Ao analisar o caso concreto do Programa de Desenvolvimento da Área 

do Rio Tumen (TRADP) na China, o autor apresenta unidade subnacional – Província de 

Jilin – como iniciador, e ressalta o papel exercido pelo Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento – PNUD – para a viabilização do projeto e para a superação de 

“pontos de veto” internacionais – governos japonês e norte-americano. 

 Reinhardt 129 também analisa como instituições internacionais podem ser 

funcionais como “instrumento de compromisso” para líderes reformistas que se 

defrontam com oposição doméstica. O universo de seu estudo é composto por estratégia 

de “lock-in” de projeto de liberalização comercial, analisada em cenário caracterizado por 

poderes institucionais escassos no plano da implementação, e pela existência de oposição 

doméstica racional. O modelo desenvolvido pelo autor assume a existência de dois 

autores: a)poder Executivo, que deseja liberalização comercial e detém informação 

                                                 
127PEVEHOUSE, Jon C. Democratization, Credible Commitments, and Joining International 
Organizations. In: DREZNER, Daniel W. (ed.). op.cit. p.25-48.  
128BLANCHARD, Jean-Marc F. Giving the Unrecognized Their Due: regional actors, international 
institutions, and multilateral economic cooperation in Northeast Asia. In: DREZNER, Daniel W. (ed.). 
op.cit. p.49-76. 
129REINHARDT, Eric. Tying Hands Without a Rope: rational domestic response to international 
institutional constraints. In: DREZNER, Daniel W. (ed.). op.cit. p.77-104. 
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assimétrica sobre possíveis resultados de litígios no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio – OMC -; b)poder legislativo, contrário à liberalização, embora temeroso de 

retaliações derivadas da OMC. Neste cenário, a existência de assimetria de informação e 

de incerteza – oposição não reconhece a probabilidade real de retaliações comerciais - 

reforçam a viabilidade da liberalização comercial, por meio de estratégia denominada de 

“amarrar as mãos sem cordas”. 

 Por sua vez, Schultz 130 examina as relações executivo-legislativo nos Estados 

Unidos, no contexto específico da implementação de políticas de intervenção 

humanitária. O autor apresenta os casos da intervenção humanitária norte-americana no 

Haiti (1994) e na Bósnia (1995) como exemplos do recurso governamental a 

compromissos e a instituições internacionais com vistas a superar a resistência do 

Congresso, preocupado em evitar a autorização de operações eventualmente fracassadas; 

no caso em que o executivo não teria recorrido a compromissos internacionais – Ruanda 

(1994) -, o Congresso teria conseguido bloquear iniciativa significativa de intervenção 

humanitária. 

 Este grupo de modelos enfatiza, portanto, canais internos de transmissão de 

normas e instituições internacionais, que condicionariam incentivos e estruturas de 

representação de atores sociais domésticos. 

 

 

2.3 – Estrutura de identidade 

 

Outro grupo de modelos ressalta que normas e instituições internacionais teriam 

impactos fundamentais sobre a “estrutura de identidade” de Estados e de grupos 

domésticos, afetando a forma como são constituídas as preferências de atores sociais. Ao 

afetarem elemento que está claramente na base do processo decisório, normas e 

instituições internacionais acabam por repercutir tanto sobre o equilíbrio doméstico como 

                                                 
130SCHULTZ, Kenneth A. Tying Hands and Washing Hands: the U.S. Congress and multilateral 
humanitarian intervention. In: DREZNER, Daniel W. (ed.). op.cit. pp.105-144. 
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sobre a realidade internacional. Teorias de inspiração sociológica – a Escola Inglesa e a 

abordagem construtivista das relações internacionais – constituiriam o núcleo central de 

contribuições a ressaltar o efeito “constitutivo” das instituições internacionais. 

A Escola Inglesa de Relações Internacionais apresenta produção significativa e 

consistente sobre a gênese e as conseqüências de normas internacionais, particularmente 

no plano das relações interestatais. Baseia-se, para tanto, em alguns conceitos 

fundamentais - entre os quais se salientam as definições de ordem internacional, de 

sistema internacional e de sociedade internacional -, que permeiam as contribuições dos 

autores mais importantes da Escola, como Hedley Bull e Adam Watson. 

 Hedley Bull desenvolve o conceito de sociedade internacional, o qual apresenta 

posição central na reflexão da Escola Inglesa e no exame das instituições internacionais. 

De acordo com o autor, a existência de uma sociedade internacional se caracteriza 

quando grupo de Estados, consciente da existência de valores e interesses comuns, se 

considera unido por conjunto de regras em suas relações mútuas e partilha o 

funcionamento de instituições comuns. Em sua obra, o autor enfatiza a importância da 

sociedade internacional para a manutenção da ordem internacional, definida como o 

padrão de atividade internacional que sustenta os valores primários ou universais da 

sociedade ou do sistema de Estados: a preservação do sistema ou da sociedade, com a 

redução das ameaças à existência dos Estados; a manutenção da paz; e os demais 

objetivos presentes na vida social, como a limitação da violência, a garantia dos contratos 

(manifesta no princípio de pacta sunt servanda) e a proteção da propriedade. 131 

 A manutenção da ordem internacional - questão importante para o exame de 

impactos de normas internacionais - é analisada pelo autor em analogia com os requisitos 

que se mostram necessários para a manutenção da ordem na vida social: a existência de 

interesses comuns; a existência de regras, que são princípios imperativos gerais que 

definem comportamentos apropriados; e a existência de instituições, que exercem as 

funções de elaboração, divulgação, administração, interpretação, implementação e 

proteção das regras.  

                                                 
131 BULL, Hedley. The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics. New York: Columbia 
University Press, 1977. 
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 A ordem na política mundial seria mantida, na ausência de valores e interesses 

comuns, a partir de fatores contingentes, como a balança de poder, e, observando-se a 

constituição de uma sociedade internacional, a partir de uma base de valores comuns, 

regras e instituições. Neste contexto, normas internacionais com eventual relevância 

compreenderiam regras constitucionais, como a definição do Estado como unidade 

central e detentora de direitos e deveres na sociedade internacional; regras de 

coexistência, como o respeito à soberania e a limitação do recurso à violência; e regras de 

cooperação. Na ausência de Governo mundial, os próprios Estados desempenhariam 

funções associadas a instituições, por meio de colaboração mútua em hábitos e práticas 

direcionados à realização de objetivos comuns. O autor ressalta que esta colaboração 

mútua estaria na base das principais instituições da sociedade internacional: a balança de 

poder, o direito internacional, a diplomacia, o gerenciamento das grandes potências, e a 

guerra.  

 A concepção ampla da Escola é observada, por exemplo, em suas considerações 

sobre o direito internacional e da diplomacia, duas instituições internacionais 

consideradas centrais. O direito internacional é definido como o corpo de regras, com o 

status de lei, que compromete Estados e outros agentes na política mundial, com as 

funções de definir as regras básicas da coexistência entre atores – como a limitação da 

violência e a proteção de acordos – e de ajudar a mobilizar a obediência às regras da 

sociedade internacional. A diplomacia é definida como a condução de relações entre 

Estados e outras entidades na política mundial, por meio de agentes oficiais e por meios 

pacíficos, com as funções de facilitar a comunicação entre líderes políticos e outras 

entidades, e de facilitar a negociação de acordos, entre outras. 

 A Escola Inglesa apresenta insights importantes para a consideração dos efeitos 

potenciais de normas internacionais sobre sistemas domésticos. Relevante contribuição 

da Escola consiste, por exemplo, em assinalar a existência de trade-off entre ordem e 

independência, na medida em que iniciativas destinadas a aprofundar o ordenamento das 

relações internacionais acarretariam algum grau de renúncia à independência na 
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condução de políticas domésticas, o que remete à discussão de como se pode incrementar 

a ordem internacional sem comprometer a independência de suas unidades. 132 

 Outra contribuição seria a constatação de que o poder de influência da sociedade 

internacional aumenta na existência de marco cultural comum, observado quando a 

sociedade compartilha valores e princípios, além de regras e instituições. Neste contexto, 

o consenso em torno das regras e instituições internacionais, e portanto seu impacto 

potencial, são reduzidos em um quadro de heterogeneidade da sociedade internacional, 

com a diversificação de sua base cultural. 133 

A despeito destas considerações, o aspecto central das contribuições da Escola 

Inglesa seria o exame das repercussões de normas e instituições internacionais sobre as 

relações entre Estados e sobre a ordem internacional. Deve-se assinalar, contudo, que a 

Escola Inglesa não incorpora microfundamentos à sua base teórica, o que muitas vezes se 

traduz em rigor insuficiente no exame de relações entre variáveis. Este problema se 

manifesta, por exemplo, na proposição de que valores e interesses comuns possibilitam a 

emergência de regras e instituições internacionais, em contraste com a teoria dos regimes 

internacionais, a qual demonstra que, em diversas circunstâncias, a existência de valores 

comuns não asseguraria a formação de regras e instituições. 

Por sua vez, a teoria construtivista ressalta a natureza mutuamente constitutiva das 

instituições e das identidades dos atores, na medida em que instituições internacionais 

definem quem seriam os atores em determinadas situações, e como eles definem suas 

funções sociais. Sob esta perspectiva, instituições internacionais podem alterar as 

identidades e interesses dos Estados, como resultado de suas interações mútuas ao longo 

do tempo. 

A teoria construtivista tem sido particularmente atenta aos mecanismos pelos 

quais as instituições internacionais criam e refletem “entendimentos normativos 

intersubjetivos”, contribuindo para a dispersão sistemática de percepções de padrões de 

                                                 
132 WATSON, Adam. The Evolution of International Society: A Comparative Historical Analysis. 
London: Routledge, 1992. 
133 BULL, Hedley; WATSON, Adam. (Eds.). The Expansion of International Society. Oxford: Oxford 
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comportamento “apropriado”. 134 Finnemore enfatiza que não seria possível identificar os 

objetivos dos Estados sem referência à estrutura social internacional, uma vez que os 

Estados se encontram imersos em redes de relações sociais internacionais e 

transnacionais que condicionam suas percepções sobre o mundo e sobre suas funções no 

cenário internacional. 135 

De acordo com a autora, os Estados são “socializados” a aceitar novas normas, 

valores e percepções de interesses por meio de instituições internacionais ou, de outra 

forma, os Estados são “socializados” a desejar determinados objetivos consagrados pela 

sociedade internacional em que se inscrevem. O modelo de socialização nos casos 

examinados pela autora – enfocando desenvolvimentos no âmbito da UNESCO, do 

Banco Mundial e da Cruz Vermelha - enfatiza o papel ativo de instituições internacionais 

como “professores” de normas, sendo as preferências estatais “ofertadas” externamente.   

Finnemore e Sikkink identificam os estágios que constituiriam o “ciclo de vida” 

das normas internacionais, salientando que instituições internacionais contribuiriam para 

a proliferação de normas por meio de pressões, principalmente sobre Estados, com vistas 

à implementação de políticas e à adoção de legislação, e por meio do monitoramento do 

cumprimento de padrões internacionais. 136 O “ciclo de vida” das normas seria composto 

por três fases: 

a)Emergência das normas: normas surgiriam quando “empreendedores de 

normas” utilizam plataformas organizacionais para convencer massa crítica de líderes 

estatais a reconhecerem tais normas - a “persuasão” seria o principal mecanismo de 

socialização nesta etapa; 

b)”Cascada” de normas: diversos países começariam a adotar as novas normas por 

meio de processo de socialização induzido por atores externos – outros Estados, redes de 

“empreendedores de normas” e organizações internacionais. Os Estados implementariam 

as normas nesta etapa em função de pressões externas e do reconhecimento de suas 

identidades como membros de uma sociedade internacional. Esta fase seria antecedida 
                                                 
134SIMMONS, Beth A., MARTIN, Lisa L. Op.cit. p.198.  
135FINNEMORE, MARTHA. National Interests in International Society. Ithaca: Cornell University 
Press, 1996. 154p. 
136FINNEMORE, Martha; SIKKINK, Kathryn. International Norm Dynamics and Political Change. 
International Organization, vol.52, 4, p.887-917, 1998. 
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por um determinado “ponto de transição”, que marca o momento em que a norma se 

torna institucionalizada em conjuntos específicos de regras e organizações internacionais. 

De acordo com os autores, dois fatores seriam os principais determinantes do “ponto de 

transição”: i)adoção da norma por 1/3 do universo total de Estados no sistema 

internacional; ii)adoção da norma por parte dos Estados “fundamentais” no tocante aos 

seus objetivos normativos; 

c)Internalização das normas: nesta etapa, a conformidade à norma se torna 

praticamente automática, por meio de mecanismos como o treinamento profissional e o 

comportamento iterado, e a institucionalização seria o principal mecanismo de 

socialização. 

Johnston 137 apresenta abordagem sociológica especificamente voltada para a 

realidade doméstica, ao discutir os efeitos sociais de instituições internacionais sobre 

atores domésticos. Baseando-se em conceitos fundamentais da teoria construtivista – 

como a noção de idéias socialmente construídas e a “lógica de propriedade” como 

fundamento de decisões -, o autor examina como o grau de exposição a instituições 

internacionais – variável independente – pode acarretar mudanças na identidade e nos 

interesses de agências que com elas interagem – variável dependente. Salientando que 

sua unidade de análise fundamental seria constituída por indivíduos ou por grupos 

pequenos no âmbito intra-estatal – em contraste com teorias baseadas no Estado 

“monolítico” -, o autor identifica dois processos sociais por meios dos quais as variáveis 

dependente e independente se relacionam: 

a)Persuasão – microprocesso de socialização, com ausência de coerção material 

ou mental, que implicaria mudanças em percepções, opiniões e atitudes sobre 

causalidade, afetando identidades. A persuasão induziria a quadro de “conformidade 

pública com aceitação privada”. De acordo com o autor, a eficácia e o alcance da 

persuasão seriam mais intensos em função de determinadas características das 

instituições: a)pequeno número de membros, reforçando a identidade do grupo; 

b)concentração da autoridade sobre pequeno número de membros; c)regras decisórias 
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baseadas em consenso; d)mandato deliberativo, requerendo cognição ativa e maior 

autonomia dos agentes; e)elevado grau de autonomia do agente em relação ao principal, 

por exemplo na discussão de questões eminentemente técnicas. 

b)Influência social – microprocesso de socialização que induz ao comportamento 

normativo por meio da distribuição de recompensas e de punições sociais. A influência 

social seria sintetizada por quadro de “conformidade pública sem aceitação privada”. De 

acordo com o autor, o alcance de mecanismos de influência social (como o opróbrio) 

seria mais intenso em função de determinadas características das instituições: a)número 

maior de membros; b)distribuição igualitária de autoridade entre os membros; c)regras 

decisórias majoritárias; d)mandato que requer negociações sobre a distribuição dos 

benefícios; e)limitada autonomia dos agentes, os quais devem representar os principais.   

Em síntese, tanto a Escola Inglesa como a teoria construtivista ressaltam a 

natureza intersubjetiva das instituições internacionais. Enquanto a Escola Inglesa ressalta 

o papel das instituições no contexto dos objetivos mais amplos dos atores principais da 

sociedade internacional, os construtivistas desenvolvem de maneira mais acentuada a 

noção de que instituições e interesses dos atores sociais seriam mutuamente constitutivos. 

A consideração dos três grupos de modelos – estrutura de incentivos, de 

representação e de identidade – permitiria, desta forma, a identificação de três 

mecanismos principais de influência das instituições internacionais sobre atores sociais, 

estatais e não-estatais: i)contratação – interação que permite melhoras a todas as partes 

negociantes, sem a piora de qualquer parte (melhoria no sentido de Pareto), por meio da 

manipulação de incentivos; ii)coerção – interação que torna possível piora de bem-estar 

para algumas das partes negociantes, sobretudo em cenários de conflito distributivo, por 

meio da manipulação de sanções e do exercício de restrições externas; iii)persuasão – 

interação que permite mudanças no ordenamento de preferências dos atores, a partir de 

novos modelos de compreensão intersubjetiva. Torna-se importante, neste contexto, 

discutir os fatores de variação no alcance das instituições internacionais, a partir dos 

elementos que definem a estrutura de cumprimento (compliance) das normas 

internacionais. 
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3) O cumprimento das normas internacionais: atores e estruturas de 

mediação 

 

 Enquanto a seção anterior teve por objeto a identificação, no âmbito da teoria das 

relações internacionais, dos impactos potenciais de normas/instituições internacionais, a 

presente seção tem como objetivo reunir os argumentos e concepções relativos ao 

cumprimento das normas internacionais. Embora qualitativamente distintos, os dois 

“problemas” não deixam de apresentar relação, uma vez que os diversos fatores que 

condicionam o cumprimento das normas determinam, em última instância, a 

possibilidade e a probabilidade de realização dos impactos potenciais das normas.  

 Deve-se, em primeiro lugar, apresentar distinção entre os conceitos de 

cumprimento (compliance) – que concentra a reflexão da parcela dominante da literatura 

-, de implementação e de efetividade. O cumprimento seria o estado de conformidade ou 

de identidade entre o comportamento de um determinado ator social e a substância de 

uma regra específica, o que não implicaria relação necessária de causalidade entre regra e 

comportamento. A implementação seria o processo de colocar compromissos 

internacionais em prática, por meio da aprovação de legislação, da criação de instituições 

e da imposição de regras. Por sua vez, a efetividade de uma regra seria determinada por 

sua capacidade de induzir mudanças de comportamento com vistas à realização de seus 

objetivos. Deve-se ressaltar que a implementação não é condição suficiente ou necessária 

ao cumprimento – como exemplo, a implementação é desnecessária e o cumprimento é 

automático quando determinado compromisso internacional se mostra compatível com a 

prática doméstica. A efetividade é tampouco condição necessária ou suficiente para o 

cumprimento – como exemplo, regras e regimes podem ser efetivos ainda que o 

cumprimento seja limitado. 138 
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 Com o intuito de apresentar os fatores que delimitam e condicionam o 

cumprimento de normas internacionais, esta seção abarcará, em primeiro lugar, os atores 

internacionais que, sob a ótica da disciplina, têm atributos especiais na matéria – 

organizações internacionais e redes transnacionais de pressão -, e, em segundo lugar, 

fatores estruturais que atuam como variáveis intervenientes entre normas e resultados – 

estrutura do problema e da solução, características das normas, estrutura doméstica e 

estrutura internacional. 

 

 

3.1 – Atores internacionais 

  

 A disciplina tem enfatizado, no âmbito da reflexão sobre o impacto de normas 

internacionais, a importância e o papel exercido por determinados atores na criação de 

incentivos positivos e negativos ao cumprimento de normas. Organizações internacionais 

e “redes de pressão internacionais” seriam atores cuja relevância é enfatizada pela 

disciplina, a partir de contribuições de teor tanto racionalista – centradas em incentivos e 

restrições sobre o comportamento – como construtivista – centradas em efeitos 

“constitutivos”. 

 

 Organizações internacionais 

 

 Contribuições recentes têm enfatizado a existência de distinção fundamental entre 

o conceito de instituições internacionais e a realidade de organizações internacionais 

como atores no processo decisório, dotados  de capacidade de agência. De acordo com 

esta perspectiva, organizações internacionais teriam capacidade de mediar, de maneira 

ativa – e com graus variáveis de autonomia frente aos Estados -, o cumprimento de 

normas internacionais. 
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 Drezner assinala as limitações de contribuições racionalistas e construtivistas para 

a compreensão do alcance real das organizações internacionais em suas atividades de 

contratação, coerção e persuasão – objeto tratado na seção anterior. O modelo de jogos de 

dois níveis de Putnam apresentaria, em particular, as seguintes limitações: a)presunção de 

que Estados seriam os atores primários, em contraste com o fato de que parcela 

considerável da política internacional é constituída por barganha entre Estados e 

organizações internacionais – esta barganha seria, ademais, qualitativamente distinta, 

uma vez que implicaria maior grau de interferência em assuntos domésticos, por meio da 

negociação sobre distribuição de poder e de autoridade; b)falta de “imaginação” no 

tratamento dos canais de influência dos atores internacionais sobre a realidade doméstica 

– além de favorecerem comprometimento “moral”, sinalização de preferências e 

credibilidade de compromissos, organizações internacionais também contariam, em seu 

repertório de instrumentos, com assistência técnica e conhecimento especializado, 

instrumentos coercitivos e “recompensas”. Por sua vez, as contribuições construtivistas 

teriam dificuldades em explicar os graus variáveis de êxito no “transplante” de normas 

internacionais, e apresentariam limitações decorrentes da falta de “agência” em seus 

modelos – que se baseariam mais em estruturas para a compreensão da mudança social -, 

e de mecanismos de difusão de normas excessivamente “passivos”. 139 

 Aplicação recente da teoria do agente-principal ao estudo das organizações 

internacionais procura respostas a algumas destas questões, analisando mais detidamente 

as conseqüências da delegação de tarefas, por parte de Estados nacionais, a organizações 

internacionais. 140 Para esta perspectiva, organizações internacionais seriam atores que 

implementam decisões de políticas, perseguem interesses próprios e buscam utilizar seus 

espaços de autonomia para influenciar decisões futuras dos Estados. 

A delegação seria definida como a transferência condicional de autoridade de um 

principal a um agente – reversível e limitada no tempo ou no escopo -, que capacita o 

último a agir em representação do primeiro. Questões distributivas (ou heterogeneidade 

distributiva) seriam um dos fatores a explicar níveis diferenciados de delegação. Como 
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exemplo, podem-se mencionar três hipóteses para a ocorrência de níveis mais altos de 

delegação: i)insatisfação dos Estados com o status quo, particularmente durante crises; 

ii)presença de divergências significativas entre as preferências dos Estados; 

iii)proximidade entre as preferências do agente e dos Estados. 141 

A relação agente-principal seria regulada por “contrato” (ainda que informal ou 

implícito), e a decisão de delegar seria modulada pela comparação entre benefícios 

esperados – mencionados no tópico anterior, como credibilidade, especialização, 

externalidades de políticas e solução de controvérsias – e “custos de agência”, compostos 

por dois elementos: a)”deslizes” de agência, que consistiriam em ação independente não 

desejada pelo principal, na forma de minimização de esforços (shirking) ou de 

implementação de políticas a partir de preferências diferenciadas em relação ao principal; 

b)persistência de autonomia de ação do agente, definida em maior ou menor grau em 

função do conjunto de ações independentes disponíveis para o agente, após o 

estabelecimento de mecanismos de controle pelo principal.  

Os custos de agência seriam mais expressivos na presença de incerteza e de 

especialização significativa do agente, condições que tornariam mais difícil a correta 

avaliação dos esforços do agente. O principal buscaria, por sua vez, corrigir as distorções 

de suas relações com o agente por meio de determinados mecanismos de controle: regras 

de conduta; monitoramento e exigência de relatórios; procedimentos de seleção; pesos e 

contra-pesos institucionais no âmbito da mesma organização; recurso a sanções e 

incentivos.  

De acordo com abordagens tradicionais da teoria do agente-principal, as 

preferências do principal seriam o principal fator a explicar a delegação, ao passo que os 

mecanismos de controle seriam o principal fator a definir a autonomia do agente. 

Hawkins e Jacoby  conferem atribuições mais significativas ao agente, ao assinalarem 

que as estratégias dos agentes podem elevar seus graus de autonomia e persuadir 

principais a lhes delegarem mais autoridade, por meio de três mecanismos: i)capacidade 

de interpretação e de reinterpretação de controles ex ante dos principais (regras e 

                                                 
141MARTIN, Lisa L. Distribution, Information, and Delegation to International Organizations: the case of 
IMF conditionality.  In HAWKINS, Darren et al. (eds.). Op.cit. pp.140-164. 
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seleção); ii)aumento da permeabilidade dos agentes (e de seu processo decisório) a 

terceiras partes; iii)formas de agentes “burlarem” os esforços de controle ex post dos 

principais, como o “cerimonialismo” (relatórios superficiais sobre as atividades 

organizacionais). 142 

Barnett e Finnemore apresentam contribuição que ressalta, de maneira ainda mais 

incisiva que a teoria do agente-principal, a capacidade de atuação própria das 

organizações. Os autores adotam como ponto de partida a constatação de que 

organizações internacionais nunca foram tão influentes na política mundial; as bases 

deste processo não seriam, neste contexto, captadas pela teoria dos regimes internacionais 

– que não faz diferenciação estrutural entre organizações e conjuntos de regras e 

princípios, por meio dos quais os Estados atuam – ou pela teoria do agente-principal – 

que, ao retratar as organizações como agentes dos Estados, reconhece que os Estados 

“desenham” instituições com o grau de autonomia suficiente (e projetado) para que 

desempenhem de maneira eficiente suas tarefas-fins, embora negligenciando a 

especificação dos objetivos próprios das organizações em suas interações com os 

Estados. 143  

Na percepção dos autores, o elemento-chave na compreensão da verdadeira 

natureza das organizações internacionais seria o fato de que elas constituem burocracias, 

definidas como formas sociais distintas de autoridade, com suas próprias lógicas internas 

e particularidades comportamentais.  O exame e a interpretação das organizações 

internacionais como burocracias permitiriam, sob esta perspectiva, melhor compreensão 

dos fundamentos de sua autonomia, do poder e da influência das organizações, e de 

“disfunções” associadas à sua atuação.  

No tocante ao primeiro elemento, a autoridade conferida a organizações 

internacionais em sua qualidade de burocracia estaria na base de sua autonomia em 

relação aos Estados. A autoridade das organizações – definida como a capacidade de 

utilização de recursos institucionais e discursivos para induzir a deferência de outros 

                                                 
142HAWKINS, Darren G.; JACOBY, Wade. How Agents Matter. In: HAWKINS, Darren et al. (eds.). 
Op.cit. p.199-228. 
143BARNETT, Michael; FINNEMORE, Martha. Rules for the World – international organizations in 
global politics. Ithaca: Cornell University Press, 2004. 226p. 
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atores – estaria relacionada às suas missões (promover objetivos de alcance social, como 

desenvolvimento e proteção de direitos humanos) e aos meios por elas utilizados (meios 

racionais, tecnocráticos, imparciais e não-violentos, usualmente associados a 

burocracias). A autonomia das organizações observaria cinco diferentes gradações: i)ação 

independente, embora consistente com os interesses dos Estados; ii)interpretação e 

implementação de políticas de maneira não-antecipada, embora aceitável para os Estados; 

iii)operação das organizações em áreas às quais os Estados são indiferentes; iv)falhas, por 

motivos organizacionais, na implementação de iniciativas de interesse dos Estados; 

v)oposição aos interesses dos Estados, em aliança com outros Estados e/ou organizações; 

vi)influência sobre os interesses dos Estados, por meio da difusão de idéias e de outros 

instrumentos.  

No tocante ao segundo elemento – poder e influência -, os autores consideram 

que, mais do que utilizarem coerção material e manipularem informação, as organizações 

internacionais exercem influência em função de sua autoridade na orientação da ação e na 

criação da realidade social. Neste contexto, dispõem de três mecanismos que apresentam 

claros efeitos “constitutivos”: i)”classificação” do mundo, por meio da criação de 

categorias de problemas, atores e ações; ii)atribuição de significados na realidade social 

mundial; iii)articulação e difusão de novas normas e regras. 

Por sua vez, a “disfunção” de organizações internacionais se manifestaria por 

meio de propensão a comportamentos “indesejáveis” e auto-destrutivos, também 

relacionada às propriedades de burocracias. Entre estas propriedades, caberia mencionar a 

divisão do trabalho, que apresentaria o risco de “ossificação” de idéias e percepções no 

corpo burocrático, e a criação de regras padronizadas de ação, que dificultariam respostas 

a situações inéditas. Como decorrência destas tendências, a burocracia poderia tornar-se 

obcecada com suas próprias regras e cativa de percepções “paroquiais” e da “cultura 

interna”.  

Mensagem central deste grupo de modelos seria, portanto, a capacidade de 

atuação autônoma (embora não ilimitada) de organizações internacionais, com 

implicações diretas para o cumprimento de normas e para seus impactos finais sobre a 

realidade doméstica de Estados. 
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 Redes de pressão transnacionais 

 

 A existência de redes de pressão transnacionais (transnational advocacy 

networks) – RPT - tem sido outro fator a merecer forte atenção da literatura 

especializada, em particular no tocante à identificação de fatores que mediam e 

intensificam o impacto de normas e instituições internacionais. As redes de pressão 

transnacionais seriam formas de organização caracterizadas por padrões de comunicação 

e de intercâmbio voluntários, recíprocos e horizontais, e direcionadas para a promoção de 

causas, princípios e normas. 144  

 A emergência destas redes estaria associada às seguintes condições: i)bloqueio ou 

ruptura dos canais de diálogo entre grupos domésticos e governos, ou ineficácia dos 

canais para a solução de conflitos – nesta circunstância, poderia observar-se o que os 

autores qualificam como padrão “bumerangue” 145, caracterizado pelo recurso de ONGs 

domésticas a aliados internacionais, com o intuito de exercer pressão sobre o Governo a 

partir do ambiente externo; ii)percepção, entre ativistas políticos, de que a constituição de 

redes favoreceria suas missões e campanhas; iii)realização de conferências e de outras 

formas de contato internacional, a criar arenas para a constituição e o fortalecimento de 

redes. 

 Por sua vez, seriam quatro os principais meios de pressão utilizados por estas 

redes transnacionais: i)política da informação – capacidade de utilização, com agilidade e 

credibilidade, de informação útil para os fins propostos; ii)política simbólica – 

capacidade de recurso a símbolos e ações com o potencial de transmitir mensagens a 

audiências com freqüência distantes; iii)política de apoio – capacidade de mobilização de 

atores poderosos em apoio a situações nas quais é reduzida a influência dos membros 

                                                 
144KECK, Margaret; SIKKINK, Kathryn. Activists Beyond Borders: transnational advocacy networks 
in international politics. Ithaca: Cornell University Press, 1998. p.8. 
145Idem, p.12. 
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mais fracos da rede; iv)política de responsabilidade – capacidade de “cobrar” resultados 

de atores poderosos, relativos a princípios e políticas previamente anunciados. 146 

 As redes exerceriam influência ao longo de diferentes estágios do processo 

político, abrangendo o estabelecimento de temas, a definição de agendas, a influência 

sobre o discurso de Estados e organizações internacionais, a influência sobre 

procedimentos institucionais, a influência sobre políticas em “atores alvo” (Estados, 

organizações e atores privados), e a influência sobre o comportamento de Estados. A 

influência das RPTs tem sido mais expressiva nas fases de emergência de normas e de 

definição de agendas no âmbito do “ciclo de vida das normas”, considerando-se a 

importância das redes na provisão de autoridade moral e de conhecimento sobre relações 

causais. 147 

A literatura de “redes de pressão transnacionais” identifica, ainda, quatro variáveis 

que condicionariam a eficácia destas redes na promoção de resultados políticos: 

 

 1.Características temáticas: as RPT demonstrariam capacidade de articulação 

especialmente efetiva em reação a questões relacionadas à imposição de danos físicos a 

indivíduos vulneráveis – particularmente na existência de relações causais de 

responsabilidade – e à igualdade legal de oportunidades; 

 

 2.Características dos atores: as redes mais eficazes seriam aquelas caracterizadas 

por maiores densidade, número de atores e conexão entre grupos constituintes, e 

direcionadas a atores-alvo vulneráveis a sanções ou a incentivos materiais externos; 

 

 3.Estruturas domésticas, definidas a partir de três atributos – estrutura estatal 

(centralizada X descentralizada), estrutura social (presença ou ausência de clivagens, grau 

de politização forte ou fraco), redes de políticas (relações Estado-sociedade, normas 

                                                 
146Idem, p.19-24.  
147RISSE, Thomas. Transnational Actors and World Politics. In: CARLSNAES, Walter; RISSE, Thomas; 
SIMMONS, Beth. (Orgs.). op.cit. p.255-274. 
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consensuais ou polarizadas de constituição de coalizões). A partir de diferentes 

combinações dos atributos, seriam identificados seis tipos de estruturas domésticas com 

particular interesse para a consideração do tema: 

 3.1 – Estrutura controlada pelo Estado: caracterizada por centralização, 

polarização e fraca politização, constituindo o cenário de acesso mais difícil às 

instituições domésticas; em caso de acesso, seria profundo o impacto sobre políticas da 

RPT (em cenário, por exemplo, de coalizão com atores estatais predispostos aos objetivos 

da RPT); 

 3.2 – Estrutura dominada pelo Estado: caracterizada por centralização, consenso e 

fraca politização, também constituindo cenário de acesso difícil de RPTs a instituições 

domésticas; 

 3.3 – Estrutura de impasse: caracterizada por centralização, polarização e forte 

politização, constituindo cenário de acesso menos difícil, em comparação aos anteriores, 

embora com resultados incertos; 

 3.4 – Estrutura corporativista: caracterizada por centralização, consenso e forte 

politização, constituindo cenário de acesso ainda menos difícil, e com resultados 

incrementais e possivelmente duradouros (no caso de coalizões com atores sociais 

poderosos e organizações políticas); 

 3.5 – Estrutura dominada pela sociedade: caracterizada por fragmentação, 

consenso ou polarização, e forte politização, constituindo cenário de fácil acesso, embora 

com dificuldades no estabelecimento de coalizões com organizações sociais poderosas; 

 3.6 – Estrutura de fragilidade: caracterizada por fragmentação, consenso ou 

polarização, e fraca politização, constituindo o cenário de mais fácil acesso, embora com 

impactos incertos. 

 

 4.Estrutura internacional, caracterizada pela posição do Estado na distribuição 

internacional de poder e pelas características do sistema internacional de governança – 

quanto mais regulado fosse o relacionamento interestatal por instituições cooperativas 

internacionais em determinada área temática, mais intensa seria a emergência de 
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atividades transnacionais e menor seria a capacidade de controle governamental sobre as 

mesmas. 148 

 No âmbito desta literatura também se observam modelos mais complexos de redes 

transnacionais, que estendem e ampliam o padrão “bumerangue”. Este é o caso de 

trabalho que examina as condições de internalização e de implementação doméstica de 

normas internacionais de direitos humanos, a partir de três padrões de processos de 

socialização: processos de adaptação e de barganha estratégica; processos de 

conscientização moral, de constrangimento, argumentação, diálogo e persuasão; e 

processos de institucionalização. 149 O “modelo em espiral” proposto pelos autores prevê 

cinco etapas, durante as quais a ação de redes de pressão internacionais impulsionaria a 

progressiva socialização de normas de direitos humanos: 

 

 1)Repressão – durante esta fase, as RPTs recebem informação da oposição 

doméstica, fraca e reprimida; 

 2)Negação – durante esta fase, RPTs invocam normas internacionais de direitos 

humanos, exercem pressões sobre o Estado repressivo e procuram mobilizar organizações 

internacionais e Estados liberais, enquanto o Estado repressivo nega a validade de normas 

de direitos humanos e ressalta a norma de não-intervenção; 

 3)Concessões táticas – esta fase é caracterizada por pressões bilaterais e 

multilaterais de RPTs, induzindo concessões táticas do Estado repressivo, o que por sua 

vez contribui para a mobilização e o fortalecimento de grupos defensores de normas de 

direitos humanos; 

 4)Status prescritivo – nesta fase ainda se registrariam pressões de RPTs, 

contribuindo para a aceitação estatal da norma internacional (ratificação de tratados, 

institucionalização doméstica da norma e sua incorporação a práticas discursivas) e 

                                                 
148RISSE, Thomas. Bringing Transnational Relations Back In: introduction. In: RISSE, Thomas. (ed.). 
Bringing Transnational Relations Back In: non-state actors, domestic structures and international 
institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1995. p.3-36. 
149RISSE, Thomas, ROPP, Stephen C., SIKKINK, Kathryn. (eds.). The Power of Human Rights: 
international norms and domestic change. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 482p. 
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fortalecimento ainda mais expressivo dos grupos domésticos (nesta fase a defesa dos 

direitos humanos assume posição central no discurso social); 

 5)Comportamento consistente com regras – nesta fase já se encontra restrita a 

mobilização da rede, havendo-se concluído o processo de socialização doméstica das 

normas internacionais. 

  

 Organizações internacionais e “redes de pressão transnacionais” seriam, pelos 

motivos apresentados, atores com relevância particular na questão do cumprimento de 

normas internacionais. A consideração de “estruturas de mediação” completa, neste 

contexto, a apreciação dos fatores que condicionam os impactos das normas/instituições 

internacionais. 

 

 

3.2 – Estruturas de mediação 

 

 “Estruturas de mediação” seriam os fatores que atuariam como variáveis 

intervenientes entre as normas internacionais e o alcance de seus resultados, com 

implicações diretas para a questão do cumprimento. Podem-se singularizar quatro  

estruturas de mediação fundamentais: estrutura do problema e da solução, características 

das normas, estrutura doméstica e estrutura internacional. 

 

 Estrutura do problema e da solução 

 

 A “estrutura do problema” refere-se a questões caras à teoria dos regimes 

internacionais, como a natureza da interação estratégica e os determinantes da provisão 

de bens públicos. Com relação ao primeiro fator, a teoria permite concluir que o 

cumprimento de normas seria mais provável em jogos de coordenação do que em jogos 
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de colaboração; com relação ao segundo fator, o cumprimento seria mais provável 

quando a oferta de bens públicos depende de número menor de atores. 

 A “estrutura de solução”, relacionada à estrutura do problema, compreenderia 

modelos de desenho institucional de acordos, que poderiam apresentar variações em 

regras primárias de comportamento e emprego de medidas punitivas, entre outros fatores. 

A presença de graus variáveis de especificidade e de flexibilidade de regras, bem como 

de transparência das atividades a serem monitoradas, determina possibilidades e custos 

distintos de cumprimento de normas. A estrutura de solução refere-se, ainda, às 

características dos métodos empregados para a definição de soluções cooperativas. Sob 

esta perspectiva, percepções relativas à justiça e à legitimidade do processo de criação de 

regras coletivas poderiam afetar a aceitação e a internalização, por parte de Estados 

nacionais, de normas internacionais. 150 

 

 Estrutura internacional 

 

 Processos no plano internacional e a própria natureza do sistema internacional 

podem condicionar o cumprimento de normas internacionais. Sistemas internacionais 

altamente institucionalizados podem, por um lado, estimular “espirais de cumprimento” 

ao “enredarem” Estados em processos regulares de cooperação que se reforçam 

mutuamente.  

 Por outro lado, a configuração do sistema internacional pode mostrar-se decisiva 

para o cumprimento das normas. Determinados autores sustentam que sistemas bipolares 

podem estimular o cumprimento de normas no âmbito de alianças específicas, ao passo 

que sistemas multipolares podem reduzir a probabilidade do cumprimento ao serem mais 

suscetíveis a rupturas e a equilíbrios instáveis. O cumprimento de normas também seria 

mais significativo em sistemas hegemônicos, por meio do exercício da coerção ou da 

utilização do poder econômico do Estado hegemônico. 151  

                                                 
150RAUSTIALA, Karl, e SLAUGHTER, Anne-Marie. Op.cit.p.545. 
151Idem, p.548. 
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 Como exemplos de hipóteses que relacionam o cumprimento das normas à 

estrutura internacional, pode-se mencionar que o cumprimento seria mais provável 

quando o Estado que “impulsiona” a norma é considerado influente e “bem-sucedido” no 

cenário internacional, e em momentos de choques exógenos (guerras, depressões) de 

amplitude suficiente para abalar a constelação existente de normas internacionais. 152 

 

 Características das normas internacionais 

 

 De acordo com contribuições recentes da disciplina – a explorarem 

principalmente a interface entre direito e relações internacionais -, as características 

intrínsecas de normas internacionais – mais especificamente, seu grau de “legalização” e 

suas propriedades substantivas - afetariam o alcance e o cumprimento das normas. Esta 

seria a mensagem subjacente a edição especial da International Organization, que 

estimulou debate importante sobre a matéria. 153 

 De acordo com esta perspectiva, a legalização constituiria forma particular de 

institucionalização de normas caracterizada por três componentes. O primeiro 

componente seria a obrigação, que definiria em que medida Estados ou outros atores 

seriam legalmente condicionados por regras ou compromissos, e que poderia variar 

continuamente entre extremos de alto e baixo níveis de obrigação. O segundo 

componente seria a precisão, que dependeria do grau de ambigüidade das regras ao 

definirem condutas requeridas, autorizadas ou proibidas, e que também variaria entre 

extremos de alto e baixo níveis de precisão. O terceiro componente seria a delegação, 

relativa à concessão de autoridade a terceiras partes para implementar, interpretar e 

aplicar regras, bem como para solucionar controvérsias, podendo igualmente variar entre 

extremos de alta e baixa delegação.  

Caberia ressaltar a especificidade analítica da dimensão delegação, que 

apresentaria três dimensões: i)acesso – relativa ao conjunto de atores com capacidade 

                                                 
152FINNEMORE, Martha;  SIKKINK, Kathryn. Op.cit. p.899. 
153GOLDSTEIN, Judith et al. (eds.). Legalization and World Politics. International Organization. Vol.54, 
n.3, 2000.  



 104

legal de submeter disputas a cortes e de definir agendas; ii)independência – relativa à 

capacidade de árbitros internacionais responsáveis pela solução de litígio atuarem com 

independência frente a governos nacionais; iii)enraizamento – relativa aos atores que 

controlam a implementação formal. As três dimensões podem variar no contínuo alto-

baixo, e sua combinação específica definiria as características legais de cortes e tribunais 

internacionais. Podem-se identificar dois “tipos ideais” de solução internacional de 

litígios, com implicações para o cumprimento das normas: a solução interestatal de 

disputas, em que é forte a capacidade de veto por parte de governos nacionais, e a pressão 

externa pelo cumprimento deriva dos interesses dos Estados; e a solução transnacional de 

disputas, independente da pressão governamental e com fontes adicionais de pressão 

política (acesso direto para atores domésticos, e julgamentos em cortes domésticas). 154 

As distintas combinações entre obrigação, precisão e delegação possibilitariam 

diferentes formas de caracterização da legalização internacional: do extremo 

caracterizado pela hard law (níveis altos de obrigação, precisão e delegação) ao extremo 

da anarquia (níveis baixos de obrigação, precisão e delegação), passando por diferentes 

modalidades de soft law (com níveis baixos de um ou mais dos componentes). 155 

 Os atores internacionais escolheriam deliberadamente entre as distintas formas de 

legalização em função de seus objetivos fundamentais: i)a hard law contribuiria para a 

credibilidade dos compromissos assumidos no plano internacional (ao reduzir a 

possibilidade de auto-interpretação e elevar custos de violação), para a redução de custos 

de transação ex post e para a solução de problemas de contratos incompletos; ii)a soft law 

contribuiria para a redução dos custos de contratação (ou custos de transação ex ante) e 

dos custos de soberania (ao evitar a delegação de autoridade a atores externos), além de 

apresentar flexibilidade suficiente para viabilizar acordos em cenários de incerteza quanto 

ao futuro e de divergências significativas entre as partes negociadoras. 156  

                                                 
154KEOHANE, Robert O.; MORAVCSIK, Andrew; SLAUGHTER, Anne-Marie. Legalized Dispute 
Resolution: interstate and transnational. International Organization. vol. 54, n. 3, p.457-488, 2000. 
155ABBOTT, Kenneth W. et al. The Concept of Legalization. International Organization. vol. 54, n. 3, p. 
401-419, 2000. 
156ABBOTT, Kenneth; SNIDAL, Duncan. Hard and Soft Law in International Governance.  International 
Organization. vol. 54, n. 3, p. 421-456, 2000. 
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 Neste grupo de contribuições, ocupa posição central a hipótese de que níveis mais 

altos de legalização contribuiriam para o cumprimento de normas internacionais, por 

meio de canais domésticos – a existência de “grupos pró-cumprimento” domésticos 

(compliance constituencies) aumentaria a probabilidade de cumprimento governamental 

de normas e de imposição de sanções sobre governos violadores - e internacionais – a 

presença de solução transnacional de disputas poderia fortalecer os “grupos pró-

cumprimento”. 157  Deve-se ressaltar, ao mesmo tempo, que cumprimento de normas, 

efetividade e cooperação internacional não necessariamente coincidiriam, e que a 

legalização não necessariamente resultaria em maior cooperação internacional – menor 

incerteza e maior precisão de um lado, e custos mais altos de negociação, de outro, 

emitiriam “sinais” contraditórios para as possibilidades de cooperação. 

 Finnemore e Toope criticam de maneira incisiva os conceitos e hipóteses 

apresentados pelos autores, com base nas seguintes considerações: i)a definição limitada 

de legalização apresentada implicaria negligenciar a importância do direito internacional 

costumeiro; ii) a definição apresentada das características do direito – baseada nos 

atributos de precisão, obrigação e delegação – implicaria negligenciar a dimensão da 

legitimidade, um dos principais determinantes da obrigação. De acordo com os autores,  

 

“law is legitimate only to the extent that it produces rules that are 
generally applicable, exhibit clarity or determinacy, are coherent with 
other rules, are publicized, seek to avoid retroactivity, are relatively 
constant over time, are possible to perform, and are congruent with 
official action”.  158 

 

 

 Um dos elementos a estimularem o debate sobre o tema apresenta natureza 

conceitual, baseando-se nas definições de hard e de soft law. Chinkin apresenta definição 

ampla de soft law, cujos instrumentos compreenderiam desde tratados com obrigações 

“suaves” até declarações de líderes governamentais, passando por instrumentos 

                                                 
157KAHLER, Miles. Conclusion: the causes and consequences of legalization. International 
Organization. vol. 54, n. 3, p. 661-683, 2000. 
158FINNEMORE, Martha; TOOPE, Stephen J. Alternatives to ‘Legalization’: richer views of law and 
politics. International Organization. Vol.55, n.3, 2001. p.749. 
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voluntários e códigos de conduta. 159 As contribuições recentes têm apresentado 

definições mais rigorosas 160 e ressaltado a diferenciação entre normas legais e normas 

não-legais. Finnemore assinala que normas não precisam ter natureza legal para 

exercerem influência significativa – como seria o caso de normas com conteúdo moral e 

legitimidade -, embora normas legais possam ter impactos particulares em função de 

relações de poder – derivadas da conexão entre direito e poderes coercitivos do Estado -, 

e de cultura – derivadas da base de apoio ao sistema legal observada em determinados 

sistemas culturais.  

 Raustiala 161 apresenta contribuição significativa não somente para a análise da 

forma (legalidade) de acordos internacionais, mas também da substância e da estrutura 

dos acordos. Ao criticar o conceito de “soft law”, o autor assinala a existência de trade-

offs sistemáticos entre forma – relativa à distinção entre acordos legalmente obrigatórios 

(contratos) e não-obrigatórios (compromissos) -, substância – relativa à distinção entre 

acordos “profundos” e “rasos” – e estrutura – relativa à distinção entre mecanismos fortes 

e fracos para monitoramento e implementação de acordos.  

 Neste contexto, o autor apresenta análise diferenciada e original do cumprimento 

de normas, ao assinalar que a preferência por contratos (maior “legalização”) implica, 

com freqüência, a opção dos Estados por enfraquecimento da substância e da estrutura de 

acordos internacionais na presença de incerteza sobre os custos do cumprimento. O 

recurso a compromissos internacionais (instrumentos com menor “legalização”) 

contrabalançaria estas tendências, permitindo aos Estados a aceitação de níveis mais 

significativos de risco na presença de incerteza. Neste contexto, o cumprimento de 

normas legais poderia coexistir com, e mesmo decorrer de acordos internacionais “rasos” 

e pouco efetivos. 

 

                                                 
159CHINKIN, C.M. The Challenge of Soft Law: development and change in international law. The 
International and Comparative Law Quarterly. Vol.38, n.4, p.850-866, 1989. 
160Hillgenberg assinala que “non-treaty agreement” seria definição mais precisa do que “soft law”. 
HILLGENBERG, Hartmut. A Fresh Look at Soft Law. European Journal of International Law. Vol.10, 
n.3, p.499-515, 1999. 
161RAUSTIALA, Karl. Form and Substance in International Agreements. The American Journal of 
International Law. Vol.99, p.581-614, 2005. 
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 Estrutura doméstica 

 

 Os modelos reunidos neste tópico apresentam contribuição adicional ao estudo 

dos fatores que mediam o impacto de normas internacionais, na medida em que buscam 

explicações para a variação observada na disseminação e no impacto constitutivo das 

normas.  

De acordo com esta perspectiva, a variação teria relação com a estrutura social 

observada no plano doméstico: a estrutura das relações Estado-sociedade condicionaria 

os mecanismos que transmitem as normas à arena nacional; e as normas domésticas que 

condicionam as preferências dos principais atores domésticos definiriam em que medida 

as normas internacionais teriam “ressonância” doméstica e acarretariam efeitos 

constitutivos em Estados particulares.  Neste contexto, tanto estruturas como normas 

domésticas seriam variáveis intervenientes entre normas sistêmicas e resultados 

nacionais. 162 

Estes modelos buscam síntese entre as perspectivas racionalista e construtivista, 

na medida em que reconhecem que normas tanto condicionam o comportamento de 

atores sociais como constituem as preferências dos atores. Seriam, neste contexto, dois os 

principais mecanismos de difusão das normas internacionais: a mobilização e a coerção 

de autoridades governamentais, por parte de atores não-estatais e redes de pressão, em 

apoio a normas internacionais – caso em que as autoridades governamentais adotariam, 

de maneira instrumental, as normas -; e processos de aprendizado, por meio dos quais os 

atores estatais adotariam as prescrições das normas. 

Estes mecanismos de difusão das normas – pressão social ou aprendizado de 

“elites” – seriam observados em função das estruturas sociais domésticas, cabendo 

salientar quatro distintas possibilidades:  

                                                 
162CHECKEL, Jeffrey. Norms, Institutions and National Identity in Contemporary Europe. International 
Studies Quarterly. Vol.43, n.1, p.83-114, 1999. 
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i)sociedades liberais, caracterizadas pela fluidez das relações Estado-sociedade e 

pelo predomínio, no tocante à difusão das normas, da pressão da sociedade sobre as elites 

decisórias;  

ii)sociedades corporativistas, caracterizadas por parcerias entre Estado e grupos 

sociais no processo decisório e pelo predomínio, no tocante à difusão das normas, da 

pressão da sociedade (mecanismo primário) e do aprendizado das elites (mecanismo 

secundário);  

iii)sociedades estatizantes, caracterizadas pelo aprendizado das elites (mecanismo 

primário) e pela pressão da sociedade (mecanismo secundário); e  

iv)predomínio do Estado sobre a sociedade, estrutura caracterizada pelo domínio 

do aprendizado das elites decisórias. 163 

Deve-se ressaltar que, não somente os mecanismos de difusão das normas, mas o 

próprio impacto doméstico das normas internacionais dependeria da estrutura social 

doméstica, particularmente no tocante a duas dimensões: i)a organização da autoridade 

decisória, que variaria entre extremos de centralização e descentralização, a depender do 

número de agências burocráticas e de ministérios; ii)o padrão de relações Estado-

sociedade, definido – à semelhança do parágrafo anterior – em função do acesso próximo 

ou distante dos atores domésticos ao processo político. Também se registrariam, neste 

caso, quatro possíveis padrões de estrutura doméstica:  

i)tipo I (organização centralizada, acesso distante) – normas somente teriam 

efeitos se as autoridades domésticos estiverem predispostas a prescrições e proscrições 

internacionais;  

ii)tipo II (organização descentralizada, acesso distante) – grupos de policy-makers 

recorreriam a normas internacionais funcionais a seus interesses, com impactos finais 

determinados pelo grau de “saliência” das normas; 

iii)tipo III (organização centralizada, acesso próximo); 

                                                 
163CHECKEL, Jeffrey. International Norms and Domestic Politics: bridging the rationalist-constructivist 
divide. European Journal of International Relations. Vol.3, n.4, p.473-495, 1997. 
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iv)tipo IV (organização descentralizada, acesso próximo) – nos tipos III e IV, 

grupos sociais teriam capacidade de influência política, embora o resultado final dependa 

do grau de “saliência” das normas. 164 

 O grau de “saliência” doméstica das normas internacionais seria inferido a partir 

de três níveis de evidências indiretas: a)sua menção no discurso político doméstico de 

atores estatais ou sociais; b)sua capacidade de induzir mudanças em instituições 

nacionais, a partir de seu “enraizamento” na legislação e nas práticas domésticas; e c)sua 

capacidade de induzir mudanças nas políticas domésticas. Por sua vez, seriam cinco os 

principais fatores a determinar o grau de saliência doméstica das normas internacionais: 

i)a “compatibilidade cultural” entre a norma internacional e as práticas e 

percepções nacionais, fator que condicionaria o impacto da norma internacional a partir 

de seu ingresso na arena nacional; 

ii)a retórica política de lideranças nacionais, embora se deva ressaltar a 

possibilidade de recurso a normas por razões instrumentais; 

iii)a compatibilidade da norma com os interesses materiais de grupos estatais e 

sociais domésticos, interesses estes que não podem apresentar distância significativa das 

prioridades nacionais mais gerais; 

iv)a incorporação da norma às instituições domésticas, resultando na criação de 

interesses específicos e de rotinas burocráticas em instituições estatais; 

v)a presença de forças de socialização, na forma da reconstrução interna de 

Estados mais fracos por parte de Estados mais poderosos, ou de ações de atores não-

estatais. 165 

Cass 166 apresenta critérios mais amplos para inferir o grau de saliência doméstica 

das normas internacionais, diferenciando tanto entre saliência da norma para a liderança 

política doméstica e o discurso público mais geral, como entre a afirmação da norma 

                                                 
164CORTELL, Andrew P.; DAVIS, James W. Jr. How Do International Institutions Matter? The Domestic 
Impact of International Rules and Norms. International Studies Quarterly. Vol.40, n.4, p.451-479, 1996. 
165CORTELL, Andrew P.; DAVIS, James W. Understanding the Domestic Impact of International Norms: 
a research agenda. International Studies Review. Vol.2, n.1, p.65-87, 2000. 
166CASS, Loren R. The Social Construction of Climate Change: the domestic salience of international 
norms. In: International Studies Association,  46th Annual Convention. Proceedings. Honolulu, 2005. 
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como resultado de persuasão e como resultado de coerção. Em sua tipologia, seriam oito 

os níveis de saliência das normas internacionais: 

i)irrelevância – líderes nacionais não reconheceriam a norma internacional; 

ii)rejeição – líderes nacionais reconhecem a norma, embora a rejeitem; 

iii)relevância doméstica – mesmo sob pressões domésticas e internacionais, 

líderes nacionais continuam a rejeitar a norma, embora ela tenha ingressado no diálogo 

político; 

iv)afirmação retórica - líderes nacionais reconhecem a validade da norma, embora 

sem implementar mudanças de políticas; 

v)impacto sobre a política externa - líderes nacionais ajustam a política externa à 

afirmação da norma, embora rejeitem mudanças no plano das políticas domésticas; 

vi)impacto sobre políticas domésticas - líderes nacionais e outros atores começam 

a justificar mudanças de políticas domésticas com base na norma internacional; 

vii)proeminência da norma - grupos domésticos que desejam continuar ou 

implementar políticas em conflito com a norma passam a ter que apresentar justificativas; 

viii)consolidação - norma plenamente internalizada na estrutura institucional 

doméstica do Estado.  

 

  Este capítulo buscou apresentar ampla discussão sobre os efeitos domésticos e 

sistêmicos de normas e de instituições internacionais, a partir da consideração de 

mecanismos de transmissão e de fatores – atores e estruturas de mediação – que 

condicionam o cumprimento de normas. O próximo capítulo buscará aplicar esta 

discussão ao problema central da tese – a política redistributiva, de determinantes 

eminentemente internos -, a partir do desenvolvimento de modelo que explora os canais 

existentes entre o cenário internacional e o espaço de políticas domésticas. 
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CAPÍTULO 4 

Instituições internacionais e política redistributiva 

 

 O capítulo anterior enfatiza dois motivos fundamentais para a busca, por parte de 

atores domésticos, de “pontos de apoio” internacionais a seus objetivos nos processos 

políticos interno e externo: i)prover respostas a problemas de credibilidade, em cenários 

de ação coletiva com vistas à oferta de bens públicos ou à solução de falhas de mercado, 

ou em cenários de inconsistência intertemporal de preferências; ii)reforçar sua posição 

relativa no jogo político doméstico, o que se aplicaria tanto a atores estatais – que, na 

posição de “iniciadores” de políticas públicas, teriam interesse em minimizar “pontos de 

veto” domésticos – como a grupos privados potencialmente beneficiados pela 

internacionalização de determinados processos políticos.   

Estes dois movimentos caracterizam-se como impactos na “estrutura de 

incentivos” e na “estrutura de representação”, modalidades analíticas que admitem a 

possibilidade de escolha racional de atores sociais domésticos, baseadas em suas 

preferências sobre resultados. São, neste contexto, impactos antevistos e desejados pelos 

“iniciadores”. Em contraste, os impactos sobre “estruturas de identidade” tendem a 

apresentar, em sua origem, movimentos de atores internacionais (organismos 

internacionais, ONGs). Quando, em sua origem, são observadas decisões de atores 

domésticos, seus efeitos processam-se por meio de canais indiretos – a exemplo do 

padrão “bumerangue” em redes de pressão transnacionais 167 - e, usualmente, não 

antecipados – podendo caracterizar-se, sob esta perspectiva, como efeito “colateral” da 

ação de atores domésticos. 

A apreciação teórica da relação entre instituições internacionais e política 

redistributiva – que implica presença e identificação de grupos “perdedores” e 

“ganhadores” no jogo político doméstico – deve basear-se principalmente no segundo 

motivo assinalado (reforço de posição no jogo doméstico). Ao mesmo tempo, deve 

superar a dicotomia entre os motivos específicos das duas categorias de atores – estatais e 

                                                 
167 KECK, Margaret; SIKKINK, Kathryn. Op.cit. p.12. 
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privados - no recurso a instituições internacionais, por meio de síntese analítica que 

reconheça a possibilidade de formação de coalizões domésticas entre atores estatais e 

grupos privados.  

De acordo com esta perspectiva, baixas intensidade e freqüência de políticas 

redistributivas não necessariamente refletiriam preferências do “Estado”, podendo antes 

constituir o resultado de equilíbrio político, no plano doméstico, que bloqueia sua 

implementação. Os “pontos de veto” domésticos podem, neste contexto, assumir distintas 

configurações, contemplando coalizões entre grupos potencialmente prejudicados pela 

redistribuição. Estas coalizões podem restringir-se a grupos privados, ou constituir-se a 

partir da associação entre grupos privados e estatais – este seria o caso, por exemplo, 

quando determinada política gera não somente redistribuição entre grupos privados, 

como também impactos sobre os objetivos específicos e sobre a influência/orçamento 

relativos de grupos que integram o aparato governamental.   

De maneira simétrica, a coalizão “redistributivista” pode ser constituída a partir da 

associação entre grupos privados e governamentais, potencialmente beneficiados pela 

implementação destas políticas. Neste contexto, a existência de normas e de instituições 

internacionais pode ser fator decisivo para assegurar a prevalência da coalizão 

“redistributivista”, com vistas a superar tanto “pontos de veto” à implementação de 

políticas públicas, como problemas de inconsistência intertemporal de preferências 

governamentais – assegurando a continuidade destas políticas ao longo do tempo. 

Para a análise do problema, pode-se elaborar um modelo formal, estruturado a 

partir de um jogo de dois níveis, dinâmico e seqüencial, e que envolve considerações 

sobre três atores: i)o Estado, representação simplificada do “core” governamental 

composto pelos policy initiators; ii)a comunidade internacional, representação 

simplificada de outros Estados, organismos internacionais e organizações não-

governamentais com potencial de influência no jogo político doméstico; e iii)os demais 

grupos domésticos (estatais e privados), viabilizando a constituição de coalizões internas 

favoráveis e contrárias à política redistributiva. 

A presença do “Estado” no rol de atores contemplados pelo modelo está em 

consonância com a posição de destaque que lhe é conferida pela teoria das relações 
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internacionais. De acordo com as visões predominantes no mainstream da disciplina, o 

Estado seria o principal ator nas relações internacionais, com atribuições fundamentais no 

plano decisório. Sob a perspectiva adotada no modelo, caberia ao Estado tomar as 

decisões e dar os passos essenciais no tocante à “abertura” do país ao ambiente normativo 

internacional e à interação com instituições internacionais. Conforme assinalado, o 

“Estado” seria composto pelo núcleo de policy initiators,  o qual compreenderia a chefia 

do Poder Executivo e órgãos da burocracia com atribuições diretas nas áreas temáticas 

específicas sob consideração. 

A presença da “comunidade internacional” entre os atores considerados associa-se 

à “decisão” fundamental sob exame no modelo: a opção de integração ao ambiente 

normativo internacional, por meio da adesão a instrumentos e da interação com 

instituições internacionais. A integração tem como corolário a exposição do Estado a 

ampla gama de atores internacionais, os quais apresentam – em graus variáveis – 

capacidade de oferecer incentivos positivos e negativos à atuação estatal. A “comunidade 

internacional” compreenderia atores estatais – demais Estados, organizações 

internacionais – e não-estatais – organizações não-governamentais, empresas 

multinacionais, entre outros. 

A presença dos “demais grupos domésticos” aproxima o modelo das contribuições 

associadas à teoria liberal das relações internacionais, bem como aos modelos de 

“desagregação” do Estado. Ela decorre, fundamentalmente, da percepção de que o 

processo decisório, em sistemas democráticos, tende a apresentar graus variáveis de 

complexidade e de descentralização, com a existência de múltiplos canais de interação 

entre governo e sociedade civil. Sob esta perspectiva, os “demais grupos domésticos” 

compreenderiam segmentos da burocracia estatal – com atribuições indiretas nas áreas 

temáticas sob consideração –, entidades dos Poderes Legislativo e Judiciário, bem como 

entidades e instituições da sociedade civil – organizações não-governamentais, empresas, 

órgãos de imprensa, entre outros.   

De acordo com a estrutura do jogo, a aceitação, por parte do Estado, de 

compromissos e obrigações internacionais de redistribuição pode estimular ação da 

comunidade internacional em favor da adoção de políticas redistributivas. Pressões 
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podem ser conduzidas por outros Estados, e por órgãos de monitoramento multilateral, os 

quais avaliam relatórios periódicos exigidos dos Estados e podem elevar o tratamento dos 

casos nacionais a instâncias políticas superiores do sistema das Nações Unidas. Também 

podem resultar da ação de organizações não-governamentais, que podem pronunciar-se 

sobre violações de obrigações e de compromissos livremente contraídos, tanto no âmbito 

de organismos internacionais como diretamente aos Estados envolvidos. As pressões e o 

acompanhamento da comunidade internacional geram, por fim, parâmetros para as 

demandas de grupos domésticos por implementação de políticas redistributivas, apoio 

político e material à atuação destes grupos, e fortalecem sua posição relativa no processo 

decisório interno. Tal estrutura é ilustrada pelo diagrama abaixo: 

 

  

 

 

 

  

De acordo com o modelo, o impacto de normas/instituições internacionais sobre o 

jogo doméstico seria observado a partir de quatro canais fundamentais, três dos quais 

seriam os canais de contratação, persuasão e coerção, descritos pela literatura apresentada 

no capítulo anterior. Quarto canal – aqui apresentado - poderia ser denominado de 

mobilização, contemplando, em essência, a consideração de que “pontos de apoio” 

internacionais podem revelar-se decisivos para a configuração relativa de coalizões 

domésticas favoráveis e contrárias a determinadas políticas públicas. Ainda que tenha 

ocorrência limitada no tempo – caso, por exemplo, associada à realização de conferências  

-, a afirmação de normas/instituições internacionais pode gerar momentum político que 

viabiliza a prevalência (ainda que temporária) de determinada coalizão no jogo político 

doméstico. Neste contexto, também possibilita a implementação de políticas que, na 

ausência do “impulso mobilizador” emanado do ambiente internacional, não seriam 

politicamente viáveis.   

   ESTADO 

Grupos domésticos 

COMUNIDADE 
INTERNACIONAL 
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O jogo, retratado no diagrama a seguir, compõe-se de três movimentos. De acordo 

com o primeiro, o “Estado” (E) decide aderir (A) ou não (-A) a  determinado conjunto de 

normas e de instituições internacionais. Deve-se compreender a “adesão” como 

movimento mais amplo de abertura ao sistema internacional e a seu ambiente normativo, 

podendo compreender a adesão a instrumentos formais, o ingresso em organismos 

internacionais e a participação em conferências multilaterais.  

Caso o Estado opte pela integração, a “comunidade internacional” (CI) pode 

realizar (P) ou não (-P) pressão com vistas ao cumprimento, por parte do Estado, de suas 

obrigações internacionais – neste segundo movimento, a “pressão” pode compreender os 

quatro canais de contato, entre os ambientes doméstico e internacional, discutidos 

anteriormente (contratação, coerção, persuasão, mobilização). A natureza e a intensidade 

da “pressão” relacionam-se com o estágio observado no “ciclo de vida” das normas 

internacionais – apresentam implicações particularmente distintas, neste contexto, as 

fases de “emergência das normas” e de “cascada de normas” no “ciclo de vida”. 168 As 

características da pressão também dependem dos fatores ressaltados pela literatura de 

redes de pressão transnacionais: i)características temáticas (relativas à área de atuação da 

RPT); ii)características dos atores (tanto atores-alvo como atores que exercem a pressão); 

iii)estruturas domésticas (estrutura estatal, estrutura social e relações Estado-sociedade); 

iv)estrutura internacional (posição relativa do Estado no sistema internacional e 

características do sistema internacional de governança).  

Observando-se a ocorrência de pressão internacional, o terceiro movimento 

caracteriza-se pela decisão do Estado de implementar (S) ou não (-S) políticas 

redistributivas, em resposta a mudanças no equilíbrio político doméstico. Os principais 

fatores que condicionam esta etapa são aqueles ressaltados pela literatura de 

cumprimento (compliance) das normas internacionais, com particular atenção àqueles 

fatores singularizados, no capítulo anterior, como partes integrantes da “estrutura de 

mediação”: i)estrutura doméstica – organização da autoridade decisória, padrões de 

relação Estado-sociedade, grau de “saliência” doméstica das normas internacionais; 

ii)estrutura internacional – configuração e grau de concentração do sistema internacional; 

                                                 
168 FINNEMORE, Martha; SIKKINK, Kathryn. Op.cit. 
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iii)características das normas internacionais – grau de “legalização” e propriedades 

substantivas das normas; iv)estrutura do problema e da solução.  

 

                                                       E 
                               
                                                     -A                 A 
 

                                                 SQ1                                         CI 
                                              (a2 – x, D)                             
                                                                   -P                   P 
 

                                                          SQ2                                                  E 
                                                       (a2 – y, C) 
                                                                                -S                     S 
 
                                                                         SQ3                                         M 
                                                                          ((a2 – b) –z, B)                ((a1 + b), A) 

                                                         

 

 

 

 

 Assume-se que as preferências do Estado são descritas a partir dos custos e 

benefícios associados aos quatro resultados possíveis, no diagrama acima.  Os 

“benefícios” são definidos a partir de uma função de bem-estar social utilitarista, que 

pondera as utilidades dos diversos indivíduos, e os “custos” variam em função das 

características peculiares do resultado “x” alcançado: 

 

 

               N  

UE(x) =(∑ Ai(x).Ui(x)) – C(x)                                              (1) 

              i=1 
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onde “N” é o número total de indivíduos, “Ai(x)” é o peso conferido pelo 

“Estado”, na avaliação do bem-estar social, à utilidade do indivíduo i (Ui(x)), e “C(x)” é 

o custo para o Estado de cada um dos possíveis resultados. Sendo “x” variável que 

descreve o resultado alcançado no jogo – e que irá depender, portanto, das seqüências 

observadas no processo político (exercício ou não de pressão internacional, 

implementação ou não de política redistributiva, etc.) -, o fato de que a ponderação das 

utilidades individuais depende de “x” abre caminho para a representação formal dos 

impactos do ambiente internacional sobre o processo decisório doméstico.  

Para fins de simplificação, adotam-se as seguintes hipóteses:  

i)os indivíduos somente se diferenciam no tocante às suas preferências pela 

realização ou não da política redistributiva, o que definiria, portanto, a existência de dois 

tipos ideais;  

ii)N=N1+N2, onde N1 e N2 representam, respectivamente, as dimensões das 

coalizões favorável e contrária à política redistributiva;  

iii)as ponderações “Ai(x)” apresentam valores iguais para os indivíduos que 

integram a mesma coalizão – “A1(x)” seria o valor da ponderação para os “N1” 

indivíduos que integram a coalizão redistributiva, e “A2(x)” para a coalizão contrária. 

iv)Ui(x) apresenta valores iguais a 1 e a 0 para as coalizões N1 e N2, 

respectivamente, quando se realiza a política redistributiva, e valores iguais a 0 e a 1 para 

as coalizões N1 e N2, respectivamente, na ausência de política redistributiva.  

A partir das hipóteses acima, conclui-se que o nível de utilidade do Estado, 

quando se realiza a política redistributiva, é igual a N1.A1(x) – C(x), e quando não se 

realiza a política redistributiva é igual a N2.A2(x) – C(x). 

As preferências da “comunidade internacional” também seriam definidas a partir 

de custos e benefícios associados a cada um dos resultados possíveis no “jogo”. Assume-

se, neste contexto, que a comunidade internacional esteja principalmente interessada no 

cumprimento das obrigações do Estado, por meio da implementação de políticas 

redistributivas, o que tornaria o resultado “M” aquele que lhe traz benefícios mais 

amplos. A utilidade da comunidade internacional nos resultados M, SQ3, SQ2 e SQ1 
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seria igual, respectivamente, a “A”, “B”, “C” e “D”, assumindo-se que “A” apresenta 

valor mais alto do que “B”, “C” ou “D”; não haveria, por outro lado, relação definida a 

priori entre B, C e D. 

De acordo com o modelo, apresentam importância central tanto a dimensão das 

duas coalizões como a ponderação conferida pelo Estado às preferências destas coalizões 

(elemento que refletiria, por sua vez, tanto as preferências governamentais próprias como 

o acesso que as coalizões logram obter ao processo decisório interno). Ausente a 

possibilidade de “internacionalização” da questão, haveria equilíbrio com implementação 

da política redistributiva somente se N1.A1>N2.A2. 

A consideração do problema altera-se com a possibilidade, aberta ao Estado, de 

adesão a normas e instituições internacionais, com implicações em matéria de 

redistribuição. A partir desta possibilidade, retratada no diagrama, observa-se a 

configuração de quatro resultados distintos: 

1.Manutenção do status quo (SQ1), situação em que o Estado não se expõe a 

normas internacionais e não implementa políticas redistributivas. A utilidade do Estado 

neste resultado é igual a “a2 - x”. Neste caso, “a2” representa o benefício N2.A2(SQ1), e 

“x” representa o custo C(SQ1). Deve-se ressaltar que “x” retrataria o custo de não adesão, 

isto é, o custo político e diplomático, de origem principalmente sistêmica, em que o 

Estado incorre ao não aderir a normas que já apresentam algum grau de 

internacionalização. Com referência ao “ciclo de vida” das normas, este custo tende a ser 

mais alto na fase da “cascada” do que na fase de emergência das normas, e tende a 

manifestar-se na fase de “negação”, no âmbito do “modelo em espiral” de redes de 

pressão transnacionais. 169 

A título de ilustração, este cenário poderia retratar a situação de um país como a 

Arábia Saudita, que apresenta sistemas político e legal “fechados”, bem como posições 

fortemente defensivas frente  a iniciativas de “interferência” em seus assuntos 

domésticos. A situação de direitos humanos no país é objeto de críticas ocasionais por 

segmentos da comunidade internacional – principalmente organizações não-

                                                 
169 RISSE, Thomas, ROPP, Stephen, SIKKINK, Kathryn. Op.cit. 
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governamentais e mecanismos de monitoramento de direitos humanos -, sem maiores 

conseqüências práticas no ordenamento político e legal do país.   

 

2.Manutenção do status quo associado à inação da comunidade internacional 

(SQ2), caso em que o Estado aceita obrigações e compromissos internacionais, embora 

não se observe pressão da comunidade internacional e tampouco implementação de 

políticas redistributivas. A utilidade do Estado neste resultado é igual a “a2 – y”. Neste 

caso, “a2” representa o benefício N2.A2(SQ2), e “y” representa o custo C(SQ2). Deve-se 

ressaltar que “y” representa o custo “interno” do descumprimento, isto é, o custo (que 

pode apresentar componentes moral, legal e político) em que o Estado incorre, no plano 

doméstico, ao descumprir normas por ele aceitas, mesmo na ausência de pressão 

internacional. Conforme a caracterização da literatura, o componente “y” compreenderia 

os “custos de audiência”.   

A literatura sobre redes de pressão transnacionais salienta fatores que poderiam 

estar na raiz deste padrão de comportamento da comunidade internacional no jogo: baixa 

capacidade de articulação das RPTs, em função de características temáticas de seu objeto 

de atuação e de baixas densidade de atores e conexão entre grupos constituintes; estrutura 

internacional pouco regulada por instituições cooperativas. A literatura sobre 

“compliance” tenderia a ressaltar, por sua vez, desdobramentos nos planos do sistema 

internacional – instabilidade de sistemas multipolares, por exemplo – e características das 

normas internacionais – níveis mais reduzidos de “legalização” (precisão, obrigação e 

delegação). 

A título de ilustração, este cenário poderia retratar a situação de um país como a 

Indonésia, particularmente no período 1968-1997, sob o governo do General Suharto. 

Observou-se, no período, esforço de integração do país ao sistema internacional – e de 

diálogo com as principais instituições internacionais -, com os objetivos de angariar apoio 

externo à estabilidade política e ao desenvolvimento econômico do país, bem como de 

atrair investimentos estrangeiros. No entanto, a “abertura” não se traduziu em mudanças 

significativas no ordenamento doméstico, principalmente no que toca ao sistema político 

e à situação de direitos humanos no país.  
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3.Manutenção do status quo associado à ineficácia da ação internacional 

(SQ3), caso em que a pressão da comunidade internacional, subseqüente à “abertura” do 

Estado ao sistema normativo internacional, não é efetiva o suficiente para induzir a 

implementação de políticas redistributivas. A utilidade do Estado neste caso é igual a 

“(a2 – b) - z”. Neste caso, “a2 - b” representa o benefício N2.A2(SQ3), e “z” representa o 

custo C(SQ3). Mesmo não se mostrando forte o suficiente, a pressão internacional reduz 

o peso conferido pelo Estado às preferências da coalizão “obstrucionista” (pelo montante 

“b”, definido como a sensibilidade das preferências estatais à pressão internacional), por 

meio de dois canais: i.maior influência dos grupos intra-estatais favoráveis a políticas 

redistributivas; ii)canais mais amplos de acesso dos grupos de interesse domésticos pró-

redistribuição ao processo decisório, efeito cuja intensidade reflete o próprio grau de 

organização destes grupos. Por sua vez, o descumprimento de obrigações em um cenário 

de pressão internacional acarreta custos “internos” e “externos” (“z”) para o Estado que 

podem apresentar diversas dimensões (moral, legal, política, diplomática, econômica). 

Supõe-se que o custo “z” – que compreenderia os custos de audiência e de reputação, 

bem como custos decorrentes de sanções formais e informais - seria mais alto do que os 

custos “x” e “y”, e que o custo “x” pode ser maior, menor ou igual ao custo “y”.  

As literaturas sobre redes de pressão transnacionais e sobre “compliance” 

apresentam elementos de interesse para este cenário, salientando fatores relativos à 

natureza do sistema internacional, às características das normas internacionais e, 

principalmente, sobre a configuração de estruturas domésticas. Sob esta perspectiva, a 

eficácia da ação internacional irá depender de fatores como o grau de “saliência” 

doméstica das normas internacionais, definido a partir de elementos como a 

compatibilidade cultural entre a norma internacional e as práticas e percepções nacionais, 

a compatibilidade da norma com os interesses materiais de grupos estatais e sociais 

domésticos, e o grau de incorporação da norma às instituições domésticas.  

Este cenário poderia retratar a situação de um país como o Egito, em sua História 

recente. O país buscou integrar-se ao sistema normativo e interagir com as instituições 

internacionais, e tem sofrido pressões significativas – provenientes de organizações não-
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governamentais e de outros Estados –, tendo por objeto seu sistema político e sua 

situação de direitos humanos. As pressões não se traduzem, contudo, em mudanças no 

ordenamento doméstico.  

 

4.O único resultado em que se verificam mudanças (M) é aquele em que o Estado 

formula e implementa a política redistributiva em resposta a pressões da 

comunidade internacional, por sua vez impulsionadas pela adesão do Estado a normas 

internacionais. A utilidade do Estado neste caso é igual a “(a1 + b)”. Neste caso, “a1 + 

b” representa o benefício N1.A1(M), sendo o custo C(M) igual a 0. Neste resultado, a 

sensibilidade das preferências estatais à pressão internacional é suficientemente alta para 

modificar o equilíbrio político doméstico, novamente por meio de dois canais principais: 

i)maior influência dos grupos intra-estatais favoráveis a políticas redistributivas; ii)acesso 

ampliado dos grupos “redistributivos” ao processo decisório, efeito novamente 

proporcional ao grau de organização destes grupos. A pressão internacional viabiliza 

aumento, no processo decisório, do peso conferido às preferências da coalizão pró-

redistribuição no processo decisório, em montante igual a “b”. Neste contexto, o 

parâmetro “b” sintetizaria o efeito cumulativo dos diversos instrumentos de “pressão” à 

disposição da comunidade internacional: contratação, coerção, persuasão e mobilização.   

Neste resultado, manifestam-se plenamente os efeitos de normas e de instituições 

internacionais, em particular sobre a “estrutura de representação” doméstica. Conforme 

ressaltado no capítulo anterior, trata-se de resultado induzido por esforços de atores 

sociais com vistas a superar obstáculos associados à presença de “pontos de veto” no 

sistema doméstico – motivação principalmente observada em atores estatais -, e com 

vistas a impulsionar sua posição relativa no jogo político doméstico – motivação que se 

associaria principalmente a grupos de interesse privados. Tomando como referência o 

“ciclo de vida” das normas, este resultado seria fundamentalmente associado à fase da 

internalização das normas e, com base no “modelo em espiral” das redes de pressão 

transnacionais, o resultado seria observado nas fases de “status prescritivo” e de 

“comportamento consistente com regras”. Este resultado implicaria, ainda, a existência 

de algum grau de saliência doméstica das normas internacionais.  
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A solução do jogo por indução para trás permite visualizarem-se três 

possibilidades de equilíbrio subjogo perfeito (subgame perfect equilibrium), a 

dependerem das combinações específicas dos parâmetros do modelo. 

 

1. Integração plena (M) 

 

O equilíbrio no ponto M, correspondente ao resultado (A, P, S), é atingido quando 

é satisfeita a seguinte condição: 

 a1 + b > a2 – x                                          (2) 

 

 Quanto maior é o tamanho original da coalizão pró-redistribuição, e mais altos são 

os valores dos parâmetros “b” e “x”, mais alta é a probabilidade de que seja atingido o 

equilíbrio no ponto M, caracterizado pela implementação de políticas redistributivas em 

resposta à pressão da comunidade internacional, por sua vez impulsionada pela exposição 

do Estado ao ambiente normativo internacional.  

 Este resultado pode ser denominado como equilíbrio de integração plena, na 

medida em que alto valor de “x” decorreria de uma significativa pressão sistêmica pela 

adesão a normas internacionais, pressão cujo alcance dependeria de fatores como: grau de 

concentração do sistema internacional (particularmente no tocante ao poder relativo dos 

Estados que integram o regime); grau de disseminação e legitimidade dos princípios e 

regras consagrados nos principais regimes internacionais – ou, de outra forma, presença 

de estrutura internacional significativamente regulada por instituições cooperativas; alta 

capacidade de articulação das redes de pressão transnacionais. Conforme ressaltado, alto 

valor de “b” refletiria elementos como  grau de organização da coalizão doméstica pró-

redistribuição, bem como permeabilidade do processo decisório a pressões internacionais. 

 Em síntese, este resultado seria associado a condições estruturais marcadas pela 

presença de pressão sistêmica expressiva – com redes de pressão organizadas e adesão de 

países “centrais” aos princípios consagrados em regimes internacionais -, e de coalizões 

redistributivas organizadas e originalmente expressivas, no âmbito doméstico.  
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2. Integração incipiente (SQ2) 

 

O equilíbrio no ponto SQ2, correspondente ao resultado (A, -P), é atingido 

quando são simultaneamente satisfeitas três condições: 

 

(a2 – b) – z > a1 + b                                          (3) 

C > B                                                                 (4) 

x > y                                                                  (5) 

 

Quanto mais baixos são os valores dos parâmetros “a1”, “b”, “y”, “z” e “B”, e 

mais altos são os valores dos parâmetros “a2”, “x” e “C”, mais alta é a probabilidade de 

que seja atingido o equilíbrio no ponto SQ2, caracterizado pela manutenção do status quo 

viabilizada pela ausência de pressão da comunidade internacional, a despeito da adesão 

do Estado às normas consagradas em instrumentos internacionais.  

Neste resultado, a possibilidade de “internalização” do regime internacional é 

claramente reduzida: o baixo valor de “b” sinaliza permeabilidade limitada do processo 

decisório doméstico à pressão internacional; e o baixo valor de “y” sinaliza o baixo custo 

de “audiência” associado ao descumprimento das normas internacionais, possivelmente 

em decorrência do baixo grau de “saliência” doméstica daquelas normas. Este resultado 

poderia, ademais, ser fundamentalmente caracterizado equilíbrio de integração incipiente, 

em função de duas considerações: i)o fato de a comunidade internacional preferir o 

resultado SQ2 ao resultado SQ3 (isto é, C > B) implica, em última instância, a percepção 

de custos elevados para o exercício da ação coletiva, o que poderia decorrer, por 

exemplo, da preferência por estratégias de acomodação, que preservam o princípio de 

soberania dos Estados nacionais, sobre estratégias de conflito; ii)a conjugação entre alto 

valor de “x” e baixo valor de “z” implica a presença de pressões mais significativas para 

a adesão ao regime do que para o cumprimento das normas, o que poderia decorrer, por 

exemplo, do fato de o regime ainda se encontrar em fase inicial do “ciclo de vida” das 

normas internacionais. 
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3. O regime contestado (SQ1) 

 

O equilíbrio no ponto SQ1, correspondente ao resultado (-A), é atingido quando é 

satisfeito algum dos três conjuntos de condições: 

 

a2 – x > a1 + b > (a2 – b) - z                                          (6) 

(a2 – b) – z > a1 + b; C > B; y > x                                  (7) 

(a2 – b) – z > a1 + b; B > C                                            (8) 

 

 

Dessa forma, são três as possíveis distribuições dos valores dos parâmetros que 

permitem atingir-se o equilíbrio SQ1. De acordo com as condições expressas em (6), 

quanto mais baixos são os valores dos parâmetros “a1” e “x”, e mais alto o valor do 

parâmetro “z” (havendo ambigüidade com relação aos valores de “a2” e de “b”), mais 

alta é a probabilidade de que seja atingido o equilíbrio no ponto SQ1, caracterizado pela 

manutenção do status quo, a despeito da existência de regime internacional, a que o 

Estado decide não aderir. De acordo com (7), a probabilidade do equilíbrio em SQ1 

aumenta quanto mais baixos são os valores de “a1”, “b”, “z”, “B” e “x”, e quanto mais 

altos os valores de “a2”, “C” e “y”. De acordo com (8), o equilíbrio em SQ1 é mais 

provável quanto mais baixos são os valores de “a1”, “b”, “z” e “C”, e quanto mais altos 

os valores de “a2” e “B”. 

As condições descritas em (6) representam situação em que existe regime capaz 

de gerar custos significativos em caso de descumprimento das normas, ao mesmo tempo 

em que se verificaria baixa pressão sistêmica em prol da adesão ao regime – e, portanto, 

prevalência do equilíbrio  doméstico original, caracterizado pela dominância da coalizão 

contrária à redistribuição. Este seria o caso típico de regimes que, embora possam 

apresentar estruturas normativas “profundas” e alto grau de legalização, apresentariam 

limitadas possibilidades de universalização, em função de algumas possíveis condições: 
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i)constituição do regime com vistas à oferta de bens públicos “regionais”; ii)percepção de 

problemas, no plano da legitimidade, no tocante à substância das normas ou ao 

funcionamento do regime – isto poderia ocorrer quando as normas consagradas no regime 

apresentam saliência doméstica para grupo limitado de países,  possivelmente unidos pela 

presença de interesses comuns ou de base cultural comum (conforme as considerações da 

Escola Inglesa). 

As condições expressas em (7) representam situação em que as condições 

domésticas são pouco favoráveis a pressões internacionais, uma vez que o processo 

decisório apresenta limitada permeabilidade a pressões (baixo “b”) e a coalizão 

“obstrucionista” prevalece no jogo político interno. O regime padeceria, ainda, de 

deficiências significativas, uma vez que seria baixa a capacidade de pressão sistêmica em 

prol da abertura ao sistema normativo internacional (baixo “x”), seria limitada a 

capacidade de imposição de custos em caso de descumprimento das normas (baixo “z”), e 

seria alto o custo associado ao exercício da ação coletiva (C > B). O regime se 

apresentaria, portanto, em descompasso tanto com a realidade estrutural do sistema 

internacional como com o equilíbrio político observado nas esferas nacionais.  

As condições expressas em (8) apresentam elementos em comum com o equilíbrio 

retratado em (7), uma vez que novamente se trata de situação em que as condições 

domésticas são pouco favoráveis a pressões internacionais: o processo decisório 

apresenta limitada permeabilidade a pressões (baixo “b”), além de a coalizão 

“obstrucionista” prevalecer no jogo político interno. A diferença observada seria a 

presença de baixo custo de exercício da ação coletiva (B > C), o que, no entanto, seria 

contrabalançado pela baixa capacidade de imposição de custos em caso de 

descumprimento das normas (baixo “z”), a exemplo do caso anterior. 

De maneira geral, o equilíbrio SQ1 representa a situação de regimes que 

apresentam baixa capacidade de pressão sobre jogos políticos domésticos, seja no tocante 

à atração de Estados para a órbita de seus sistemas normativos (parâmetro “x”), seja no 

tocante à capacidade de imposição de custos em caso de descumprimento de normas 

(parâmetro “z”). O equilíbrio reflete, ademais, a realidade de Estados cujo processo 

decisório ainda apresenta baixa permeabilidade aos canais de influência e de pressão da 
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comunidade internacional. Os sistemas normativos cobertos por SQ1 constituem, nesse 

sentido, regimes “contestados”, cujos funcionamento e eficácia apresentam claras 

limitações. 

 O modelo apresentado pode aplicar-se a cenário específico de manifestação da 

pobreza em países de renda média, com sistemas políticos democráticos e sociedades 

desiguais, nos quais a incidência de pobreza não decorre de insuficiência de recursos, 

antes emanando de equilíbrio político alcançado que dificulta a condução de políticas 

redistributivas, no âmbito doméstico, favoráveis aos interesses de grupos socialmente 

vulneráveis. Ao mesmo tempo, procura captar  dificuldades subjacentes à implementação 

de políticas redistributivas em países desenvolvidos, caracterizados pela presença de 

níveis elevados de renda per capita, de sistemas democráticos consolidados e de níveis 

limitados de desigualdade de renda e de riqueza. Neste tipo de sociedade, o modelo 

apresentado poderia apresentar interesse particular para o estudo do que se poderia 

denominar “economia política” da ajuda oficial ao desenvolvimento: a relação entre 

pressão internacional e a configuração de equilíbrios domésticos que viabilizam 

iniciativas ambiciosas, destinadas à transferências de recursos internos com vistas a  

beneficiar projetos de combate à pobreza em países em desenvolvimento.  

 Neste contexto, os próximos capítulos serão dedicados ao estudo de casos 

relativos à “economia política” da redistribuição, baseados no arcabouço teórico 

desenvolvido neste capítulo, que enfatiza os canais de transmissão entre o sistema 

normativo internacional e processos decisórios internos. Serão apresentados dois casos 

que têm por referência o ambiente econômico e social de países em desenvolvimento – o 

impacto de normas e instituições internacionais sobre a implementação de políticas de 

combate à fome e ao racismo no Brasil -, e um estudo de caso centrado na realidade de 

países desenvolvidos – o impacto de instituições internacionais sobre a implementação de 

políticas de ajuda ao desenvolvimento no Reino Unido. 
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CAPÍTULO 5 
 

Política doméstica e assistência ao desenvolvimento:  

o Reino Unido sob a égide do Novo Trabalhismo 

 

 

 Este capítulo pretende analisar a confluência entre os ambientes políticos 

doméstico e internacional, na origem de experiência redistributiva concreta, à luz dos 

determinantes e considerações apresentados no modelo desenvolvido no capítulo anterior. 

O estudo de caso apresentado neste capítulo baseia-se em modelo de sociedade, realidade 

política doméstica e período bem delimitados: a política de assistência oficial ao 

desenvolvimento do Reino Unido, no período 1997-2005, implementada pelo Governo 

trabalhista liderado pelo Primeiro-Ministro Tony Blair.  

 O caso desenvolvido apresenta as seguintes características: i)implementação de 

política redistributiva que implica transferência internacional de recursos, normalmente 

tendo como origem  sociedade caracterizada por elevado nível de desenvolvimento, e 

tendo como destino(s) sociedade(s) caracterizada(s) por nível reduzido de 

desenvolvimento relativo – trata-se de ação política que tende a  distribuir custos e 

benefícios para grupos sociais baseados em distintos países; ii)implementação de política 

redistributiva no âmbito de sociedade desenvolvida, caracterizada por elevado nível de 

renda per capita, presença de sistema político maduro e canais de representação definidos 

para grupos sociais domésticos; iii)condução de programa redistributivo em período de 

relativa continuidade no sistema político doméstico, caracterizado pelo retorno do Partido 

Trabalhista ao Governo britânico, com base em programa político centrado em promoção 

conjunta de justiça social e  de reformas econômicas – o período analisado 

compreenderia o Governo britânico sob a égide do Novo Trabalhismo (“New Labour”), 

particularmente identificado com a liderança do Primeiro-Ministro Tony Blair. 

 O capítulo está dividido em cinco seções: redistribuição e assistência britânica ao 

desenvolvimento; breve histórico da política britânica de assistência ao desenvolvimento; 

a política britânica de assistência ao desenvolvimento entre 1997 e 2005; ambiente 
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internacional, atores sociais e instituições; interpretação da experiência britânica de 

redistribuição internacional. 

 

1) A assistência britânica ao desenvolvimento como instrumento de 

redistribuição 

 

 O exame da política britânica de assistência oficial ao desenvolvimento (AOD), 

como instrumento de redistribuição, tem como ponto de partida a tabela reproduzida 

abaixo. 
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ASSISTÊNCIA OFICIAL AO DESENVOLVIMENTO 

Reino Unido e países do DAC (1970-2005) 

  

P a ís e s  d o  D A C  

(O C D E )

A n o V A LO R P a rtic ip a ç ã o  n o  P IB P a rtic ip a ç ã o  n o  P IB

(m ilh õ e s  d e  lib ra s ) (% ) M é d ia  (% )

1 9 7 0 1 8 6 0 ,3 6 0 ,3 4

1 9 7 1 2 3 1 0 ,4 0 0 ,3 5

1 9 7 2 2 4 3 0 ,3 8 0 ,3 3

1 9 7 3 2 4 6 0 ,3 4 0 ,3 0

1 9 7 4 3 0 7 0 ,4 0 0 ,3 4

1 9 7 5 3 8 8 0 ,3 9 0 ,3 6

1 9 7 6 4 8 7 0 ,3 9 0 ,3 3

1 9 7 7 6 3 8 0 ,4 4 0 ,3 3

1 9 7 8 7 6 3 0 ,4 6 0 ,3 5

1 9 7 9 1  0 1 6 0 ,5 1 0 ,3 5

1 9 8 0  7 9 7 0 ,3 5 0 ,3 8

1 9 8 1 1  0 8 1 0 ,4 3 0 ,3 5

1 9 8 2 1  0 2 8 0 ,3 7 0 ,3 8

1 9 8 3 1  0 6 1 0 ,3 5 0 ,3 6

1 9 8 4 1  0 7 0 0 ,3 3 0 ,3 5

1 9 8 5 1  1 8 0 0 ,3 3 0 ,3 5

1 9 8 6 1  1 8 5 0 ,3 1 0 ,3 5

1 9 8 7 1  1 4 2 0 ,2 8 0 ,3 5

1 9 8 8 1  4 8 5 0 ,3 2 0 ,3 4

1 9 8 9 1  5 7 8 0 ,3 1 0 ,3 2

1 9 9 0 1  4 8 5 0 ,2 7 0 ,3 3

1 9 9 1 1  8 1 5 0 ,3 2 0 ,3 3

1 9 9 2 1  8 4 8 0 ,3 1 0 ,3 3

1 9 9 3 1  9 4 5 0 ,3 1 0 ,3 0

1 9 9 4 2  0 8 9 0 ,3 1 0 ,3 0

1 9 9 5 2  0 2 9 0 ,2 9 0 ,2 7

1 9 9 6 2  0 5 0 0 ,2 7 0 ,2 5

1 9 9 7 2  0 9 6 0 ,2 6 0 ,2 2

1 9 9 8 2  3 3 2 0 ,2 7 0 ,2 3

1 9 9 9 2  1 1 8 0 ,2 4 0 ,2 4

2 0 0 0 2  9 7 4 0 ,3 2 0 ,2 2

2 0 0 1 3  1 7 9 0 ,3 2 0 ,2 2

2 0 0 2 3  2 8 1 0 ,3 1 0 ,2 3

2 0 0 3 3  8 4 7 0 ,3 4 0 ,2 5

2 0 0 4 4  3 0 2 0 ,3 6 0 ,2 6

2 0 0 5 5  9 1 6 0 ,4 7 0 ,3 3

F o nte : D f id . In te rna tio n a l S ta tis tic s  2 0 0 6 .

R e in o  U n id o
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O exame do fluxo de assistência do Reino Unido, medido em percentuais do 

Produto Interno Bruto, revela a existência de ao menos quatro fases entre os anos de 1970 

e 2005 170.  A primeira fase, nos anos 70 – e, particularmente, entre os anos de 1974 e 

1979 -, seria caracterizada por elevação da ajuda britânica ao desenvolvimento, tanto em 

termos absolutos como em participação no PIB. A razão AOD/PIB do Reino Unido 

superou sistematicamente a média registrada no âmbito dos 22 países membros do 

Comitê de Assistência ao Desenvolvimento da OCDE (DAC), que se manteve 

relativamente estável ao longo da década. Esta trajetória divergente foi particularmente 

pronunciada no ano de 1979 – naquele ano, as razões AOD/PIB do Reino Unido e da 

média do DAC atingiram, respectivamente, 0,51% e 0,35%. 

A segunda fase, compreendida  entre  1980 e 1992, caracterizou-se pela redução 

da ajuda oficial ao desenvolvimento e por sua manutenção em patamar mais baixo - 

0,32%  do  PIB  britânico, em média -,  em linha com o comportamento e o nível médio 

de AOD no âmbito dos países membros do DAC. A terceira fase, entre os anos de 1993 e 

1999, caracterizou-se por queda relativa adicional (e  também  absoluta,  em  alguns 

anos) da AOD, que atingiu  0,24%  do  PIB  britânico em 1999, novamente à semelhança 

dos desdobramentos  no  âmbito  do DAC, marcados por queda ainda mais  significativa  

nos  níveis  relativos  de  ajuda  ao   desenvolvimento.  

A quarta fase, observada a partir de 2000, é caracterizada  por  recuperação  

notável  da  AOD   britânica,  que  atingiu  0,47% do PIB em 2005, desta vez em 

descompasso  com  a  tendência  de  estagnação observada nos países do DAC – à 

exceção de 2005, que registrou aumento significativo de AOD também no âmbito do 

DAC. Pode-se constatar que, a partir de 1993, a AOD relativa do Reino Unido tem 

sistematicamente  superado a média de  ajuda  ao  desenvolvimento  dos  países  do  

DAC, tendência que se aprofundou a partir do ano 2000 e que atingiu patamar 

especialmente significativo em 2005 – naquele ano, as razões AOD/PIB do Reino Unido 

e da média do DAC atingiram, respectivamente, 0,47% e 0,33%. 

Esta sucessão de fases pode ser observada no diagrama a seguir: 

                                                 
170UNITED KINGDOM. Department for International Development. Statistics on International 
Development 2001/02 – 2005/06.  London, 2006. 
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Em julho de 2004, o Governo britânico anunciou que a AOD britânica será 

continuamente elevada, em termos absolutos e relativos, até atingir 0,7% do PIB, no ano 
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referentes a 2005 situam o Reino Unido como o terceiro  maior  contribuinte de AOD,  

em  termos absolutos (atrás de Estados Unidos e Japão), havendo superado, naquele ano, 

o volume contribuído pela França e  havendo superado, desde 2004, o volume de AOD 

da Alemanha. Em termos relativos (razão AOD/PIB), o Reino Unido atingiu, em 2005, a 

posição de sexto maior contribuinte, juntamente com a França e a Finlândia. A trajetória 

recente da AOD britânica, em comparação com a AOD de outros países doadores, é 

apresentada na tabela abaixo. 

 

AJUDA OFICIAL AO DESENVOLVIMENTO 

Países membros do DAC – 2002/2005 

 

Libras Participação Libras Participação Libras Participação Libras Participação

País (milhões) no PIB (%) (milhões) no PIB (%) (milhões) no PIB (%) (milhões) no PIB (%)

Austrália   659 0,26  746           0,25   797 0,25   916 0,25

Áustria   347 0,26  309           0,20   370 0,23   854 0,52

Bélgica   714 0,43 1 135         0,60   799 0,41  1 087 0,53

Canadá  1 337 0,28 1 244         0,24  1 418 0,27  2 052 0,34

Dinamarca  1 095 0,96 1 071         0,84  1 112 0,85  1 159 0,81

Finlândia   308 0,35  342           0,35   357 0,35   494 0,47

França  3 657 0,38 4 442         0,40  4 623 0,41  5 533 0,47

Alemanha  3 549 0,27 4 155         0,28  4 111 0,28  5 454 0,35

Grécia   184 0,21  222           0,21   254 0,23   294 0,24

Irlanda   265 0,40  308           0,39   331 0,39   381 0,41

Itália  1 554 0,20 1 490         0,17  1 343 0,15  2 780 0,29

Japão  6 187 0,23 5 438         0,20  4 860 0,19  7 207 0,28

Luxemburgo   98 0,77  119           0,81   129 0,83   145 0,87

Países Baixos  2 225 0,81 2 433         0,80  2 294 0,73  2 823 0,82

Nova Zelândia   81 0,22  101           0,23   116 0,23   151 0,27

Noruega  1 130 0,89 1 251         0,92  1 200 0,87  1 527 0,93

Portugal   215 0,27  196           0,22   563 0,63   202 0,21

Espanha  1 141 0,26 1 201         0,23  1 330 0,24  1 718 0,29

Suécia  1 327 0,83 1 470         0,79  1 485 0,78  1 804 0,92

Suíça   626 0,32  796           0,39   843 0,41   974 0,44

Reino Unido  3 282 0,31 3 847         0,34  4 302 0,36  5 916 0,47

Estados Unidos  8 858 0,13 9 994         0,15  10 753 0,17  15 104 0,22

DAC TOTAL  38 839 0,23 42 308       0,25 43 390      0,26  58 573 0,33

Fonte: Dfid. International Statistics 2006.

20052002 2003 2004
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 Pode-se constatar, a partir dos elementos apresentados, claro impulso de elevação 

da ajuda britânica ao desenvolvimento no período sob o Governo do “Novo 

Trabalhismo”, tanto em termos absolutos – levando o país a superar as posições de 

França e Alemanha no rol de países doadores – como em termos relativos – levando o 

país a superar, com margem crescente, a média de AOD/PIB registrada pelos países 

membros do DAC.  

O alcance do esforço redistributivo torna-se ainda mais nítido, à luz das seguintes 

considerações: i)a razão AOD/PIB elevou-se de 0,26% para 0,47% - uma vez que o 

crescimento do PIB do Reino Unido foi relativamente alto (superior à média européia), 

isto significa que o crescimento absoluto da AOD foi ainda mais significativo, em 

comparação com o desempenho de outros países doadores; ii)o crescimento registrado 

corresponde, em termos relativos, a crescimento de 80% na razão AOD/PIB; 

iii)historicamente, os países doadores têm demonstrado dificuldade em elevar suas razões 

AOD/PIB, em direção a metas internacionais (0,7%), mesmo em horizonte de décadas.  

O compromisso firmado pelo Governo trabalhista de atingir a meta (AOD/PIB) de 

0,7% tende a contribuir para a consolidação desta tendência, e para realçar o esforço 

redistributivo realizado no período. As próximas seções do capítulo buscarão apresentar e 

discutir a realidade política, nos âmbitos doméstico e internacional, que viabilizou este 

processo. 

 

 

2) Breve histórico da política britânica de ajuda oficial ao 

desenvolvimento 

 

 Apresentação dos princípios que nortearam a condução da política britânica de 

ajuda oficial ao desenvolvimento poderia basear-se na consideração de quatro fases 



 134

relativamente distintas: o período entre 1929 e 1960; o período entre 1960 e 1979; o 

período entre 1979 e 1997; e o período desde 1997. 171 

 O primeiro período caracteriza-se pela condução da política no arcabouço de 

relações coloniais, tendo como marco o “Colonial Development Act”, de 1929. O 

instrumento tinha como propósito fundamental a promoção das atividades industriais e 

comerciais do Reino Unido, e a conseqüente redução do desemprego no país. 

Estabeleceu, para tanto, Fundo de Desenvolvimento Colonial, destinado a apoiar 

programas agrícolas e industriais nas colônias que tivessem o potencial de promover as 

atividades comerciais e industriais baseadas no Reino Unido.   

Os fluxos de assistência do Reino Unido às colônias registraram aumento 

significativo a partir de 1940, em resposta, sobretudo, ao cenário de conflitos e distúrbios 

sociais, entre 1935 e 1938, observado nas colônias de Trinidad, Barbados e Jamaica. O 

ano de 1940 foi marcado pela promulgação do “Colonial Development and Welfare Act”, 

instrumento que integrou a promoção do bem-estar dos povos coloniais ao conjunto de 

objetivos da política de assistência ao desenvolvimento. 

Nova tendência da política britânica de AOD foi observada no imediato pós-

guerra, com a decisão do então Governo trabalhista em prestar assistência mais 

significativa ao desenvolvimento das colônias. Em 1945, a promulgação do “Colonial 

Development and Welfare Act” possibilitou aumento substantivo no fluxo de AOD, 

projetado para o período compreendido pelos 10 anos seguintes. O compromisso de 

contribuições ao longo de período mais amplo tinha como propósito viabilizar às 

administrações coloniais o planejamento de programas sociais e agrícolas, bem como de 

obras públicas mais complexas. Estas diretrizes receberam novo impulso com o a 

promulgação, em 1947, do “Overseas Resources Act”, que estabeleceu duas corporações 

de assistência ao desenvolvimento – “Colonial Development Corporation” e “Overseas 

Food Corporation” -, com o objetivo de possibilitar “...speedier and more widespread 

development of our territories overseas for the benefit of the Colonial peoples, whose low 

standard of living can only be raised by greater use of their natural resources”. A 

                                                 
171 BARDER, Owen. Reforming Development Assistance: lessons from the UK experience. Center for 
Global Development. Working Paper N. 70, 2005. 39p. 
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promulgação dos dois instrumentos, em 1945 e 1947, teria contribuído para reduzir o 

peso dos interesses diretos do Reino Unido no desenho e implementação de suas políticas 

de assistência ao desenvolvimento. 172 

O segundo período das políticas britânicas de assistência ao desenvolvimento – 

1960 a 1979 – teve dois condicionantes fundamentais: i)a implementação bem-sucedida 

do Plano Marshall na Europa, conferindo impulso tanto à noção de que combinação 

equilibrada entre fluxos de capital e assistência técnica poderia criar condições para 

rápido progresso econômico, como ao estabelecimento da Organização para Cooperação 

e Desenvolvimento Econômico (OCDE) – e, particularmente, do Comitê de Assistência 

ao Desenvolvimento (DAC) no âmbito da Organização; ii)o processo de descolonização, 

que teria gerado contingente expressivo de novos e pobres países independentes, e criado 

obstáculos políticos à prática “metropolitana” de restringir a assistência às colônias 

remanescentes. Neste contexto, o Governo britânico decidiu, em 1958, estender suas 

políticas de assistência a ex-colônias que integrassem a “Commonwealth”, bem como a 

alguns outros países. 

Marco do período foi a criação, por parte do Governo trabalhista vigente entre 

1964 e 1970, de Ministério para o Desenvolvimento Externo – independente com relação 

às prioridades do “Foreign Office”, e acumulando funções anteriormente distribuídas por 

diferentes órgãos -, com a atribuição de elaborar e executar todos os aspectos da política 

britânica de desenvolvimento. O Governo publicou, em 1965, “White Paper” que 

justificou a assistência ao desenvolvimento com base em considerações morais e nos 

interesses de longo-prazo do Reino Unido, e segundo o qual deveriam ser maximizados 

os impactos da assistência sobre o desenvolvimento, a partir de esforço conjunto que 

viabilizasse a identificação das reais necessidades dos países beneficiados. 

A despeito das expectativas geradas, o fluxo britânico de ajuda ao 

desenvolvimento observou aumento modesto no período – o que resultou, parcialmente, 

de restrições nas contas fiscais e externas – e, a partir de 1967, o titular da pasta de 

desenvolvimento deixou de integrar o Gabinete do Primeiro-Ministro (“Cabinet”), o que 

reduziu significativamente seu grau de influência na máquina governamental. Observou-

                                                 
172 BARDER, Owen. Op.cit. p.4. 
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se continuidade destas tendências com o retorno do Partido Conservador ao poder (1970-

1974), período marcado pela incorporação do Ministério para o Desenvolvimento 

Internacional na estrutura do “Foreign Office”. Embora mantendo políticas, estrutura e 

equipe anteriores, o órgão foi renomeado “Administração para o Desenvolvimento 

Exterior”, e sua titularidade passou a ser exercida por Subsecretário do “Foreign Office”, 

subordinado ao Ministro das Relações Exteriores.  

Ao retornar ao Governo, em 1974, o Partido Trabalhista restabeleceu o Ministério 

para o Desenvolvimento Exterior, embora seu titular não tivesse assento no Gabinete do 

Primeiro-Ministro – o que limitava, na prática, o poder de influência governamental da 

pasta, a despeito de sua separação técnica e independência administrativa perante o 

“Foreign Office”. Marco importante da gestão trabalhista (1974-79) foi a publicação, em 

1975, do “White Paper” “The Changing Emphasis of Britain’s Aid Policies: more help 

for the poorest”, que conferiu prioridade à “focalização” da assistência britânica no alívio 

da pobreza e nas necessidades dos países menos desenvolvidos, muitos dos quais 

prejudicados pelo aumento observado nos preços do petróleo, por crises no setor 

alimentício e por deterioração em seus termos de troca. 

Importante limitação do White Paper teria sido a manutenção de restrições ao 

dispêndio da ajuda britânica com fornecedores locais, o que teria gerado distorções na 

seleção de projetos, privilegiando iniciativas com elevada participação de fornecedores 

britânicos. Distorções do gênero teriam sido aprofundadas a partir de 1977, ano marcado 

pela introdução do “Aid and Trade Provision” (ATP), em resposta a pressões do setor 

privado britânico e do Ministério da Indústria e Comércio, por sua vez inspiradas em 

programa semelhante adotado na França e reforçadas por dificuldades observadas no 

balanço de pagamentos. O ATP possibilitou integração, no Reino Unido, entre fluxos de 

assistência e créditos não-concessionais a exportações, e o condicionamento de ambos à 

aquisição de bens e serviços britânicos.  

Neste período do Governo trabalhista, o Ministério de Assistência ao 

Desenvolvimento manteve independência institucional e desenvolveu agenda política 

ambiciosa, ao mesmo tempo em que os fluxos britânicos de ajuda ao desenvolvimento 

registraram aumento significativo – de 0,37% para 0,51% do PIB -, a despeito de 
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dificuldades nas contas fiscais. O Ministério defrontou-se, no entanto, com dificuldades 

para exercer influência no conjunto do Governo, e não conseguiu impedir que os 

programas de ajuda fossem distorcidos por objetivos comerciais. 173 

A exemplo do que ocorreu no período 1970-74, o retorno dos conservadores ao 

poder em 1979, com a Primeira-Ministra Margaret Thatcher, foi novamente marcado pela 

decisão de subordinar, administrativamente, a política britânica de assistência ao 

desenvolvimento ao “Foreign Office”. A unidade responsável pela formulação e 

implementação da política de assistência – “Overseas Development Administration” 

(ODA) – retornou à estrutura do “Foreign Office”, sendo representada no Gabinete do 

Primeiro-Ministro, indiretamente, pelo Secretário de Estado das Relações Exteriores. 

Em 1980 foi promulgado novo instrumento – “Overseas Development and 

Cooperation Act” -, que reafirmou o poder discricionário do Governo para utilizar os 

fundos de assistência para amplo conjunto de objetivos. Embora o Governo conservador 

não tenha publicado “White Paper” sobre assistência ao desenvolvimento, observou-se 

significativa reorientação das diretrizes a regerem a política britânica, sobretudo em três 

vertentes:  

i)instrumentalização da política britânica de assistência ao desenvolvimento, com 

presença mais ostensiva de objetivos políticos, industriais e comerciais a definir a 

alocação dos recursos de AOD – registraram-se, em particular, expansão significativa da 

“Aid and Trade Provision”, implementação de projetos de ajuda bilateral com o objetivo 

de apoiar a produção britânica em setores como aço, aeronaves e helicópteros, e maior 

disposição governamental em promover objetivos do Reino Unido em matéria de política 

externa; 

ii)preferência conferida a canais bilaterais de assistência, relativamente à ajuda 

canalizada por meio de instituições multilaterais; 

iii)redução no orçamento de ajuda ao desenvolvimento, com queda significativa 

na razão AOD/PIB, e redução marcante nos recursos humanos empregados, no Reino 

Unido e em outros países, pelo “Overseas Development Administration” – a despeito da 

                                                 
173 BARDER, Owen. Op.cit. p.9. 
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prioridade conferida à ajuda bilateral, a queda orçamentária concentrou-se 

particularmente naquele segmento, em função de dificuldades naturais em eventual 

renegociação de compromissos acordados no âmbito multilateral.  

Embora estas tendências tenham caracterizado, de modo geral, as políticas 

conduzidas pelo Governo conservador no período 1979-1997, observou-se progressiva 

moderação da primeira tendência – instrumentalização da política de assistência –, a 

partir de fins dos anos 80. Este movimento resultou, por sua vez, da confluência de três 

processos distintos: 

i)enfraquecimento progressivo de considerações relativas ao balanço de 

pagamentos na definição dos princípios da política britânica de assistência ao 

desenvolvimento, principalmente a partir da abolição de controles cambiais, em 1979; 

ii)redução do peso conferido aos objetivos de política externa na alocação dos 

recursos de AOD, a partir dos desenvolvimentos sistêmicos associados ao fim da Guerra 

Fria, e elevação do perfil de temas como democracia e boa governança; 

iii)promulgação, em 1994, de sentença judicial contrária à utilização de recursos 

de AOD para fins comerciais, em reação ao episódio da “Represa de Pergau”.174 

Estes fatores traduziram-se, em termos práticos, em menor disposição do Governo 

conservador em instrumentalizar a política de assistência ao desenvolvimento, com o 

intuito de promover as exportações britânicas – estima-se que aproximadamente 50% do 

programa britânico de assistência ao desenvolvimento, durante os anos 80, era “atrelado” 

à aquisição de bens e serviços de origem no Reino Unido, proporção que se reduziu 

progressivamente, atingindo 15% no ano de 1996. 175 

A moderação observada na vertente “instrumentalização” não apresentou, no 

entanto, alcance suficiente para neutralizar a tendência de redução no fluxo britânico de 

AOD, pronunciada em termos relativos – a razão AOD/PIB declinou de 0,51%, em 1979, 

                                                 
174 O episódio da “Represa de Pergau”  constituiu crise política que atingiu o Governo britânico, em 1994, 
baseada em operação de venda de armas para o Governo da Malásia, em 1988, com contrapartida parcial na 
forma de fluxos de AOD para aquele país. A assistência britânica foi direcionada para a construção da 
represa e usina hidrelétrica de Pergau – projeto de interesse comercial de empresas britânicas -, cuja 
estrutura desfavorável, em matéria de custos, se tornou progressivamente visível nos anos posteriores.  
175 BARDER, Owen. Op.cit., p.10. 
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para 0,26%, em 1996 -, mas também observada, em alguns anos, em termos absolutos. 

Esta tendência, que teria efetivamente caracterizado a política de assistência ao 

desenvolvimento do Governo conservador no período, apresenta notável reversão na 

etapa subseqüente - objeto da próxima seção -, caracterizada pela implementação de 

políticas, sob a égide do Partido Trabalhista, com propriedades eminentemente 

redistributivistas. 

 

3) A política de assistência ao desenvolvimento do “Novo Trabalhismo”  

 

 O exame da política de assistência ao desenvolvimento implementada pelo 

Governo trabalhista, a partir de 1997, pode ser realizado com base na consideração de 

três etapas: criação do Departamento para o Desenvolvimento Internacional – DFID; 

definição dos princípios de política; implementação de iniciativas nos campos da ajuda ao 

desenvolvimento e do alívio da dívida externa de países em desenvolvimento. 

 

3.1 - Criação do Departamento para o Desenvolvimento Internacional – DFID 

 

 O longo período de ausência do Governo, por parte do Partido Trabalhista, teria 

sido um dos fatores a induzir esforço deliberado de “modernização” da imagem e da 

agenda política do Partido, sob a alcunha de “Novo Trabalhismo”. Este esforço seria 

centrado na promoção do binômio eficiência – eqüidade, com o compromisso de 

implementação de reformas econômicas, e a superação da tradicional associação do 

Partido a agenda centrada em elevação de tributos e de dispêndio público. 

 No plano da política externa, os prolongamentos do episódio relativo à “Represa 

Pergau” teriam contribuído para realçar, no âmbito do Partido, atenção às conseqüências 

negativas de conexões entre setor privado – especialmente no caso de exportadores de 

armas – e condução de políticas públicas. Este impulso – visível no esforço de 

“desassociação” entre assistência ao desenvolvimento e aquisição de produtos britânicos 
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– teria culminado na afirmação, por parte do Secretário de Estado Robin Cook, dos 

fundamentos que regeriam a “política externa ética” do Governo trabalhista, com forte 

componente de promoção dos direitos humanos. 176 

 Robin Cook teve participação importante nos “primórdios” da política “novo-

trabalhista” de assistência ao desenvolvimento, ao presidir Comissão do Partido – 

intitulada “Britain in the World” -, com o mandato de examinar a agenda trabalhista em 

grupo amplo de temas internacionais, compreendendo política externa, segurança e 

desenvolvimento. Conduzindo suas atividades no período 1994 – 1996 (com o Partido 

ainda na oposição), a Comissão recomendou a criação de Ministério independente, com 

responsabilidade sobre o amplo conjunto de temas afetos ao desenvolvimento 

internacional – e distribuídos por distintos órgãos governamentais -, e capaz de conferir 

prioridade à realidade dos países mais pobres, e menor peso a considerações comerciais e 

estratégicas, na definição de suas políticas.  

 Estas recomendações integraram o Manifesto do Partido Trabalhista para as 

eleições de 1997, que também explicitou a percepção do Partido sobre a natureza da 

agenda internacional de desenvolvimento, e adiantou prioridades que seriam 

amadurecidas e implementadas posteriormente. Sob esta perspectiva, os trechos abaixo 

apresentam interesse particular:177 

 

“Labour believes that we have a clear moral responsibility to help combat 
global poverty. In government we will strengthen and restructure the 
British aid programme and bring development issues back into the 
mainstream of government decision-making. A Cabinet minister will lead a 
new department of international development. 

We will shift aid resources towards programmes that help the poorest 
people in the poorest countries. We reaffirm the UK’s commitment to the 
0.7 per cent UN aid target and in government Labour will start to reverse 
the decline in UK aid spending. 

We will support further measures to reduce the debt burden borne by the 
world’s poorest countries and to ensure that developing countries are given 
a fair deal in international trade”.  

                                                 
176 WHEELER, Nicholas J.; DUNNE, Tim. Good International Citizenship: a third way for British foreign 
policy. International Affairs. Vol.74, n.4, p.847-870, 1998. 
177 LABOUR PARTY. New Labour Because Britain Deserves Better. London, 1997. 
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 À luz destes antecedentes, compreende-se que importante iniciativa do Partido 

trabalhista no campo da assistência ao desenvolvimento, ao assumir o Governo britânico 

em 1997, foi anunciar o restabelecimento de Ministério independente, com 

responsabilidade pela matéria: Departamento para o Desenvolvimento Internacional – 

DFID -, chefiado por Ministro de Estado com participação no Gabinete do Primeiro-

Ministro Tony Blair. O novo Ministério, liderado por Clare Short – parlamentar de 

prestígio do Partido Trabalhista -, assumiu responsabilidade não somente pela condução 

dos temas relativos à assistência bilateral e às instituições multilaterais de 

desenvolvimento, mas também pelo acompanhamento de temas, de responsabilidade 

primária de outros órgãos governamentais, com repercussão potencial em matéria de 

desenvolvimento. À criação do DFID, tema que será retomado mais à frente – em virtude 

de sua relevância para a compreensão analítica das políticas adotadas no período -, se 

seguiram importantes iniciativas que propiciaram a afirmação e a consolidação de novos 

princípios para a política britânica de assistência ao desenvolvimento. 

 

3.2 - Os princípios da política “novo-trabalhista” de assistência ao desenvolvimento 

 

 O “legado” conceitual da política novo-trabalhista de assistência ao 

desenvolvimento, implementada no período sob exame, está fundamentalmente associado 

à elaboração e aprovação de três instrumentos: dois “White papers” governamentais, em 

1997 e em 2000; e nova legislação a reger as políticas governamentais, por meio do 

“International Development Act”, de 2002. 

 Seis meses após a criação do DFID, em 1997, o Governo britânico publicou 

“White paper”, sob o título Eliminating Global Poverty, estabelecendo ambiciosa agenda 

para as políticas governamentais de ajuda ao desenvolvimento. 178 O documento teve por 

objetivo reformar princípios, objetivos e modus operandi da política governamental em 

matéria de desenvolvimento, com base na consideração de quatro temas: o desafio do 

                                                 
178 UNITED KINGDOM. Department for International Development. Eliminating World Poverty: a 
challenge for the 21st century. London, 1997. 84p. 
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desenvolvimento; a construção de parcerias; a consistência das políticas; e a construção 

de apoio ao desenvolvimento. 

O “White paper” afirma a necessidade de respostas ao “desafio do 

desenvolvimento”, por meio de intensificação de esforços com vistas à eliminação da 

pobreza e à promoção de crescimento econômico, com benefícios para a população mais 

pobre.  O documento manifesta apoio à adoção de “metas internacionais de 

desenvolvimento sustentável”, referindo-se explicitamente a objetivo de reduzir à 

metade, até o ano de 2015, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza extrema 

no mundo. Ao mesmo tempo, reconhece a necessidade de firmar parcerias com ampla 

gama de atores, com vistas a viabilizar o cumprimento das metas: comunidade 

acadêmica, setor privado, outros países doadores, agências de desenvolvimento e, 

principalmente, com os próprios países em desenvolvimento. 

Importante passo anunciado no documento foi a decisão de encerrar o programa 

“Aid and Trade Provision”, embora ainda permitindo a utilização de “créditos mistos” – 

fluxos de ajuda “amarrados” a contratos de fornecimento, por parte de empresas 

britânicas, nos projetos beneficiados – em projetos que cumprissem determinados 

critérios de “desenvolvimento”: 

 

“The Aid and Trade Provision (ATP) lacks poverty elimination as 
its central focus; no more applications will be accepted for ATP 
assistance, and the scheme will be closed. This does not preclude 
deploying development assistance in association with private 
finance, including in the form of mixed credits. But in order to 
avoid the abuses of the past, any mixed credits will be managed 
within agreed country programmes and subject to: the agreed 
strategy and sectoral focus for each country, which would have the 
primary aim of helping to reduce poverty not of subsidising 
exports.” 179 

 

 

O “White paper” consagra a necessidade de maior consistência nas políticas 

britânicas, com vistas a assegurar que o conjunto de iniciativas com potencial de afetar 
                                                 
179 UNITED KINGDOM. Op.cit. 1997. p.45. 
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países em desenvolvimento – políticas comercial, ambiental, agrícola e de investimentos, 

por exemplo – passe a conferir prioridade ao objetivo de promoção do desenvolvimento. 

Em consonância com a “política externa ética” do Secretário de Estado Robin Cook, o 

documento ressalta a necessidade de atenção particular à promoção dos direitos humanos 

e de padrões trabalhistas, bem como à proteção da estabilidade política e da coesão 

social. 

Ao deliberar sobre o fortalecimento da base de apoio à política de 

desenvolvimento, o documento ressalta, ainda, as estratégias que passariam a orientar a 

atuação do Governo britânico:  

a)elevar o “perfil” do tema junto à opinião pública, não somente por meio de 

campanhas educacionais, mas também por meio do estabelecimento de novos canais de 

diálogo e interação entre Governo, Parlamento e sociedade civil – o documento ressalta, 

em particular, a criação de “Foro de Política de Desenvolvimento”, presidido pelo titular 

do DFID; 

b)assegurar que os recursos públicos de ajuda ao desenvolvimento sejam 

efetivamente utilizados para aqueles fins – o “White paper” faz menção, no âmbito deste 

tópico, à possível conveniência de novo “International Development Act” -;  

c)prover recursos compatíveis com a ambição dos objetivos propostos – o 

documento faz menção a estimativas de recursos necessários ao alívio da pobreza no 

mundo, denuncia que “the previous Administration almost halved Britain’s development 

assistance as a proportion of GNP” e afirma que “We are committed also to reversing the 

decline in the British development assistance budget and to the UN target of 0.7 per cent 

of GNP”. 180 

No ano de 2000, o Governo britânico publicou novo “White paper”, 

especificamente voltado para o exame da relação entre globalização e promoção do 

desenvolvimento. 181 Como mensagem central, o documento ressalta as oportunidades 

potenciais que a globalização apresentaria para a redução da pobreza, por meio do 

                                                 
180 Department for International Development. Op.cit. 1997. p.80. 
181UNITED KINGDOM. Department for International Development. Eliminating World Poverty: 
making globalisation work for the poor. London, 2000. 108p. 
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aumento de produtividade, em países e populações pobres, logrado a partir de melhor 

acesso a mercados, insumos importados, financiamento e novas tecnologias. Ao mesmo 

tempo, o documento alerta para a necessidade de iniciativas, em apoio a estes objetivos, 

partindo de países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como de organizações 

internacionais.  

Ao anunciar a disposição do Governo britânico em “administrar a globalização, de 

forma que a pobreza seja sistematicamente reduzida e que as Metas de Desenvolvimento 

Internacional sejam alcançadas”, o documento sublinha iniciativas a serem 

implementadas em diversos “fronts”: 

a)promoção de “Governos efetivos e de mercados eficientes”, por meio de 

reformas econômicas, combate à corrupção e promoção dos direitos humanos; 

b)investimento em “pessoas, especialização e conhecimento”, por meio da 

promoção de melhores condições de saúde e de educação, e da disseminação de 

tecnologias de informação e comunicação; 

c)estímulo ao financiamento privado, por meio de fortalecimento do sistema 

financeiro mundial e de cooperação com países em desenvolvimento em matéria de 

políticas tributária e de investimentos, bem como em políticas de atração de capitais 

privados; 

d)estímulo à “captura de ganhos de comércio”, por meio da promoção de 

mercados abertos – em países desenvolvidos e em desenvolvimento -, com regras 

eqüitativas de comércio e maior representação de países em desenvolvimento; 

e)combate a problemas ambientais globais, com a definição de prioridades de 

ação relativas tanto a países desenvolvidos como a países em desenvolvimento; 

f)utilização mais efetiva da assistência ao desenvolvimento. Esta seção teria 

importância central no documento, com a previsão de quatro linhas prioritárias de ação: 

 

� aumento da AOD britânica para 0,33% do PIB, em 2003, e “continuar a 

progredir em direção à meta de 0,7%, estabelecida pela ONU”; 
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� aumento da proporção e eficácia da AOD destinada a países pobres; no âmbito 

deste objetivo, o documento anuncia o objetivo (oficialmente implementado em abril de 

2001) de “desamarrar” completamente os fluxos britânicos de AOD, em relação a 

considerações comerciais, bem como de exercer pressão com vistas a “desamarrar” os 

fluxos multilaterais de ajuda ao desenvolvimento; 

�introdução de nova legislação de assistência ao desenvolvimento; 

�promoção de iniciativas de alívio da dívida, com vistas a beneficiar países 

pobres altamente endividados que estejam comprometidos com a redução da pobreza. 

 A formulação conceitual da política “novo-trabalhista” de assistência ao 

desenvolvimento torna-se completa com a aprovação parlamentar, em 2002, do 

“International Development Act”, que substituiu o “Overseas Development and Co-

operation Act”, de 1980. A Parte 1 do Ato estabelece, em termos legais, a redução da 

pobreza como propósito fundamental da assistência britânica ao desenvolvimento; 

também estabelece a obrigatoriedade de que a assistência do Reino Unido ao 

desenvolvimento cumpra duas condições:  

 

“1. Development assistance 

 

(1) The Secretary of State may provide any person or body with development assistance 
if he is satisfied that the provision of the assistance is likely to contribute to a reduction in 
poverty. 

 

(2) In this Act "development assistance" means assistance provided for the purpose of:  

(a) furthering sustainable development in one or more countries outside the United 
Kingdom, or  

(b) improving the welfare of the population of one or more such countries.” 182 

 

 

 Conforme interpretação corrente, o Ato de 2002 tornou ilegal, no Reino Unido, a 

possibilidade de “amarrar” fluxos de AOD à aquisição de bens e serviços britânicos, 

                                                 
182 UNITED KINGDOM. International Development Act. London, 2002. Section 1. 
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conforme explicitado pelo próprio DFID: “The 2002 Act is drafted in such a way that a 

policy such as Tied Aid (and the Aid and Trade Provision), in which assistance is given 

for the purpose of promoting UK trade or for other commercial or political reasons, 

would now be challengeable in the courts.” 183 

 Pode-se concluir que o tratamento conceitual do tema, desenvolvido nos “White 

papers” e na nova legislação, levou à afirmação de novos princípios e diretrizes na 

condução da política britânica de assistência ao desenvolvimento: i)redução da pobreza 

como objetivo fundamental da política de desenvolvimento, em detrimento da promoção 

de interesses políticos e comerciais de curto-prazo; ii)reconhecimento de que a “política 

de desenvolvimento” deve ultrapassar, em complexidade e versatilidade, a concepção 

tradicional de “política de assistência”; iii)reconhecimento de que crescimento 

econômico e liberalização são meios eficazes de combate à pobreza; iv)ênfase no 

estabelecimento de parcerias – com sociedade civil, outros doadores, agências de 

desenvolvimento e países em desenvolvimento – como estratégia para complementar e 

viabilizar, de maneira plena, a condução das políticas britânicas em matéria de assistência 

ao desenvolvimento. A efetiva implementação prática destas políticas será, neste 

contexto, objeto da próxima subseção. 

 

3.3 - Iniciativas britânicas nos campos da ajuda ao desenvolvimento e do alívio da 

dívida  

 

 A efetiva condução da política britânica de assistência ao desenvolvimento, no 

período 1997-2005, pode ser examinada em três vertentes: processo orçamentário, que se 

encontra na base das iniciativas, uma vez que determina a alocação de recursos para 

AOD; alívio da dívida externa de países em desenvolvimento; implementação de 

mecanismos inovadores de financiamento do desenvolvimento. 

 

                                                 
183UNITED KINGDOM. Department for International Development.  International Development Act 
2002: an Overview. Disponível em http://www.dfid.gov.uk/aboutdfid/devact2002overview.asp. Acesso em 
julho de 2006. 
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Processo orçamentário 

 

 A definição de recursos orçamentários para a política britânica de assistência ao 

desenvolvimento, no período 1997-2005, teve cinco marcos fundamentais: a realização 

de Avaliação Abrangente do Dispêndio, em julho de 1998, a publicação de Avaliações do 

Dispêndio, nos anos de 2000, 2002 e 2004, e o conjunto de compromissos acordados no 

âmbito do G8, no ano de 2005. 

 Uma das principais iniciativas, no início do Governo trabalhista, foi a realização 

de Avaliação Abrangente do Dispêndio, no ano de 1998, com o intuito de promover 

exame aprofundado e estabelecer prioridades definidas para as políticas governamentais, 

à luz do compromisso “novo-trabalhista” com a manutenção da estabilidade 

macroeconômica e com a promoção de reformas no ambiente de negócios. Foram 

reafirmados, na ocasião, os “objetivos centrais” do Governo britânico: “high and stable 

levels of growth and employment, and sustainable public services, built from a platform 

of long term stability”. 184 

 O Governo trabalhista estava particularmente empenhado em promover a 

estabilidade de longo-prazo da economia britânica, havendo aprovado duas reformas 

econômicas com o propósito de aperfeiçoar a condução da política econômica no país: 

i)concessão de independência operacional ao “Banco da Inglaterra”, na condução da 

política monetária; ii)adoção de novos parâmetros de disciplina fiscal, reunidos em duas 

regras – “regra dourada” (que admite recurso ao endividamento público, durante a 

vigência do “ciclo econômico”, somente para o financiamento de investimentos) e “regra 

do investimento sustentável” (que estabelece um “teto” para o endividamento público – 

40% do PIB).  

 Neste contexto, o início do Governo é marcado por políticas de contenção fiscal, 

com vistas à redução do déficit público e à implementação das novas regras de disciplina 

fiscal, ao início do novo ciclo econômico no país. O dispêndio com assistência ao 

                                                 
184BROWN, Gordon. Statement by the Chancellor of the Exchequer on the Comprehensive Spending 
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desenvolvimento, nos anos de 1998 e 1999, efetivamente se manteve em 2,3 e 2,1 bilhões 

de libras, respectivamente, patamar próximo daquele observado no período 1994 – 1997. 

 A realização de Avaliação do Dispêndio, no ano de 2000, assinala período em 

que, no plano orçamentário, as prioridades governamentais são promovidas mais 

ativamente, e no qual tem se manifesta tendência de elevação de tributos e de gastos 

públicos, como fração do PIB no Reino Unido. Ao assinalar que “this government has 

established Britain as a leader in the fight against world poverty”, e que “… it has used its 

growing influence to help mobilise the international political will necessary to achieve 

real progress towards the International Development targets”, o documento assinala 

compromisso de elevação expressiva (6,2% por ano, em termos reais) da AOD britânica 

ao longo dos três anos seguintes. 185 

 O orçamento britânico de AOD registra, efetivamente, mudança de patamar entre 

os anos de 1999 e 2000: o volume de assistência aumenta de aproximadamente 2,1 

bilhões para aproximadamente 3 bilhões de libras – em termos relativos, a assistência 

aumenta de 0,24% para 0,32% do PIB. 

 Esta tendência se aprofunda com a realização de nova Avaliação do Dispêndio, 

em 2002, exercício que passa a ser realizado com freqüência bienal, e com o propósito de 

examinar a estrutura e as prioridades dos gastos públicos ao longo dos próximos três anos 

fiscais. O documento assinala o progresso do Governo, desde 1997, em reverter tendência 

prévia de declínio da AOD britânica, tendo como referência o objetivo de alcançar 0,7% 

do PIB em matéria de ajuda ao desenvolvimento. Neste contexto, afirma novos 

compromissos nesta área: i)elevação anual superior a 8% (em termos reais) nos fluxos 

britânicos de AOD, durante os próximos três anos; ii)estabelecimento de meta, para o ano 

de 2005, de AOD correspondente a 0,4% do PIB – “the highest ratio in over 20 years and 

more than double the current G7 average”; iii)estabelecimento de meta, para o ano de 

2005, de direcionar 90% da ajuda bilateral britânica para os países mais pobres do 

mundo. 186 
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 Observa-se, de fato, nova elevação significativa da AOD britânica entre os anos 

de 2001 e 2003, com a elevação do fluxo de ajuda de aproximadamente 3,1 bilhões para 

3,8 bilhões de libras, respectivamente – em termos relativos, a AOD se elevou de 0,32% 

para 0,34% do PIB, no período. 

 A Avaliação de Dispêndio apresentada em 2004 registrou patamar adicional de 

ambição em matéria de assistência ao desenvolvimento, apresentando três compromissos 

de interesse especial: i)elevação anual média de 9,2% (em termos reais) no orçamento do 

DFID durante os próximos três anos, de forma a atingir 5,3 bilhões de libras no ano de 

2007; ii)promover elevações no fluxo total de AOD do Reino Unido, de forma a atingir 

6,5 bilhões de libras (e 0,47% do PIB) no ano de 2007 – o documento assinala que este 

resultado representaria aumento real de 140% na ajuda britânica ao desenvolvimento, 

desde 1997; iii)intenção governamental de continuar a elevar a AOD às taxas de 

crescimento observadas até 2007, o que implicaria atingir a meta de ajuda correspondente 

0,7% do PIB até o ano de 2013. 187 

 Nova elevação da AOD britânica ocorreu, efetivamente, entre os anos de 2003 e 

2004, com o aumento no fluxo de ajuda de aproximadamente 3,8 bilhões para 4,3 bilhões 

de libras, respectivamente – em termos relativos, de 0,34% para 0,36% do PIB, no 

período. 

 Por sua vez, o ano de 2005 registrou avanços notáveis no âmbito da política 

britânica de assistência ao desenvolvimento. Em 2005, as autoridades britânicas 

anunciaram o compromisso de que a AOD do Reino Unido atingirá, no ano de 2013, 

volume correspondente a 0,7% do PIB, e que meta intermediária (0,51% do PIB) será 

atingida no ano de 2010.  

O exame do fluxo efetivo de AOD revela que, em 2005, a ajuda britânica atingiu 

novo patamar, representando elevação significativa de dispêndio em relação aos anos 

anteriores. Em 2005, a AOD britânica atingiu 5,9 bilhões de libras (em comparação com 

o recorde anterior (4,3 bilhões), registrado em 2004), o que representou 0,47% do PIB 

britânico (em comparação com 0,36%, registrado em 2004). Dessa forma, a meta de 
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AOD correspondente a 0,47% do PIB foi atingida com antecedência de dois anos, em 

relação ao anúncio apresentado na Avaliação do Dispêndio de 2004. 

Os passos do Reino Unido, observados em 2005, têm relação com processos em 

foros e instituições multilaterais registrados no mesmo ano. Mais especificamente, os 

anúncios britânicos apresentaram paralelismo com decisões semelhantes por parte dos 

países membros da União Européia e do G8, coroando a negociação de iniciativas 

multilaterais, no âmbito daqueles foros. A participação do Reino Unido foi, ao mesmo 

tempo, decisiva na idealização e promoção destas iniciativas, para o quê muito contribuiu 

o fato de que o país deteve as Presidências da União Européia (1o semestre) e do G8 (1o. 

e 2o. semestres) em 2005.  

Uma das prioridades da Presidência britânica da União Européia - 1o. semestre de 

2005 - foi impulsionar a AOD da região, o que se concretizou em maio daquele ano, com 

o anúncio de compromisso coletivo, apresentado pelos Ministros de Desenvolvimento 

dos 25 países da União Européia – e confirmado, no mês de junho, no âmbito do 

Conselho Europeu. De acordo com o anúncio, os 15 países membros originais da União 

Européia deverão destinar, até 2010, 0,51% de sua renda nacional à assistência oficial ao 

desenvolvimento, e deverão atingir a meta de 0,7% até 2015; por sua vez, os dez 

membros mais recentes da União Européia deverão atingir, até 2010, a meta de 0,17%.  

O compromisso logrado no âmbito da União Européia constituiu a base dos 

resultados alcançados pelo G8 no mesmo ano, em matéria de assistência ao 

desenvolvimento. Um dos principais fatores a atestar o “êxito” da Cúpula de Gleneagles, 

conforme ressaltado pela Presidência britânica do G8, teria sido o anúncio de 

compromissos vultosos em matéria de AOD, também compreendendo iniciativas de 

alívio da dívida externa de países em desenvolvimento. 

De acordo com estimativas reproduzidas no “Comunicado de Gleneagles”, os 

compromissos assumidos em 2005 pelo G8 e por outros países doadores possibilitariam, 

até 2010, o aumento de US$ 25 bilhões no fluxo anual de AOD para o continente 

africano, o que representaria mais do que o dobro do volume registrado em 2004. De 

acordo com estimativas da OCDE, também reproduzidas no Comunicado, tais 
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compromissos viabilizariam, até 2010, aumento de US$ 50 bilhões no fluxo anual de 

AOD para o conjunto de todos os países em desenvolvimento. 188 

O anexo II do Comunicado “decompõe” as estimativas apresentadas, resultantes 

do somatório de compromissos individuais, em sua quase totalidade divulgados ao longo 

do processo negociador: 

.União Européia: compromisso de atingir-se, até 2015, a meta de 0,7% do PIB 

destinado à AOD, com a meta intermediária em 2010 – de acordo com cálculos da 

Presidência britânica, este compromisso possibilitaria aumento aproximado de US$ 39 

bilhões na AOD européia entre 2004 e 2010, sendo pelo menos metade deste aumento 

destinado à África sub-Saariana; 

.Alemanha e Itália: metas de atingir 0,51% de AOD/PIB até 2010, e 0,7% até 

2015;  

.Reino Unido e França: metas de atingir 0,7% de AOD/PIB até 2013 e 2012, 

respectivamente, e de dobrar o fluxo de ajuda ao continente africano até 2008; 

.Estados Unidos: compromisso de dobrar o volume de ajuda à África sub-saariana 

entre 2004 e 2010, prevendo-se implementação de iniciativas, entre as quais novo 

programa de combate à malária, com recursos da ordem de US$ 1,2 bilhão; 

.Japão: compromisso de dobrar o volume de ajuda à África durante os próximos 

três anos, e de aumentar em US$ 10 bilhões seu volume total de AOD nos próximos 5 

anos (US$ 2 bilhões por ano); 

.Canadá: compromisso de dobrar a assistência à África entre 2003 e 2008, e de 

dobrar a AOD total entre 2001 e 2010; 

.Rússia: compromisso de cancelar US$11,3 bilhões da dívida de países africanos, 

incluindo US$2,2 bilhões relativos à iniciativa HIPC. 

Embora significativas, as decisões anunciadas em 2005 não constituíram, 

conforme examinado, movimento inédito ou extraordinário no tocante à política “novo-

trabalhista” de assistência ao desenvolvimento. Podem ser mais apropriadamente 
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descritas como “coroação” de tendência, com origem em 1997, de afirmação da 

prioridade conferida pelo Governo “novo-trabalhista” à agenda internacional de combate 

à pobreza. Prioridade que se traduz, por sua vez, em números que revelam o significado e 

a dimensão do esforço redistributivo no período: aumento de quase 200% no volume 

nominal de AOD entre 1997 (cerca de 2,1 bilhões de libras) e 2005 (cerca de 5,9 bilhões 

de libras); grande aumento na razão AOD/PIB entre 1997 (0,26%) e 2005 (0,47%). A 

próxima seção abordará, neste contexto, iniciativas britânicas nos campos do alívio da 

dívida externa e de mecanismos inovadores de financiamento do desenvolvimento, no 

período, que contribuem para “amarrar” os compromissos assumidos em matéria de 

AOD, e que também sinalizam o alcance do comprometimento “novo-trabalhista” com 

uma agenda redistributiva. 

 

Alívio da dívida externa de países em desenvolvimento 

 

O Reino Unido tem participado com destaque, desde 1997, de iniciativas 

multilaterais com o propósito de aliviar fluxos de pagamentos associados à dívida externa 

de países em desenvolvimento. Como referência inicial, deve-se mencionar o 

engajamento britânico na promoção da Heavily Indebted Poor Countries Initiative 

(HIPC), iniciativa lançada em 1996, no âmbito do Banco Mundial, com o intuito de 

propiciar alívio da dívida externa de países particularmente pobres. 

O país também apoiou a extensão da iniciativa, em 1999 (enhanced HIPC), com 

vistas a tornar a iniciativa mais ampla e ágil. Ainda em 1999, a Cúpula do G7, realizada 

em Colônia, constituiu outro marco na matéria, ao acordar alívio de dívida estimado em 

US$ 100 bilhões – principalmente no âmbito da HIPC -, o que corresponderia ao perdão 

de dois terços do estoque de dívida dos países HIPC. 

A participação britânica caracterizou-se por ir além dos compromissos acordados 

na iniciativa, por meio de dois canais: i)concessão de perdão integral – e não somente de 

90% do estoque, conforme previsto pela HIPC - à dívida de países que completassem o 

processo de avaliação previsto na iniciativa HIPC; ii)realização de contribuições 
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financeiras ao Fundo Monetário Internacional e a bancos multilaterais de 

desenvolvimento, com o propósito de compensar parte dos custos, associados ao alívio da 

dívida, incorridos por aquelas instituições. 189 

A partir de 2004, tornou-se ainda mais significativo o engajamento do Governo 

trabalhista em iniciativas de alívio da dívida externa. Em setembro daquele ano, o 

Governo britânico anunciou  o  lançamento  de  iniciativa específica, tendo por objetivo o  

alívio  da  dívida  externa  de  países  de   renda  baixa  junto  a  organismos  multilaterais.        

De acordo  com  a  iniciativa,  o Reino Unido comprometeu-se  a  arcar  com  

cerca  de  10%  do  serviço  anual  da    dívida  de  países  de  renda  baixa  junto  ao  

Banco   Mundial  e  ao  Banco  Africano  de  Desenvolvimento  -    parcela  equivalente à 

contribuição  do  país  à  mais recente  rodada  de  refinanciamento  da  “International 

Development  Association”  do  Banco  Mundial.  O  alívio  seria  garantido  a  países  

“elegíveis”  até  o  ano  de  2015,  quando  ocorreria  uma  avaliação  da  sustentabilidade  

da  dívida,  e  somente  seria  interrompido  em  circunstâncias  excepcionais  de  conflito  

armado  ou  de uso inapropriado dos recursos. 

O alívio da dívida seria estendido aos países de renda baixa,  com  sistemas  de  

administração do dispêndio público eficazes  o  suficiente  “para  assegurar  que  a  

poupança decorrente  do  alívio  adicional  da  dívida  financiará  o progresso no 

cumprimento das MDMs”. A lista de beneficiários compreenderia os países  participantes 

da HIPC e países que,  na  avaliação  do  Banco  Mundial,  seriam passíveis  de aproveitar 

auxílio financeiro direto (como Vietnã e Armênia). O  fluxo  de  recursos  destinado à 

iniciativa – estimado  em  US$  180  milhões  anuais - teria como origem o orçamento  

anual  do  DFID. 190 

A exemplo do que se observou na condução mais ampla da política de assistência 

ao desenvolvimento, também no campo do alívio da dívida se registraram, no ano de 

2005, decisões particularmente significativas.  

Em junho de 2005, os Ministros da Fazenda do G7 – sob a Presidência britânica, e 

com o empenho especial do Chanceler do Erário Gordon Brown - anunciaram acordo de 

                                                 
189 UNITED KINGDOM. Department for International Development. Op.cit. 2000. p.76. 
190 G8. Finance Ministers’ Conclusions on Development. London, 2005. 
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alívio da dívida externa de países em desenvolvimento junto a organismos multilaterais. 

A proposta buscou conciliar três objetivos: propiciar o alívio da dívida externa de países 

HIPC; evitar que o alívio da dívida comprometa a capacidade financeira das instituições 

financeiras internacionais; assegurar que os recursos adicionais, decorrentes do alívio da 

dívida, sejam destinados ao combate à pobreza.  

Em termos específicos, os países do G7 acordaram: a) conceder alívio integral do 

estoque da dívida, junto a Banco Mundial (IDA), Banco Africano de Desenvolvimento 

(AfDF) e FMI, de países que concluíram os distintos estágios da Iniciativa HIPC (dezoito 

países, naquele momento); b)fazer contribuições adicionais ao IDA e ao AfDF, com base 

em quotas acordadas, de forma a compensar integralmente o Banco Mundial e o Banco 

Africano de Desenvolvimento pela perda de receitas (juros e principal) associada ao 

perdão da dívida. De acordo com estimativas da Presidência britânica do G7, o estoque 

de dívida perdoada, na ocasião, corresponderia a US$40 bilhões, cifra que poderia chegar 

a US$55 bilhões, à medida em que outros países completem o processo de avaliação da 

HIPC, a médio prazo. 

Como resultado dos compromissos na matéria, a OCDE estima que a participação 

de alívio da dívida externa, no total de AOD do Reino Unido, teria aumentado 

significativamente, a partir do ano 2000: 3% do total de AOD em 2000; 8% em 2001; 

12% em 2002; 10% em 2004 (após cair para 2% em 2003); e 34% em 2005. Ao mesmo 

tempo, ressalta que a elevada participação registrada em 2005 seria reflexo de duas 

iniciativas específicas – perdão das dívidas de Iraque e Nigéria -, sendo esperada redução 

daquela participação nos próximos anos. 191 

Embora com impactos limitados no que tange à determinação dos fluxos totais de 

AOD, o engajamento do “novo-trabalhismo” na promoção de alívio da dívida externa de 

países em desenvolvimento constitui um dos fatores a consolidar a trajetória da ajuda 

britânica ao desenvolvimento, compondo, de maneira importante, o quadro de 

compromisso governamental com agenda redistributivista no plano internacional. 

 

                                                 
191 OECD. United Kingdom – Development Assistance Committee Peer Review. Paris, 2006. 103p. 
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Mecanismos inovadores de financiamento ao desenvolvimento 

 

Outra faceta deste movimento, que se traduz em consolidação do esforço 

redistributivo, é composta pelo engajamento britânico na promoção de mecanismos 

inovadores de financiamento ao desenvolvimento. A discussão internacional sobre 

mecanismos financeiros inovadores tornou-se mais intensa após a realização da 

Conferência de Monterrey sobre Financiamento ao Desenvolvimento, em 2002, 

baseando-se na percepção de que o cumprimento das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio requer aumento significativo, e em prazo relativamente curto, nos fluxos de 

assistência ao desenvolvimento.  

O protagonismo britânico em matéria de mecanismos inovadores tornou-se 

patente com a idealização e campanha em prol da implementação da “International 

Finance Facility” (IFF), resultado parcialmente logrado com o lançamento de projeto-

piloto – a “International Finance Facility for Immunisation” (IFFIm). 

O Reino Unido apresentou, em janeiro de 2003,  proposta de implementação de 

uma “International Finance Facility” (IFF), com o objetivo de adiantar fluxos de AOD 

para investimentos destinados ao cumprimento das Metas de Desenvolvimento do 

Milênio. 192 A justificar a necessidade da proposta, o Governo britânico reproduziu 

estimativas de que o cumprimento das MDM requereria o aumento de pelo menos US$ 

50 bilhões no fluxo anual de ajuda ao desenvolvimento, bem como investimentos 

simultâneos em áreas tão diversas como educação, saúde, saneamento e infra-estrutura 

De acordo com a proposta concebida pelo Governo britânico, a IFF seria 

mecanismo capaz de assegurar previsibilidade e  volume dos fundos necessários ao 

cumprimento das MDMs. Os recursos seriam captados  por meio do lançamento de 

títulos no mercado internacional, lastreados em compromissos de longo prazo dos países 

doadores, os quais seriam, neste contexto, responsáveis pelos fluxos futuros de 

pagamentos aos investidores. De acordo com seus proponentes, a principal vantagem da 

                                                 
192 UNITED KINGDOM. HM Treasury. International Finance Facility. 2003. Disponível em 
<http://www.hm-
treasury.gov.uk/documents/international_issues/international_development/int_gnd_iff2003.cfm. Acesso 
em novembro de 2005. 
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IFF residiria em sua capacidade de antecipar – por meio da captação de recursos no 

mercado – os investimentos vultosos necessários ao cumprimento das MDMs. 

Embora encontrando receptividade junto a países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, organismos internacionais, ONGs e junto ao setor privado, a proposta 

enfrentou oposição de países doadores – como Estados Unidos e Japão – a alegarem 

dificuldades constitucionais e fiscais em sua implementação. Neste contexto, o Governo 

britânico decidiu promover a implementação de projeto-piloto, com o intuito de 

demonstrar a viabilidade da IFF. 

Em setembro de 2004, ocorreu o lançamento da “International Finance Facility for 

Immunisation” (IFFIm), com o objetivo de arrecadar US$4 bilhões adicionais para 

programas implementados no âmbito da Aliança Global para Vacinas e Imunização 

(GAVI), por meio da emissão de títulos no mercado internacional. Os recursos captados 

teriam por objetivo financiar duas estratégias distintas para reduzir a mortalidade infantil 

em mais de 70 países no mundo: o desenvolvimento de novas vacinas para doenças como 

difteria, tétano, coqueluche e hepatite B; e o fortalecimento dos sistemas nacionais de 

imunização, com a ampliação de sua cobertura e a promoção de campanhas de 

imunização em massa.  

Os principais países doadores que se comprometeram com a iniciativa foram 

Reino Unido (35% do total – US$ 130 milhões por ano) e França (25% do total – US$ 

100 milhões). A primeira emissão de títulos no âmbito da IFFIm, em 2006, possibilitou a 

captação de US$ 1 bilhão (cupom anual de 5%), provenientes principalmente de bancos 

centrais e instituições oficiais (35%), fundos de investimento (25%) e fundos de pensão 

(23%).  

Os elementos apresentados nesta seção revelam aumento significativo de 

intensidade na redistribuição, tendente a beneficiar países em desenvolvimento, 

subjacente à política britânica de assistência ao desenvolvimento no período 1997-2005. 

Conforme assinalado, este processo foi marcado por elevação marcante nos fluxos 

britânicos de AOD, os quais deverão, ainda, crescer significativamente até 2013, de 

acordo com compromissos anunciados em 2005. Também foi marcado por protagonismo 

britânico em matéria de alívio da dívida externa de países em desenvolvimento, e no 
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tocante a  mecanismos financeiros inovadores, o que deverá contribuir para consolidar a 

trajetória recente da assistência britânica ao desenvolvimento. À luz destas considerações, 

a próxima seção buscará discutir a distribuição de preferências e o ambiente institucional 

que, nos planos doméstico e externo, viabilizaram politicamente a implementação destas 

diretrizes e iniciativas. 

 

 

4) Preferências e instituições: a interação entre os ambientes doméstico 
e internacional no jogo redistributivo britânico 

 

 Esta seção procurará discutir a evolução da política “novo-trabalhista” de 

assistência ao desenvolvimento, com base na configuração e comportamento, no período, 

dos seguintes atores sociais e elementos institucionais: grupos burocráticos; partidos 

políticos; Parlamento; “opinião pública”; organizações não-governamentais; e “ambiente 

internacional”, composto pela evolução do “sistema ideológico” e do quadro normativo 

referente às políticas de assistência ao desenvolvimento. 

 

4.1 – A evolução do jogo intra-burocrático 

 

 O relacionamento entre os distintos setores que compõem a máquina 

governamental britânica apresenta importância para compreender-se a condução, no 

período, da política de assistência ao desenvolvimento. À luz desta consideração, a 

criação do DFID constitui ponto de partida natural para a discussão do novo ambiente 

estratégico que passou a condicionar a elaboração e a implementação das políticas 

britânicas em matéria de AOD. 

 O depoimento de John Vereker – que chefiou o “Overseas Development 

Administration” durante parte do Governo conservador, e exerceu o cargo de Secretário 

Permanente do DFID, até 2002 – apresenta relevância para a compreensão do alcance e 
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do significado da criação do Departamento para o Desenvolvimento Internacional. 193 O 

autor qualifica o estabelecimento do DFID como verdadeiro exemplo de construção 

institucional, cuja repercussão decorreria de transformações observadas em três vertentes: 

i)transformação estratégica – mudança de “Ajuda” para “Desenvolvimento”; 

ii)transformação nas expectativas da liderança política – da “Administração” para 

“Resultados”; iii)transformação institucional – mudança de “Agência” para 

“Departamento”. 

 O primeiro eixo de transformação – de natureza estratégica – refere-se à transição 

“paradigmática” associada à criação do DFID, estabelecendo contraste entre dois 

modelos de política: a)política centrada no conceito de “ajuda” – caracterizada por ênfase 

na implementação de projetos, e pela presença de distorções decorrentes da prática de 

“amarrar” os projetos à aquisição de produtos com origem no país doador -; b)política 

centrada no conceito de “desenvolvimento” – caracterizada por ênfase no combate à 

pobreza, tendo como referência a necessidade de cumprimento das Metas de 

Desenvolvimento do Milênio.  

 O segundo eixo de transformação – relativo a expectativas da liderança política – 

refere-se à crescente adoção, por parte do DFID, de critérios de desempenho, à luz de 

metas e de objetivos em matéria de políticas públicas, acarretando mudanças 

significativas no modus operandi das autoridades britânicas, em matéria de assistência ao 

desenvolvimento. 

 O terceiro eixo de transformação – de natureza institucional – compreenderia os 

principais fatores responsáveis pelo impacto da criação do DFID no jogo intra-

burocrático britânico. De acordo com Vereker, o Departamento criado para administrar a 

política britânica de assistência ao desenvolvimento seria caracterizado por dois 

elementos: a)independência em relação a “laços anteriores” – “... the interest groups that 

still hold influence in many other OECD capitals: the big project contractors, the high-

profile NGOs, the over-exposed bankers, the under-exposed consultants” -; b)prestígio 

significativo nos âmbitos doméstico e internacional, com o reconhecimento direto do 

                                                 
193 VEREKER, John. Blazing the Trail: eight years of change in handling international development. 
Development Policy Review. Vol.20, 2, p.133-140, 2002. 
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Primeiro-Ministro Tony Blair, e indireto por atrair o maior número de candidatos ao 

serviço público britânico. 194 

 Na percepção do autor, a criação do DFID teria possibilitado a ruptura de “ordem 

estabelecida desde 1979”, por meio, entre outros fatores, de avanços registrados em 

quatro vertentes: a)preparação – Vereker relata que teria preparado, em conjunto com a 

futura Secretária de Estado Clare Short, transição planejada e controlada com vistas à 

criação de unidade independente em matéria de assistência ao desenvolvimento, 

independente do “Foreign Office” e chefiada por “Ministro do Gabinete”; b)propósito – 

Vereker e Short teriam decidido que a missão do DFID seria a redução da pobreza 

mundial, o que se teria convertido em diretriz motivadora e unificadora ao longo dos 

anos; c)liderança – o DFID se teria caracterizado pela presença de forte liderança política, 

na figura da primeira Secretária de Estado, Clare Short, o que “combined, as it is in 

DFID, with a mastery of the subject that can leave most officials standing”, resultaria no 

fato de que “the department can be truly effective”; d)capacidade – por meio da reunião 

no DFID de “equipes de indivíduos talentosos”, em áreas diversas como comércio, 

conflitos, dívida e propriedade intelectual. 195  

 Clare Short sintetiza o significado institucional da criação do DFID: “Britain 

became a leading player in development because we created a department with authority 

over the developmental aspects of all UK policy”. 196 Ao mesmo tempo, a autora 

descreve em detalhes o grau de “hostilidade institucional” sofrido pelo DFID no início de 

sua existência, manifesto em desentendimentos com diferentes unidades da burocracia 

estatal: 

 .”Foreign Office” – Short afirma que o órgão estava “...furious that the old 

Overseas Development Administration (ODA) had got away from their tutelage and took 

every possible opportunity to brief against us and to use their private secretary in No. 10 

to overrule us”; a autora também relata divergências em matéria de políticas para o 

                                                 
194 Idem, p.136. 
195 Idem, p.135.  
196 SHORT, Clare. An Honourable Deception? New Labour, Iraq, and the Misuse of Power. London: 
Free Press, 2004. p.77. 
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continente africano, tema que “…came low down the list of Foreign Office priorities but 

they certainly did not want DFID pocking its nose in.”; 197 

 .Ministério das Finanças (“HM Treasury”) – o DFID e o “Treasury” teriam 

disputado o posto de Governador do Reino Unido no Banco Mundial, chegando a solução 

de compromisso (representação conjunta no FMI e no Banco Mundial, com os titulares 

do “Treasury” e do DFID exercendo, respectivamente, as funções de Governador no 

Fundo e no Banco); o “Treasury” também se teria ressentido da necessidade de que 

programas de alívio da dívida externa tivessem requisitos em matéria de combate à 

pobreza (resultado das atribuições intergovernamentais do DFID, em caso de iniciativas 

com implicações no plano da assistência ao desenvolvimento); 

 .Ministério da Indústria e Comércio (DTI) – o DTI teria manifestado desconforto 

com a criação de departamento de política comercial no âmbito do DFID (novamente 

reflexo do mandato intergovernamental do DFID), e também com a interferência do 

DFID em temas relativos aos interesses do empresariado britânico; 

 .Ministério da Defesa – teriam sido registrados desacordos entre o DFID e o 

Ministério da Defesa no tocante às implicações de determinados programas de 

treinamento militar na África. 198 

  As diferentes unidades do Governo britânico tenderiam a apresentar preferências 

estruturalmente distintas, que refletiriam suas trajetórias e seus mandatos institucionais. 

Em contraste com a “independência” do DFID, outras unidades do Governo seriam mais 

permeáveis aos interesses do setor privado britânico, como o DTI e o UKTI (órgão de 

promoção comercial, de composição conjunta entre FCO e DTI). Williams argumenta, 

por sua vez, que o Banco da Inglaterra e o “Treasury” representariam vertente 

“internacionalista neoliberal”, o que refletiria o fato de que “... the UK economy is 

uniquely penetrated by international capital: it is highly dependent on inward foreign 

direct investment, its manufacturing sector is dominated by foreign-owned firms, and its 

                                                 
197 SHORT, Clare. Op.cit. 2004. p.79. 
198PORTEOUS, Tom. British Government Policy in Sub-Saharan Africa under New Labour. International 
Affairs. Vol. 81, n.2, 2005. p.285. 
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banks, pension funds and investment houses invest a far greater proportion of their 

domestic capital abroad”. 199 

 A despeito da heterogeneidade de preferências e do relacionamento inicialmente 

atribulado do DFID com outras unidades do aparato burocrático no Reino Unido, 

tenderam a reduzir-se, ao longo do tempo, diferenças em matéria de condução da política 

britânica de assistência ao desenvolvimento. A progressiva composição entre as distintas 

unidades governamentais ocorreu em resposta a três processos paralelos: a)identificação 

de interesses e realização de atividades em comum, por parte do DFID com o FCO, o 

DTI e o Treasury; b)”alinhamento de preferências”, em matéria de assistência ao 

desenvolvimento, entre três fortes lideranças do Governo britânico (Primeiro-Ministro 

Tony Blair, Chanceler do Erário Gordon Brown, e Secretária para Desenvolvimento 

Internacional Clare Short); c)crescimento significativo do dispêndio público no período, 

contribuindo para moderar o potencial de “conflito distributivo” em torno dos aumentos 

realizados e projetados em matéria de AOD.  

 Com relação ao primeiro fator, deve-se ressaltar que o relacionamento entre DFID 

e FCO tornou-se progressivamente menos contencioso. Em 2002, foi constituída unidade 

conjunta dos dois ministérios, com o intuito de examinar as relações do Reino Unido com 

o Sudão; em 2004, aquela unidade ganhou premiação de melhor equipe governamental na 

cerimônia de “Public Service Awards”. Também em 2004, os dois ministérios acordaram 

“Plano de Ação para Trabalho em Colaboração”, relativo a questões logísticas em áreas 

como segurança e tecnologias de informação, entre outras.  

 Por sua vez, as relações entre o DFID e o DTI teriam registrado melhora 

significativa durante a elaboração do “White Paper” sobre globalização, no ano de 2000, 

que teria consagrado percepções em comum. Em consonância com este quadro, o DTI 

teria sido um dos órgãos governamentais a exercer pressão mais efetiva com o intuito de 

denominar a Rodada de Doha de negociações comerciais, lançada em 2001, como 

“Rodada do Desenvolvimento”. O DTI também publicou, em 2000, “White Paper” que 

enfatizou o papel da política comercial no combate à pobreza. 200 

                                                 
199WILLIAMS, Paul. Who’s Making UK Foreign Policy?. International Affairs. Vol.80, 5, 2004. p.913. 
200 UNITED KINGDOM. Department of Trade and Industry. Making Globalisation a Force for Good. 
London, 2004. 
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A despeito de diferenças em questões específicas, DFID e “Treasury” tenderam a 

trabalhar conjuntamente em matéria de assistência ao desenvolvimento, tornando-se 

dominante, entre funcionários graduados do “Treasury”, a percepção de que progresso no 

tocante à redução da pobreza mundial apresentaria interesse econômico de longo-prazo 

para o Reino Unido. 201 Em consonância com esta percepção, foi estabelecida Unidade de 

Redução da Pobreza Internacional (IPR) no âmbito do “Treasury”.  

A aproximação entre DFID e “Treasury” constituía reflexo, ao menos parcial, do 

bom diálogo e da prioridade conferida por Gordon Brown e por Clare Short aos temas da 

agenda internacional de combate à pobreza, resultado da prioridade conferida por Brown 

a iniciativas de alívio da dívida externa e de combate à pobreza em países em 

desenvolvimento. Por sua vez, o tema da assistência ao desenvolvimento – 

principalmente no tocante ao continente africano – teria progressivamente crescido em 

importância também para o Primeiro-Ministro Tony Blair. Neste contexto, Blair teria 

recorrido com crescente intensidade a retórica com elementos morais, na consideração de 

temas internacionais – marcos deste processo seriam a campanha no Kosovo, em 1999, a 

intervenção militar britânica em Serra Leoa, no ano 2000, e a Cúpula do G8 em Gênova 

(2001), momento a partir do qual Blair passou a promover ativamente, em foros 

internacionais, a assistência ao continente africano.  

 De acordo com esta interpretação, se teria verificado “forte compromisso com o 

desenvolvimento internacional, por parte da cúpula do Partido Trabalhista”, e os 

resultados logrados pelo Reino Unido em matéria de assistência ao desenvolvimento 

demonstrariam “... what can happen when the Prime Minister, Chancellor and Secretary 

of State share the same basic commitment to assisting the poorest countries”. 202   

 

4.2 – A evolução do jogo partidário 

 

                                                 
201 BARDER, Owen. Op.cit. p.19. 
202MORRISSEY, Oliver. British Aid Policy Since 1997: is DFID the standard bearer for donors? CREDIT 
Research Paper. Vol.02, 23. University of Nottingham, 2002. p.1. 
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 O exame da política britânica de assistência ao desenvolvimento revela a 

existência de padrões regulares, a refletirem diferenças partidárias, em três vertentes 

específicas: i)volume de AOD; ii)grau de independência institucional na condução da 

política de assistência ao desenvolvimento; iii)princípios e características da política de 

assistência.  

 Comparando-se a evolução da razão AOD/PIB, desde 1970, podem-se constatar 

distintas tendências nos períodos sob Governos trabalhistas (1974-1979; desde 1997) e 

conservadores (1970-1974; 1979-1997). Os períodos sob Governos conservadores foram 

caracterizados por redução contínua ou pronunciada da razão AOD/PIB, ao passo que os 

períodos sob Governos trabalhistas se caracterizaram por elevação (mais ou menos) 

contínua e pronunciada da ajuda ao desenvolvimento. 

 Outra distinção significativa, a registrar diferenças partidárias, se refere ao 

ambiente institucional de condução da política de assistência ao desenvolvimento. Em 

geral, Governos trabalhistas coincidiram com a presença de estruturas administrativas 

independentes – com estatura ministerial e, usualmente, assento no Gabinete do Primeiro-

Ministro -, com responsabilidade sobre a agenda de assistência ao desenvolvimento. Em 

contraste, Governos conservadores se caracterizaram por inserir as unidades 

administrativas, com responsabilidade direta sobre a agenda de desenvolvimento, em 

estruturas ministeriais mais amplas – usualmente o “Foreign Office” -, com implicações 

negativas sobre a capacidade de influência de seus titulares na definição de prioridades de 

ação governamental. 

 Também se registram diferenças em matéria de princípios, entre Governos 

trabalhistas e conservadores, na condução da política de assistência ao desenvolvimento. 

Embora a implementação da “Aid and Trade Provision” (1977) tenha ocorrido em meio a 

Governo trabalhista, Governos conservadores tenderam, de maneira geral, a recorrer, com 

maior intensidade, a práticas como “amarrar” a ajuda à aquisição de bens e serviços com 

origem no país doador, bem como a privilegiar os canais bilaterais para desembolso da 

AOD. Em contraste, Governos trabalhistas (em especial a partir de 1997) buscaram 

“desamarrar” a ajuda ao desenvolvimento, bem como a apoiar os canais multilaterais de 

implementação da ajuda ao desenvolvimento.  
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 Estas diferentes tendências de elaboração e implementação da política de 

assistência ao desenvolvimento não implicaram, contudo, oposição do Partido 

conservador às políticas implementadas pelo Governo trabalhista, a partir de 1997. 

Observaram-se, ao contrário, indícios de convergência entre posições adotadas pelo 

Partido conservador e algumas das mais importantes iniciativas adotadas pelo Partido 

trabalhista no período. Mais especificamente, a elaboração e o anúncio dos dois “White 

Papers” (1997 e 2000), bem como a implementação do “International Development Act” 

(2002) – entre outras iniciativas - não teriam sido objeto de controvérsia interpartidária: 

 

“The Conservative response to the seminal 1997 White Paper was 
muted but essentially supportive. More recently, the Conservative Party 
has formally pledged to match Labour’s commitment to achieving the 
UN target of an aid programme equivalent to 0.7% of GDP by 2013 
(although with more of it going through bilateral programmes). Indeed, 
in the specifics of aid policy, there has throughout been a degree of 
consensus between most interested members of both parties.” 203 

 

 

 O acompanhamento da discussão sobre assistência ao desenvolvimento, no âmbito 

do Parlamento britânico, revela que efetivamente se observou convergência significativa 

entre os Partidos trabalhista e conservador na consideração de temas, como a importância 

de atingir-se a meta de 0,7% do PIB em matéria de AOD. Como exemplo, pode-se 

assinalar que o parlamentar Simon Thomas afirmou, em debate na Câmara dos Comuns, 

em 2001, com a presença da Secretária de Estado Clare Short, que “another wish shared 

by hon. Members of all parties is that our spending on overseas development should be 

raised to 0.7 per cent. of gross domestic product.” 204 

 Pode-se concluir que, assim como observado no âmbito intra-burocrático, o jogo 

inter-partidário foi caracterizado - se não exatamente por convergência de posições em 

matéria de assistência ao desenvolvimento – por ausência de fricções que representassem 

                                                 
203KILLICK, Tony. Policy Autonomy and the History of British Aid to Africa. Development Policy 
Review. Vol.23, n.6, p.676. 
204 HOUSE OF COMMONS. Oral Answers to Questions – Pre-Budget Statement. Sessão realizada em 
19/12/2001.  
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obstáculo à implementação das diretrizes redistributivas do Governo trabalhista, no plano 

internacional. 

 

 4.3 – O jogo parlamentar 

 

 A ausência de fricções entre os Partidos trabalhista e conservador no período, no 

tocante à política de ajuda ao desenvolvimento, é importante fator explicativo para o 

cenário de apoio parlamentar às diretrizes e iniciativas governamentais na matéria. Os 

debates e deliberações sobre assistência ao desenvolvimento, observados tanto na Câmara 

dos Comuns como na Câmara dos Lordes, efetivamente sustentam a interpretação de que 

o Parlamento atuou mais como ponto de apoio – e menos como contrapeso – às principais 

iniciativas governamentais no período. 

 Pressão parlamentar por elevação da AOD britânica, com metas temporais – e 

pelo cumprimento, em especial, da meta de 0,7% do PIB –, foi elemento recorrente no 

período, sendo observado em debates sobre temas como o “White paper” de 1997, a 

Conferência de Monterrey sobre Financiamento ao Desenvolvimento e a política da 

União Européia de assistência ao desenvolvimento. Como exemplo, pode-se citar 

recomendação de relatório do Comitê de Desenvolvimento Internacional da Câmara dos 

Comuns, no contexto de deliverações sobre a Conferência de Monterrey: 

 

Recommendation 19: "We recommend that the Government follow the 
example of Belgium and Ireland in setting a date - a date which is 
sufficiently in advance of the 2015 MDG's deadline - for reaching 0.7 
percent, and a timetable for hitting that target”. 205 

 

 

 Além disso, devem-se mencionar as características do sistema político-eleitoral 

britânico, centrado no regime parlamentarista e no voto distrital, o qual tende a gerar 

                                                 
205 HOUSE OF COMMONS. International Development Committee. Finding the Money to Eliminate 
World Poverty – Fifth Report of Session 2001-02. London, 2002.  
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maiorias consistentes no Parlamento, que se refletem na constituição do Poder executivo. 

Este modelo de ambiente político institucional tende a gerar convergência de preferências 

entre os Poderes Executivo e Legislativo, minimizando o potencial de conflito em temas 

da agenda política.  

 Ao discorrer sobre o processo decisório britânico, particularmente no tocante às 

decisões que levaram à participação do país na Guerra contra o Iraque, Clare Short 

apresenta denúncia enfática do que denomina de “maiorias exageradas”, que acabariam 

resultando em enfraquecimento da influência decisória do Parlamento britânico: 

 

“errors (...) flow from a spirit of hubris that develops from big 
majorities in the House of Commons which do not reflect the balance of 
opinion in the country. These exaggerated majorities and the tradition 
of party loyalty have led to a weakening of Cabinet government and a 
marginalisation of Parliament. The most urgent reform needed to 
improve our constitutional arrangements is a change to our electoral 
system. A balance of representation in the Commons which reflected 
public opinion would mean that governments could not take Parliament 
for granted, and would have to consult and listen in order to win 
support. This would reinstate the authority of Parliament and the 
Cabinet and prevent the system of personalised decision-making that 
has led to so many serious errors.” 206   

 

 

 Pode-se concluir que, assim como se observou no caso dos partidos políticos, o 

ambiente parlamentar também se caracterizou como ponto de apoio às diretrizes 

governamentais que resultaram em processo redistributivo mais intenso, por meio da 

ajuda ao desenvolvimento. 

 

4.4 – O peso da opinião pública 

 

 No período sob questão, a opinião pública não foi origem de obstáculos para a 

implementação das políticas governamentais de assistência ao desenvolvimento. Ao 

                                                 
206 SHORT, Clare. Op.cit. p.5. 
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contrário, apresentou posição favorável a transferências de recursos do Reino Unido, com 

o intuito de combater a incidência de pobreza em outros países, conforme observado em 

pesquisas de opinião – conduzidas pelo DFID em bases anuais, a partir de 1999 – sobre 

“atitudes públicas relativas ao desenvolvimento”.  

 A pesquisa mais recente, conduzida em agosto de 2005, apresentou os seguintes 

resultados: 

 .73% dos entrevistados demonstrou preocupação razoável ou significativa com a 

pobreza em países em desenvolvimento; a proporção daqueles “muito preocupados” com 

a questão subiu entre 1999 (17%) e 2005 (26%); 

 .entrevistados se dividiram nas respostas à questão “pobreza em países em 

desenvolvimento pode ter conseqüências que me afetam diretamente” – 36% 

concordaram, e 36% discordaram; 

 .59% dos entrevistados concordaram que a “pobreza em países em 

desenvolvimento pode ter efeitos que prejudicam os interesses desse país”; ao mesmo 

tempo, o principal canal assinalado de transmissão destes efeitos foi identificado com 

imigração e refugiados (30% dos entrevistados); 

 .75% dos entrevistados assinalaram que Governos de países desenvolvidos 

contribuem para a redução da pobreza em países em desenvolvimento, embora somente 

21% tenham assinalado que aqueles Governos sejam a principal origem de colaboração (a 

maior parte dos entrevistados ressaltou o papel de instituições internacionais de 

caridade); 

 .45% dos entrevistados assinalaram que a contribuição do Governo britânico na 

matéria se encontra nos níveis apropriados, 31% assinalaram que a contribuição deveria 

ser aumentada, e 14% assinalaram que seria excessiva; neste contexto, a maior parte dos 

entrevistados ressaltou que a principal contribuição adicional do Reino Unido poderia ser 

por meio de redução de conflitos e de guerras. 

 A partir destes resultados, conclui-se – como nos casos anteriores – que a “opinião 

pública” não constituiu obstáculo potencial ou real à implementação de agenda 
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ambiciosa, por parte do Governo britânico, em matéria de assistência ao 

desenvolvimento. 

 

4.5 – O comportamento das organizações não-governamentais 

 

 É significativa a presença de organizações não-governamentais no Reino Unido, 

com bases no país e atuação muitas vezes de perfil internacional, que apresentam 

influência potencial na agenda de assistência ao desenvolvimento. 

 Estima-se a presença de 600 ONGs, no Reino Unido, com atuação na área de 

desenvolvimento internacional, cerca de metade das quais integram a rede BOND – 

British Overseas NGOs for Development. A BOND foi fundada em 1993, e tem por 

objetivo aperfeiçoar a contribuição britânica ao desenvolvimento internacional, 

concentrando suas atividades em determinadas áreas – treinamento e “capacity building”, 

particularmente nos setores de educação, saúde, recursos naturais e “advocacy”. 

 Também se observa a presença de ONGs com forte presença individual, 

abundância de recursos e atuação internacional. Entre as principais ONGs baseadas no 

Reino Unido, podem-se mencionar OXFAM, Save the Children UK, Christian Aid, 

ActionAid e CAFOD, com atuação sobretudo nas áreas de educação primária, 

HIV/AIDS, comércio internacional, instituições globais, e alívio da dívida. 207  

 A contribuição das ONGs à agenda britânica de assistência ao desenvolvimento é 

impulsionada pelo fato de que suas perspectivas e contribuições são reconhecidas pelo 

DFID, que busca estabelecer parcerias em determinadas áreas com as organizações. O 

DFID ressalta a importância das contribuições das ONGs em três segmentos específicos, 

as quais justificariam o estabelecimento de parcerias: i)a sociedade civil reforçaria 

contra-pesos domésticos, aumentando a “accountability” dos Estados; ii)ONGs seriam 

importantes atores na prestação de serviços e de assistência humanitária, particularmente 

em Estados “frágeis”; iii)ONGs seriam fundamentais para promover a compreensão e a 

                                                 
207SUNDERLAND, David. The British International Development Sector – a panorama study. 
Coordination Sud, 2004. p.16. 
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“causa” do desenvolvimento – “a strong UK development community is important for 

building public support for development, contributing to policy debates and holding the 

international community to account”.  

 O DFID estabelece parcerias com ONGs por meio de diferentes canais: i)aporte 

de contribuições financeiras – a contribuição do DFID a ONGs atingiu 261 milhões de 

libras em 2006, o que representaria aumento superior a 50% na contribuição observada 

em 1997; ii)consulta e diálogo regulares sobre os principais temas da agenda 

internacional de assistência ao desenvolvimento; iii)estabelecimento de escritórios 

nacionais do DFID que, entre outras atividades, oferecem apoio às iniciativas de ONGs 

em outros países. 208 

 Três campanhas, organizadas por ONGs britânicas e com ramificações 

internacionais, tiveram impacto particular na agenda de assistência ao desenvolvimento 

no período. A primeira campanha foi a “Jubilee 2000”, lançada em meados dos anos 90 

com o propósito de exercer pressão em prol do alívio da dívida externa de países em 

desenvolvimento. A campanha gerou extensa mobilização de ONGs, com o intuito de 

elevar o perfil do tema perante a opinião pública, britânica e internacional. 

 A campanha teve seu momento culminante em 1998, com a reunião de dezenas de 

milhares de manifestantes em Birmingham, por ocasião da Cúpula do G8. De acordo com 

o DFID, a manifestação teria tido o seguinte resultado:  

 

 

“Against the background of this unprecedented public pressure, the G7 
leaders discussed debt relief at the summit and at the subsequent 1999 
summit in Cologne. The pressure mounted by the campaign led to the 
cancellation of $70 billion of debt, freeing up significant resources for 
development interventions.” 209 

  

                                                 
208UNITED KINGDOM. Department for International Development. Civil Society and Development – 
how DFID works in partnership with civil society to deliver the Millenium Development Goals. 
London, 2006. 12p. 
209 Idem, p.4. 
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 A segunda campanha – sob o título “0.7% Now!” – foi organizada em 2004 pela 

rede “BOND”, com o objetivo de exercer pressão sobre o Governo britânico com vistas a 

atingir a meta de 0,7% do PIB em AOD. Embora reconhecendo o progresso realizado 

pelo Governo, desde 1997, com vistas a elevar a ajuda britânica ao desenvolvimento, a 

“BOND” assinalou que o Reino Unido ainda não teria cumprido o compromisso, “datado 

de décadas”, de atingir a meta de 0,7%. Sob a perspectiva dos organizadores da 

campanha, os anos de 2004 e 2005 apresentariam condições especiais para o reforço das 

pressões, tendo em vista a realização da Avaliação Abrangente do Dispêndio 2004, bem 

como o exercício, por parte do Reino Unido, das presidências do G8 e da União 

Européia. 

 Mais especificamente, a campanha ressaltou uma série de motivos para que o 

Reino Unido se comprometesse a atingir a meta de 0,7% até o ano de 2008: a)o Reino 

Unido seria um dos países mais comprometidos com o cumprimento das MDMs; 

b)engajamento do Primeiro-Ministro Blair na agenda africana, e protagonismo do 

Chanceler do Erário Gordon Brown na elevação dos fluxos de assistência; c)desempenho 

favorável da economia britânica; d)compromisso britânico com a meta poderia ter efeito 

indutor sobre os demais países doadores, bem como ampliar o leque de apoio político à 

proposta britânica de uma “International Finance Facility”. A campanha procurou, ainda, 

demonstrar em detalhes (com base em dados relativos à economia e às finanças públicas 

do Reino Unido) que o país teria condições fiscais e econômicas de arcar 

confortavelmente com os fluxos financeiros adicionais para o cumprimento da meta. 210 

  Em função de sua dimensão e impacto, teve importância especial a campanha 

“MakePovertyHistory”, lançada em janeiro de 2005, com a participação de mais de 500 

entidades da sociedade civil, com o objetivo de promover mudanças de políticas nas áreas 

de ajuda ao desenvolvimento e de alívio da dívida externa de países em desenvolvimento. 

 A campanha realizou iniciativas e manifestações de formatos múltiplos, 

direcionadas a diferentes públicos, e de grande visibilidade perante a opinião pública, 

culminando com a realização de passeata, em Edimburgo, às vésperas da Cúpula do G8 

em Gleneagles. A campanha centrou-se em temas como elevação da ajuda oficial ao 
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desenvolvimento, promoção de alívio da dívida externa de países em desenvolvimento, 

bem como de melhores condições no comércio internacional para produtos originários 

daqueles países. 

 Baseando-se na presunção de que o ano de 2005 apresentaria oportunidades 

especiais para avanços na agenda do desenvolvimento, a campanha obteve resultados 

significativos em matéria de opinião pública. Conforme pesquisa realizada pelos 

organizadores da campanha, diversos indícios atestariam seu impacto sobre a percepção 

pública relativa a questões de desenvolvimento: i)15% da população britânica teria 

participado ao menos de uma das nove principais iniciativas da campanha; 

ii)aproximadamente 90% da população britânica havia tomado conhecimento da 

campanha, em julho de 2005. 211 

 De modo geral, as organizações não-governamentais exerceram pressão contínua, 

sobre o Governo britânico, com vistas à elevação da ajuda ao desenvolvimento – 

adotando explicitamente a meta de 0,7% do PIB em AOD – e ao alívio da dívida externa 

de países em desenvolvimento. A pressão não teria cedido mesmo com os resultados 

logrados durante 2005. 

A BOND chegou a ressaltar que “looking at what we have achieved in relation to 

what we know is needed to make poverty history, 2005 has clearly been a failure”. 212 Por 

sua vez, a ONG ActionAid publicou estudo com críticas significativas à real dimensão da 

ajuda proveniente dos países do G7. O estudo decompõe o volume de assistência oficial 

ao desenvolvimento registrado em 2003  entre ajuda “real” e a denominada “ajuda 

fantasma”, esta última compreendendo os recursos que são desviados ao longo dos canais 

de assistência e que não chegam efetivamente aos países pobres. O documento conclui, 

de maneira polêmica, que a “ajuda fantasma” compreende pelo menos 61% do volume 

total da assistência ao desenvolvimento, e que a ajuda real, em 2003, se limitou a US$ 27 

bilhões – cerca de 0,1% da renda nacional dos países doadores. Foi negativa a reação ao 

relatório por parte do titular do DFID, Hilary Benn, que considerou equivocada tanto a 

“sugestão” de que seria “fantasma” cerca de 30% da ajuda britânica ao desenvolvimento, 
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como a desconsideração de alívio da dívida e de assistência técnica como instrumentos de 

ajuda “real”. 213 

Ao mesmo tempo, observam-se indícios de certo grau de “instrumentalização”, 

por parte do Governo britânico, da pressão advinda das ONGs no campo da assistência ao 

desenvolvimento. O Governo britânico teria buscado engajar as ONGs em “parceria pró-

redistributiva”, com o intuito de fortalecer ambiente propício às diretrizes da política 

britânica de assistência ao desenvolvimento; na base desta “parceria”, estaria a percepção 

de que o ano de 2005 apresentaria oportunidade “única” para avanços na matéria. 

Em discurso na “Churches World Development Network”, em 2004, o Secretário 

Hilary Benn chegou a afirmar que: 

 

“We are now entering a critical period for development issues. 2005 is 
rapidly approaching and it will be a big year for Britain (…) This 
confluence of events gives Churches an enormous opportunity to push 
forward on ending poverty and global injustice. I would like to        
share a few thoughts on how this can be      achieved   and how    we 
can  campaign  most  effectively on this.”   214                 

 

 

 Este padrão de  “relação ONG-Governo” também é exemplificado por discurso de 

Gordon Brown no âmbito da campanha “Jubilee”, já no ano 2000: “because we can only 

advance if we advance together we want to invite civil society - churches, NGOs, citizens 

everywhere - from January 2001 to both hold us accountable and participate”. 215  

 Pode-se concluir que as organizações não-governamentais constituíram parte da 

coalizão “pró-redistribuição” no período 1997-2005, exercendo pressão em prol do 

aumento da assistência britânica ao desenvolvimento. Pode-se dizer que esta pressão 

operou no mesmo sentido geral das políticas adotadas pelo Governo – elevando o perfil 

do tema perante a opinião pública -, embora com grau de exigência e ambição superiores 

àqueles consagrados nas iniciativas governamentais. A atuação das ONGs apresentou, 
                                                 
213 ACTIONAID. Real Aid: an agenda for making aid work. London, 2005. 60p. 
214 BENN, Hillary. Churches World Development Network. “Does Campaining Work” Conference. 9 de 
junho de 2004. 
215 BROWN, Gordon. Speech at the Jubilee final event. "Faith in the future". London, 2000. 
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ainda, eficácia particular em determinados “momentos-chave”, usualmente coincidentes 

com campanhas abrangentes de larga escala. Estes “momentos-chave” apresentaram 

relação significativa com desenvolvimentos no cenário internacional, objeto da próxima 

seção. 

 

4.6 – Desdobramentos no “ambiente internacional” 

 

Para o exame dos determinantes da política britânica de assistência ao 

desenvolvimento no período, deve-se também considerar a evolução do “ambiente 

internacional. Mais especificamente, caberia avaliar como evoluíram o sistema 

“ideológico” e o quadro normativo referente às políticas de assistência ao 

desenvolvimento, bem como se apresentaram “momentos-chave” que viabilizaram 

impulsos a esta agenda. 

A referência básica do quadro normativo em matéria de assistência ao 

desenvolvimento seria o compromisso de que Governos realizem “esforços” com vistas a 

atingir a meta de 0,7% do PIB em AOD. Este compromisso foi inscrito na resolução 2626 

de Assembléia Geral das Nações Unidas - AGNU, de 1970, relativa à declaração sobre a 

Segunda Década do Desenvolvimento: “Each economically advanced country will 

progressively increase its official development assistance to the developing countries and 

will exert its best efforts to reach a minimum net amount of 0.7 per cent of its gross 

national product ... by the middle of the Decade”. 216 

 O tema já era objeto de debate na AGNU há uma década – a resolução 1522, de 

1960, já assinalava “... the hope that the flow of international assistance and capital 

should be increased substantially so as to reach as soon as possible approximately 1 per 

cent of the combined national incomes of the economically advanced countries”. 217 A 

meta de 1% do PIB em fluxos totais de capital foi reiterada, ao longo da década, na 

Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD. A meta 
                                                 
216NAÇÕES UNIDAS. Assembléia Geral das Nações Unidas. Resolução 2626 (XXV). 19 de novembro, 
1970. 
217NAÇÕES UNIDAS. Assembléia Geral das Nações Unidas. Resolução 1522 (XV). 15 de dezembro, 
1960. 
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de 0,7% para os fluxos de AOD foi sugerida, neste contexto, pela Comissão Pearson, 

constituída pelo então Presidente do Banco Mundial, Robert McNamara, para estudar o 

tema. 218  

 Desde então, a meta tem sido objeto de referência constante no âmbito da AGNU 

– foi reiterada durante a Terceira e a Quarta Décadas do Desenvolvimento -, bem como 

nas declarações relativas às Conferências do Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio de 

Janeiro, 1992), do Desenvolvimento Social (Copenhague, 1995), e do Desenvolvimento 

Sustentável (Joanesburgo, 2002). Referência recente e à qual se confere particular 

atenção foi aquela observada na declaração adotada por ocasião da Conferência 

Internacional das Nações Unidas para o Financiamento do Desenvolvimento (Monterrey, 

2002): “we urge developed countries that have not done so to make concrete efforts 

toward the target of 0.7 per cent of gross national product (GNP) as ODA to developing 

countries ...”. 219 

 Diversos documentos internacionais têm incluído referências genéricas a dever 

internacional de solidariedade e de cooperação com vistas ao desenvolvimento 

econômico e social de todos os povos. Alves apresenta exemplos destas referências: 220 

  .Carta das Nações Unidas: parágrafo 1 (princípios e objetivos) – “to achieve 

international cooperation in solving international problems of an economic, social, 

cultural or humanitarian character”; 

 .Declaração Universal dos Direitos Humanos: artigo 22 – “everyone is entitled to 

realization, through national effort and international cooperation (…), of the economic, 

social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his 

personality”; 
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 .Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: artigo 2 – os 

Estados comprometem-se a agir ‘individually and through international assistance and 

cooperation, especially economic and technical, to the maximum of their available 

resources’, para cumprir os direitos consagrados na convenção;  

.Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento: artigo 3 – “... States have a duty 

to cooperate with each other in ensuring development and removing obstacles to 

development”; 

 .Declaração do Milênio: parágrafo 1 – “We recognize that, in addition to our 

separate responsibilities to our individual societies, we have a collective responsibility to 

uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level”.  

 Conclui-se que a base normativa relacionada à assistência ao desenvolvimento 

distingue-se seja por sua fragilidade, - na medida em que metas de AOD não se 

encontram consagradas em instrumentos juridicamente vinculantes -, seja por sua 

generalidade – na medida em que os compromissos de solidariedade internacional não 

apresentam diretrizes precisas e vinculantes. Ao mesmo tempo, o referencial conceitual 

sobre assistência ao desenvolvimento não se limita a estes elementos, compreendendo, 

por exemplo, as reflexões sobre o tema empreendidas no âmbito do Banco Mundial e da 

OCDE, com impactos sobre as concepções e práticas do Reino Unido na matéria. 

 O pensamento da OCDE sobre as políticas de assistência ao desenvolvimento 

influenciou o desenho destas políticas no Reino Unido, conforme reconhecido por Clare 

Short. Segundo Short, o relatório “Shaping the Twenty-First Century”, publicado pela 

Organização em 1996, “… suggested that a great advance was possible if we focused on 

the systematic reduction of poverty, built on past success and drew the international 

system together to work in partnership to deliver clear targets in each country”. Ao 

examinar o sistema e as metas propostas pelo relatório, Short ressalta sua decisão de que 

“...I would work to make this the framework for our development efforts”. 221 

 Por meio de suas avaliações periódicas das políticas de assistência ao 

desenvolvimento, a OCDE também influencia as políticas britânicas, por meio de outros 

                                                 
221SHORT, Clare. op.cit. p.54. 
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canais. Em suas avaliações sobre o Reino Unido, a OCDE tem continuamente 

recomendado a elevação dos fluxos britânicos de AOD, bem como a concentração da 

ajuda britânica nos países mais pobres do mundo. Ao mesmo tempo, reconhece os 

progressos e o papel de “liderança” exercido pelo Reino Unido na área, mencionando, em 

particular, a contribuição britânica para “desamarrar” fluxos de ajuda ao 

desenvolvimento. 222  

 A reflexão do Banco Mundial sobre políticas de assistência ao desenvolvimento e 

de combate à pobreza tem sido fator a também exercer influência conceitual sobre as 

políticas britânicas. Uma série de trabalhos de economistas do Banco apresenta, em 

particular, conclusões cujos elementos estão presentes nos “White papers” preparados 

pelo DFID, entre os quais se devem ressaltar: 

 .Ausência de relação direta entre ajuda ao desenvolvimento e crescimento 

econômico nos países beneficiados – a ajuda teria impacto positivo somente naqueles 

países que apresentam políticas sólidas nos campos fiscal, monetário e comercial; 223 

 .Em decorrência do primeiro fator, a redução da pobreza requereria parceria entre 

países desenvolvidos (por meio de aumento da AOD) e em desenvolvimento 

(implementação de “boas” políticas); 224 

 .Realocação dos fluxos de ajuda ao desenvolvimento, em direção aos países mais 

pobres,  poderia ser instrumento de grande eficácia no combate à pobreza mundial. 225 

 A despeito da controvérsia e do debate gerados em torno destas idéias 226, elas 

apresentaram clara influência sobre os elementos conceituais e práticas das políticas 

                                                 
222OECD, op.cit. 
223BURNSIDE, Craig; DOLLAR, David. Aid, Policies and Growth. World Bank – Policy Research 
Working Paper 1777. Washington, 1997. 
224COLLIER, Paul; DOLLAR, David. Aid Allocation and Poverty Reduction. World Bank – Policy 
Research Working Paper 2041. Washington, 1999. 
225COLLIER, Paul; DOLLAR, David. Can the World Cut Poverty in Half?. World Bank – Policy 
Research Working Paper 2403. Washington, 2000. 
226EASTERLY, William. Can Foreign Aid Buy Growth?. Journal of Economic Perspectives, vol.17, 3, 
p.23-48, 2003; e EASTERLY, William et al. New Data, New Doubts: revisiting “Aid, Policies and 
Growth”. Mimeo. Washington, 2003 ressaltam que as conclusões dos estudos realizados pelo Banco 
Mundial não se sustentam quando se adicionam mais dados (novos anos), ou quando se alteram as 
especificações dos modelos econométricos, o que tornaria impróprio implementar políticas com bases 
naqueles princípios. Em resposta, BURNSIDE, Craig; DOLLAR, David. Aid, Policies and Growth: 
revisiting the evidence. World Bank – Policy Research Working Paper 3251. Washington, 2004 
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britânicas desde 1997. Influência ainda mais considerável - para a configuração de 

“momento político” a viabilizar a extensão das mudanças observadas nas práticas 

britânicas – teria sido associada aos “ventos internacionais” derivados de três eventos: a 

“Cúpula do Milênio” (Nações Unidas, 2000); a Conferência Internacional das Nações 

Unidas para Financiamento ao Desenvolvimento (Monterrey, 2002); e a Cúpula do G8 

em Gleneagles (Reino Unido, 2005). 

 Ao apresentar as Metas de Desenvolvimento do Milênio – e realçar a necessidade 

de seu cumprimento, até 2015 (algumas delas, antes) -, a Cúpula do Milênio, realizada 

pelas Nações Unidas em setembro de 2000, exerceu impacto significativo nos planos 

conceitual e prático das políticas britânicas de assistência ao desenvolvimento.  As 

MDMs passaram a integrar os documentos oficiais britânicos – como exemplo, o “White 

paper” de 2000 -, e passaram a constituir referências necessárias de quaisquer iniciativas 

do país em matéria de ajuda ao desenvolvimento, desde então – a própria proposta da IFF 

foi apresentada como iniciativa com a capacidade de gerar os recursos necessários ao 

cumprimento das MDMs.  

Este fato foi reconhecido no relatório do Governo britânico – preparatório para a 

Assembléia de Revisão do Milênio, realizada em 2005 -: “the Goals are at the heart of the 

work of the UK’s Department for International Development and of the wider UK 

government. This report sets out what we are doing to contribute towards their 

achievement”. 227
 

Por sua vez, a Conferência de Monterrey sobre Financiamento ao 

Desenvolvimento aparentemente teve impacto especial sobre o engajamento do 

“Treasury” – e de Gordon Brown, em particular – no desenho e implementação de 

iniciativas no campo da assistência ao desenvolvimento. As estimativas – apresentadas no 

Relatório Zedillo - 228, segundo as quais haveria hiato de US$ 50 bilhões no volume anual 

                                                                                                                                                 
ressaltam que suas conclusões se mantêm, mesmo quando a série de dados original é ampliada, de forma a 
considerar anos mais recentes.  
227UNITED KINGDOM. HM Government. The UK’s Contribution to Achieving the Millenium 
Development Goals. London, 2005. 89p. 
228NAÇÕES UNIDAS. Recommendations of the High-level Panel on Financing for Development. 
2001. 56p.  
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de AOD necessário para o cumprimento das MDM, foram “endossadas” na prática pelo 

Governo britânico, e passaram a constituir referência para as iniciativas futuras. 

Além disso, a participação britânica na Conferência de Monterrey  provavelmente 

se encontra na gênese do projeto idealizado pelo país na área de mecanismos financeiros 

inovadores: a “International Finance Facility”. De maneira geral, as estimativas referentes 

ao “hiato de recursos” estimularam reflexão sobre mecanismos financeiros inovadores 

que, ao serem implementados, pudessem viabilizar as somas necessárias ao cumprimento 

das MDMs. No caso britânico, esta reflexão resultou em projeto – inicialmente 

denominado “Development Trust Fund” – de captação antecipada dos recursos no 

mercado, com base nos compromissos de contribuições futuras dos países doadores. Em 

sessão oral do Comitê de Desenvolvimento Internacional da Câmara dos Comuns, 

Gordon Brown discorreu sobre a matéria: 

 

“One possibility is to leverage up the new resources promised by 
Europe and the US through an international financing facility, or 
Development Trust Fund; if national governments offered a guarantee, 
either through callable reserves or appropriate collateral security, then 
additional aid contributions could be levered up in the years to 2015 to 
meet the $50 billion target”. 229 

 

 Em função de fatores já assinalados, o ano de 2005 constituiu “momento-chave” 

para a política britânica de assistência ao desenvolvimento. Tratou-se de ano em que o 

Reino Unido exerceu a presidência da União Européia (1o. semestre), bem como a 

presidência do G8 (1o. e 2o. semestres). Tratou-se, ainda, de ano em que se realizou a 

Assembléia de Revisão do Milênio, com o intuito de avaliar o progresso logrado rumo à 

implementação das Metas de Desenvolvimento do Milênio. Conforme assinalado pela 

OCDE, tratou-se de momento em que a “... UK development co-operation is at an historic 

high point of political and public support”. 230 

                                                 
229HOUSE OF COMMONS. International Development Select Committee. Examination of Witnesses.    
Sessão realizada em 14.5.2002. 
230 OECD.  Op.cit. p.11. 
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 Sob esta perspectiva, o Reino Unido adotou como prioridade, em sua presidência 

da União Européia, a aprovação de acordo que viabilizasse aumento significativo do 

fluxo regional de AOD – compromisso que esteve na base, por sua vez, do acordo 

logrado em Gleneagles com os demais países membros do G8. Por sua vez, a presidência 

britânica do G7 – leia-se Gordon Brown, atuando no foro específico de discussão entre os 

Ministros das Finanças – impulsionou a negociação e aprovação de acordo abrangente de 

alívio da dívida externa de países em desenvolvimento.  

 O conjunto de fatores e segmentos sociais e políticos discutidos nesta seção – 

grupos burocráticos, partidos políticos, parlamento, organizações não-governamentais, 

opinião pública e ambiente internacional – compõem o quadro explicativo do 

experimento “novo-trabalhista” com o redistributivismo internacional, por meio da 

política de assistência ao desenvolvimento. A próxima seção buscará, neste contexto, 

interpretar a evolução deste quadro à luz do modelo teórico apresentado no capítulo 4. 

 

 

5) A política britânica de assistência ao desenvolvimento: interpretação 

 

 Para o exame analítico da política britânica de assistência ao desenvolvimento no 

período 1997-2005, à luz do modelo apresentado no capítulo 4, devem-se considerar três 

fatores iniciais: a realidade internacional do Reino Unido – mais especificamente, sua 

posição relativa no sistema internacional; a realidade doméstica do Reino Unido – mais 

especificamente, as características institucionais e os padrões de relação Estado-

sociedade no país; e a configuração da coalizão doméstica pró-redistributiva, a partir da 

distribuição de preferências de grupos burocráticos, partidos políticos, parlamento, 

organizações não-governamentais e da “opinião pública”. 

 Com relação ao primeiro fator, deve-se ressaltar que, a despeito de evidências de 

declínio relativo durante o século XX, o Reino Unido se apresenta no período em exame 

como uma das potências centrais do sistema internacional, caracterizada por: elevado 

nível de renda per capita; estoque significativo de recursos de poder, nos âmbitos 
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econômico, militar e cultural, entre outros; participação decisiva nos principais 

organismos e mecanismos de governança internacionais – Conselho de Segurança das 

Nações Unidas, G7/G8, FMI, entre outros. 

 Com relação ao segundo fator, deve-se ressaltar que o Reino Unido apresenta 

sistema político maduro e consolidado, com a presença de canais regulares de 

participação e de representação para grupos sociais domésticos. Grupos sociais 

apresentam, ademais, elevado grau de organização, o que torna o Reino Unido base para 

elevado número de organizações não-governamentais, muitas das quais com atuação 

internacional. 

 Com relação ao terceiro fator, os elementos apresentados neste capítulo permitem 

concluir que não se observou, no período, clara constituição de coalizão contrária à 

redistribuição, com atuação que resultasse em “ponto de veto” às políticas de assistência 

ao desenvolvimento implementadas pelo Reino Unido. Ao contrário, o período seria 

caracterizado pela presença de ampla coalizão pró-redistribuição, embora heterogênea no 

tocante à sua composição e à intensidade de preferências de seus membros, com a 

presença de pontos de apoio às políticas governamentais distribuídos por diferentes 

unidades burocráticas, grupos sociais e políticos.  

 Estas considerações devem nortear a avaliação do relacionamento entre os 

ambientes doméstico e internacional – mais especificamente, entre “Estado”, 

“comunidade internacional” e “grupos domésticos” -, no tocante às políticas de 

assistência ao desenvolvimento implementadas no período. Não seria correto afirmar que 

a exposição britânica ao ambiente internacional teria gerado quadro de “pressões”    de 

redes transnacionais, resultando em superação de “pontos de veto” à implementação de 

políticas redistributivas, ou em reforço da posição relativa doméstica de grupos pró-

redistribuição. Conforme ressaltado, não eram observados “pontos de veto”, as posições 

dos grupos pró-redistribuição estavam em consonância com as preferências 

governamentais, e as ONGs com atuação importante na matéria tinham bases no Reino 

Unido (não se observando, neste contexto, redes de pressão estritamente 

“transnacionais”). 
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 Ao longo do período, o momento em que se registrou grau maior de controvérsia 

em torno das políticas britânicas foi, possivelmente, aquele associado à criação do DFID 

– gerando impactos negativos sobre as atribuições do “Foreign Office” - e à definição de 

sua missão institucional – gerando desentendimentos esporádicos com outras unidades 

burocráticas (DTI, FCO, Defesa, Treasury). Conforme se verificou, tais “desencontros” 

foram progressivamente moderados, resultando em consolidação da agenda do DFID e 

dando origem a cooperação mais intensa e sistemática, em matéria de assistência ao 

desenvolvimento, entre as diversas unidades do Governo britânico. 

 Os reflexos do ambiente internacional sobre as condições domésticas de 

implementação das políticas teriam sido mais intensos em dois planos: i)definição de 

princípios e de objetivos gerais que nortearam as políticas britânicas de assistência ao 

desenvolvimento; ii)mobilização de vontade política, em “momentos-chave”, a traduzir-

se em iniciativas concretas e de impacto significativo. 

 No tocante ao primeiro plano, deve-se ressaltar a influência tanto da OCDE – por 

meio de seu Comitê de Assistência ao Desenvolvimento – como do Banco Mundial – por 

meio da intensa reflexão conduzida por seu departamento de pesquisa – na definição de 

elementos das políticas de assistência implementadas pelo Governo britânico: prioridade 

conferida ao combate à pobreza; atuação com base em metas de desempenho; atenção à 

realidade política e a condições de “governança” nos países beneficiados. 

 No tocante ao segundo plano, deve-se salientar o impulso conferido por 

determinados eventos internacionais – Cúpula do Milênio, Conferência de Monterrey e 

Cúpula de Gleneagles, principalmente – ao engajamento do Governo britânico na agenda 

de combate à pobreza, traduzindo-se em propostas e implementação de iniciativas 

concretas no campo da assistência ao desenvolvimento. Este canal teria sido 

particularmente importante ao longo de 2005, quando o Governo britânico exerceu as 

presidências do G8 e da União Européia. 

 Sob esta perspectiva, os canais da “persuasão” – associado aos efeitos 

“constitutivos” da abertura ao sistema internacional – e da “mobilização” – associado ao 

impulso político de eventos internacionais a iniciativas domésticas – teriam sido 

particularmente importantes no relacionamento entre ambiente internacional e 
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implementação de políticas redistributivas no Reino Unido. Os dois canais possivelmente 

criaram, conjuntamente, condições propícias à convergência de preferências das 

principais lideranças governamentais – Tony  Blair, Gordon Brown e Clare Short – com 

atribuições em matéria de assistência ao desenvolvimento, no período. Esta convergência 

estaria na base para a notável unidade demonstrada pelo Governo britânico em matéria de 

políticas redistributivas internacionais, traduzindo-se – na ausência de “pontos de veto” e 

na presença de “momentos-chave” internacionais – em iniciativas ambiciosas nos campos 

da assistência ao desenvolvimento e do alívio da dívida externa de países em 

desenvolvimento. 

 O próximo capítulo irá enfocar exemplo de políticas redistributivas em plano e em 

ambiente social e institucional significativamente distinto. À luz do modelo teórico 

apresentado no capítulo 4, o capítulo examinará exemplo de política redistributiva no 

âmbito doméstico – combate à discriminação racial -, implementada em país em 

desenvolvimento – Brasil -, com condições sócio-econômicas e institucionais 

significativamente distintas daquelas observadas no Reino Unido. 
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CAPÍTULO 6 

 

Normas internacionais e ação afirmativa: 

Políticas de combate à discriminação racial no Brasil 

 

 A exemplo do capítulo 5, este capítulo pretende analisar a confluência entre os 

ambientes políticos doméstico e internacional, na origem de experiência redistributiva 

concreta, à luz dos determinantes e considerações apresentados no modelo desenvolvido 

no capítulo 4. O estudo de caso apresentado neste capítulo também se baseia em modelo 

de sociedade, realidade política doméstica e período bem delimitados: a política de 

combate à discriminação racial no Brasil, no período 1995-2005, implementada pelos 

Governos liderados pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da 

Silva.  

 O caso desenvolvido apresenta as seguintes características: i)implementação de 

política redistributiva que implica transferência de recursos entre grupos sociais 

domésticos – diferenciados a partir de clivagens raciais -, com o objetivo de corrigir 

distorções e reduzir desigualdades que se manifestam em distintos níveis – distribuição 

de renda e de riqueza, acesso a educação e saúde, mercado de trabalho -; 

ii)implementação de política redistributiva no âmbito de sociedade em desenvolvimento, 

caracterizada por nível médio de renda per capita e presença de sistema político 

democrático em consolidação, com bloqueios no que se refere a consistência do sistema 

partidário, distritos eleitorais, transparência e accountability 
231; iii)condução de 

programa redistributivo em período de relativa continuidade no sistema político 

doméstico, em particular no que toca à consideração do tema objeto de estudo – embora 

tenha ocorrido alteração na titularidade do Poder Executivo (eleições de 2002), o período 

1995-2005 caracteriza-se por manutenção da estabilidade política e  progressivo 

                                                 
231VIOLA, Eduardo; LEIS, Héctor Ricardo. Sistema Internacional com Hegemonia das Democracias de 
Mercado: desafios de Brasil e Argentina. Editora Insular/ Programa San Tiago Dantas – CAPES (no 
prelo). p.28.  
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amadurecimento institucional, bem como por estabilidade das preferências do Poder 

Executivo no que toca ao combate à discriminação racial (questão desenvolvida ao longo 

do capítulo). 

 O capítulo está dividido em cinco seções: i)redistribuição e combate à 

discriminação racial; ii)normas internacionais e combate à discriminação; iii)breve 

histórico da política brasileira de combate à discriminação racial; iv)a política brasileira 

de combate à discriminação racial entre 1995 e 2005; v)interpretação da experiência 

brasileira de redistribuição doméstica. 

 

 

1) O combate à discriminação racial como instrumento de 
redistribuição  

 

Tem sido amplamente documentada a presença de desigualdades raciais 

significativas no Brasil, com ramificações em distintos vetores e áreas – desigualdade de 

renda e de riqueza, desigualdade de acesso aos sistemas educacional e de saúde, 

desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho. 

A compreensão do fenômeno – e, em particular, de suas origens, extensão e 

conseqüências – é questão que tem motivado a reflexão de historiadores e cientistas 

sociais brasileiros. As obras “clássicas” do pensamento social brasileiro – que buscam 

interpretar a emergência e a consolidação da sociedade e do sistema político-econômico 

no Brasil – devotam atenção significativa à questão racial, cuja manifestação estaria 

associada à especificidade da História colonial brasileira. 

 De acordo com a percepção predominante nesta literatura, a escravidão teria 

constituído um dos pilares do sistema colonial implantado no Brasil – juntamente com a 

produção monocultora e a presença do latifúndio -, cujo alcance e longevidade teriam 

relação com a realidade contemporânea de discriminação racial no país. Para Gorender, a 

escravidão teria constituído a principal “instituição” do sistema colonial brasileiro – em 

contraposição à família patriarcal, enfatizada por outros autores. Em sua interpretação, a 



 185

economia colonial brasileira teria constituído modo de produção original – o escravismo 

mercantil -, fundamentalmente baseado na mão-de-obra escrava. 232 

 Estes autores ressaltaram, sob óticas diferenciadas, o impacto do sistema colonial 

sobre a população escrava de origem africana. Ao assinalar que a miscigenação racial 

teria constituído o fundamento da formação social brasileira, Gilberto Freyre apresenta 

interpretação relativamente “benigna” da colonização portuguesa no Brasil. Ao ressaltar 

o significado da colonização latifundiária e do recurso à escravidão, em face do meio e 

das circunstâncias com que se defrontaram os colonizadores portugueses, o autor assinala 

tendência à convivência harmoniosa entre as raças, como um dos elementos da 

experiência colonial e da formação social brasileira. 233  

 Em contraste com essa interpretação, Sérgio Buarque de Holanda apresenta visão 

essencialmente crítica da colonização portuguesa – ressaltando sua natureza 

“aventureira” e patriarcal - e de sua opção pelo latifúndio escravocrata. Na percepção do 

autor, a “moral das senzalas” teria influenciado as práticas administrativas, econômicas e 

crenças religiosas do período, dificultando a emergência de outras atividades produtivas. 
234 Caio Prado Jr também apresenta visão crítica do sistema colonial no Brasil, que 

repousaria no tripé latifúndio – monocultura – trabalho escravo, e que seria direcionado 

para o mercado externo, em detrimento do mercado interno. O autor enfatiza os impactos 

negativos do sistema sobre a mão-de-obra escrava, a qual teria função exclusivamente 

produtiva e seria objeto de exploração e de desvalorização. 235 Embora ressaltando 

elementos originais da miscigenação racial no Brasil, Darcy Ribeiro enfatiza a realidade 

de discriminação racial no país, o que seria um dos prolongamentos da História colonial 

brasileira e, em particular, da natureza específica do sistema escravista. 236 

 De modo geral, o pensamento social brasileiro sobre a questão teria sido marcado 

por duas “correntes” principais: i)tese da “democracia racial” e da preponderância das 
                                                 
232 GORENDER, Jacob. O Escravismo Colonial. 4a. edição. São Paulo: Ática, 1985. 636p. 
233 FREYRE, Gilberto. Casa-Grande & Senzala – formação da família brasileira sob o regime da 
economia patriarcal. In: Intérpretes do Brasil. Vol. 2. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2002. p.125 – 606. 
234 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. In: Intérpretes do Brasil. Vol. 3. Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 2002. p.943 – 1102. 
235 PRADO JR, Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. In: Intérpretes do Brasil. Vol. 3. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 2002. p.1125 – 1476. 
236 RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1995. 465p. 
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relações “horizontais” – relações entre indivíduos da mesma classe social -, que se 

inspiraria no trabalho de Gilberto Freyre; ii)estudos raciais baseados em evidências de 

desigualdade e de discriminação, com ênfase em relações verticais – relações entre 

indivíduos de distintas classes sociais. 237 

Duas pesquisas recentes e abrangentes apresentaram evidências variadas sobre 

desigualdades raciais no Brasil: o Atlas Racial Brasileiro – apresentado em 2004 pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pelo Centro de 

Desenvolvimento e Planejamento Regional da Universidade Federal de Minas Gerais 

(CEDEPLAR) – e o Radar Social – apresentado em 2005 pelo IPEA. 238 

Os dados revelam, em primeiro lugar, a extensão das desigualdades de renda entre 

raças no Brasil. Em particular, a população afrodescendente estaria sobre-representada no 

contingente populacional abaixo das linhas de pobreza e de indigência. De acordo com o 

Radar Social, o Brasil apresentaria, em 2003, 53,9 milhões de habitantes abaixo da linha 

de pobreza (31,75% da população); deste total, quase 36 milhões seria composto por 

população de origem afrodescendente – desta forma, a participação da população 

afrodescendente no total da população pobre seria de aproximadamente 67%, parcela 

significativamente superior à participação da população negra no total da população 

brasileira (47,3%). Por sua vez, a proporção de indigência no total da população negra 

seria de 25%, enquanto, na população branca, essa proporção equivaleria a 10%.  

As desigualdades também se estenderiam ao campo educacional. Enquanto a taxa 

de analfabetismo da população brasileira, em 2003, seria de aproximadamente 11,6%, as 

taxas de analfabetismo das populações negra e branca seriam, respectivamente, de 12,9% 

e 7,1%. Por sua vez, o número médio de anos de estudo da população branca, com idade 

superior a 25 anos, seria de aproximadamente 6,76 anos, ao passo que a média de estudo 

da população negra seria de aproximadamente 4,66 anos.  

No tocante a acesso a saúde, os dados também revelam marcada desigualdade em 

indicadores como expectativa de vida ao nascer, taxa de mortalidade infantil, taxa de 

                                                 
237 TELLES, Edward. Racismo à Brasileira: uma nova perspectiva sociológica. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 2003. 347p. 
238 BRASIL. IPEA. Radar Social. Brasília, 2005; PNUD/CEDEPLAR(UFMG). Atlas Racial Brasileiro. 
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mortalidade materna e taxa de mortalidade entre adultos. Por fim, os dados também 

revelariam a existência de desigualdades significativas no mercado de trabalho, na 

medida em que a população negra estaria sobre-representada nas categorias mais 

vulneráveis – empregados sem carteira, empregados domésticos – e sub-representada nas 

categorias com situação mais favorável no mercado – empregadores, funcionários 

públicos, empregados com carteira. 

Neste contexto, constata-se a existência de espaço e de potencial para a 

implementação de políticas públicas com vistas a reduzir o nível de desigualdades raciais. 

As políticas de combate à discriminação racial normalmente se têm norteado por dois 

modelos fundamentais: enfoques repressivos e valorizativos 239; ou políticas de ação 

afirmativa. As políticas de ação afirmativa apresentariam natureza compensatória e 

redistributiva,  na medida em que se caracterizariam como  

 

“medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela iniciativa 
privada, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar 
desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de 
oportunidade e tratamento, bem como de compensar perdas provocadas 
pela discriminação e marginalização, por motivos raciais, étnicos, 
religiosos, de gênero e outros”. 240 

 

 À luz destas considerações, as próximas seções discutirão como, a partir de 

estímulos com freqüência provenientes do ambiente internacional, foram desenhadas e 

implementadas políticas redistributivas com o objetivo de minorar a incidência de 

desigualdades raciais no Brasil. 

 

 

                                                 
239 Ações valorizativas têm como objetivo combater estereótipos negativos, buscando antigir não somente a 
população vítima de discriminação racial, fomentando seu auto-reconhecimento na história e na nação, mas 
toda a população, permitindo a identificação de sua diversidade étnica e cultural. As políticas repressivas 
visam a combater o ato discriminatório – a discriminação direta – por meio da legislação criminal existente. 
Ver JACCOUD, Luciana; BEGHIN, Nathalie. Desigualdades Raciais no Brasil: um balanço da 
intervenção governamental. Brasília: IPEA, 2002. p.55-56. 
240 BRASIL. Ministério da Justiça/SEDH. GTI População Negra. Brasília, 1996. p.10. 
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2) Normas internacionais e combate à discriminação racial 

 

 A implementação de políticas domésticas de combate à discriminação racial tem 

como um de seus pontos de apoio a existência de conjunto de normas e instituições 

internacionais que têm por objetivo prevenir e eliminar a ocorrência do racismo. Por sua 

vez, a consolidação de normas especificamente direcionadas para o combate ao racismo 

integra o processo mais amplo de constituição de uma agenda internacional devotada à 

proteção dos direitos humanos e à promoção de direitos sociais, processo que se relaciona 

com o comportamento e a configuração do sistema internacional no período sob análise. 

 A consolidação da agenda internacional relativa ao tratamento de temas sociais 

normalmente se identifica com o denominado ciclo de Conferências Sociais convocadas 

pelas Nações Unidas durante os anos noventa, compreendendo, em uma definição mais 

ampla, o seguinte conjunto de eventos: a Cúpula Mundial sobre a Criança (1990), a 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), a 

Conferência de Viena sobre Direitos Humanos (1993), a Conferência do Cairo sobre 

População e Desenvolvimento (1994), a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento 

Social (1995), a Conferência de Pequim sobre os Direitos da Mulher (1995), e a 

Conferência de Istambul sobre Assentamentos Humanos (Habitat II – 1996). 241 A esse 

conjunto também se agregaria a Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação 

Racial, a Xenofobia e a Intolerância Correlata, realizada em Durban, África do Sul, no 

ano de 2001. A Conferência de Durban constituiu a terceira de uma série de conferências 

internacionais dedicadas ao tema, embora tenha sido a primeira realizada no período de 

intensas transformações no cenário internacional que tem início nos anos 90.  

 Podem-se fazer duas qualificações à noção de que a agenda social internacional se 

teria conformado no período pós-Guerra Fria. Em primeiro lugar, o tratamento da maior 

parte dos temas colocados em evidência pelo exercício de Cúpulas não teve exatamente 

início no período em questão, uma vez que as Conferências do Rio, de Viena, do Cairo, 

de Pequim, de Istambul e de Durban não foram os primeiros eventos multilaterais de 
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ampla participação, no âmbito das Nações Unidas, a enfocar, respectivamente, os temas 

meio ambiente, direitos humanos, população, mulheres, assentamentos humanos e 

combate ao racismo. Constituíram eventos que deram seguimento, ainda que 

incorporando distintos princípios, diagnósticos e prescrições, a iniciativas que haviam 

anteriormente introduzido o tratamento desses temas no plano internacional. 

 A segunda qualificação refere-se ao fato de que se agrupam assuntos 

relativamente  distintos sob a mesma denominação de temas sociais, o que 

necessariamente implica definir-se o alcance de tal denominação. De acordo com 

Lindgren Alves 242, o elemento comum ao ciclo de conferências dos anos 90, a ponto de 

definir sua natureza antropocêntrica e orientação social, foi a preocupação com a 

promoção e a proteção com os direitos humanos, nos moldes consagrados e legitimados 

em Viena no ano de 1993.  

Pode-se ensaiar definição alternativa, mais centrada na natureza dos temas do que 

nas características das conferências, mediante a qual a agenda social englobaria eventos 

destinados a realçar, no plano internacional, a promoção dos direitos sociais - definidos 

em instrumentos como o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais -, bem como a proteção dos direitos de segmentos populacionais vulneráveis, 

objetivos que dificilmente seriam atingidos no âmbito do mercado e que muitas vezes 

demandariam a adoção de políticas compensatórias ou redistributivas. De acordo com tal 

definição, estariam inscritos na agenda social eventos como as Cúpulas do Cairo, 

Copenhague, Istambul e a Cúpula Mundial sobre a Alimentação, de um lado, e as 

Cúpulas sobre a Criança, a Mulher e contra o Racismo, de outro, não cabendo nesta 

definição eventos como a Conferência Rio-92. 

Ao propiciar a instituição de uma série de princípios, normas e regras destinados à 

promoção dos direitos sociais, por meio da aprovação de diversas declarações políticas e 

programas de ação, a realização das conferências sociais apresenta implicações claras 

para o debate, no âmbito da teoria das relações internacionais,  sobre os determinantes e 

limites da cooperação internacional. Nos anos 80, tal debate envolveu, de um lado, a 

participação de teóricos realistas, para quem seria condição necessária para a cooperação 
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a ausência de impactos significativos na distribuição relativa de seus benefícios, e de 

outro lado teóricos institucionalistas liberais, para quem o surgimento de cooperação teria 

como condição suficiente a geração de ganhos absolutos para as partes envolvidas. 243 De 

acordo com a abordagem dos jogos de dois níveis, a cooperação obedeceria a dois 

determinantes fundamentais: a geração de benefícios para cada país, jogo conduzido no 

nível internacional, e a distribuição doméstica dos benefícios advindos da cooperação. 244 

A constatação de que a estrutura do sistema internacional, em particular no que 

toca à distribuição relativa dos recursos de poder, tem importância para a repartição 

internacional dos benefícios da cooperação é compatível com as três abordagens. Na 

perspectiva deste capítulo, isto implica reconhecer que as características dos regimes 

estabelecidos no campo social, manifestas nos princípios, normas e regras acordados, 

refletiriam as pressões e contra-pressões subjacentes à distribuição do poder no sistema 

internacional. Mais especificamente, seriam esperados distintos padrões de tratamento 

internacional do combate ao racismo entre os períodos da Guerra Fria, em que o sistema 

internacional apresentava estrutura bipolar com marcados elementos de competição 

estratégica entre seus dois pólos, e o período da pós-Guerra Fria, em que o sistema 

internacional - independentemente de sua configuração específica - se notabiliza pela 

presença de pólo com recursos de poder significativamente superiores aos dos demais, e 

por crescentes níveis de  interdependência. 

Observa-se, com freqüência, o estabelecimento de padrões de polaridade Norte-

Sul em diversas negociações conduzidas durante o período da Guerra Fria, nas quais  

diferenças estruturais entre países desenvolvidos e em desenvolvimento tendiam a 

sobrepujar a polaridade ideológica na definição de preferências e posições nacionais. O 

aproveitamento dos espaços de barganha abertos pela competição estratégica entre as 

duas superpotências teria permitido aos países em desenvolvimento, de acordo com esta 

lógica, exercer influência em uma série de foros e eventos internacionais, consagrando 

princípios como a soberania nacional e a não-intervenção em assuntos domésticos, bem 
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como normas relativas à redistribuição internacional dos recursos econômicos, integradas 

ao projeto de uma Nova Ordem Econômica Internacional.  

De acordo com Krasner 245, teriam sido três os principais fatores que explicariam 

o êxito relativo do ativismo internacional, principalmente durante os anos 70, dos países 

em desenvolvimento: i)a natureza das estruturas institucionais existentes, principalmente 

no âmbito das Nações Unidas, a conferir peso desproporcional às posições do “Sul”; ii)a 

habilidade de formular sistemas coerentes de idéias, por exemplo a partir da CEPAL, que 

influenciaram a agenda de negociações internacionais e impulsionaram a unidade do 

“Terceiro Mundo”; e iii)a atitude de relativa atenção dos países do “Norte”, em particular 

dos Estados Unidos, com as demandas do Sul, durante parte do período. 

De acordo com esta perspectiva, seria esperado que o fim da Guerra Fria, 

principalmente com a superação do conflito Leste-Oeste e a dissolução da estrutura 

bipolar no sistema internacional, tivesse como contrapartida redução significativa das 

margens de barganha estratégica dos países do Sul em suas relações com o Norte. 

A esse desdobramento se deveriam somar os efeitos de ordem internacional 

caracterizada por crescente globalização, definida como “um processo que impulsiona a 

transformação na organização espacial de relações sociais e de transações – avaliada em 

termos de sua extensão, intensidade, velocidade e impacto – gerando fluxos e redes 

transcontinentais ou interregionais de atividade, interação e exercício do poder”.246 O 

reforço, no plano político, dos elementos de governança global – instituições que 

elaboram e sustentam as regras e normas que governam a ordem mundial, em conjunção 

com as organizações e grupos de pressão que perseguem objetivos com implicações sobre 

os sistemas de autoridade – impulsionaria tendências de erosão da soberania estatal, 

deslocada por formas de autoridade superiores, independentes ou desterritorializadas, e 

da autonomia do Estado, com a redução de sua capacidade de formular e alcançar 

objetivos de maneira independente. 247 
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Durante o período da Guerra Fria foi nítido o empenho da comunidade 

internacional na criação de instrumentos e na convocação de conferências destinados a 

combater o racismo. Em particular, os delitos de natureza racista cometidos pelo regime 

nazista constituíram a inspiração inicial para a construção de estruturas institucionais e 

normativas no âmbito das Nações Unidas destinadas a combater o fenômeno. 248 

A  Carta das Nações Unidas prevê que um dos propósitos da organização, 

dispostos em seu artigo 1º, consiste em “... promover e encorajar o respeito pelos direitos 

humanos e pelas liberdades fundamentais de todos, sem distinção de raça, sexo, 

linguagem ou religião” 249. Este princípio foi reafirmado na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, adotada pela Assembléia Geral das Nações Unidas (AGNU) em 1948, 

que proclama, em seus artigos 1º e 2º, que todos os seres humanos nascem livres e iguais 

em dignidade e direitos, e que cabem a todos os homens os direitos e liberdades 

consagrados na Declaração, sem distinção de raça, cor ou origem nacional. 250 

O movimento de descolonização, que levou à presença nos foros internacionais, 

no início dos anos 60, de  número significativo de países africanos e asiáticos recém-

saídos do regime colonial, teria sido outro fator de relevância a conferir impulso ao 

tratamento internacional do combate ao racismo. Com particular sensibilidade à questão, 

este grupo de países compôs o pano de fundo em que se orquestrou a reação internacional 

ao apartheid, regime vigente desde 1948 na África do Sul, com repercussões mais 

imediatas no Sudoeste Africano (Namíbia) e na então Rodésia do Sul (Zimbábue), e com 

efeitos visíveis em toda a África Austral. 251   

Momento central no período foi a adoção pela AGNU, em dezembro de 1965, da 

Convenção Internacional sobre a Eliminação da Discriminação Racial, a primeira grande 

convenção das Nações Unidas sobre direitos humanos, que entrou em vigor no ano de 

1969. Vários de seus artigos reproduziram elementos já presentes na Declaração 

Universal das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, de novembro de 1963. Tanto a Declaração como a Convenção procuram definir 
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os fenômenos do racismo e da discriminação racial, bem como os compromissos 

assumidos pelos Estados nos planos político, legislativo e administrativo, essencialmente 

domésticos, de combate ao problema. Também ressaltam os desdobramentos do 

fenômeno no campo da segurança, na medida em que a discriminação racial é 

singularizada como  obstáculo às relações amigáveis e pacíficas entre as nações e como  

fator de perturbação da segurança e da paz entre os povos. 

A Convenção define, em seu artigo 1º, a discriminação racial como qualquer 

distinção, exclusão ou preferência que tenha por base a raça, cor, descendência ou origem 

nacional, com o objetivo de anular ou restringir o exercício igualitário dos direitos 

humanos. A Convenção estipula as obrigações - de natureza essencialmente doméstica - 

dos Estados com vistas à eliminação da discriminação racial no usufruto de direitos civis, 

políticos, econômicos e sociais - por meio de medidas políticas, legislativas e 

administrativas -, e à promoção da tolerância racial - por meio de iniciativas nos campos 

da educação, cultura e informação. De interesse particular são os dispositivos, presentes 

nos artigos 1º e 2º da Convenção, que estimulam a adoção de ação afirmativa em defesa 

de grupos em situação de inferioridade no âmbito das sociedades nacionais. Tais artigos 

estipulam que não constituem discriminação medidas especiais com o objetivo de 

assegurar o progresso de grupos raciais ou étnicos que necessitem de proteção para 

usufruírem de seus direitos humanos, desde que tais medidas não prossigam uma vez 

alcançados seus objetivos. 252 

A Convenção cria um mecanismo de supervisão das obrigações, o Comitê para a 

Eliminação da Discriminação Racial (CERD), estabelecido formalmente em julho de 

1970 e precursor de todos os mecanismos congêneres na área dos direitos humanos. O 

CERD, composto por dezoito peritos independentes, exerce funções de: i)assessoramento 

e supervisão, por meio do exame de relatórios que os Estados membros devem 

periodicamente submeter com a relação das medidas implementadas com vistas ao 

cumprimento de suas obrigações; ii)conciliação,  para casos objeto de queixas 

interestatais; e ii) investigação, relativa a queixas ou comunicações individuais, nos casos 
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de Estados que tenham opcionalmente declarado, conforme estipulado no artigo 14 da 

Convenção, reconhecer a competência do CERD para receber e examinar tais queixas. 

Três elementos relativos à Convenção ilustram bem o tratamento do tema no 

período da Guerra Fria e o impacto resultante da transição para o período posterior. Em 

primeiro lugar, o padrão das declarações interpretativas e reservas apostas à Convenção 

revela clara diferenciação entre Norte e Sul no período da bipolaridade. Os países 

desenvolvidos se preocuparam principalmente em evitar que a condenação da propaganda 

de natureza discriminatória, prevista no artigo 4º da Convenção, resultasse em limitações 

à liberdade de opinião e expressão, ao passo que os países em desenvolvimento tiveram 

como preocupação central preservar sua soberania, evitando que disputas interestatais 

sobre a interpretação da Convenção fossem submetidas à decisão da Corte Internacional 

de Justiça, conforme prevê o artigo 22 da Convenção. 

Em segundo lugar, o período após a Guerra Fria é marcado por abertura acentuada 

dos países com vistas ao reconhecimento da competência do CERD para tramitar queixas 

e denúncias individuais, uma vez que, dos 38 países que fizeram a declaração facultativa 

prevista no artigo 14 da Convenção, 27 o fizeram após 1989. Por fim, cumpre assinalar 

que, dos 168 países que até o momento se tornaram partes da Convenção, 66 o fizeram 

após 1989 – este grupo  corresponde a 18 países que se constituíram no período pós-

Guerra Fria, mais 48 países que resolveram aderir à Convenção. 

O período compreendido pelas décadas de 70 e 80 também foi marcado por  

intenso exercício de convocação de conferências e de estabelecimento de compromissos 

gerais e específicos que definiram as bases do soft law a regular a atuação dos Estados 

nacionais no combate ao racismo.  

Em 1972, a AGNU proclamou o período compreendido entre os anos de 1973 e 

1982 como a Década de Ação para o Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, 

procurando mobilizar a comunidade internacional por meio de ações, previstas nos planos 

nacional, regional e internacional, destinadas a prevenir a expansão de políticas racistas e 

a buscar a eliminação da discriminação racial 253. A constatação de que, a despeito dos 
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esforços realizados, os objetivos da Primeira Década não haviam sido plenamente 

alcançados levou a Assembléia Geral a proclamar a Segunda Década de Ação para o 

Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, prevendo a realização de uma série de 

iniciativas no período entre 1983 e 1992 nos campos educacional, de proteção de 

minorias e de combate ao apartheid. 254 

Durante o ano de 1978, realizou-se em Genebra a Primeira Conferência Mundial 

para o Combate ao Racismo e à Discriminação Racial, que levou conjunto significativo 

de países a reafirmar a natureza inaceitável do racismo e a ameaça que tal fenômeno 

representava para as relações pacíficas entre os povos e nações. Plano de Ação, aprovado 

na ocasião, determinou a realização de uma série de iniciativas, nos planos nacional e 

internacional, destinadas a prevenir e a combater suas distintas manifestações, então 

perceptíveis. A Segunda Conferência Mundial para o Combate ao Racismo e à 

Discriminação Racial também se realizou em Genebra, no ano de 1983, e procurou 

revisar e avaliar as atividades realizadas no período 1973-83, formulando medidas 

específicas a serem adotadas nos campos do combate ao apartheid, da educação e 

treinamento, dos meios de comunicação, da promoção dos direitos de minorias e da 

implementação de instrumentos internacionais. 

A análise das declarações políticas e dos planos de ação aprovados permite 

delinearem-se alguns elementos adicionais que caracterizam o tratamento do tema 

durante o período da bipolaridade. Em primeiro lugar, quando tais documentos são 

comparados com aqueles aprovados no período mais recente, percebe-se peso especial 

conferido às ações de combate ao racismo, de natureza assistencial ou estrutural, a serem 

implementadas no plano internacional. O programa de ação da Primeira Conferência 

apresenta, por exemplo, 19 parágrafos dedicados às medidas a serem adotadas no plano 

internacional, em comparação com 14 parágrafos que descrevem as medidas relativas ao 

plano nacional.  

A ação internacional proposta compreendia  vertente “assistencial”, composta 

tanto por mandatos específicos, endereçados aos órgãos e às agências especializadas das 
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Nações Unidas, como por medidas de natureza financeira, de que é exemplo a idéia, 

apresentada no Programa da Primeira Década, de que a “Assembléia Geral deveria 

estabelecer um fundo internacional em bases voluntárias para auxiliar os povos em luta 

contra a discriminação racial e o apartheid”. A vertente “estrutural” apresentava 

características distintas, já que, em nome do combate ao racismo, ecoava propostas, de 

significativo apelo internacional no auge da polaridade Norte-Sul, de ações 

redistributivas no plano mundial, como o estabelecimento de uma nova ordem econômica 

internacional, caracterizada nos programas de ação das duas conferências como um 

“importante meio de combate às causas que geram o racismo e a discriminação racial”.  

O segundo ponto é dado pela tendência à “securitização” do combate ao racismo 

nos documentos do período. O racismo é claramente definido como  ameaça à paz e à 

segurança internacional, categoria igualmente reservada ao apartheid, sistema cujas 

políticas são descritas a partir de termos como “manobra diabólica”. As duas 

conferências mundiais descrevem o regime sul-africano como agressor e como fator de 

instabilidade regional, e conclamam a comunidade internacional a empregar os meios 

coercitivos previstos no capítulo VII da Carta das Nações Unidas, como o embargo de 

armas efetivamente adotado contra o regime em 1977, episódio que representou um dos 

poucos regimes de sanções aprovados pelo Conselho de Segurança durante a Guerra Fria. 

A terceira questão consiste na ênfase conferida à defesa da soberania e do 

princípio de não-intervenção em assuntos domésticos. Ao mesmo tempo em que 

assinalam a importância da proteção dos direitos de pessoas pertencentes a minorias, as 

duas conferências mundiais reafirmam de maneira inequívoca a necessidade de “respeito 

estrito pela soberania, integridade territorial e independência política dos países”, bem 

como de não-interferência em seus assuntos internos.  

Observam-se características distintas no período após o fim da Guerra Fria. A 

Terceira Década de Ação para o Combate ao Racismo e à Discriminação Racial (1993-

2002) foi proclamada em 1993, mesmo ano em que se realizou a Conferência de Viena 

sobre os Direitos Humanos e foi designado um Relator Especial da Comissão de Direitos 

Humanos sobre Formas Contemporâneas de Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e 

Intolerância Correlata. A Terceira Década  apresentou  visão mais ampla do fenômeno do 
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racismo, à luz dos acontecimentos que estavam gerando transformações significativas na 

realidade internacional 255, e as novas percepções relativas ao tema se manifestaram com 

particular clareza na Terceira Conferência Mundial contra o Racismo, realizada em 

Durban, África do Sul, no ano de 2001. 

A Declaração e o Plano de Ação aprovados na Conferência de Durban, 

documentos significativamente mais extensos do que aqueles aprovados nas conferências 

anteriores, apresentam enfoques distintos e introduzem novos temas, associados à agenda 

internacional do período pós-Guerra Fria, nas considerações relativas ao racismo. Ao 

discorrer sobre as vítimas da discriminação racial, os documentos se detêm com atenção 

nos problemas enfrentados por vários grupos populacionais, como africanos e 

afrodescendentes, povos indígenas, populações de origem asiática, ciganos e refugiados, 

estes últimos uma categoria de crescente visibilidade em decorrência da proliferação de 

conflitos intra-estatais e da geração de amplos movimentos populacionais. Também se 

confere atenção aos problemas sofridos por migrantes, convertendo-se a xenofobia em 

um sintoma de discriminação especialmente nítido em um período em que se multiplicam 

os incentivos à migração da força de trabalho de regiões periféricas para  regiões mais 

dinâmicas do sistema. 

O processo de globalização é retratado nos documentos como fonte de 

oportunidades para todos, embora com custos e oportunidades distribuídos 

desigualmente, o que contribui para agravar a exclusão social e “as disparidades 

econômicas que podem ser produzidas segundo critérios raciais”. Atenção também é dada 

ao papel das novas tecnologias de informação para o combate ao preconceito racial, 

sendo igualmente singularizados seus efeitos em sentido oposto, com a disseminação de 

mensagens racistas na Internet. 

Assim como ocorreu nas conferências anteriores, em Durban se reafirmou que o 

racismo constitui obstáculo para relações pacíficas entre povos e nações, além de figurar 

entre as causas de muitos conflitos internos e de deslocamento forçado de populações, 

novidade que reflete a realidade dos anos 90. Uma diferença que também se ampara nas 
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características da nova ordem global, como a formação de redes transnacionais de 

pressão sobre as políticas públicas, é a ênfase conferida ao papel das organizações não-

governamentais na promoção da educação para os direitos humanos e no aumento da 

conscientização pública sobre o racismo. Nesse contexto, o Plano de Ação exorta os 

Estados a desenvolverem parcerias com a sociedade civil e a desenvolverem um ambiente 

propício ao funcionamento livre e aberto de ONGs.  

É particularmente visível nos documentos a alteração do peso relativo das 

iniciativas de combate ao racismo a serem implementadas nos planos nacional e 

internacional, explicitada pelo diagnóstico de que “... os obstáculos para superar a 

discriminação racial e alcançar a igualdade racial residem, principalmente, na ausência de 

vontade política, na inexistência de legislação eficiente, na falta de estratégias de 

implementação e de medidas concretas por parte dos Estados” (parágrafo 79). Tem 

posição de destaque a necessidade de desenho e implementação em nível nacional de 

estratégias, programas, políticas e legislação adequados, com atenção particular às 

medidas positivas em favor das vítimas de racismo, com o intuito de promover a plena 

igualdade de condições. Tais políticas especiais ou positivas são detalhadas, incorporando 

objetivos como “... o alcance de representação adequada nas instituições educacionais, de 

moradia, nos partidos políticos, nos parlamentos, no emprego, especialmente nos serviços 

judiciários, na polícia, exército e outros serviços civis”. 

Esta alteração de peso relativo é sentida, por exemplo, no capítulo do plano de 

ação relativo às medidas de prevenção, educação e proteção visando à erradicação do 

racismo, que apresenta 82 parágrafos sobre medidas a serem adotadas no âmbito nacional 

e 9 parágrafos que apresentam as medidas previstas no âmbito internacional. Este 

movimento é complementado pela moderação das referências aos princípios de soberania 

e não-intervenção, e pela proliferação de referências à organização ideal dos Estados, em 

termos de suas estruturas e de suas instituições políticas e legais, ressaltando-se a 

importância de estruturas democráticas e de governos transparentes, responsáveis e 

participativos no combate ao racismo. 256 

                                                 
256 WORLD CONFERENCE AGAINST RACISM, RACIAL DISCRIMINATION, XENOPHOBIA AND 
RELATED INTOLERANCE. Programme of Action. Durban, 2001. 
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Muitas das medidas previstas no âmbito internacional apresentam conteúdo vago 

e impreciso. Uma exceção, de natureza estrutural, foi a questão negociada das reparações 

pela escravidão, a que se associava a proposta de um pedido de perdão pelo colonialismo, 

e que teve como subproduto a reivindicação, por parte do Grupo de Estados Africanos, de 

compensações interestatais na forma de perdão da dívida ou de doações financeiras mais 

expressivas por parte do Norte. 257 Os documentos limitam-se, no entanto, a reconhecer 

que a escravidão e o tráfico de escravos são crimes contra a humanidade, que o 

colonialismo levou ao racismo e à discriminação racial, e a lamentar os sofrimentos e 

males infligidos a milhões de adultos e crianças como resultado da escravidão. 

O tratamento internacional do combate ao racismo nos anos 90 aponta, portanto, 

tendências de ampliação das normas relativas ao ordenamento doméstico e às políticas 

conduzidas no âmbito interno, em detrimento de normas conducentes a transformações 

estruturais no sistema internacional. Tal constatação estimula a construção de novas 

interpretações sobre os efeitos de normas internacionais sobre a realidade interna de 

países, bem como sobre o significado do multilateralismo nas relações internacionais, 

tradicionalmente considerado instrumento moderador da relação entre distribuição de 

poder e dinâmica do sistema internacional, e, portanto, como um atributo da ordem 

internacional favorável à defesa dos interesses de países com escassos recursos relativos 

de poder. 

À luz da evolução do quadro normativo internacional referente ao combate à 

discriminação racial, nas próximas seções será analisado o progresso observado na 

implementação de políticas contra o racismo no Brasil.  

 

 

3) Breve histórico da política brasileira de combate à discriminação 
racial 

 

                                                 
257 ALVES, José Augusto Lindgren. A Conferência de Durban contra o Racismo e a Responsabilidade de 
Todos. Revista Brasileira de Política Internacional. Vol.45, n.2, 2002. p.205. 
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 O exame da relação entre ambiente internacional e a formulação de políticas 

públicas de combate à discriminação racial no Brasil oferece elementos que permitem a 

singularização de dois períodos distintos.  

O primeiro período – objeto desta seção - compreenderia as décadas de 60, 70 e 

80, podendo-se adotar como marcos os anos de 1968, em que o Brasil ratifica a 

Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial, e 1988, quando é adotada uma 

nova Constituição no país. Pode-se argumentar que a relação entre os cenários 

internacional e doméstico no período criou  condições para que o país se encontrasse, no 

tocante à questão racial, em uma situação próxima àquela do equilíbrio da integração 

incipiente, descrito no modelo apresentado no capítulo 4. Conforme assinalado, tal 

equilíbrio é alcançado quando são baixos os valores dos parâmetros “b”, “y”, “z” e “B”, e 

altos os valores dos parâmetros “x” e “C”. 

 A despeito de observarem-se níveis mais intensos de pressão sistêmica (“x”) em 

prol da adesão aos principais regimes internacionais no período pós-Guerra Fria, já se 

observa pressão significativa, na área temática em questão, no período entre os anos 60 e 

80. Dois fatores foram fundamentais para a conformação de tal quadro, sendo o primeiro 

o processo de descolonização, que possibilitou a emergência de um número significativo 

de atores internacionais, sensíveis à questão em virtude de sua experiência histórica, e 

cuja atuação foi favorecida pelas possibilidades de barganha estratégica abertas pelo 

conflito Leste-Oeste. O segundo fator foi a visibilidade alcançada pela questão em 

decorrência da virulência do regime de apartheid na África do Sul, que atraiu o repúdio 

sistemático da comunidade internacional, a ponto de possibilitar a aprovação, no âmbito 

do Conselho de Segurança das Nações Unidas, de um regime de sanções contra o país 

nos anos 70, ao amparo do Capítulo VII da Carta da Organização.  

 Embora se observem no período indícios de pressão sistêmica, os meios de 

exercício de pressão à disposição da comunidade internacional ainda apresentavam 

limitações significativas, elemento que sinalizaria valores baixos de “z”e “B”, e alto de 

“C”. A despeito da aprovação de declarações e de convenções devotadas à proteção dos 

direitos humanos no período, até o final dos anos 60 a Comissão de Direitos Humanos 
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das Nações Unidas (CDH) não tinha meios eficazes de reagir a denúncias de violações de 

direitos humanos.  

 Observa-se uma evolução gradual dos instrumentos à disposição da comunidade 

internacional a partir de 1970, quando é estabelecido o “Procedimento 1503” da CDH, 

mecanismo de exame confidencial, no âmbito da Comissão, de denúncias de violações de 

direitos humanos. No mesmo ano é estabelecido o Comitê para a Eliminação da 

Discriminação Racial, o órgão de peritos encarregado de monitorar o cumprimento, pelos 

Estados partes, dos dispositivos da Convenção.  

A partir dos anos 80 ocorre uma proliferação de instrumentos extra-convencionais 

de proteção dos direitos humanos, com a criação de uma série de relatores por país, com 

mandatos de monitoramento da situação dos direitos humanos em países específicos, e de 

relatores temáticos, com mandatos de monitoramento de direitos específicos em todo o 

mundo. Também no âmbito da CDH o tratamento das denúncias de violações passa por 

transformações, com o recurso crescente a procedimentos públicos, em detrimento de 

confidenciais, além de ser observada a criação de instâncias de diálogo e de participação 

de organizações não-governamentais, como a Anistia Internacional e a Human Rights 

Watch, nas atividades dos principais organismos internacionais. Dessa forma, no período 

sob análise ocorre a construção gradual de uma estrutura de pressão da comunidade 

internacional em prol da proteção e da promoção dos direitos humanos. 

 Por outro lado, a realidade doméstica no Brasil estaria associada à predominância 

de baixos valores de “b” e de “y” no período. Ao dificultar o estabelecimento de canais 

regulares de diálogo e negociação entre governo e sociedade, e ao não oferecer garantias 

eficazes para a proteção dos direitos humanos no plano doméstico, o regime autoritário 

que governou o país entre as décadas de 60 e de 80 criou as condições para a 

configuração de um baixo custo interno de descumprimento das normas internacionais 

aceitas pelo Estado brasileiro. O mesmo fator auxilia a compreensão das razões que 

tornariam baixa a sensibilidade das preferências estatais à pressão internacional, uma vez 

que em um regime fechado os grupos domésticos encontram dificuldades mais 

expressivas tanto de auto-organização como de acesso institucional ao processo 

decisório.  
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 Diante desse comportamento dos parâmetros do modelo, seria esperada a adesão 

do Estado ao regime internacional, a qual não se faria acompanhar, no entanto, de pressão 

internacional e de realização de política social.  

O Brasil aceitou, efetivamente, obrigações e compromissos internacionais no 

período: i)apoiou a proclamação, em 1963, da Declaração das Nações Unidas sobre a 

Eliminação da Discriminação Racial; ii)assinou em 1965 a Convenção sobre a 

Eliminação da Discriminação Racial, ratificada em 1968; iii)assinou a Convenção 111 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) concernente à Discriminação em Matéria 

de Emprego e Profissão (1968), assim como a Convenção Relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino (1968); e iv)participou, em 1978 e 1983, das I e II 

Conferências Mundiais de Combate ao Racismo.  

Esta foi, no entanto, uma adesão matizada, na medida em que partiu das 

premissas, posteriormente contestadas, da existência de uma democracia racial no país, 

de que a mestiçagem seria vocação peculiar brasileira, de que a escravidão teria trazido 

benefícios ao país, e de que no Brasil não haveria conflitos raciais. O Movimento Negro, 

um dos movimentos sociais mais antigos do país, já procurava denunciar o “mito” da 

democracia racial. Embora sua organização e eficácia de atuação somente se tenham 

consolidado durante os anos 80, com a construção de espaços de atuação no âmbito do 

Estado258, o movimento já estava em processo de reorganização na década de 70: 

 

“Com a ditadura militar, em 1964, e as fortes marcas da repressão, 
com as perseguições às formas organizativas e cassação de direitos 
políticos, saíram de cena pública não só a luta formal contra a 
discriminação racial, como também os outros movimentos sociais. 
Na década de 70, com o aparecimento ou ressurgimento de vários 
movimentos sociais que reivindicavam melhores condições de vida, 
liberdade política de organização e expressão, o movimento anti-
racista também se reorganizou. Vários pólos de resistência se 
estruturaram como grupos de reivindicação e protesto. O 
Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial 
(MNU), foi o de maior expressão, estruturando-se com a perspectiva 
de organização nacional. Foram muitas as referências para 
reestruturação do movimento negro, em âmbito nacional e 

                                                 
258 JACCOUD, Luciana; BEGHIN, Nathalie. Op.cit. p.15.  



 203

internacional, como por exemplo: as lutas pelos direitos civis, 
melhoria de condições de vida, as reações que combatiam os 
atentados aos direitos humanos, as expressões culturalistas e 
religiosas.” 259 

 

A combinação desses parâmetros refletiu-se nas características das poucas 

iniciativas de combate à discriminação racial adotadas no período, que privilegiaram 

enfoques repressivos e valorizativos, em detrimento de políticas de ação afirmativa. 

A partir da redemocratização, em meados dos anos 80, foram esboçadas as 

primeiras iniciativas especificamente voltadas para a promoção da igualdade racial. O 

Governo estadual de São Paulo criou, em 1984, o Conselho de Participação e 

Desenvolvimento da Comunidade Negra, com o objetivo de formular e implementar 

políticas de valorização da população negra. Esta experiência, que representou o 

reconhecimento da necessidade de ação estatal em resposta a um quadro de discriminação 

racial, foi seguida da criação de diversos conselhos estaduais (em estados como Bahia, 

Rio Grande do Sul e Minas Gerais) e municipais.  

Ainda nos anos 80, o Patrimônio Histórico tombou símbolos da cultura negra, 

como o terreiro de candomblé Casa Branca, na Bahia, em 1984, e a Serra da Barriga, sede 

do Quilombo dos Palmares, em Alagoas, no ano de 1986. Também se registram a 

proclamação do dia 20 de novembro, aniversário da morte de Zumbi dos Palmares, como 

o Dia Nacional da Consciência Negra, e a fundação do Memorial Zumbi, organização 

nacional com representação do Movimento Negro, da academia e do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional.  

O ano de 1988 representa marco no tratamento da questão racial, uma vez que a 

aprovação da Constituição Federal - em cujo processo de elaboração já se registrou 

importante ativismo político do Movimento Negro - estabeleceu parâmetros para a 

orientação do combate à discriminação racial no Brasil. A Constituição de 1988 

determina, em seu artigo 5º, que a “lei punirá qualquer discriminação atentatória dos 

direitos e liberdades fundamentais”, e que “a prática do racismo constitui crime 

inafiançável e imprescritível, sujeito à pena da reclusão”. No campo dos direitos sociais, 
                                                 
259 RIBEIRO, Matilde. Diversidade Racial, Étnica e Processos de Participação Política na América 
Latina. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 2001. 
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proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. A Constituição também reconhece as 

contribuições culturais dos diferentes segmentos étnicos ao país e o direito das 

comunidades remanescentes de quilombos ao reconhecimento da propriedade definitiva 

de suas terras. 260 

Contribuição fundamental da Constituição foi haver elevado o racismo de 

contravenção penal (concepção consagrada na Lei Afonso Arinos, de 1951) a crime, 

inafiançável e imprescritível em decorrência de sua gravidade. A criminalização do 

racismo foi reforçada pelas leis infraconstitucionais que se seguiram, como a Lei no. 

7716, de 5 de janeiro de 1989, que definiu os crimes resultantes de preconceito de raça ou 

cor, estabelecendo penas de um a cinco anos de reclusão, e a Lei no. 9459, de 13 de maio 

de 1997, que ampliou o objeto do ordenamento, estabelecendo a punição dos crimes 

resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 

nacional.  

Em fins da década de 80, observa-se transição rumo ao segundo período, marcado 

pelo progressivo estabelecimento das bases de novo padrão de relação entre ambiente 

internacional e políticas domésticas de combate à discriminação racial, nesse momento 

ainda restritas aos planos repressivo e valorizativo. 

No contexto da mobilização em torno da Constituinte e do Centenário da 

Abolição  foi criada, no Ministério da Cultura, Assessoria para Assuntos Afro-

Brasileiros, que evoluiu em 1988 para a criação da Fundação Cultural Palmares. A 

criação da Fundação representou fato inédito, uma vez que, pela primeira vez, se 

constituiu, no âmbito do Executivo Federal, uma instituição com mandato 

especificamente direcionado para os interesses da população negra. Este mandato foi 

circunscrito inicialmente ao plano cultural, com a finalidade de promover a preservação 

dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação 

da sociedade brasileira. 

                                                 
260 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 5 de 
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No Estado do Rio de Janeiro, o governo Leonel Brizola estabeleceu, em 1991, a 

Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Negras, bem como a primeira Delegacia 

Especializada em Crimes Raciais, experiência que foi de certa maneira replicada em 

outros estados, como São Paulo, Sergipe e Distrito Federal, que criaram instituições 

semelhantes. 

A transição rumo à conformação de novos princípios e políticas de combate ao 

racismo no Brasil - que se intensificou nos anos 90 - culminou na consolidação de novo 

padrão de relação entre ambiente internacional e implementação de políticas domésticas. 

Este novo padrão tornou-se plenamente visível no período 1995 – 2005, objeto da 

próxima seção. 

 

 

4) A política brasileira de combate à discriminação racial entre 1995 e 
2005 

 

O período que tem início em 1995 caracteriza-se, em primeiro lugar, pela 

mudança de titularidade no Poder Executivo – com a eleição do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso -, e pela intensificação de iniciativas e políticas implementadas com o 

objetivo de combater a discriminação racial. A maior intensidade de iniciativas 

registradas no período obedece a duas ordens de fatores.  

O primeiro fator a ser salientado consiste na mudança das posições oficiais do 

Governo brasileiro sobre a questão da discriminação racial. Já no discurso de posse do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Governo brasileiro reconheceu oficialmente, 

pela primeira vez, a existência de preconceito e de discriminação racial no país, e 

salientou a necessidade de interlocução política com o Movimento Negro. 261 As 

preferências do Poder Executivo no período podem ser apreendidas a partir de 

documentos como discursos e entrevistas. Estas fontes revelam o interesse governamental 

em promover a igualdade de oportunidades no país - inclusive por meio do exame das 

                                                 
261 CARDOSO, Fernando Henrique. Discurso de Posse no Congresso Nacional.  Brasília, 1995. 



 206

experiências adotadas nos Estados Unidos -, com o intuito de gerar “oportunidades quase 

compulsórias para compensar os desequilíbrios sociais e as discriminações existentes”; ao 

mesmo tempo, ainda não se observam propostas explícitas de ação afirmativa no início 

do período sob exame. 262 A despeito do interesse governamental na matéria, também se 

depreende dos documentos a noção de que a implementação de políticas de ação 

afirmativa encontraria forte resistência no âmbito da sociedade brasileira. 263 

O segundo fator a ser ressaltado consiste no grau de organização já alcançado à 

época pelo Movimento Negro. Este fator tornou-se evidente com a realização da “Marcha 

Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”, no dia 20 de novembro 

de 1995, que envolveu a participação de dezenas de milhares de pessoas, em homenagem 

aos trezentos anos da morte de Zumbi dos Palmares. Ao concluir a Marcha, seus 

organizadores entregaram ao Presidente Fernando Henrique Cardoso documento que 

apresentava diagnóstico sobre a situação do negro no país, bem como programa de ações 

para a superação do racismo e o combate às desigualdades raciais.  

O documento apresentado pelos participantes da Marcha Zumbi dos Palmares 264 

continha diagnóstico da discriminação racial no tocante a acesso a escolas, ao mercado de 

trabalho e à saúde, e no tocante a exposição à violência, bem como um programa de 

superação do racismo com propostas nesses campos e nos campos da democratização da 

informação, da cultura, da terra e da religião. No conjunto de reivindicações apresentadas 

pelo Movimento Negro já apareceram com destaque propostas de ação afirmativa, como 

o estabelecimento de incentivos fiscais às empresas que adotassem programas de 

promoção da igualdade racial, o desenvolvimento de ações afirmativas para o acesso dos 

negros à universidade e aos cursos profissionalizantes, e a promoção da representação 

proporcional dos grupos étnicos/raciais nas campanhas de comunicação do governo. 

                                                 
262 BRASIL. Ministério da Justiça/SEDH. Construindo a Democracia Racial. Brasília, 2000. 
263 Em entrevista concedida ao jornalista Roberto Pompeu de Toledo, o Presidente Fernando Henrique 
Cardoso afirmou não ser contrário a políticas de ação afirmativa e ao sistema de cotas, em áreas como 
escola, emprego, universidade e cargos públicos, as quais no entanto se defrontariam com oposição e 
resistência significativas na sociedade brasileira. Ver: TOLEDO, Roberto Pompeu. O Presidente Segundo 
o Sociólogo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 
264 MARCHA ZUMBI CONTRA O RACISMO, PELA CIDADANIA E A VIDA. Por uma Política 
Nacional de Combate ao Racismo e à Desigualdade Racial. Brasília: Cultura Gráfica e Editora Ltda., 
1996.  
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Momento que também representou marco no tratamento da questão racial foi a 

criação, por decreto presidencial, na mesma data da Marcha Zumbi dos Palmares, do 

Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra (GTI População 

Negra), vinculado ao Ministério da Justiça. O Grupo - proposto no âmbito do governo, a 

partir da mobilização de setores do Movimento Negro que defendiam posição mais ativa 

do governo federal - foi constituído com os seguintes objetivos: i)propor ações de 

combate à discriminação racial; ii) elaborar e promover políticas governamentais; iii) 

estimular ações da iniciativa privada; iv) apoiar a elaboração de estudos; e v) estimular 

iniciativas públicas e privadas que valorizassem a inserção dos negros nos meios de 

comunicação.  

O formato do GTI - basicamente um colegiado de oito representantes da 

sociedade civil, vinculados ao Movimento Negro, e dez representantes governamentais - 

representou novidade, uma vez que possibilitou a emergência de canal institucional de 

negociação e diálogo diretos do Movimento Negro com o governo. O GTI População 

Negra organizou suas atividades em dezesseis áreas 265 e apresentou, em 1998, seus 

principais resultados à Presidência da República. Foram elaboradas propostas de 

iniciativas em todas as áreas temáticas do GTI, inclusive na área de políticas afirmativas, 

em que se elaborou documento com quarenta e seis propostas, com atenção particular aos 

campos de educação, mercado de trabalho e comunicação social. 

Paralelamente à instalação do GTI População Negra, o Ministério da Justiça 

lançou, em 1996, o I Programa Nacional dos Direitos Humanos (I PNDH), o qual 

apresentou tópico especificamente destinado à população negra. Ao estipular metas de 

curto, médio e longo prazos para as ações de combate ao racismo e à discriminação, o I 

PNDH faz alusão explícita às políticas compensatórias, prevendo o desenvolvimento de 

ações afirmativas, entre as quais: i)estimular a presença de grupos étnicos diferenciados 

em propagandas institucionais contratadas pelo governo; ii)apoiar as ações da iniciativa 

privada que realizem discriminação positiva; iii)desenvolver ações afirmativas para o 
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políticas de ação afirmativa; mulher negra; racismo e violência; saúde; religião; cultura negra; esportes; 
legislação; estudos e pesquisas; e assuntos estratégicos. 
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acesso dos negros à universidade e a cursos profissionalizantes; e iv)formular políticas 

compensatórias que promovam a população negra. 266 

Ao mesmo tempo em que a abertura do Estado à sociedade civil no que toca à 

temática racial se traduziu em pressão “de baixo”, a adesão do Estado brasileiro ao 

regime internacional de promoção e proteção dos direitos humanos favoreceu também 

cenário de pressão “de cima”, com vistas a estimular atuação mais incisiva do governo no 

combate à discriminação racial.  

Em 1992, organizações sindicais de trabalhadores denunciaram à Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) a existência de discriminação racial no mercado de 

trabalho brasileiro, denúncia a que o Ministério do Trabalho e Emprego procurou 

responder por meio de uma série de medidas. A partir de 1995, o Ministério iniciou uma 

parceria com a OIT, por meio do Programa para a Implementação da Convenção 111, 

para a adoção de políticas de promoção da igualdade de oportunidades e de combate à 

discriminação no mercado de trabalho. Em 1996, decreto presidencial  criou, no âmbito 

do MTE, o Grupo de Trabalho para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na 

Ocupação (GTDEO), de composição também múltipla (representantes governamentais, 

de trabalhadores, de empregadores e do Ministério Público do Trabalho), e com a missão 

de elaborar um plano de ações para a eliminação da discriminação no mercado de 

trabalho. 

Como desdobramento das atividades conduzidas no âmbito do MTE, pode-se 

mencionar o lançamento, em 1997, do Programa Brasil, Gênero e Raça, que teve como 

um de seus principais produtos a implementação, nas Delegacias e nas Subdelegacias 

Regionais do Trabalho, de Núcleos de Promoção da Igualdade de Oportunidades e de 

Combate à Discriminação no Emprego e na Profissão. Cabe também registrar a Portaria 

no. 1740, de outubro de 1999, que determinou a inclusão de dados informativos de 

raça/cor nos formulários da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e do Cadastro 

Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). 

A abertura à pressão internacional nos anos 90 também se manifestou no plano do 

relacionamento do Brasil com o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. Em 

                                                 
266 BRASIL. Ministério da Justiça. Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília, 1996. 
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1996, o Governo brasileiro encaminhou ao Comitê Relatório consolidado relativo à 

implementação da Convenção de 1965 267. Em sua apreciação do documento, o CERD 

considerou insuficientes as medidas até então adotadas pelo Governo brasileiro para 

combater as disparidades raciais no país, sublinhou a necessidade de que o Brasil 

desenvolvesse indicadores para avaliar as políticas de proteção dos direitos de pessoas 

vulneráveis, e recomendou ao Governo brasileiro fazer a declaração facultativa prevista 

no Artigo 14 da Convenção, reconhecendo a competência do CERD para tramitar 

denúncias de violações no Brasil dos direitos cobertos na Convenção. 268 O último passo 

foi efetivamente dado em maio de 2002, quando o Presidente da República, autorizado 

pelo Congresso Nacional, assinou a declaração facultativa.  

Em 1993, o Brasil havia apoiado a proclamação, pela Assembléia Geral das 

Nações Unidas, da “Terceira Década para a Eliminação do Racismo e da Discriminação 

Racial”. Na mesma ocasião, apoiou a criação de uma relatoria especial – no âmbito da 

Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas - sobre as formas contemporâneas de 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância. O relator, Maurice Glélé-

Ahanhanzo (Benin), visitou o Brasil em junho de 1995, a convite do Governo brasileiro, 

e apresentou seu relatório e suas críticas sobre a situação racial no Brasil à CDH em 

março de 1996. 

A abertura do Brasil insere-se em contexto mais amplo de adesão ao regime 

internacional de proteção e promoção dos direitos humanos, observado principalmente a 

partir de fins dos anos 80. Este movimento ocorreu no plano normativo, com a adesão do 

país aos principais tratados internacionais de direitos humanos, além da Convenção para 

a Eliminação da Discriminação Racial: Convenção para a Eliminação da Discriminação 

contra a Mulher, em 1984; Convenção contra a Tortura, em 1989; Convenção sobre os 

Direitos da Criança, em 1990; e Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 1992.  

                                                 
267 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores/ Ministério da Justiça. Décimo Relatório Periódico 
Relativo à Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial. Brasília, 1996. 122p. 
268 COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION. Concluding Observations of the 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination: Brazil. (CERD/C/304/Add.11). Geneva, 1996. 
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Esta tendência fortaleceu-se com iniciativas que compreendem o reconhecimento 

da competência contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1998, o 

reconhecimento da legitimidade da preocupação da comunidade internacional com a 

situação dos direitos humanos em qualquer parte do mundo, e a definição de um novo 

padrão de diálogo e de relacionamento com os mecanismos extra-convencionais de 

monitoramento dos direitos humanos. O Brasil intensificou o diálogo com tais 

mecanismos, recebendo visitas de relatores especiais - como os Relatores Especiais sobre 

a Tortura, sobre o Direito à Alimentação, e sobre Execuções Sumárias ou Arbitrárias -, 

estendendo-lhes, no ano de 2001, convite permanente (standing invitation) para visitas ao 

Brasil. 

Pode-se argumentar que, a partir de 2000 - quando tem início a preparação da 

participação do Brasil na Conferência de Durban -,  se observam indícios de que o Brasil 

teria alcançado o equilíbrio da integração plena, descrito no modelo do capítulo 4. O 

principal ponto de apoio a tal constatação encontra-se na implementação de diversas 

medidas de ação afirmativa, em resposta à mobilização em torno da Conferência de 

Durban. Medidas que, a despeito de estarem previstas na Convenção para a Eliminação 

da Discriminação Racial e nos instrumentos internacionais subseqüentes, e de contarem 

com o apoio do Movimento Negro e de setores do Executivo brasileiro, até então não se 

haviam defrontado com um equilíbrio político favorável à sua implementação. 

Ao longo da preparação para Durban se definiu, portanto, ambiente fortemente 

propício à mobilização da coalizão doméstica favorável à ação afirmativa, em 

decorrência tanto da publicidade conferida ao tema como, principalmente, da criação de 

outros canais de acesso da coalizão ao processo decisório. Em termos dos parâmetros do 

modelo, pode-se afirmar que ocorre, a partir dos anos 90 - e com intensidade particular 

durante a preparação para Durban - aumento significativo no valor de “b”, ao mesmo 

tempo em que o parâmetro “x” mantém valores significativos - os quais tendem mesmo a 

aumentar, em função da pressão sistêmica, observada no pós-Guerra Fria, de adesão aos 

principais regimes internacionais, com a criação  de novos instrumentos de promoção dos 

direitos humanos. 
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Em setembro de 2000, foi criado o Comitê Nacional para a Preparação da 

Participação Brasileira em Durban, com o mandato de definir as posições brasileiras a 

serem defendidas durante a Conferência. O Comitê tinha a composição de onze 

representantes do Governo federal, onze representantes da sociedade civil, e de 

representantes da Câmara dos Deputados e do Ministério Público Federal. Com o intuito 

de subsidiar as atividades do Comitê, foram realizados conferências e encontros em todo 

o país, promovidos pela Fundação Cultural Palmares e pela Secretaria de Estado dos 

Direitos Humanos.  

Este processo culminou na realização, em julho de 2001 na cidade do Rio de 

Janeiro, da Conferência Nacional contra o Racismo e a Intolerância, com a participação 

de cerca de 1700 delegados. Foi aprovada, na ocasião, a denominada Carta do Rio, 

conjunto de propostas que subsidiariam o Relatório do Brasil à Conferência de Durban, 

distribuídas entre áreas tão diversas como raça e etnia, cultura, religião, orientação 

sexual, educação, saúde, trabalho, gênero e xenofobia. Merecem destaque propostas 

incisivas de ação afirmativa, “que possibilitem a superação e o fim da reprodução de 

práticas e políticas socialmente discriminatórias” 269, nas mais diversas áreas, inclusive 

com a defesa de cotas em universidades, em cargos comissionados do serviço público, 

para a produção negra no orçamento proveniente da Lei de Incentivo à Cultura, na 

publicidade oficial federal, nos concursos públicos, nas executivas partidárias e na mídia. 

Estas propostas tiveram ressonância significativa no Relatório do Comitê 

Nacional para Durban. O relatório apresenta definições dos fenômenos do racismo e da 

discriminação racial, faz uma revisão das medidas antidiscriminação adotadas no país e 

apresenta diagnósticos e propostas de ação para a melhoria da situação da comunidade 

negra, dos povos indígenas e dos deficientes, entre outros grupos vítimas de 

discriminação. Entre as propostas apresentadas, cabe assinalar “a adoção de medidas 

reparatórias às vítimas do racismo, da discriminação racial e formas conexas de 

intolerância, por meio de políticas públicas específicas para a superação da 

desigualdade”, as quais deverão ainda contemplar “medidas legislativas e administrativas 

                                                 
269 FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES. A Fundação Cultural Palmares na III Conferência 
Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata. Brasília, 
2001. 
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destinadas a garantir a regulamentação dos direitos de igualdade racial previstos na 

Constituição de 1988, com especial ênfase nas áreas de educação, trabalho, titulação das 

terras”. 270 

O estabelecimento de canais de acesso ao processo decisório teve novo reforço, 

logo após Durban, com a criação, por decreto presidencial de outubro de 2001, do 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD), no âmbito do Ministério da 

Justiça. O CNCD, órgão colegiado composto de onze representantes governamentais e 

onze representantes da sociedade civil - com ênfase especial na participação de entidades 

da comunidade negra -, foi criado com a competência de propor, acompanhar e avaliar as 

políticas públicas afirmativas de promoção da igualdade e de proteção dos direitos de 

indivíduos e grupos afetados por discriminação racial. 

Estes desdobramentos naturalmente se refletiram na adoção de políticas. Uma 

avaliação dos principais instrumentos legais referentes ao tema (leis, decretos, portarias) 

adotados no Brasil desde 1968 revela, em primeiro lugar, a intensificação de iniciativas a 

partir de 2001 – a grande maioria dos instrumentos analisados foi adotada a partir de 

2001. Em segundo lugar, observa-se uma nítida diferenciação no tocante às 

características das iniciativas adotadas. As medidas implementadas antes de 2001 

pertencem aos padrões valorizativo ou repressivo, enquanto as medidas adotadas a partir 

de 2001 inserem-se, predominantemente, no universo da ação afirmativa. Observam-se, 

por fim, referências à Conferência de Durban nos textos de todos os instrumentos legais, 

aprovados após a Conferência, que implementam políticas de ação afirmativa. 

De maneira geral, pode-se constatar que, a partir de 2001, diversos órgãos do 

governo federal passaram a implementar iniciativas voltadas ao combate à discriminação 

racial. O IPEA realizou estudos e pesquisas sobre a matéria, ao passo que os Ministérios 

da Justiça, do Desenvolvimento Agrário, da Educação, da Cultura e das Relações 

Exteriores implementaram programas e iniciativas de ação afirmativa. 

                                                 
270 COMITÊ NACIONAL PARA A PREPARAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO BRASILEIRA NA III 
CONFERÊNCIA MUNDIAL DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA O RACISMO, DISCRIMINAÇÃO 
RACIAL, XENOFOBIA E INTOLERÂNCIA CORRELATA. Relatório. Brasília: Ministério da Justiça, 
2001. p.19. 
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Deve-se ressaltar que, no ano de 2001, o Supremo Tribunal Federal passou a 

considerar constitucional o princípio da ação afirmativa. Além disso, adotou políticas de 

ação afirmativa a partir de 2002, passando a reservar 20% vagas dos sub-contratados por 

esta instância do poder judiciário para afrodescendentes. Ainda em 2002, o Ministério 

Público Federal, por intermédio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, criou o 

Grupo Temático de Trabalho Sobre Discriminação Racial. 

Como exemplos de ação afirmativa no âmbito do governo federal, podem-se 

mencionar as Portarias 25, 202 e 224 do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 

adotadas em 2001, as quais, respectivamente: i)determinam que as empresas/parceiros 

contratados ou que mantenham a prestação de serviços ao MDA/INCRA comprovem 

desenvolvimento de ações afirmativas em seus quadros, e que as empresas licitantes 

apresentem propostas para esse tipo de ação; ii)estabelecem cotas para negros em cargos 

de direção, no preenchimento de vagas em concurso público, na contratação por empresas 

prestadoras de serviço e por organismos internacionais de cooperação técnica; e 

iii)alteram o Regimento Interno do INCRA, incluindo o Programa de Ações Afirmativas. 

Iniciativas específicas de ação afirmativa também foram adotadas: a)no Ministério 

da Justiça (Portaria 1156, de 20.12.2001), que instituiu Programa de Ações Afirmativas  

estabelecendo cotas para afrodescendentes, mulheres e portadores de deficiência na 

ocupação de cargos de direção e assessoramento superior e nas contratações de empresas 

prestadoras de serviços, técnicos e consultores; b)no Ministério da Cultura (Portaria 484, 

de 22.8.2002), que instituiu Programa de Ações Afirmativas estabelecendo cotas 

semelhantes àquelas do Ministério da Justiça; c)no Ministério da Educação, por meio da 

criação do Programa Diversidade na Universidade (Lei 10.558, de 13.11.2002), com a 

finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino 

superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos - especialmente  

afrodescendentes e  indígenas; e d)no Ministério das Relações Exteriores,  por meio do 

Protocolo de Cooperação sobre a Ação Afirmativa no Instituto Rio Branco, de 

21.03.2002, celebrado entre os Ministérios das Relações Exteriores, da Ciência e 

Tecnologia, da Justiça e da Cultura, com vistas à criação e à concessão de “bolsas-prêmio 

de vocação para a diplomacia” em favor de estudantes afrodescendentes que viessem a 

candidatar-se ao Instituto Rio Branco. 
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Deve-se também registrar a instituição do Programa Nacional de Ações 

Afirmativas, por meio de decreto presidencial (Decreto 4228, de 13.05.2002), com o 

objetivo de coordenar as diversas iniciativas de ação afirmativa. Sob a coordenação da 

Secretaria de Estado dos Direitos Humanos, o Programa foi instituído com vistas a 

promover: i)a observância, pelos órgãos da Administração Pública Federal, de requisito 

que garanta a realização de metas percentuais de participação de afrodescendentes, 

mulheres e pessoas portadoras de deficiência no preenchimento de cargos em comissão 

de direção e assessoramento superiores; ii)a observância, nas licitações promovidas por 

órgãos da Administração Pública Federal, de critério adicional de pontuação para 

beneficiar fornecedores que comprovem a adoção de políticas compatíveis com os 

objetivos do Programa; iii)a inclusão, nas contratações de empresas prestadoras de 

serviços, de dispositivo estabelecendo metas percentuais de participação de 

afrodescendentes, mulheres e pessoas portadoras de deficiência. 

Também em maio de 2002, o governo federal lançou a segunda edição do 

Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH II), prevendo, a exemplo da primeira 

edição, uma série de iniciativas em favor da promoção dos direitos dos afrodescendentes. 

O Programa prevê medidas de ação afirmativa, como: i)adotar, no âmbito da União e dos 

estados e municípios, medidas de ampliação do acesso dos afrodescendentes às 

universidades públicas e aos cargos e empregos públicos, de forma proporcional a sua 

representação no conjunto da sociedade brasileira; ii)estudar a viabilidade da criação de 

fundos de reparação social destinados a financiar políticas de ação afirmativa; e iii)apoiar 

as ações da iniciativa privada no campo da discriminação positiva. 

O início do Governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de 2003, 

foi marcado antes por continuidade do que por alteração no que toca ao combate à 

discriminação racial. O Poder Executivo tem implementado iniciativas - em 

conformidade com a tendência verificada anteriormente, e com o modelo de ação 

afirmativa -, que indicam continuidade de preferências no tocante a políticas públicas de 

combate ao racismo. 

Neste contexto, o Governo federal criou, em março de 2003, a Secretaria Especial 

de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). A SEPPIR foi estruturada como 
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órgão de assessoramento à Presidência da República, com status de ministério, tendo por 

missão: a) acompanhar e coordenar políticas de diferentes ministérios e de outros órgãos 

do Governo Federal para a promoção da igualdade racial; b) articular e promover a 

execução de diversos programas de cooperação com organismos públicos e privados, 

nacionais e internacionais; c) acompanhar  o cumprimento de acordos e convenções 

internacionais assinados pelo Brasil em matéria de combate ao racismo. A importância 

conferida ao tema também se refletiu na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2004-

2007, que incluiu - no capítulo intitulado “Inclusão Social e Redução das Desigualdades 

Sociais” - o objetivo de “promover a redução das desigualdades raciais”. 271 

  As diretrizes de atuação do Governo federal foram apresentadas mais 

detalhadamente com a divulgação, em novembro de 2003, da Política Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial (Decreto n. 4.886). Ao reiterar o objetivo central de 

promover a redução das desigualdades raciais no Brasil, a Política Nacional de Igualdade 

Racial prevê novas iniciativas públicas no âmbito de determinados núcleos de programas 

e ações: (1) implementação de um modelo de gestão da política de promoção da 

igualdade racial; (2) apoio às comunidades remanescentes de quilombos; (3) ações 

afirmativas; (4) desenvolvimento e inclusão social; (5) relações internacionais; e, (6) 

produção de conhecimento. 

O conjunto de ações previstas apresenta grande variedade, podendo-se mencionar: 

• implementação de modelo de gestão da política de promoção da igualdade 

racial, que compreenda conjunto de ações relativas à qualificação de servidores e gestores 

públicos, representantes de órgãos estaduais e municipais e de lideranças da sociedade 

civil; 

• criação de rede de promoção da igualdade racial, envolvendo diferentes entes 

federativos e organizações de defesa de direitos; 

• criação do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial; 

• apoio às comunidades remanescentes de quilombos; 

                                                 
271 BRASIL. SEPPIR. Estado e Sociedade – promovendo a igualdade racial. Brasília, 2005. 
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• incentivo à adoção de políticas de cotas nas universidades e no mercado de 

trabalho; 

• incentivo à formação de mulheres jovens negras para atuação no setor de 

serviços; 

• incentivo à adoção de programas de diversidade racial nas empresas; 

• apoio aos projetos de saúde da população negra; 

• capacitação de professores e professoras para atuar na promoção da igualdade 

racial; 

• implementação da política de transversalidade nos programas de governo; 

• ênfase à população negra nos programas de desenvolvimento regional; 

• ênfase à população negra nos programas de urbanização e moradia; 

• incentivo à capacitação e aos créditos especiais para apoio ao empreendedor 

negro; 

• celebração de acordos bilaterais com o Caribe, países africanos e outros de alto 

contingente populacional de afrodescendentes; 

• realização de censo de servidores públicos negros; 

• identificação do Índice de Desenvolvimento Humano da população negra; 

• construção do mapa da cidadania da população negra no Brasil. 

De acordo com levantamento realizado, cerca de 26 iniciativas foram 

implementadas entre os anos de 2003 e 2004. 272 Paralelamente – e em consonância com 

tendências observadas anteriormente -, foram instituídos novos canais de diálogo entre 

Governo Federal e sociedade civil, bem como entre Governo Federal e demais entes da 

federação, em matéria de combate à discriminação racial. 

Neste contexto, foi instituído o Conselho Nacional de Promoção da Igualdade 

Racial (CNPIR), com o objetivo de reforçar o diálogo entre Governo Federal e sociedade 

                                                 
272 PAIXÃO, Marcelo. Conferência pela Promoção da Igualdade Racial – tese guia. Rio de Janeiro, 
2004. 122p. p.106. 
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civil com vistas à implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. 

A composição do CNPIR contempla  órgãos do Governo Federal e entidades da 

sociedade civil, dentre as quais representação das populações negra, indígena, cigana, 

judaica, árabe e palestina. Deve-se também registrar a constituição do Fórum 

Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial (FIPIR), com o objetivo de 

viabilizar diálogo entre os diferentes entes da Federação, ainda com vistas à 

implementação da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Fazem parte do 

FIPIR governos estaduais e municipais que assinaram um “Termo de Adesão” e que 

possuem órgãos de mandato similar àquele da SEPPIR.  

Em julho de 2005 – declarado como o “Ano Nacional da Promoção da Igualdade 

Racial” -, foi realizada a 1ª Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial (1ª 

CONAPIR). A conferência contou com a participação de aproximadamente mil 

delegados, teve como tema central “Estado e Sociedade – Promovendo a Igualdade 

Racial”, e abordou os seguintes eixos temáticos: i)reflexão sobre a realidade brasileira, do 

ponto de vista da sociedade e da estrutura do Estado, considerando os mecanismos de 

reprodução do racismo, a discriminação e as desigualdades raciais; ii)promoção da 

igualdade nas três instâncias de governo – municipal, estadual e federal -, bem como o 

cumprimento dos compromissos internacionais objeto de acordos, tratados e convenções; 

iii)proposição de diretrizes para o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial e 

Étnica considerando a perspectiva de gênero, cultura e religião.  

 A partir do que foi exposto, pode-se observar marcada intensificação de 

iniciativas governamentais de combate ao racismo – e na implementação de ações 

afirmativas, em particular – no período que teve início com a preparação da participação 

brasileira na Conferência de Durban. Embora o período 1995-2005 se distinga, como um 

todo, no tocante aos padrões e à intensidade da ação governamental em matéria de 

combate ao racismo, o sub-período com início a partir de 2000 representaria novo 

patamar no tocante a proliferação de iniciativas e de instituição de canais de 

representação e de diálogo com setores organizados da sociedade civil. 

 A consideração de que a Conferência de Durban teria constituído “momento-

chave” internacional para catalisar e intensificar iniciativas de combate ao racismo no 
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Brasil – e, particularmente, iniciativas de ação afirmativa – tem ressonância em reflexões 

provenientes de fontes governamentais e da sociedade civil: 

 

“É inegável que os resultados da 3ª Conferência de Durban intensificaram 
as políticas de promoção da igualdade racial no Brasil, somando-se a 
impulsos dados anteriormente pela ação persistente do movimento negro e 
demais grupos discriminados perante o governo brasileiro.” 273 

 

“A convocação da 3ª CMR significou uma oportunidade inédita de 
mobilização do Estado brasileiro e da sociedade civil em torno dos temas 
relacionados ao racismo, permitindo não só uma observação de sua 
incidência no país, mas também um olhar sobre a diáspora africana, em 
especial na América Latina e no Caribe. As análises compartilhadas por 
diferentes vertentes do movimento de mulheres negras e do movimento 
negro apontavam para uma oportunidade única de confronto do racismo, 
por meio da mobilização maciça em torno do Estado e dos demais 
segmentos da sociedade civil, para a produção de ações efetivas capazes de 
alterar a vida da população negra. (...) Diferentes setores avaliam que, de 
fato, o processo e os acordos da 3ª CMR vieram a significar, antes de tudo, 
a ampliação dos espaços de disputa contra o racismo, bem como a 
mobilização de novos atores e a inserção em novas estruturas estatais.” 274 

 

 

5) Interpretação da experiência brasileira com políticas de combate à 
discriminação 

 

 Este capítulo ressalta que, no tocante às políticas públicas de combate à 

discriminação racial no Brasil, teria ocorrido uma transição entre dois equilíbrios 

previstos no modelo desenvolvido no capítulo 4. Teria ocorrido transição do equilíbrio 

denominado de “transição incipiente” – que caracterizaria a realidade do relacionamento 

entre Brasil e ambiente internacional durante as décadas de 60 e 70, principalmente – 

para o equilíbrio denominado de “integração plena” – que caracterizaria a realidade 

daquele relacionamento, sobretudo a partir do início dos anos 90. 

                                                 
273 BRASIL. SEPPIR. Op.cit. p.32. 
274 WERNECK, Jurema. A Luta Continua: o combate ao racismo no Brasil pós-Durban. Observatório da 
Cidadania. Brasília, 2005. 
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 Levando-se em conta os parâmetros propostos no modelo, os fundamentos da 

transição devem ser buscados no comportamento do sistema internacional – mais 

propriamente, no desenvolvimento do ambiente normativo e institucional relativo ao 

combate à discriminação racial – e na evolução da realidade política e institucional do 

Brasil – mais propriamente, na configuração dos canais de acesso ao processo decisório 

governamental, e no grau de organização dos grupos com interesse mais direto na 

matéria.  

 Com relação ao ambiente internacional, pode-se afirmar que o sistema normativo 

de combate à discriminação racial se tornou significativamente mais denso a partir dos 

anos 60, e passou a dispor de instrumentos de pressão mais claramente identificados. Este 

desenvolvimento refletiu a proliferação de instrumentos legais – de que é exemplo a 

Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial -, a realização de conferências 

que implicaram a consolidação de soft law em matéria de combate ao racismo – de que 

são exemplo as diversas iniciativas realizadas pelas Nações Unidas no período -, e a 

própria constituição de mecanismos convencionais e extra-convencionais de 

monitoramento das obrigações e dos compromissos internacionais de combate ao 

racismo. Neste contexto, observou-se avanço progressivo no ciclo de vida das normas 

internacionais de combate ao racismo. 

 Por outro lado, foram decisivos os desenvolvimentos observados no sistema 

político e institucional brasileiro, marcados por dois processos paralelos: i)a 

redemocratização do país, sobretudo com a instituição de canais de participação e de 

acesso da sociedade civil e de grupos organizados ao processo decisório relativo às 

políticas públicas; ii)o crescente grau de organização do movimento negro brasileiro, a 

partir de fins dos anos 70, o qual demonstrava, já em fins dos anos 80, capacidade 

expressiva de articulação e de exercício de pressão. A estes fatores deve ser agregada a 

compatibilidade entre a pressão dos grupos interessados em políticas mais efetivas de 

combate ao racismo e a distribuição de preferências do Poder Executivo brasileiro no 

período sob análise (1995-2005) – em diversos pronunciamentos e entrevistas, as 

lideranças do Poder Executivo reiteraram compromisso governamental com o combate à 

discriminação racial. 
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 Sob a perspectiva dos parâmetros do modelo teórico, o período constituído a partir 

dos anos 60 foi possivelmente caracterizado por elevações nos valores de “x” (pressão 

internacional por adesão ao sistema normativo), “z” (custos – entre os quais os custos de 

audiência e de reputação – de descumprimento das normas internacionais de combate ao 

racismo) e “b” (grau de sensibilidade das preferências estatais à “pressão” internacional). 

 Foram registrados, no período, episódios de pressão “tradicional” da comunidade 

internacional com vistas a combate mais efetivo à discriminação racial no Brasil – 

episódio relativo à OIT e relatórios de organismos especializados das Nações Unidas. Ao 

mesmo tempo – e a exemplo do caso examinado no capítulo 5 -, provavelmente tiveram 

mais eficácia as “pressões” conduzidas ao amparo dos canais de “persuasão” – associado 

aos efeitos “constitutivos” da abertura ao sistema internacional – e de “mobilização” – 

associado ao impulso político de eventos internacionais a iniciativas domésticas. 

 O canal de persuasão esteve em construção progressiva no período, à luz da 

participação do país nas principais iniciativas, e do diálogo do Brasil com as principais 

instituições internacionais com atribuições na matéria. Por sua vez, o canal da 

“mobilização” está fundamentalmente associado à realização da Conferência de Durban, 

em 2001. O processo preparatório da participação brasileira no evento, e a própria 

abrangência das deliberações em Durban, conferiram impulso significativo à 

implementação de políticas públicas mais incisivas no tocante à redução das 

desigualdades raciais.  

 Ao instituírem canais mais amplos e diretos de acesso, ao processo decisório, de 

grupos que já se encontravam organizados – o movimento negro, sobretudo -, e ao 

elevarem o perfil político do tema, os processos de preparação e de implementação das 

recomendações de Durban geraram condições favoráveis à atuação governamental com o 

objetivo de reduzir desigualdades raciais. Estas condições viabilizaram a implementação, 

no Brasil, de programas de ação afirmativa, os quais já integravam há tempos o rol de 

demandas do movimento negro organizado. 

 Sob esta perspectiva, a interrelação entre ambiente internacional – sobretudo a 

mobilização associada ao “momento-chave” consagrado por Durban – e realidade política 

doméstica – tendo como fundamento a presença de grupo de interesse com elevado grau 
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de organização – possibilitaram a adoção de programas e de políticas com impactos 

redistributivos. Possibilitaram, neste contexto, a superação de “pontos de veto” 

tradicionais à implementação de programas de ação afirmativa. Não se identifica quadro 

de “perdas concentradas” em decorrência da adoção daqueles programas, as quais 

justificariam a organização de grupos com o objetivo de exercer pressão contrária à ação 

afirmativa. Ao mesmo tempo, não se deixa de reconhecer a existência de focos de 

resistência difusa, na opinião pública brasileira, à rationale que tem norteado a 

implementação de programas de ação afirmativa, o que permite a conclusão de que sua 

materialização no Brasil encontraria dificuldades na ausência do impulso advindo do 

sistema normativo internacional. 

 O próximo capítulo irá enfocar exemplo de políticas redistributivas em ambiente 

social e institucional similar, embora com determinantes internacionais e políticos 

diferenciados. À luz do modelo teórico apresentado no capítulo 4, o capítulo examinará 

exemplo de política redistributiva no âmbito doméstico – combate à fome -, 

implementada no mesmo país em desenvolvimento – Brasil -, objeto do caso examinado 

neste capítulo.                               
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CAPÍTULO 7 
 

Normas internacionais e direito à alimentação: 

Políticas de combate à fome no Brasil 

 

 A exemplo dos capítulos 5 e 6, este capítulo pretende examinar canais de diálogo 

entre os ambientes políticos doméstico e internacional, no contexto de políticas 

redistributivas, à luz dos determinantes e considerações apresentados no modelo 

desenvolvido no capítulo 4. Embora centrado em tema distinto – políticas de combate à 

fome -, o estudo de caso apresentado neste capítulo abarca os mesmos modelo de 

sociedade, realidade política doméstica e período examinados no capítulo anterior: 

políticas implementadas no Brasil, no período 1995-2005, por parte dos Governos 

liderados pelos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.  

 O caso desenvolvido apresenta as seguintes características: i)implementação de 

política redistributiva que implica transferência de recursos entre grupos sociais 

domésticos, com o objetivo de corrigir distorções e reduzir desigualdades que se 

manifestam sobretudo em matéria de acesso a alimentos; ii)implementação de política 

redistributiva no âmbito de sociedade em desenvolvimento, caracterizada por nível médio 

de renda per capita, presença de sistema político em estágio de aperfeiçoamento 

institucional, e acesso desigual de grupos sociais domésticos a canais de representação 

política; iii)condução de programa redistributivo em período de relativa continuidade no 

sistema político doméstico, no que toca a manutenção da estabilidade política e 

progressivo amadurecimento institucional. Conforme será apresentado, a caracterização 

de “continuidade” não implica estabilidade das preferências do Poder Executivo no que 

toca a políticas de combate à fome; a realização de eleições em 2002, com a subseqüente 

definição de novo governo, resultou em novas diretrizes e padrões de associação 

doméstico – internacional em matéria de combate à fome. 

 O capítulo está dividido em cinco seções: i)redistribuição e combate à fome; 

ii)normas internacionais e direito à alimentação; iii)breve histórico da política brasileira 
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de combate à fome; iv)a política brasileira de combate à fome entre 1995 e 2005; 

v)interpretação da experiência brasileira de redistribuição doméstica. 

 

 

1) O combate à fome como instrumento de redistribuição 

 

 A existência de clivagens significativas, na população brasileira, em matéria de 

acesso a alimentos e de vulnerabilidade à fome é usualmente aferida a partir de 

evidências indiretas, centradas em indicadores de pobreza e de pobreza extrema. O 

elemento na base desta inferência seria a percepção de que a fome seria usualmente 

conseqüência de fatores sociais – mais particularmente, de estruturas sociais que geram e 

reproduzem situações de renda familiar insuficiente.  

 A mensuração do contingente populacional em situação de vulnerabilidade à fome 

naturalmente depende das linhas de pobreza e de pobreza extrema adotadas. O Instituto 

de Pesquisa Econômica Aplicada adota o valor do salário mínimo oficial como parâmetro 

para mensuração da pobreza. Neste contexto, estariam em situação de pobreza aquelas 

famílias com renda per capita mensal inferior a ½ salário mínimo, e em situação de 

pobreza extrema (ou indigência) aquelas famílias com renda per capita mensal inferior a 

¼ do salário mínimo. 

 De acordo com as estimativas mais recentes - relativas ao ano de 2005 -, 31% da 

população brasileira estaria abaixo da linha de pobreza, o que corresponderia a 

aproximadamente 53 milhões de pessoas; deste total, aproximadamente 20 milhões de 

pessoas estariam abaixo da linha de pobreza extrema, correspondendo a 11% da 

população brasileira. Deve-se salientar a redução observada naqueles indicadores desde 

2001, ano em que 35% e 15% da população brasileira, respectivamente, se encontrava 

abaixo das linhas de pobreza e de pobreza extrema. Deve-se ressaltar, ainda, que os 

indicadores registrados em 2001 apresentavam relativa estabilidade desde 1995 – naquele 
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ano, as proporções da população brasileira abaixo das linhas de pobreza e de pobreza 

extrema atingiam, respectivamente, 34% e 14%. 275 

 A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2004 viabilizou estimativa 

mais direta de indicadores de vulnerabilidade à fome, ao utilizar a Escala Brasileira de 

Insegurança Alimentar. Trata-se de metodologia adaptada por pesquisadores brasileiros, a 

qual classifica os domicílios em quatro categorias: i)com segurança alimentar (garantia 

de acesso quantitativo e qualitativo às refeições habituais); ii)com insegurança alimentar 

leve (comprometimento da qualidade da dieta sem restrição quantitativa); iii)com 

insegurança alimentar moderada (limitação quantitativa de acesso sem o convívio com 

situação de fome); e iv)com insegurança alimentar grave (limitação de acesso com 

situação de fome). 

 A PNAD de 2004 apresentou os seguintes resultados: i)presença de segurança 

alimentar em 65,2% dos domicílios brasileiros (33,7 milhões de domicílios, com 109 

milhões de pessoas); ii)presença de insegurança alimentar leve em 16% dos domicílios 

brasileiros (8,3 milhões de domicílios, com 32 milhões de pessoas); iii)presença de 

insegurança alimentar moderada em 12,3% dos domicílios brasileiros (6,4 milhões de 

domicílios, com 25 milhões de pessoas); iv)presença de insegurança alimentar grave em 

6,5% dos domicílios brasileiros (3,4 milhões de domicílios, com 14 milhões de pessoas). 
276 

 A despeito da queda observada nos recentes indicadores de pobreza e de pobreza 

extrema no Brasil, conclui-se que permanece em patamar elevado e significativo o 

contingente populacional em situação de vulnerabilidade à fome. Neste contexto, haveria 

possibilidades identificadas para a implementação de políticas públicas – de perfil 

redistributivo -, com vistas a reduzir as desigualdades em matéria de acesso a alimentos, 

observadas no âmbito da sociedade brasileira. O conjunto de políticas públicas potenciais 

compreenderia iniciativas com os objetivos de respeitar, proteger, promover e respeitar o 

direito à alimentação, caracterizadas por ênfases diferenciadas: i)promoção de 

disponibilidade e de acessibilidade a alimentos; ii)atendimento a grupos socialmente 

                                                 
275 IPEADATA. Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 2000. Disponível 
em: <http://www.ipeadata.gov.br>. Acesso em: fev. 2007. 
276 BRASIL. IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Brasília, 2004. 
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vulneráveis; iii)atendimento direto de necessidades alimentares; iv)reforço de padrões de 

proteção social. 277 

 À luz destas considerações, as próximas seções discutirão o processo de 

implementação de políticas públicas com vistas a combater a fome no Brasil, com 

referência a processos paralelos observados no cenário internacional. 

 

 

2) Normas internacionais e combate à fome 

 

 O combate à fome é tema que observou significativa evolução normativa, no 

âmbito internacional, desde meados do século XX. Convenções e declarações 

internacionais têm apresentado parâmetros para políticas públicas, ao propiciarem 

avanços na conceituação e na exigibilidade de direitos econômicos, sociais e culturais. 

Ressalta-se, em particular, a consolidação do direito à alimentação como um dos 

elementos que integram o conjunto de direitos humanos consagrados no ambiente 

normativo internacional. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos já apresenta referência à matéria, 

ao assinalar, em seu artigo 25, que “everyone has the right to a standard of living 

adequate for the health and well-being of himself and his family, including food”. 278 Por 

sua vez, passo significativo para a afirmação do direito à alimentação foi dado em 1966, 

com a adoção do Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais 

(PDESC), instrumento juridicamente vinculante que define, em seu artigo 11, as 

seguintes obrigações: 

 

“1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of 
everyone to an adequate standard of living for himself and his family, 
including adequate food, clothing and housing … 

                                                 
277 BRASIL. IPEA/SEDH/MRE. A Segurança Alimentar e Nutricional e o Direito Humano à 
Alimentação no Brasil. Brasília, 2002. p.27. 
278UNITED NATIONS. Universal Declaration of the Human Rights. New York, 1948.   
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2. The States Parties to the present Covenant, recognizing the 
fundamental right of everyone to be free from hunger, shall take, 
individually and through international co-operation, the measures, 
including specific programmes, which are needed: 

a) To improve methods of production, conservation and distribution of 
food by making full use of technical and scientific knowledge, by 
disseminating knowledge of the principles of nutrition and by developing 
or reforming agrarian systems in such a way as to achieve the most 
efficient development and utilization of natural resources; 

b) Taking into account the problems of both food-importing and food-
exporting countries, to ensure an equitable distribution of world supplies in 
relation to need”. 279 

 

 Em seu artigo 2o., o Pacto consagra o entendimento de que seria progressiva a 

implementação das obrigações enunciadas – inclusive em matéria de direito à 

alimentação. De acordo com o artigo, os Estados-parte se comprometeriam a adotar 

medidas “... até o máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, 

progressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos 

reconhecidos (...), incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas”.  

 Este fator reforçou percepções de que haveria distinções entre direitos civis e 

políticos – que seriam auto-aplicáveis e de cobrança imediata – e direitos econômicos, 

sociais e culturais – que seriam “programáticos”. Esta diferenciação seria refletida na 

adoção de dois instrumentos separados em matéria de direitos humanos – o PDESC e o 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. Embora a percepção de “diferenças” 

entre as duas categorias de direitos fosse, à época, fator evocado para justificar a adoção 

de dois instrumentos distintos, fatores geopolíticos teriam apresentado peso significativo 

no processo. Em particular, a divisão  subjacente à Guerra Fria teria estimulado esforços, 

por parte dos países capitalistas e socialistas, com vistas à legitimação dos direitos 

“associados” a suas respectivas ideologias – ao passo que o denominado “grupo 

                                                 
279UNITED NATIONS. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Adopted and 
opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 
December 1966. New York, 1965. 
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ocidental” ressaltava a premência dos direitos civis e políticos, o bloco “socialista” 

enfatizava a natureza fundamental dos direitos econômicos e sociais. 280 

 O PDESC conta com sistema de monitoramento, estabelecido nos artigos 16 a 25. 

De acordo com o sistema, os Estados-parte têm a obrigação de submeter relatórios 

periódicos sobre as medidas que tenham adotado e sobre o progresso realizado no 

cumprimento dos direitos reconhecidos no Pacto. Embora o sistema original não previsse 

a criação de órgão específico para examinar os relatórios, o Conselho Econômico e Social 

das Nações Unidas (ECOSOC) instituiu, em 1985, o Comitê dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (CDESC). O CDESC é integrado por peritos não-governamentais, 

com a competência de examinar os relatórios nacionais e de formular comentários aos 

relatórios ou comentários gerais sobre os direitos econômicos e sociais. O sistema não 

contempla, ainda, a possibilidade de petições individuais sobre violações de direitos 

econômicos e sociais. 281 

 Cláusulas relativas ao direito à alimentação são parte de outros instrumentos 

internacionais juridicamente vinculantes. A Convenção Internacional para a Eliminação 

da Discriminação contra as Mulheres estabelece a obrigação de assegurar-se nutrição 

adequada para as mulheres em período de gestação e amamentação, além de apresentar 

cláusulas relativas ao acesso a alimentos de mulheres no campo. 282 A Convenção sobre 

os Direitos da Criança estabelece obrigações aos Estados de combate à desnutrição e de 

provisão de alimentos adequados e nutritivos, bem como de provisão de apoio material a 

programas de nutrição. 283 

 O direito à alimentação também tem sido contemplado em diversas declarações e 

resoluções multilaterais que, embora não sejam juridicamente vinculantes, fazem parte do 

acervo normativo internacional e conferem impulso político a iniciativas de combate à 

                                                 
280 LIMA JR, Jaime Benvenuto. Os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais. Renovar: Rio de 
Janeiro, 2001. p.31. 
281 ALVES, José Augusto Lindgren. Op.cit., 1997.p.47. 
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fome. Em 1974, realizou-se a Conferência Mundial da Alimentação, ocasião em que foi 

aprovada declaração que estabelece dois princípios fundamentais:  

i)”every man, woman and child has the inalienable right to be free from hunger 

and malnutrition in order to develop fully and maintain their physical and mental 

faculties”; 

ii)”it is a fundamental responsibility of Governments to work together for higher 

food production and a more equitable and efficient distribution of food between countries 

and within countries”. 284 

 O direito à alimentação foi reiterado em 1992, durante Conferência Internacional 

sobre a Nutrição, ao amparo da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura – FAO – e da Organização Mundial da Saúde – OMS. Foi aprovada, na 

ocasião, declaração que reconhece “... that access to nutritionally adequate and safe food 

is a right of each individual”. 285 

 De maneira geral, o direito à alimentação foi objeto de menção e de atenção 

durante todo o ciclo de conferências sociais das Nações Unidas nos anos noventa, 

conforme os exemplos abaixo: 

 i)Conferência do Cairo sobre População e Desenvolvimento (1994): “measures 

should be taken to strenghten food, nutrition and agricultural policies and programmes, 

and fair trade relations, with special attention to the creation and strengthening of food 

security at all levels”; 286 

 ii)Conferência de Copenhague sobre o Desenvolvimento Social (1995): “focus 

our efforts and policies to address the root causes of poverty and to provide for the basic 

needs of all. These efforts should include the elimination of hunger and malnutrition; the 

provision of food security …”; 287 
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 iii)Conferência de Pequim sobre os Direitos da Mulher (1995): “develop 

agriculture and fishing sectors ,where and as necessary, in order to ensure, as appropriate, 

household and national food security and food self-sufficiency ...”; 288 

 iv)Conferência de Istambul sobre os Assentamentos Humanos (1996): “equitable 

human settlements are those in which all people ... have equal access to housing, 

infrastructure, health services, adequate food and water …”. 289 

 Passo adicional na matéria foi dado em 1996, com a realização em Roma da 

Cúpula Mundial da Alimentação. Foram aprovados, na ocasião, a Declaração de Roma 

sobre a Segurança Alimentar Mundial e Plano de Ação, os quais se distinguem, entre 

outros fatores, por: 

 i)Reiteração do direito à alimentação – “We … reaffirm the right of everyone to 

have access to safe and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the 

fundamental right of everyone to be free from hunger”; 

 ii)Adoção de meta com horizonte temporal – “We pledge our political will and 

our common and national commitment to achieving food security for all and to an 

ongoing effort to eradicate hunger in all countries, with an immediate view to reducing 

the number of undernourished people to half their present level no later than 2015”; 

 iii)Adoção de mandato preciso – “Invite the UN High Commissioner for Human 

Rights, in consultation with relevant treaty bodies, and in collaboration with relevant 

specialized agencies and programmes of the UN system and appropriate inter- 

governmental mechanisms, to better define the rights related to food in Article 11 of the 

Covenant and to propose ways to implement and realize these rights.” 290 

 A meta descrita no parágrafo (ii), acima, viu-se refletida e ampliada por ocasião 

da Cúpula do Milênio das Nações Unidas, no ano 2000. A Declaração do Milênio foi o 

documento aprovado na Cúpula, estabelecendo oito Metas de Desenvolvimento do 

Milênio. De acordo com a primeira meta aprovada, as 189 nações presentes 
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comprometeram-se a erradicar a pobreza extrema e a fome no mundo, até o ano de 2015. 
291 

 À época da Cúpula Mundial da Alimentação, determinados países e organizações 

não-governamentais defenderam a adoção de Código de Conduta, com vistas ao 

cumprimento do direito à alimentação. A proposta não prosperou, entre outros fatores, 

em vista de princípios e visões dissonantes no tocante ao conteúdo normativo e aos meios 

de implementação do direito à alimentação. Neste contexto, o mandato descrito no 

parágrafo (iii), acima, teria o objetivo fundamental de preencher as lacunas conceituais na 

matéria. 292 

 Deste mandato resultou a publicação, em 1999, do Comentário Geral 12 do 

CDESC, o qual representou contribuição fundamental para a definição do conceito e do 

conteúdo central do direito à alimentação, bem como para a delimitação das obrigações 

estatais na matéria. 293 A definição do direito à alimentação é apresentada no parágrafo 6 

do documento: “The right to adequate food is realized when every man, woman and 

child, alone or in community with others, has physical and economic access at all times 

to adequate food or means for its procurement”.   

 O documento define segurança alimentar como a preservação do acesso das 

gerações presentes e futuras a alimentos; por sua vez, seu parágrafo 8 define os elementos 

centrais – “core content” – do direito à alimentação: 

 “.The availability of food in a quantity and quality sufficient to satisfy the dietary 

needs of individuals, free from adverse substances, and acceptable within a given culture; 

 .The accessibility of such food in ways that are sustainable and that do not 

interfere with the enjoyment of other human rights”. 

 O documento procura avançar sobretudo no plano das obrigações estatais. 

Ressalta, neste contexto, que a principal obrigação do Estado consiste em adotar passos 
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com vistas a atingir progressivamente a plena realização do direito à alimentação. Nos 

termos de seu parágrafo 14, “every state is obliged to ensure for everyone under its 

jurisdiction access to the minimum essential food which is sufficient, nutritionally 

adequate and safe, to ensure their freedom from hunger”. O documento inova ao 

identificar três níveis de obrigações dos Estados, em matéria de direito à alimentação: as 

obrigações de respeitar, proteger e promover – esta última compreendendo as dimensões 

de facilitação e de realização. O parágrafo 15 detalha os diferentes níveis de obrigações: 

 .Respeitar: “The obligation to respect existing access to adequate food requires 

States parties not to take any measures that result in preventing such access”; 

 .Proteger: “The obligation to protect requires measures by the State to ensure that 

enterprises or individuals do not deprive individuals of their access to adequate food”; 

 .Promover (facilitar): “The obligation to fulfil (facilitate) means the State must 

pro-actively engage in activities intended to strengthen people's access to and utilization 

of resources and means to ensure their livelihood, including food security”; 

 .Promover (realizar): “Finally, whenever an individual or group is unable, for 

reasons beyond their control, to enjoy the right to adequate food by the means at their 

disposal, States have the obligation to fulfil (provide) that right directly. This obligation 

also applies for persons who are victims of natural or other disasters.” 

 O esforço de definição e de delimitação do direito à alimentação também foi 

objeto da Cúpula Mundial da Alimentação + 5, realizada em Roma no ano de 2002. Na 

ocasião, os Chefes de Estado e de Governo decidiram estabelecer, no âmbito da FAO, 

Grupo de Trabalho Intergovernamental com o mandato de elaborar conjunto de diretrizes 

voluntárias para apoiar a realização progressiva do direito à alimentação. 294  

 Deve-se, por outro lado, salientar que o sistema das Nações Unidas de promoção e 

de proteção do direito à alimentação foi reforçado com a nomeação, no ano 2000, de 

Relator Especial da Comissão de Direitos Humanos sobre o Direito à Alimentação. O 

Relator Especial tem o mandato de investigar aspectos temáticos e situações de países 
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específicos, devendo fazer recomendações e apresentar relatórios ao sistema da ONU em 

matéria de direito à alimentação. 

 À luz destas considerações, podem-se constatar avanços significativos da 

comunidade internacional no sentido de integrar o direito à alimentação ao núcleo central 

dos direitos humanos, de definir aquele conceito e delimitar as obrigações estatais na 

matéria, e de estabelecer estruturas institucionais – em particular no âmbito das Nações 

Unidas – com o objetivo de proteger e de promover o direito à alimentação. 

 Estes avanços não ofuscam, no entanto, a constatação de que permanecem 

obstáculos significativos à afirmação do direito à alimentação como instrumento – de 

naturezas conceitual e legal  – com impacto significativo no “espaço de possibilidades” 

das políticas públicas. Chong ressalta alguns destes obstáculos: i)relutância de tribunais 

nacionais em litigar em matéria de direitos econômicos e sociais – e de “interferir” na 

condução da política social -, particularmente em comparação com o plano dos direitos 

civis e políticos; ii)firme oposição do Governo norte-americano às noções de 

“justiciabilidade” e de implementação legal dos direitos econômicos e sociais, e 

resistência dos tribunais norte-americanos à noção de que direitos econômicos e sociais 

acarretariam obrigações “positivas” para os Estados; iii)controvérsias ideológicas na 

matéria, o que resultaria do fato de que os avanços registrados não foram suficientes para 

corrigir, de maneira adequada, o quadro de significativa imprecisão no tocante a 

conceituação e obrigações em matéria de direitos econômicos e sociais; iv)controvérsias 

ideológicas e teóricas sobre as políticas e os remédios “adequados” para a realização dos 

direitos econômicos e sociais. 295 

 Tendo em conta a evolução do sistema normativo e do “ambiente” internacional 

em matéria de direito à alimentação, apresentado nesta seção, as próximas seções 

apresentarão as políticas públicas que têm sido adotadas no Brasil com o objetivo de 

combater a fome. 
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3) Breve histórico das políticas brasileiras de combate à fome 

 

 Podem-se identificar antecedentes de políticas públicas - com repercussões em 

matéria de combate à fome no Brasil – já nos anos 30, período marcado por intervenções 

públicas federais na área de abastecimento. Em 1939, foi criada a Comissão de 

Abastecimento, que tinha por objetivo regular tanto o comércio como a produção de 

alimentos, medicamentos e combustíveis, buscando controlar o ritmo de elevação de 

preços daqueles produtos. Entre suas iniciativas, devem-se ressaltar a criação de 

restaurantes populares – vinculados ao Ministério do Trabalho – e de instrumentos de 

incentivo e apoio à produção agrícola. 

 Nas décadas seguintes, o problema da fome adquiriu perfil mais acentuado, “...por 

causa dos aspectos concernentes às questões de produção, consumo e distribuição ou em 

virtude de questões subjetivas ligadas a um país que queria libertar-se do atraso e do 

subdesenvolvimento e entrar na modernidade”. 296 No plano das idéias, deve-se ressaltar 

o papel exercido à época por Josué de Castro, cujos estudos – que enfatizaram os 

determinantes políticos e sociais da fome – teriam contribuído para a formulação de 

compromissos nacionais e internacionais de combate à fome. 297 Josué de Castro foi 

presidente da FAO - entre os anos de 1952 e 1956 -, parlamentar no Congresso brasileiro 

– entre os anos de 1955 e 1963 -, e presidiu em 1960 a Campanha de Defesa contra a 

Fome, promovida pelas Nações Unidas. 

 Tendo em vista o contexto de modernização da agricultura brasileira e de abertura 

de novas vias de acesso e de áreas de produção, a atuação do Governo concentrou-se, 

durante os anos 50 e 60, na promoção do abastecimento. Deve-se registrar a criação, em 

1951, da COFAP – Comissão Federal de Abastecimento e Preços -, com o objetivo de 

fiscalizar e controlar canais de comercialização. A partir dos anos 60, o poder público 

passa a atuar mais diretamente na gestão do sistema de abastecimento, com a instituição 

de extensa rede de centrais de abastecimento e de instalações varejistas. De certa forma, 
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estas diretrizes foram mantidas nos anos 70, quando se consolidou o sistema de Centrais 

de Abastecimento, concebido na década anterior, e a administração do sistema varejista 

passou a ser atribuição de Estados e municípios. À luz dos esforços e dos resultados em 

matéria de modernização da agricultura brasileira, o foco da atuação governamental, no 

período, se teria centrado em promover o acesso da sociedade a alimentos a preços 

reduzidos, e não em combater diretamente o problema da fome. 298 

 No contexto da redemocratização do país, registrou-se, em meados dos anos 80, a 

primeira referência à expressão “segurança alimentar” no âmbito governamental. Em 

1985, o Ministério da Agricultura elaborou proposta de “política nacional de segurança 

alimentar”, com os objetivos de atender necessidades alimentares da população e de 

promover a auto-suficiência nacional na produção de alimentos. Também foi sugerida a 

criação de conselho nacional de segurança alimentar, presidido pelo Presidente da 

República e integrado por Ministros de Estado e representantes da sociedade civil. 

 Embora a proposta do conselho não prosperasse, o tema continuou a ser objeto de 

debate e reflexão no âmbito governamental. No contexto da 8a. Conferência Nacional de 

Saúde, o Ministério da Saúde convocou, em 1986, a I Conferência Nacional de 

Alimentação e Nutrição – ICNAN -, que contou com participação de representantes 

governamentais e da sociedade civil. Os debates promovidos no âmbito da ICNAN foram 

caracterizados pelos seguintes elementos: i)abordagem da alimentação como direito e 

ampliação do conceito de segurança alimentar – além das esferas da produção agrícola e 

do abastecimento, foram incorporadas as dimensões do acesso aos alimentos e das 

carências nutricionais; ii)proposta de novas estruturas institucionais, com a participação 

de representantes da sociedade civil – conselho nacional de alimentação e nutrição, a ser 

subordinado ao Ministério da Saúde, e sistema de segurança alimentar e nutricional, a ser 

coordenado pelo Ministério do Planejamento. A despeito da amplitude dos debates, a 

ICNAN apresentou resultados concretos pouco expressivos. 

 A primeira metade dos anos 90 é marcada por mobilização mais expressiva da 

sociedade civil em torno dos temas da fome e da pobreza, estabelecendo contexto mais 

favorável à implementação de políticas públicas. Em 1991, o Partido dos Trabalhadores 
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divulgou proposta de política nacional de segurança alimentar, caracterizada como 

objetivo estratégico governamental. A proposta contemplava, por um lado, políticas 

descentralizadas e regionalmente diferenciadas de produção agroalimentar, de 

comercialização, de distribuição e de consumo de alimentos; por outro lado, previa ações 

emergenciais contra a fome, entre as quais se previam iniciativas de controle de qualidade 

dos alimentos e estímulo a práticas alimentares saudáveis. De acordo com o documento 

divulgado, a coordenação da política seria exercida por conselho nacional de segurança 

alimentar, nos moldes propostos pelo Ministério da Agricultura em 1985. 299  

 No governo do Presidente Itamar Franco (1992-1994), observou-se convergência 

entre dois movimentos, com origem na sociedade civil, a conferir impulso a ações 

governamentais de combate à fome. O Movimento pela Ética na Política – campanha da 

sociedade civil que originalmente teve papel de destaque no processo de impeachment do 

Presidente Fernando Collor de Mello -  engajou-se também na agenda social brasileira, ao 

organizar a campanha “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”. A 

campanha – coordenada pelo sociólogo Betinho – promoveu diversas iniciativas de 

distribuição de alimentos e de combate a carências sociais. 

 A mobilização de forças políticas e da sociedade civil, aliada a preferências do 

Governo Itamar Franco por ações mais incisivas em matéria de combate à fome, resultou 

em iniciativas que se desenvolveram em três flancos: 

 i)a elaboração do “Mapa da Fome”, por parte do IPEA, que apresentou subsídios 

para as políticas governamentais, ao estimar que 32 milhões de brasileiros estariam 

abaixo da linha de pobreza extrema, isto é, não teriam renda suficiente para alimentação; 
300  

 ii)a elaboração do Plano de Combate à Fome e à Miséria, em 1993, abarcando 

compromissos de ação governamental norteados pelos princípios de parceria, 

solidariedade e descentralização; 
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 iii)a criação, também em 1993, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

(CONSEA), órgão integrado por Ministros de Estado e representantes da sociedade civil 

– em sua maioria indicados pelo Movimento pela Ética na Política -, exercendo funções 

de consulta, de assessoria e de indicação de prioridades ao Presidente da República em 

matéria de combate à fome. Durante os dois anos de funcionamento do CONSEA – 1993 

e 1994 – foram implementadas iniciativas distribuídas por cinco blocos: 

 a.racionalização e melhoria do desempenho de programas de alimentação e 

nutrição, por meio de descentralização da alimentação escolar, ampliação do Programa de 

Alimentação do Trabalhador, e implementação de programa de desnutrição infantil; 

 b.apoio ao programa de assentamento de trabalhadores rurais; 

 c.apoio à geração de emprego e de renda, havendo o ano de 1994 sido 

denominado de “Ano do Emprego”; 

 d.ações em prol da criança e do adolescente; 

 e.organização da I Conferência Nacional de Segurança Alimentar – I CNSA -, a 

partir de parceria entre o governo e a Ação da Cidadania. A conferência reuniu 

aproximadamente duas mil pessoas em Brasília, no ano de 1994, ocasião em que se 

consagrou a percepção de que uma política nacional de segurança alimentar deveria 

basear-se em três princípios: ampliação das condições de acesso à alimentação, com 

redução de seu peso no orçamento familiar; ampliação do acesso de determinados grupos 

populacionais a saúde, nutrição e alimentação; estímulo a práticas alimentares saudáveis, 

com a preservação da qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos 

alimentos. 

 O CONSEA representou inovação institucional no tratamento da segurança 

alimentar, havendo propiciado avanços no tocante à mobilização da sociedade civil, à 

elevação do perfil da fome na agenda política nacional, e ao aumento da participação da 

sociedade na formulação das políticas públicas. No âmbito do CONSEA, consolidou-se o 

conceito de que segurança alimentar implica garantir condições universais de acesso a 

alimentos seguros e de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente, sem 
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comprometer o acesso a outras necessidades essenciais e com base em práticas 

alimentares saudáveis.  

 Deve-se ressaltar, no entanto, que o progresso logrado pelo CONSEA apresentou 

natureza essencialmente política, na medida em que diversas das iniciativas projetadas 

encontraram restrições em outras esferas – a exemplo, conforme assinalado por 

determinados autores, da área econômica do Governo, “cuja prioridade de estabilização 

monetária deixava à margem as políticas sociais”. 301 Pode-se concluir que “o Conselho 

não conseguiu obter, no âmbito governamental, a efetivação de políticas que de fato 

tornassem a segurança alimentar e nutricional um objetivo estratégico”. 302 À luz destas 

considerações, a próxima seção descreverá as políticas públicas em matéria de combate à 

fome implementadas no período 1995-2005, tendo em conta a evolução do ambiente 

normativo internacional. 

 

 

4) A política brasileira de combate à fome entre 1995 e 2005 

 

O período que tem início em 1995 caracteriza-se, em primeiro lugar, pela 

mudança de titularidade no Poder Executivo – com a eleição do Presidente Fernando 

Henrique Cardoso -, o que também implicou mudança de orientação nas políticas 

públicas de combate à fome. 

Determinados autores apresentam avaliação crítica das políticas implementadas 

no período, ao ressaltarem os seguintes elementos: i)estreitamento do espaço de diálogo e 

de cooperação entre governo e sociedade civil em matéria de combate à fome, a partir da 

decisão governamental de encerrar as atividades do CONSEA, em 1995, e da progressiva 

desmobilização de movimentos sociais observados na primeira metade da década; 

ii)ausência de referencial e de parâmetros unificados no tocante às políticas públicas de 

combate à fome, na medida em que o Conselho da Comunidade Solidária – órgão 
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vinculado à Presidência da República, com o mandato de conduzir a agenda 

governamental na área social – teria reorientado o foco da política social, reduzindo a 

ênfase no conceito de segurança alimentar e nutricional e elegendo o combate à pobreza 

como objetivo fundamental. Nas palavras de Belik, Silva e Takagi: 

 

“O governo Fernando Henrique Cardoso extinguiu o Consea e, no lugar 
dele, criou o Conselho Comunidade Solidária, um órgão mais de consulta 
que executivo. A partir daí, observa-se uma nova fragmentação das 
políticas públicas de combate à fome, que resultou, por exemplo, na 
extinção do Inan, em 1997, e na manutenção do programa de distribuição 
de cestas básicas de forma instável e sujeito ao calendário eleitoral.” 303 

 

Em termos conceituais, a política social do Governo Fernando Henrique Cardoso 

buscou, por um lado, concentrar esforços em “serviços sociais básicos de vocação 

universal: educação, saúde, previdência social, habitação e saneamento básico, trabalho e 

assistência social”, cujos serviços, “... de oferta rotineira e continuada, constituem o 

núcleo de qualquer política social”. 304 Estes esforços implicariam reestruturação e 

reforma desses setores, com o objetivo de eliminar desperdícios e aumentar sua 

eficiência, bem como promover maiores graus de descentralização e de universalização. 

Por outro lado, a política social buscou desenvolver políticas específicas para incentivar a 

geração de novos empregos e de renda. 

Na avaliação de Draibe, a política social implementada no período seria 

fundamentalmente caracterizada por três grupos de programas: i)universais – 

principalmente políticas de saúde e de educação; ii)proteção ao trabalho e contra o 

desemprego; e iii)programas de combate à pobreza. O fortalecimento de programas 

universais e gratuitos, nas áreas de saúde e educação, teria sido paralelo à introdução de 

“sinais” de mercado no campo do trabalho, bem como à busca de melhor “focalização” 

de políticas sociais, com o objetivo de melhorar seu impacto distributivo. A autora 

ressalta que a ênfase em programas de transferência de renda, ao final do segundo 
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mandato, teria representado “desvio” em relação ao projeto original do governo e uma 

mudança no sistema tradicional de proteção. 305 

Em termos institucionais, a agenda social do Governo Fernando Henrique 

Cardoso buscou estabelecer mecanismo para coordenar políticas de combate a situações 

de miséria e de calamidade pública – a Comunidade Solidária. Neste contexto, a criação 

do Conselho da Comunidade Solidária – constituído por ministros das áreas econômica e 

social do governo, e por representantes da sociedade civil – teria como objetivo promover 

a articulação de parceria entre governo e sociedade civil em questões sociais. 306 

A Secretaria Executiva da Comunidade Solidária buscou implementar estratégia 

de combate à pobreza, centrada na promoção de ações articuladas e de parcerias entre 

Estado e sociedade, com vistas a atingir determinados objetivos: a)redução da 

mortalidade infantil; b)melhora das condições de alimentação de alunos e de famílias 

carentes; c)promoção de melhores condições de saneamento e habitação para famílias de 

baixa renda; d)estímulo à agricultura familiar e apoio a assentamentos de trabalhadores 

rurais; e)apoio ao desenvolvimento do ensino fundamental; f)geração de renda e 

promoção de qualificação profissional. 307 

A Comunidade Solidária envolveu-se mais diretamente com o tema do combate à 

fome por ocasião da Cúpula Mundial da Alimentação, em 1996. O órgão auxiliou o 

Ministério das Relações Exteriores a coordenar a preparação do relatório brasileiro 

apresentado na Cúpula, também em consulta a instituições da sociedade civil. Após a 

realização do evento, a Comunidade Solidária foi designada ponto focal de seguimento 

da Cúpula.  

Em sua condição de ponto focal, o órgão realizou consulta a atores 

governamentais e não-governamentais, com o objetivo de delinear agenda mínima de 

prioridades, de medidas e de instrumentos relativos à segurança alimentar e nutricional. 

Foram acordados elementos intrinsecamente conceituais, segundo os quais a segurança 
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alimentar e nutricional deveria caracterizar-se pelos seguintes elementos: a)constituir um 

dos eixos de estratégia de desenvolvimento com o objetivo de combater a exclusão 

social; b)exigir articulação entre distintos órgãos governamentais e não-governamentais, 

na elaboração, execução e fiscalização de políticas e programas; c)exigir disponibilidade 

de alimentos para atender as necessidades de consumo da população; d)exigir que o 

sistema agroalimentar seja sustentável; e)requerer que, no âmbito internacional, sejam 

defendidos mecanismos que evitem práticas desleais de comércio e que contribuam para 

elevar a disponibilidade de alimentos. 308 

Valente assinala, neste contexto, alguns momentos importantes de parceria entre a 

Secretaria Executiva da Comunidade Solidária e entidades da sociedade civil com 

atuação na área de segurança alimentar: i)tentativa de construção e monitoramento do 

Orçamento de segurança Alimentar; ii)processo de preparação para a Cúpula Mundial da 

Alimentação; iii)tentativa de manter seguimento das resoluções da Cúpula Mundial de 

Alimentação; iv)elaboração de um Banco de Dados de Segurança Alimentar, em parceria 

com o IPEA. 

Na avaliação do autor, a única destas ações com resultado positivo teria sido a 

elaboração do documento brasileiro para a Cúpula Mundial da Alimentação. O Comitê de 

Seguimento da Cúpula, por exemplo, chegou a reunir-se durante 97 e 98, mas não chegou 

a ser oficializado, sendo dissolvido em julho de 1999. Em sua avaliação, “o processo de 

debate também deixou bem claras as profundas divergências existentes entre as propostas 

da área econômica do governo e dos setores sociais envolvidos no debate.” 309 

O relatório apresentado pelo Brasil à Cúpula Mundial da Alimentação continha 

diagnóstico sobre a questão alimentar no país, reconhecia o direito à alimentação, e 

assinalava a segurança alimentar como um dos eixos da estratégia de desenvolvimento. O 

documento enfatizava os impactos positivos do Plano Real em matéria de estabilização, 

com reflexos sobre o acesso a alimentos e a condição nutricional da população mais 
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pobre. Por sua vez, as recomendações de ação foram apresentadas em torno dos três eixos 

consagrados na I Conferência Nacional de Segurança Alimentar (1994). 310 

Na avaliação de Maluf, o procedimento participativo adotado na elaboração do 

relatório viabilizou o registro de dissensos entre os diversos setores envolvidos, como a 

divergência entre Governo e sociedade civil em torno do princípio de compatibilidade 

entre segurança alimentar e liberalização comercial. O autor também assinala que: 

 

“Passados dez anos da realização da CMA, é oportuno constatar que a 
elaboração de documentos como o Relatório Brasileiro à CMA, apesar de 
debatido e fundamentado, terminou por ter pouca repercussão prática no 
delineamento posterior das ações do Governo brasileiro. A própria 
manifestação oficial brasileira na CMA, é preciso dizê-lo, desconheceu o 
conteúdo do relatório e se limitou a reiterar o costumeiro e monocórdico 
pleito pela liberalização do comércio internacional como instrumento de 
promoção da segurança alimentar mundial”. 311 

 

 

  O segundo mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com início em 

1999, foi marcado por mais mudanças institucionais no tocante à condução da política 

social. As atribuições de coordenar e integrar ações de combate à pobreza em áreas de 

extrema vulnerabilidade social foram retiradas da Comunidade Solidária e transferidas 

para o Projeto Alvorada, instância criada na ocasião. Como resultado, coube à 

Comunidade Solidária a atribuição de induzir experiências de desenvolvimento local 

integrado e sustentável, por meio da Comunidade Ativa, e de promover iniciativas de 

parceria entre Estado e sociedade.  

Um dos marcos no período foi a aprovação, em 1999, da Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição – PNAN -, por parte do Ministério da Saúde, após ampla 

consulta a instituições governamentais e não-governamentais. Embora não compreenda 

todos os fatores que permitiriam de fato caracterizá-la como uma política nacional de 

                                                 
310BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Relatório Nacional Brasileiro – Cúpula Mundial da 
Alimentação. Brasília, 1996. 57p. 
311MALUF, Renato S. Segurança Alimentar e Fome no Brasil – 10 anos da Cúpula Mundial de 
Alimentação. Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CERESAN). Relatórios 
Técnicos. 2006. 
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alimentação e de nutrição, a PNAN procura definir a contribuição setorial da saúde, na 

matéria, e apresentar a alimentação como direito humano básico.  

No que tange à organização da sociedade civil em matéria de combate à fome, 

pode-se também apontar como marco do período a instituição, em 1998, do Fórum 

Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional – FBSAN -, integrado por organizações 

não-governamentais.  

No plano internacional, a FBSAN foi capaz de associar-se a redes internacionais 

de segurança alimentar, como a Rede de Segurança Alimentar e Cidadania dos Povos de 

Língua Portuguesa, a Rede Internacional para o Direito Humano à Alimentação (FIAN), 

a Rede Interamericana de Agricultura e Democracia (RIAD), e a Aliança Mundial para 

Nutrição e Direitos Humanos (WANAHR). No plano doméstico, o FBSAN foi capaz de 

estabelecer parcerias com governos estaduais – Alagoas, Rio Grande do Sul, Mato 

Grosso do Sul e Minas Gerais - e outras organizações, com o objetivo de implementar 

programas locais de segurança alimentar e nutricional. Em Mato Grosso do Sul e Minas 

Gerais, chegaram a ser instituídos conselhos de segurança alimentar e nutricional, com o 

intuito de promover o direito à alimentação por meio da associação de ações 

governamentais e não-governamentais na implementação de políticas públicas. 

Também se deve ressaltar o lançamento, em 2002, do II Programa Nacional de 

Direitos Humanos. Em 1992, o Governo brasileiro havia aderido simultaneamente aos 

Pactos Internacionais de Direitos Civis e Políticos e de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais e, em 1996, havia ratificado o Protocolo de São Salvador, instrumento do 

sistema interamericano para a promoção e a proteção dos direitos econômicos e sociais. 

Por sua vez, o princípio da indivisibilidade dos direitos humanos teve presença constante 

no discurso diplomático brasileiro do período, conforme observado, por exemplo, na 

participação brasileira na Conferência de Viena dos Direitos Humanos, em 1993. 312 

A indivisibilidade não se refletiu, contudo, no processo de elaboração e de 

implementação dos programas nacionais de direitos humanos. O I Programa Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH -, lançado em maio de 1996, conferiu prioridade a políticas 

públicas com o objetivo de promover e proteger os direitos civis e políticos; os direitos 

                                                 
312ALVES, José Augusto Lindgren. Op.cit., 2001.   
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econômicos, sociais e culturais vieram a ser contemplados mais detalhadamente somente 

com o lançamento, em 2002, do II Programa Nacional de Direitos Humanos. O II PNDH 

incluiu capítulo específico sobre o direito à alimentação, e estabeleceu que a 

implementação dos objetivos assinalados ocorreria por meio de planos de ação anuais, 

com definição de medidas a serem adotadas, de recursos orçamentários destinados a 

financiá-las e de órgãos responsáveis pela execução.  

Outro processo relevante para a afirmação de espaços institucionais em matéria de 

combate à fome ocorreu no âmbito da preparação da participação brasileira na Cúpula 

Mundial da Alimentação – cinco anos depois. Foi nomeado, em 2001, Comitê de 

Acompanhamento da Implementação do Plano de Ação da Cúpula Mundial de 

Alimentação, integrado por representantes do governo e da sociedade civil 

(compreendendo organizações patronais, de trabalhadores e de movimentos sociais com 

atuação na área). Definiu-se que o comitê teria a atribuição de acompanhar as iniciativas 

do governo e da sociedade civil com o objetivo de implementar os compromissos 

consagrados na Cúpula Mundial de Alimentação, em particular no tocante à erradicação 

da pobreza e à promoção do acesso à alimentação. 

Ao mesmo tempo, registraram-se visões dissonantes entre governo e sociedade 

civil durante a CMA+5. Durante a conferência, a delegação da sociedade civil – 

coordenada pelo FBSAN – apresentou declaração que assinalava a interrupção do 

processo de seguimento da CMA no Brasil, ressaltava impactos negativos das políticas 

macroeconômicas no país, bem como o enfraquecimento da parceria entre governo e 

sociedade civil. Por sua vez, o discurso do representante governamental na conferência – 

o então Ministro da Agricultura – sustentava que o Brasil estaria cumprindo os 

compromissos assumidos na CMA, com a melhoria de indicadores sociais e a 

implementação de programas sociais; também reiterava manifestação em defesa do livre-

comércio de produtos agrícolas, por meio da redução do protecionismo comercial. 313 

Ainda em 2002, ocorreu visita ao Brasil do então Relator Especial da Comissão de 

Direitos Humanos das Nações Unidas sobre o Direito à Alimentação, Jean Ziegler. A 

visita teve como objetivos:  

                                                 
313 MALUF, Renato S. op.cit. p. 6. 
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“a)to analyse malnutrition and hunger in Brazil from the perspective of the 
right to food; b)to learn from the positive initiatives of Brazil in realizing 
the right to food which may serve as examples for other countries of the 
world; and c)to play a catalytic role in further promoting the effective right 
to food in Brazil.” 314 

 

 Em seu relatório, Ziegler salientou que o Brasil teria realizado progresso na 

compreensão conceitual do direito à alimentação, “sobretudo como resultado do trabalho 

da sociedade civil vibrante e efetiva” do país. Também ponderou que a Constituição de 

1988 seria um dos instrumentos “mais progressistas no mundo” em matéria de proteção 

de direitos econômicos e sociais, e que o Brasil teria implementado programas 

inovadores em matéria de combate à fome e à pobreza. Neste contexto, progresso 

importante teria sido logrado na área ao longo dos dez anos anteriores. 

 Ziegler ressaltou, contudo, que ainda haveria desafios significativos à plena 

implementação do direito à alimentação no Brasil. Embora o Brasil houvesse iniciado 

programas inovadores, ainda haveria problemas no tocante à sua implementação, em 

virtude de “resistência das elites” e de “falta de recursos suficientes”. Em sua 

interpretação, o “modelo econômico neoliberal” implementado no país teria favorecido o 

crescimento econômico, embora não houvesse contribuído para a redução da 

desigualdade de renda. Adicionalmente, seriam observados problemas pontuais: 

i)resistência a reformas e persistência de práticas clientelistas por parte de setores da 

sociedade; ii)instrumentalização da água e dos alimentos em determinadas regiões, em 

troca por lealdade política e votos; iii)sistema judicial pouco efetivo e conservador, com 

forte resistência à agenda dos direitos econômicos e sociais; iv)assassinatos ocasionais de 

ativistas sem-terra.  

 Em sua conclusão, Ziegler sugere que volume mais significativo de recursos 

deveria ser disponibilizado no Brasil, e com maior foco em programas direcionados para 

a população pobre. Neste contexto, o Relator Especial pondera que o Governo brasileiro 

                                                 
314 ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL/COMMISSION ON HUMAN RIGHTS. The Right to Food.  
Report by the Special Rapporteur on the Right to Food – mission to Brazil. E/CN4/2003/54. January 
2003. 
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não teria cumprido plenamente a obrigação de destinar o “máximo volume disponível de 

recursos” para o progressivo cumprimento do direito à alimentação, e que não teria agido 

de maneira suficiente para prevenir violações do direito à alimentação. 315  

 Deve-se ressaltar que, durante a visita do Relator Especial, o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso anunciou a criação do Conselho Nacional para a Promoção do Direito 

Humano à Alimentação no Brasil (CNPDA). O órgão, inserido na estrutura do Ministério 

da Justiça, seria composto de representantes do governo e da sociedade civil, e teria a 

atribuição de monitorar a implementação das obrigações do Brasil no plano do direito à 

alimentação. 

A despeito do estabelecimento de órgãos governamentais e da criação de espaços 

de diálogo entre governo e sociedade civil, o que se depreende das tendências analisadas 

é, sobretudo, a existência de quadro de fragmentação institucional em matéria de políticas 

públicas destinadas a combater a fome. A ausência de instituição ou de órgão colegiado 

com mandato claramente definido na matéria naturalmente se refletiu no conjunto de 

políticas públicas implementadas no período.  

O Relatório do Brasil ao Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 

apresentado em 2000, o relatório brasileiro para a Cúpula Mundial da Alimentação +5 316, 

e o documento governamental elaborado por ocasião da visita ao Brasil do Relator 

Especial das Nações Unidas sobre Direito à Alimentação, em 2001, apresentam extensa 

lista de políticas, implementadas no período, que teriam relação com o combate à fome. 

Com base no Comentário Geral no. 12 do CDESC, o terceiro documento classifica as 

políticas implementadas de acordo com três grupos de objetivos: i)disponibilidade e 

acessibilidade aos alimentos de maneira sustentável; ii)atendimento a grupos socialmente 

vulneráveis; iii)atendimento das necessidades alimentares.  

 No âmbito do primeiro grupo – disponibilidade e acessibilidade aos alimentos de 

maneira sustentável -, são relacionadas diversas políticas que teriam promovido o direito 

à alimentação no Brasil, reunidas nos seguintes subgrupos:  

                                                 
315 Idem, p.19. 
316 BRASIL. Ministério das Relações Exteriores. Relatório Nacional Brasileiro – Cúpula Mundial da 
Alimentação + 5. Brasília, 2002. 
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i)Disponibilidade e acessibilidade aos alimentos de maneira sustentável. No 

âmbito deste grupo, são relacionadas diversas políticas que teriam promovido o direito à 

alimentação no Brasil, em áreas distintas: política agrícola, política de crédito rural, 

política de saneamento, políticas de emprego e de renda, políticas de microcrédito, 

políticas de fortalecimento da agricultura familiar e de reforma agrária, e políticas de 

transferência de renda. Confere-se destaque particular, neste tópico, ao Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF -, ao programa de 

reforma agrária e às políticas de transferência de renda.  

O PRONAF foi estabelecido em 1996, com o objetivo de promover a redução de 

desigualdades sociais e o desenvolvimento do espaço rural brasileiro, por meio de 

expansão de recursos para a agricultura familiar. Seu universo de beneficiários foi 

delimitado a partir de determinados critérios a serem cumpridos pelos estabelecimentos 

rurais candidatos: i)ter direção familiar; ii)operar com base em mão-de-obra familiar; 

iii)possuir área inferior a quatro módulos fiscais; iii)apresentar propriedade familiar dos 

meios de produção. O principal meio de atuação do programa consistiu no fornecimento 

de crédito à agricultura familiar, que chegou a alcançar, no ano de 2001, cerca de 4 mil 

municípios, com o financiamento anual de aproximadamente 900 mil operações de 

crédito a agricultores familiares.  

Por sua vez, o programa nacional de reforma agrária foi implementado a partir de 

dois instrumentos básicos: i)a desapropriação de terras improdutivas, e subseqüente 

redistribuição, no âmbito de projetos nas áreas de habitação, de crédito rural e de infra-

estrutura; ii)a utilização de instrumentos de crédito, com base em projetos-piloto 

realizados entre 1995 e 1997 com vistas ao assentamento de famílias sem-terra em 

estados do Nordeste do Brasil – com referência a este instrumento, foi instituído, em 

1998, o programa Fundo de Terras e da Reforma Agrária (“Banco da Terra”), com o 

objetivo de financiar a aquisição de terras pelos agricultores.  

Por sua vez, foram implementadas políticas de transferência de renda com o 

objetivo de elevar a renda domiciliar, o que estaria em consonância com as obrigações 

estatais de respeitar o direito à alimentação. As políticas de transferência de renda 
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apresentaram, até o ano de 2002, estrutura descentralizada, podendo-se mencionar 

programas e iniciativas distribuídos por diversos ministérios: Bolsa-Alimentação, do 

Ministério da Saúde; Bolsa-Escola, do Ministério da Educação; Programa de Erradicação 

do Trabalho Infantil, do Ministério da Previdência e Assistência Social; Bolsa-Renda, do 

Ministério da Integração Nacional; e Auxílio-Gás, do Ministério das Minas e Energia. 

 

ii)Atendimento a grupos socialmente vulneráveis. Nesta área estariam reunidas 

políticas e ações implementadas pelo governo federal, com o objetivo de combater a 

discriminação no acesso a alimentos com base em fatores sociais, culturais, raciais, 

etários ou sexuais. Na avaliação governamental, a principal estratégia geral de combate à 

pobreza no período até 2002 teria sido representada pelo Projeto Alvorada, coordenado 

pela então Secretaria de Estado de Assistência Social, do Ministério da Previdência 

Social. O Projeto Alvorada foi implementado com o objetivo de promover a articulação 

de programas com o potencial de beneficiar populações carentes, localizadas nas regiões 

mais pobres do país – estados com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) inferior à 

média do Brasil -, em especial nas áreas de saúde, educação e geração de renda.  

Este grupo também contemplaria iniciativas distribuídas por diversos setores: 

i)saúde – implementação de programas de combate a carências nutricionais na infância 

(desnutrição protéico-energética, hipovitaminose A, anemia ferropriva e bócio 

endêmico); ii)educação – implementação do Programa Nacional de Alimentação Escolar 

que, em função de sua cobertura universal e da regularidade de seu atendimento, 

cumpriria as obrigações de respeitar e de proteger o direito à alimentação; iii)trabalho – 

implementação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), com o objetivo de 

melhorar as condições nutricionais dos empregados mais carentes no setor formal da 

economia; iv)ações afirmativas, por meio de programas implementados no âmbito de 

diversos ministérios e instituições (Ministérios do Desenvolvimento Agrário, do 

Trabalho, da Justiça, entre outros). 

No âmbito deste conjunto de iniciativas, deve-se ressaltar que, no ano de 2001, o 

governo desativou seu programa de distribuição de cestas básicas – originalmente 

denominado PRODEA, e posteriormente de Cesta de Alimentos -, direcionado para o 
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atendimento da população em situações de risco (população em condição de indigência, 

vítima de seca, ou sem terra). O programa era administrado pela Companhia Nacional de 

Abastecimento – CONAB -, e financiado por recursos do orçamento da União. O 

governo avalia que o programa teria sido substituído pelo conjunto de programas de 

transferência de renda a famílias carentes, embora reconhecendo que, “... na substituição 

da distribuição direta de produtos, em espécie, por recursos financeiros, houve um certo 

descompasso, uma vez que o programa de cestas básicas foi interrompido sem que ainda 

estivessem consolidados os programas de transferência de renda”. 317 

 

iii)Atendimento das necessidades alimentares. Nesta área estariam compreendidas 

as políticas e ações com o objetivo de assegurar a qualidade biológica, nutricional e 

sanitária dos alimentos, bem como o seu aproveitamento, por meio do estímulo a práticas 

alimentares e estilos de vida saudáveis. No plano da vigilância sanitária, deve-se 

ressaltar, no período até 2002, a criação da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, considerada passo importante 

para garantia da qualidade sanitária dos alimentos consumidos pela população.  

 Por outro lado, podem-se mencionar programas e políticas que foram encerrados 

no período: i)extinção, em 1995, da legião Brasileira de Assistência, que cumpriria papel 

relevante com relação à questão alimentar de crianças em creches; ii)desarticulação das 

ações de abastecimento e de manutenção de estoques da CONAB; iii)suspensão das 

licitações internacionais para a compra do Iodato, utilizado para fortificação do Sal, sem 

a instituição de outro mecanismo alternativo; iv)extinção, em 1997, do Instituto Nacional 

de Alimentação e Nutrição – INAN; v)extinção, em 2000, do Programa de Distribuição 

Emergencial de Alimentos (PRODEA), criado em 1993. 318 

Com base no que foi apresentado, pode-se concluir que o período entre 1995 e 

2002 foi marcado, em primeiro lugar, pelo estabelecimento de alguns canais 

institucionais de diálogo entre governo e sociedade civil em matéria de combate à fome. 

Deve-se ressaltar, no entanto, que estes canais tiveram alcance setorial e localizado no 

                                                 
317BRASIL. IPEA/SEDH/MRE. Op.cit. p.53. 
318 VALENTE, Flavio Luiz Schieck. Op.cit. p.10. 
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tempo, em contraste com o modelo anterior representado pelo CONSEA – cujas 

atividades foram encerradas no período. Por outro lado, não se identifica a 

implementação de programa governamental amplo com o objetivo específico de 

coordenar ações de combate à fome. Os relatórios governamentais brasileiros, 

apresentados no período a mecanismos convencionais e extra-convencionais de proteção 

do direito à alimentação, buscaram reunir as diversas políticas governamentais com 

impacto efetivo ou potencial sobre o fenômeno da fome. No plano conceitual, o combate 

à pobreza teria sido o objetivo fundamental a nortear a política social implementada pelo 

governo no período. 

Não se observam, ademais, indícios de que desenvolvimentos no âmbito 

internacional possam ter conferido eventual impulso a políticas domésticas de combate à 

fome. Embora a visita do Relator da CDH sobre o Direito à Alimentação provavelmente 

tenha  contribuído para a decisão de criação do CNPDA, foram relativamente modestos 

os impactos, no Brasil, da participação nos principais eventos internacionais do período, 

como as Cúpulas Mundiais da Alimentação. 

A mudança na titularidade do poder Executivo – com a eleição do Presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva, ao final de 2002 – constituiu, de certa forma, “choque” nas 

preferências governamentais em matéria de combate à fome, na medida em que resultou 

em novos princípios e orientação para políticas públicas. Em primeiro lugar, o governo 

procurou explicitar sentido de prioridade ao combate específico à fome, elemento 

ressaltado já no discurso de posse do Presidente eleito: 

 

“Defini entre as prioridades de meu governo um programa de segurança 
alimentar que leva o nome de ‘Fome Zero’. Como disse em meu primeiro 
pronunciamento após a eleição, se, ao final do meu mandato, todos os 
brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e 
jantar, terei cumprido a missão da minha vida. É por isso que hoje 
conclamo: Vamos acabar com a fome em nosso País. Transformemos o fim 
da fome em uma grande causa nacional, como foram no passado a criação 
da Petrobrás e a memorável luta pela redemocratização do País.” 319 

 

                                                 
319SILVA, Luiz Inácio Lula da. Discurso de Posse. Brasília, 1.1.2003.  
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 Este “sentido” de prioridade – que representaria nova posição relativa do tema no 

âmbito das preferências governamentais – se traduziu no lançamento do Programa Fome 

Zero. O Programa tem como referência o cumprimento do direito à alimentação, 

conforme se constata na seguinte definição: 

 

“O Fome Zero é uma estratégia do Governo Federal para assegurar 
o direito humano à alimentação adequada, priorizando as pessoas 
com dificuldade de acesso aos alimentos. Esta iniciativa se insere na 
promoção da segurança alimentar e nutricional e contribui para a 
erradicação da extrema pobreza e a conquista da cidadania da 
população mais vulnerável à fome.” 320 

   

 O Programa Fome Zero foi elaborado a partir de estudo realizado pelo Instituto 

Cidadania, com o objetivo de formular programa governamental centrado no combate à 

fome, contemplando políticas estruturais e políticas locais. 321 Importante componente do 

programa foi sua vertente institucional: i)para sua execução, foi criado ministério com 

atribuições específicas em matéria de combate à fome – o Ministério Extraordinário de 

Segurança Alimentar e Combate à Fome (MESA); ii)para sua plena implementação, 

foram previstas modalidades de participação dos demais Ministérios, bem como a 

(re)criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea). 

 A criação do CONSEA, em janeiro de 2003, teve como objetivo recuperar e 

fortalecer a articulação entre governo e sociedade civil para a proposição de políticas e 

ações em matéria de combate à fome. 322 O Conselho tem caráter consultivo, tendo como 

principal objetivo assessorar o Presidente da República na formulação de políticas em 

matéria de direito à alimentação. Entre suas demais atribuições, ressaltam-se: organizar 

as Conferências Nacionais de Segurança Alimentar; estimular a criação de comitês 

estaduais e municipais de combate à fome no país; propor projetos e ações a serem 
                                                 
320 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social. Cidadania: o principal ingrediente do Fome Zero. 
Brasília, 2005. 
321 INSTITUTO CIDADANIA. Projeto Fome Zero. Uma Proposta de Política de Segurança Alimentar 
para o Brasil.  São Paulo, 2001. 118p. 
322 BRASIL. Decreto n. 4.582, de 30 de janeiro de 2003. Regulamenta o funcionamento do Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA, e dá outras providências. Disponível em < 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4582.htm>. Acesso em novembro de 2006. 
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incluídos no Plano Plurianual de governo; e realizar estudos. O Consea é integrado por 62 

conselheiros — 13 ministros de Estado, 11 observadores e 38 personalidades da 

sociedade organizada. 

Conceitualmente, o Programa Fome Zero baseia-se no princípio de que a pobreza 

não é fenômeno resultante de fatores conjunturais, mas sim resultado de modelo de 

desenvolvimento que aprofunda a concentração de renda e o desemprego. Neste contexto, 

o programa combina políticas estruturais — destinadas a combater as causas profundas 

da fome e da pobreza — com políticas específicas — destinadas a ampliar o acesso das 

famílias a alimentos — e políticas locais — implementadas de acordo com as 

necessidades de cada região.  

No tocante a políticas estruturais, o Programa contempla iniciativas nas seguintes 

áreas: geração de emprego e renda; previdência social universal; incentivo à agricultura 

familiar; intensificação da reforma agrária; transferência de renda (Bolsa-Escola e renda 

mínima); segurança e qualidade dos alimentos (sistema de informações e vigilância da 

segurança dos alimentos). No tocante a políticas específicas, são exemplos os programas 

de Cartão-Alimentação e de ampliação da merenda escolar. No tocante a políticas e ações 

locais são exemplos os programas de: Bancos de Alimentos — com o objetivo de 

incentivar e apoiar a criação de Bancos de Alimentos públicos em municípios de médio e 

grande porte -; restaurantes populares — principalmente em municípios de médio e 

grande porte; educação para o consumo — com o objetivo de informar e orientar a 

população em matéria de alimentos de qualidade; apoio à produção de consumo próprio e 

estabelecimento de parceria com varejistas. 

O Programa Fome Zero foi objeto de determinadas críticas, relativas a seu 

processo de implementação técnica, bem como à sua gestão e à sua efetividade potencial. 

Observaram-se visões diferenciadas sobre a própria necessidade de criação do MESA, 

bem como críticas sobre o desempenho gerencial do Programa. Como exemplo de 

decisões polêmicas – e que acabaram revogadas -, podem-se mencionar a vinculação dos 
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recursos do Cartão Alimentação à compra de alimentos, bem como a exigência de recibos 

e de notas fiscais para a continuidade dos benefícios. 323  

Após a extinção do Ministério Extraordinário de Segurança. Alimentar e Combate 

à Fome, em 2004, a coordenação do Fome Zero passou a ser exercida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Em termos práticos, o Fome Zero passou a 

reunir mais de 30 programas complementares de combate à fome e à insegurança 

alimentar. Sob os critérios de volume orçamentário e número de beneficiários se 

destacam, neste universo, os seguintes programas: i)Bolsa Família - programa de 

transferência de renda a famílias pobres, condicionada à assistência das crianças à escola; 

ii)Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) – programa que garante 

alimentação escolar às crianças de creches e escolas públicas; iii)Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) - programa que concede crédito 

subsidiado e serviços técnicos a agricultores familiares; iv)Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA), que promove a compra de alimentos da agricultura familiar para sua 

distribuição local a instituições e programas alimentares; v)Programa de Construção de 

Cisternas no semi-árido do Nordeste do país. 

A FAO apresentou recente avaliação, predominantemente positiva, do Programa 

Fome Zero: 

 

“Com o lançamento do FZ, o Governo Federal aproveitou as experiências 
anteriores, diferenciando-se ao admitir explicitamente que era responsável, 
em última instância, pela garantia da segurança alimentar e nutricional de 
todos os brasileiros. A melhoria na segurança alimentar passou a fazer 
parte de um conjunto de direitos sociais que articulados e integrados em 
sistemas de redes contribuem para a emancipação dos pobres (...) Ainda há 
muito espaço para melhorar a eficiência, a focalização, o impacto e a 
sustentabilidade dos programas do FZ no futuro. Porém, é impressionante 
ver o que o Brasil já alcançou durante os últimos três anos e meio, 
construindo sobre a base de programas anteriores, mas ampliando sua 
envergadura e alcance, aumentando seus recursos e acrescentando novos 
componentes.” 324 

                                                 
323 YASBEK, Maria Carmelita. O Programa Fome Zero no Contexto das Políticas Sociais Brasileiras. São 
Paulo em Perspectiva. Vol.18, n.2, 2004. p.104-112. 
324 FAO. Escritório Regional para América Latina e o Caribe. Fome Zero: lições principais. Santiago, 
2006. p.6. 
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 A avaliação da FAO centra-se em três fatores principais: i)elevação do dispêndio 

com os programas - os investimentos públicos no Programa, por meio dos orçamentos do 

MESA/MDS e de outros ministérios, teriam aumentado de R$ 4,9 bilhões, em 2003, para 

R$11,6 bilhões em 2006, em valores correntes; ii)ampliação do universo de beneficiários 

– o Programa Bolsa Família, em particular, teria beneficiado 11,1 milhões de famílias 

pobres, em 2006; e iii)fortalecimento da “institucionalidade orientada à luta contra a 

fome e à insegurança alimentar, no amplo contexto da estratégia brasileira para redução 

da pobreza” – com a recriação do CONSEA, em níveis nacional e local, o 

estabelecimento do Ministério do Desenvolvimento Social (2004), e a unificação dos 

principais programas de transferência de renda. 325 

O período que tem início em 2001 é marcado por melhoria nos indicadores de 

pobreza e de pobreza extrema no Brasil. Entre 2001 e 2004, a proporção de população 

abaixo da linha de pobreza no Brasil teria caído de 35% para 33%, e a população abaixo 

da linha de pobreza extrema teria caído de 15% para 13%. O ano de 2005 teria registrado 

evolução adicional, observando-se queda, naqueles indicadores, para cerca de 31% e 

11%, respectivamente. 326 O período que tem início em 2001 distingue-se, em particular, 

por queda contínua e significativa da desigualdade de renda familiar per capita. 

Conforme estimativas do IPEA, o grau de concentração de renda no Brasil teria caído 4% 

entre 2001 e 2004 – com queda, no Coeficiente de Gini, de 0,593 para 0,569.  

De acordo com recente relatório do IPEA, seriam três os principais determinantes 

da queda na desigualdade entre 2001 e 2004, a qual seria a principal tendência por trás da 

melhoria nos indicadores sociais: i)desenvolvimento de rede de proteção social mais 

efetiva, relacionado às políticas e aos programas governamentais de transferência de 

renda – a elevação nas transferências públicas (Bolsa-Família, Benefício de Prestação 

Continuada e benefícios previdenciários) seria responsável por 30% da queda observada 

na desigualdade; ii)maior integração dos mercados de trabalho locais, relacionada à 

redução nos diferenciais de mercado de trabalho entre capitais, municípios médios e 

                                                 
325 Idem, p. 6-9. 
326 IPEADATA. op.cit. 
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municípios pequenos, e entre diferentes unidades da Federação – este fator seria 

responsável por 16% da queda observada na desigualdade; iii)diminuição das 

desigualdades de rendimentos do trabalho, causada por reduções tanto na desigualdade 

educacional (responsável por 16% da queda observada) quanto nas diferenças de 

rendimentos entre os níveis educacionais (responsável por 13% da queda observada). 327 

  

 Conforme assinalado anteriormente, as mudanças observadas na agenda 

governamental em matéria de políticas públicas de combate à fome teriam relação 

fundamental com alterações em preferências domésticas; mais especificamente, seriam 

associadas à redefinição de prioridades governamentais, após a eleição de novo governo 

federal ao final de 2002. A ausência – ou o papel secundário – de fatores internacionais 

na origem deste movimento doméstico não implica, contudo, a inexistência de canais de 

interação entre os ambientes interno e externo, nesta área temática, no período sob 

exame. 

 Deve-se ressaltar que a “direção de causalidade”, neste caso, parece operar em 

sentido inverso àquele verificado nos capítulos 5 e 6 – caracterizado por “impulsos” 

internacionais, na origem, a condicionarem a possibilidade de implementação de políticas 

domésticas. No caso em exame no presente capítulo, seriam observados  

desenvolvimentos domésticos, na origem, a resultarem em iniciativas no campo da 

política externa.   

 Em consonância com as prioridades domésticas anunciadas em seu discurso de 

posse, o Presidente Luiz Inácio Lula passou a ressaltar, em eventos internacionais, a 

necessidade de combate mais intenso da comunidade internacional à fome e à pobreza, o 

que dependeria de mobilização e de vontade política com vistas à definição de novas 

fontes de recursos. Estes temas foram sublinhados nos discursos presidenciais na reunião 

de Davos, em 2003, e na Cúpula do G8 em Evian, no mesmo ano.  

 No início de 2004, este engajamento resultou em parceria com os Presidentes da 

França, do Chile e da Espanha, com o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas, 

                                                 
327 BRASIL. IPEA. Nota Técnica Sobre a Recente Queda da Desigualdade de Renda no Brasil. 
Brasília, 2007. 60p. 
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tendo por objetivo induzir mobilização da comunidade internacional com vistas a ação 

mais significativa em matéria de combate à pobreza. Em setembro de 2004, foi realizada, 

em Nova York, a reunião de líderes mundiais para a “Ação contra a fome e a pobreza”, 

com a participação de mais de 50 Chefes de Estado e de Governo e de uma centena de 

delegações. Em discurso pronunciado pelo Presidente Lula na ocasião, é ressaltado o 

“impulso” doméstico que ampara a participação do Brasil na Ação Internacional contra a 

Fome e a Pobreza: 

 

“Os países pobres e as nações em desenvolvimento terão autoridade moral 
para cobrar dos países ricos se não se omitirem internamente, se fizerem a 
sua parte, se aplicarem de modo honesto e eficiente seus próprios recursos 
no combate à fome e à pobreza.  

No Brasil, estamos empenhados em fazer a nossa parte. O programa Fome 
Zero é um objetivo irrenunciável, que temos perseguido com obstinação.” 
328 

 

 

 A Ação Internacional contra a Fome e a Pobreza tem resultado em esforços 

multilaterais, com vistas sobretudo ao estabelecimento de mecanismos inovadores de 

financiamento ao desenvolvimento, com o objetivo de viabilizar elevação sustentável dos 

fluxos internacionais de ajuda ao desenvolvimento. Em setembro de 2004, Grupo 

Técnico constituído pelos governos brasileiro, francês, chileno e espanhol apresentou 

relatório sobre possíveis mecanismos financeiros inovadores. 329 Desde então, foi 

constituído o Grupo Piloto sobre Mecanismos Financeiros Inovadores, com composição 

mais ampla, do qual resultaram projeto-piloto de contribuição sobre passagens aéreas, 

bem como o recente estabelecimento de Central Internacional de Compra de 

Medicamentos contra AIDS, tuberculose e malária (CICOM).  

 A partir do que foi apresentado, constata-se certa descontinuidade no tocante a 

políticas públicas de combate à fome no período 1995-2005. O período 1995-2002 

                                                 
328SILVA, Luiz Inácio Lula da. Discurso na reunião de líderes mundiais para a “Ação contra a fome e 
a pobreza”. Nova York, 20.9.2004. 
329 ACTION AGAINST HUNGER AND POVERTY. Report of the Technical Group on Innovative 
Financing Mechanisms. New York, 2004. 
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caracteriza-se por ênfase conceitual em políticas de combate à pobreza, pela ausência de 

programa governamental específico para coordenar ações de combate à fome, e pelo 

encerramento das atividades do CONSEA – que constituía canal de diálogo entre governo 

e sociedade civil para políticas de combate à fome. O período 2003-2005 caracteriza-se 

por prioridade conceitual e administrativa ao objetivo de combate à fome, o qual se 

traduz em lançamento de programa governamental amplo – Fome Zero -, em expansão de 

determinados programas governamentais, em reconstituição de canais institucionais de 

diálogo entre governo e sociedade civil – CONSEA -, e em definição de mecanismos 

institucionais com mandatos específicos em matéria de combate à fome – MESA e, 

posteriormente, MDS. 

 

 

5) Interpretação da experiência brasileira com políticas de combate à 

fome 

 

A exemplo do que se verificou no capítulo anterior, pode-se argumentar que, 

também no tocante às políticas públicas de combate à fome no Brasil, teria ocorrido 

transição entre dois equilíbrios previstos no modelo apresentado no capítulo 4. Teria 

ocorrido transição do equilíbrio denominado de “integração incipiente” – que 

caracterizaria a realidade do relacionamento entre Brasil e ambiente internacional entre 

os anos de 1992 e 2002, aproximadamente – para o equilíbrio denominado de “integração 

plena” – a partir de 2002. Deve-se ressaltar, contudo, que a transição obedeceu a 

determinantes fundamentalmente distintos e apresentou propriedades diferenciadas com 

relação ao caso examinado no capítulo anterior. 

No período em questão, podem-se assinalar diversos indícios de “abertura” do 

Brasil ao ambiente normativo internacional no campo do direito à alimentação: adesão ao 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1992) e ratificação do 

Protocolo de São Salvador para a proteção dos direitos econômicos, sociais e culturais 

(1996); participação no ciclo de conferências sociais das Nações Unidas; participação na 
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Cúpula Mundial da Alimentação (1996) e na Cúpula Mundial da Alimentação + 5 (2002); 

visita do Relator Especial para o Direito à Alimentação (2002). Em função dos 

compromissos decorrentes da “integração” ao ambiente normativo, o Brasil apresentou 

no período relatórios a mecanismos convencionais e extra-convencionais das Nações 

Unidas, nos quais descreveu iniciativas em prol do cumprimento do direito à alimentação. 

Tal abertura não se traduziu, contudo, em avanço significativo no tocante à 

implementação de políticas públicas de combate à fome. Conforme apresentado, não se 

implementou, no período 1995-2002, programa governamental especificamente destinado 

ao combate à fome; observou-se, inclusive, o encerramento de algumas das políticas 

anteriormente implementadas. O objetivo central de combate à pobreza norteou a 

condução da política social, sob a coordenação da Comunidade Solidária (e 

posteriormente do Projeto Alvorada). A participação da Comunidade Solidária no 

processo preparatório da Cúpula Mundial da Alimentação não gerou, em particular, 

resultados expressivos em matéria de políticas, devendo-se ressaltar a descontinuidade no 

processo de seguimento de suas recomendações.  

Levando-se em conta os parâmetros propostos no modelo do capítulo 4, o 

equilíbrio de “integração incipiente” é alcançado quando se observam determinados 

fatores: i)permeabilidade limitada do processo decisório doméstico à pressão 

internacional; ii)baixo custo de “audiência” associado ao descumprimento das normas 

internacionais; iii)percepção, no âmbito da comunidade internacional, de custos elevados 

para o exercício da ação coletiva com vistas ao cumprimento das normas internacionais; 

iv)presença de pressões mais significativas para a adesão ao regime do que para o 

cumprimento das normas que o integram. De acordo com a literatura sobre redes de 

pressão transnacionais, este padrão de equilíbrio teria relação com baixa capacidade de 

articulação das redes, em função de características temáticas de seu objeto de atuação e 

de conexão limitada entre grupos constituintes; a literatura sobre “compliance” ressaltaria 

características das normas internacionais, e em particular níveis mais reduzidos de 

“legalização” (precisão, obrigação e delegação). 

As características das normas internacionais constituem fator efetivamente 

relevante para compreender-se a trajetória de políticas domésticas de combate à fome. 
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Observou-se progresso significativo, desde os anos 60, com vistas à afirmação de que os 

direitos econômicos e sociais são juridicamente vinculantes, bem como no tocante ao 

estabelecimento de mecanismos multilaterais com vistas ao monitoramento de seu 

cumprimento. A despeito do reconhecimento – no âmbito da doutrina jurídica, de 

conferências internacionais e da prática diplomática - de que os direitos humanos seriam 

indivisíveis, deve-se levar em conta que ainda persiste resistência significativa  à noção 

de que os direitos econômicos e sociais seriam “justiciáveis” e plenamente exigíveis. Esta 

resistência – observada no âmbito dos poderes judiciários nacionais, e sobretudo por 

parte de potências centrais no sistema internacional – tenderia a limitar as possibilidades 

de ação coletiva e de imposição de “custos” com vistas ao cumprimento das normas. 

Por outro lado, também apresenta importância a evolução da realidade política e 

institucional do Brasil no período, no tocante à presença de canais de acesso ao processo 

decisório governamental, e ao grau de organização dos grupos com interesse direto na 

matéria. Conforme apresentado, o período que tem início em 1995 teve como uma de 

suas características a extinção do CONSEA, que constituía canal institucional de diálogo 

entre governo e sociedade civil, com vistas à definição de políticas públicas de combate à 

fome. O estabelecimento de canais de acesso da sociedade organizada ao processo 

decisório teve natureza setorial e ocorrência esporádica – por exemplo, preparação para a 

Cúpula Mundial da Alimentação -, o que teria dificultado pressão mais efetiva por 

políticas públicas de combate à fome. 

Ao mesmo tempo, não se repetiu no período – na área específica sob consideração 

- momentum político comparável àquele do Movimento pela Ética na Política, do qual 

resultou a campanha “Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida”, em 

1993. Pode-se considerar que os grupos sociais com atuação na matéria possivelmente 

não apresentaram grau de organização equivalente àquele do movimento negro – no caso 

analisado no capítulo anterior. Deve-se considerar que somente em 1998 foi instituído o 

Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar e Nutricional – FBSAN -, que passou a 

coordenar a atuação de organizações da sociedade civil em eventos internacionais, bem 

como seu diálogo com o governo em matéria de direito à alimentação. Este “hiato de 

participação” poderia, em princípio, ter relação com determinantes da ação coletiva, caso 

o grupo social representado por “vítimas do racismo” tenha condições e incentivos mais 
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significativos de auto-organização do que o grupo social representado por “vítimas da 

fome”.  

 A transição observada a partir de 2003, rumo ao equilíbrio de “integração plena”, 

apresenta distinção significativa com relação àquela apresentada no capítulo anterior. A 

transição não seria representada por elevação da sensibilidade das preferências estatais à 

pressão internacional (parâmetro “b”), induzida por acesso ampliado de grupos 

“redistributivos” ao processo decisório. No presente caso, a transição teria sido motivada 

por “choque” no plano das preferências governamentais, com a eleição de governo que 

confere prioridade à implementação de programa especificamente destinado ao combate à 

fome. Com base no modelo do capítulo 4, seria observada elevação no parâmetro “a1” – 

ponderação recebida, na função de utilidade governamental, pelos indivíduos que 

integram a coalizão “redistributiva”. 

 Neste contexto, o caso analisado no presente capítulo não constituiria exemplo de 

como normas e instituições internacionais podem condicionar o “espaço de 

possibilidades” para a implementação de políticas domésticas. Sugeriria, ao contrário, 

que a ausência de determinadas condições pode dificultar a manifestação dos canais – 

coerção, persuasão, contratação e mobilização – de inter-relação entre os ambientes 

doméstico e internacional. Também sugeriria que, sob determinadas condições, pode-se 

observar reversão na “direção de causalidade” observada na relação entre fenômenos 

domésticos e internacionais. Com efeito, a análise das políticas públicas de combate à 

fome implementadas no Brasil, a partir de 2003, sugere que as prioridades domésticas do 

governo brasileiro provavelmente estimularam e inspiraram iniciativas que se 

materializaram no plano da política externa.  
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CONCLUSÕES 
 

 

 Este trabalho propôs-se a discorrer, nos planos teórico e empírico, sobre os 

“caminhos da redistribuição em jogos de dois níveis”.  

Esta expressão revela, em primeiro lugar, que a tese tem por objeto fundamental a 

“economia política” da redistribuição, na medida em que recorda o peso de determinantes 

de natureza política sobre a dimensão e o alcance de programas governamentais de 

características redistributivas. Amparando-se naquela literatura, reitera que a 

implementação de políticas redistributivas pode defrontar-se com obstáculos expressivos, 

associados à distribuição desigual de perdas e benefícios entre distintos grupos sociais. E 

buscando apresentar nova contribuição ao campo de estudo – que tradicionalmente se 

limita à consideração de determinantes domésticos da redistribuição -, enfatiza a 

existência de canais de contato entre as dimensões doméstica e internacional das políticas 

governamentais. 

A expressão também explicita o referencial teórico que orienta a condução do 

trabalho: os modelos de “jogos de dois níveis”, metáfora proposta por Robert Putnam 

para descrever processos decisórios em ambientes estratégicos com a presença de 

condicionantes de ordens doméstica e internacional. Conforme salientado, os jogos de 

dois níveis apresentam “respostas” a limitações identificadas em modelos anteriores. Em 

contraste com os modelos de “variância residual”, os jogos de dois níveis desenvolvem 

teorias explícitas sobre a relação entre os “tabuleiros” doméstico e internacional, e 

procuram modelar os padrões estratégicos de interação entre os atores sociais.  

Deve-se reconhecer que a agenda dos jogos de dois níveis confere ênfase ao 

problema da “ratificação” em regimes democráticos, na medida em que privilegia o 

exame de condicionantes domésticos ao engajamento governamental em exercícios de 

barganha internacional. Neste contexto, o modelo originalmente apresentado por Putnam 

tem sido ampliado por meio de duas estratégias: i)identificação dos níveis de análise 

apropriados para o exame de diferentes objetos; ii)aplicação dos princípios do modelo em 

distintos tipos de regimes e ambientes institucionais.  
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A tese procura ilustrar o potencial analítico dos jogos de dois níveis, ao propor a 

ampliação do modelo com vistas ao exame de tema qualitativamente distinto: o impacto 

de normas e instituições internacionais sobre as possibilidades de implementação de 

políticas redistributivas no âmbito doméstico. A principal conclusão geral do trabalho 

seria a de que, sob determinadas condições, a adesão a normas internacionais e a 

interação com instituições internacionais, por parte de um determinado Estado, pode 

induzir novo equilíbrio doméstico que facilita e/ou viabiliza a implementação de políticas 

redistributivas, anteriormente “vetadas” por coalizões de atores sociais.  

As conclusões específicas da tese versam sobre estas condições que viabilizariam 

o esforço redistributivo, mantendo diálogo próximo com diversos capítulos e temas da 

teoria das relações internacionais.  

Neste contexto, buscou-se importante contribuição nas teorias de “desconstrução” 

da hipótese do Estado unitário nas relações internacionais, seja em sua vertente 

“burocrática” – segundo a qual unidades da burocracia estatal exerceriam influência 

específica na formulação e na implementação de políticas públicas -, seja em sua vertente 

“liberal” – segundo a qual instituições domésticas e interesses de grupos sociais 

moldariam o comportamento e as preferências estatais. A tese desenvolvida propõe 

síntese entre estas perspectivas, na medida em que admite a possibilidade de coalizões 

domésticas entre atores estatais e grupos privados, tendo por referência básica as 

preferências com relação à implementação de políticas redistributivas.  

O trabalho também se ampara no diálogo/debate entre racionalistas e 

construtivistas no âmbito da teoria das relações internacionais. Endossa, neste contexto, a 

interpretação de que racionalismo e construtivismo não constituem pólos irreconciliáveis, 

na medida em que apresentariam elementos de complementaridade que os habilitariam a 

ser conjuntamente empregados, de maneira pragmática, como instrumentos analíticos.  

Esta “síntese” é particularmente visível na resenha crítica apresentada sobre os 

impactos de normas internacionais, a qual mescla elementos racionalistas e 

construtivistas na identificação dos “mecanismos de transmissão” das instituições 

internacionais.  Conclui-se que seria possível identificar três grupos de modelos, reunidos 

em função das distintas estruturas afetadas pela abertura a normas e instituições 
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internacionais: i)modelos que ressaltam impactos sobre os incentivos que condicionam a 

atuação de atores internacionais, particularmente no tocante às possibilidades de 

cooperação internacional (estrutura de incentivos); ii)modelos que ressaltam impactos 

sobre a forma como são condicionadas e agregadas as preferências de atores domésticos e 

são definidas as preferências coletivas (estrutura de representação); iii)modelos que 

ressaltam impactos de normas e instituições internacionais sobre a forma como são 

constituídas as preferências do Estado e de grupos domésticos (estrutura de identidade).  

A consideração destes modelos permitiria a identificação, na literatura, de três 

mecanismos principais de influência das instituições internacionais sobre atores sociais: 

i)contratação – interação que se basearia na manipulação de incentivos; ii)coerção – 

interação que se basearia na manipulação de sanções e no exercício de restrições 

externas; iii)persuasão – interação que induziria mudanças no ordenamento de 

preferências dos atores, a partir de novos modelos de compreensão intersubjetiva. O 

trabalho propõe a consideração de um quarto canal de “pressão” – mobilização -, segundo 

o qual “pontos de apoio” internacionais podem gerar momento político que viabiliza a 

prevalência de determinada coalizão no jogo político doméstico, e a subseqüente 

implementação de políticas públicas. 

Estes mecanismos e estruturas apresentariam pesos diferenciados no objeto 

específico de análise: a consideração de determinantes internacionais na economia 

política da redistribuição. O modelo desenvolvido no capítulo 4 consagra a percepção de 

que atores domésticos buscariam “pontos de apoio” internacionais com o objetivo 

fundamental de reforçar sua posição relativa no jogo político interno. Esta interpretação 

se aplicaria tanto a atores estatais – que, na posição de “iniciadores” de políticas públicas, 

teriam interesse em minimizar “pontos de veto” domésticos – como a grupos privados 

potencialmente beneficiados pela internacionalização de determinados processos 

políticos.  

Conforme o modelo, seriam identificadas duas fases posteriores à decisão estatal 

de integrar-se ao ambiente normativo internacional: i)a possibilidade de que a 

comunidade internacional realize “pressão” com vistas ao cumprimento das obrigações 

aceitas pelo Estado; ii)a possibilidade de que o Estado implemente políticas 
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redistributivas, em resposta a mudanças no equilíbrio político doméstico, induzidas pela 

“pressão” internacional.   

O equilíbrio alcançado no modelo depende dos valores observados pelos seguintes 

parâmetros: i)sensibilidade das preferências estatais à pressão internacional – os valores 

do parâmetro variariam de maneira proporcional ao grau de influência de grupos intra-

estatais favoráveis a políticas redistributivas, bem como ao grau de organização e de 

acesso dos grupos de interesse pró-redistribuição ao processo decisório; ii)dimensões 

relativas das coalizões domésticas favorável e contrária à redistribuição; iii)”custos de 

audiência” associados ao descumprimento de normas internacionais – os valores do 

parâmetro variariam de maneira proporcional ao grau de “saliência” das normas 

internacionais; iv)custos, de origem sistêmica, de não adesão às normas internacionais – 

os valores do parâmetro variariam de maneira proporcional ao grau de concentração do 

sistema internacional, bem como ao grau de disseminação e legitimidade dos principais 

regimes internacionais; v)custos “internos” e “externos” de descumprimento das normas 

internacionais, os quais compreenderiam os custos de audiência e de reputação, bem 

como custos decorrentes de sanções formais e informais; e vi)custos de exercício da ação 

coletiva. 

Dependendo da configuração dos parâmetros, são possíveis três distintos 

equilíbrios no modelo: a)integração plena, observada quando o Estado formula e 

implementa a política redistributiva, em resposta a “pressões” da comunidade 

internacional – este resultado seria associado à existência de pressão sistêmica expressiva  

e de coalizões redistributivas organizadas, no âmbito doméstico; b)integração incipiente, 

observada quando o Estado aceita obrigações internacionais, embora não se observe 

pressão da comunidade internacional e tampouco implementação de políticas 

redistributivas – este resultado seria associado à presença de custos elevados para o 

exercício da ação coletiva, de pressões mais significativas para a adesão ao regime do que 

para o cumprimento das normas, bem como de permeabilidade limitada do processo 

decisório doméstico à pressão internacional; c)regime contestado, observado quando o 

Estado não se expõe a normas internacionais e não implementa políticas redistributivas – 

este resultado refletiria a realidade de Estados cujo processo decisório ainda apresenta 

baixa permeabilidade aos canais de pressão da comunidade internacional, bem como a 
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situação de regimes que apresentam baixa capacidade de pressão sobre jogos políticos 

domésticos. 

Em sua parte empírica, a tese também estabelece diálogo com estudos anteriores, 

relativos à interação entre os ambientes doméstico e internacional e ao impacto de 

normas internacionais no equilíbrio doméstico. Ao enfatizar temas como distribuição de 

preferências domésticas, estruturas institucionais e ambiente normativo internacional, o 

trabalho aborda questões que são caras aos estudos aplicados nos campos dos jogos de 

dois níveis e das redes de pressão tradicionais.   

Ao mesmo tempo, a tese busca delimitar seu objeto e questões específicas. Em 

contraste com os estudos aplicados dos jogos de dois níveis, confere-se ênfase ao impacto 

de normas internacionais sobre o equilíbrio doméstico, e não ao problema da 

“ratificação”. Também se observa contraste com os estudos aplicados de redes de pressão 

internacionais, os quais abordam impactos do ambiente internacional sobre as condições 

domésticas, embora geralmente privilegiando cenários político-institucionais - países de 

renda baixa, com regimes autoritários ou em processo de democratização – e temas – 

violações de direitos civis e políticos – que se distanciam daqueles examinados no âmbito 

da tese. Conforme ressaltado, o trabalho privilegia o exame de políticas redistributivas 

implementadas em países caracterizados por realidade político-institucional – presença de 

regimes democráticos e de rendas relativamente elevadas – que se distancia daquele 

universo particularmente vulnerável à ação “coercitiva” das RPTs. Neste contexto, o 

exame de elementos como “mecanismos de transmissão” de normas internacionais, 

determinantes do equilíbrio político interno, e constituição de coalizões domésticas 

assume particular relevância. 

A exemplo do trabalho desenvolvido na seção teórica da tese, o cenário que 

norteia o desenvolvimento dos estudos de caso se baseia na possibilidade de que, ao 

induzir mudanças no equilíbrio político doméstico, a abertura governamental ao ambiente 

normativo internacional facilite e viabilize a implementação de políticas redistributivas.  

O estudo que apresenta resultados mais próximos dos elementos salientados no 

modelo teórico desenvolvido na tese vem a ser aquele apresentado no capítulo 6, relativo 

às políticas de combate à discriminação racial no Brasil. Conforme ressaltado no estudo, 
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a partir dos anos 80 teria ocorrido, no Brasil, transição entre os equilíbrios de “integração 

incipiente” e de “integração plena”, em matéria de combate ao racismo. O principal 

movimento no “tabuleiro” internacional a repercutir no equilíbrio doméstico teria sido o 

processo de preparação e de seguimento da Conferência de Durban sobre o Combate ao 

Racismo, o qual se teria traduzido em “momento político” propício à implementação de 

políticas de ação afirmativa, com alcance inédito no país e com significativo viés 

redistributivo em matéria de combate à discriminação racial. Neste contexto, o canal da 

“mobilização” – sedimentado em Durban - teria sido o principal mecanismo de 

transmissão das normas/instituições internacionais de combate ao racismo sobre a 

realidade doméstica brasileira.  

No entanto, para a afirmação de tal resultado foi necessária a presença de 

condições e de desenvolvimentos prévios. Em primeiro lugar, o período 1995-2005 teve 

como um de seus traços distintivos o apoio governamental à implementação de políticas 

redistributivas com o intuito de combater a discriminação racial. A continuidade 

observada no plano das preferências governamentais teve como marco inicial o 

reconhecimento oficial da existência de racismo no Brasil, com desdobramentos nos 

planos retórico – afirmação de compromissos na área – e institucional – criação da 

Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em 2003.  

Em segundo lugar, deve-se mencionar a crescente organização do movimento 

negro no país, o qual já apresentava, em meados dos anos 90, a capacidade de 

mobilização explicitada na “Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela 

Cidadania e a Vida”.  Este processo teve como complemento fundamental a instituição de 

sucessivos e progressivos canais institucionais de acesso ao processo decisório: o Grupo 

de Trabalho Interministerial de Valorização da População Negra (1995), o Comitê 

Nacional para a Preparação da Participação Brasileira em Durban (2000), e o Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação (2001).  

Deve-se mencionar, ainda, a significativa evolução observada no ambiente 

normativo internacional, desde a adoção da Carta das Nações Unidas e da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos até a aprovação dos documentos apresentados em 

Durban. Este processo foi reforçado com a adoção de instrumento juridicamente 
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vinculante – a Convenção para a Eliminação da Discriminação Racial – e a instituição de 

mecanismos multilaterais – convencionais e extra-convencionais – de combate à 

discriminação racial. 

A conjugação destes quatro elementos – preferências governamentais, grupos 

domésticos organizados, canais de acesso ao processo decisório, ambiente normativo 

internacional – tornou possível não somente a constituição de uma coalizão doméstica 

favorável a políticas de combate ao racismo, mas também a “abertura” do processo 

político interno a estímulos provenientes do sistema internacional. Os quatro elementos 

viabilizaram, neste contexto, novo equilíbrio caracterizado pela implementação de 

políticas de ação afirmativa no país.  

O estudo relativo às políticas britânicas de assistência ao desenvolvimento permite 

a identificação de elementos, no período 1997-2005, próximos daqueles descritos no 

equilíbrio de integração plena do capítulo 4. O período que tem início com a ascensão do 

Partido Trabalhista ao governo britânico foi efetivamente caracterizado por 

desenvolvimentos significativos na matéria, nos planos institucional – criação do DFID -, 

“doutrinário” – definição de novos princípios para a política de assistência ao 

desenvolvimento – e, sobretudo, orçamentário – elevação dos fluxos de AOD, em termos 

absolutos e relativos -, dimensão mais diretamente relacionada ao “esforço” 

redistributivo.  

No período se estruturam incentivos internacionais às políticas do Reino Unido, 

sobretudo em dois planos: i)definição de princípios e de objetivos gerais das políticas de 

assistência ao desenvolvimento, observando-se a influência particular da OCDE e do 

Banco Mundial em questões como prioridade ao combate à pobreza; ii)mobilização de 

vontade política em “momentos-chave”, como a Cúpula do Milênio, a Conferência de 

Monterrey e, sobretudo, a Cúpula de Gleneagles, realizada em ano em que o Reino Unido 

exerceu as presidências do G8 e da União Européia. Neste contexto, os canais da 

“persuasão” e da “mobilização” teriam sido particularmente importantes no estudo de 

caso relativo ao Reino Unido.    

O estudo também se distingue – e apresenta elementos diferenciados com relação 

ao modelo do capítulo 4 – na medida em que não se observa, no período, coalizão (difusa 
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ou concentrada) de atores sociais com posições marcadamente contrárias às diretrizes 

adotadas pelo Governo trabalhista em matéria de assistência ao desenvolvimento. 

Conforme examinado, a oposição conservadora, o Parlamento, as diferentes unidades 

burocráticas, as organizações não-governamentais e a “opinião pública” expressaram 

posições usualmente favoráveis à intensificação do “esforço” redistributivo internacional 

do Reino Unido. 

Por outro lado, cabe ressaltar o peso das preferências do Poder Executivo na 

determinação das “tendências” observadas no período – e, em particular, no 

estabelecimento de condições internas compatíveis e complementares aos 

desdobramentos observados no cenário internacional. Conforme ressaltado no capítulo 5, 

a superação das divergências intra-burocráticas associadas à decisão de criar-se o DFID, 

e a convergência entre as principais lideranças do Partido trabalhista em matéria de 

política de assistência ao desenvolvimento constituíram a base sobre a qual se estruturou 

o progresso registrado nos fluxos britânicos de AOD.  

A dimensão, o número e a influência das organizações não-governamentais 

britânicas com atuação na área de assistência ao desenvolvimento, bem como a presença 

de canais regulares de diálogo com o Governo e de acesso às instâncias decisórias 

constituem fatores de inegável importância para a implementação das políticas 

observadas. Ao mesmo tempo, seriam fatores que não teriam registrado mudanças 

estruturais, no período em apreço, suficientemente amplas para “explicar” o contraste 

observado entre as políticas novo-trabalhistas e aquelas implementadas sob o Governo 

conservador – em particular desde fins dos anos 80. Por fim, a evolução do quadro 

normativo internacional em matéria de assistência ao desenvolvimento – que continua a 

apresentar fragilidades nos planos conceitual e legal – dificilmente seria fator a ser 

evocado, de maneira consistente, para a compreensão do período. 

O estudo de caso relativo às políticas de combate à fome implementadas no Brasil 

apresentaria as conclusões mais discrepantes com relação aos elementos teóricos 

delineados no capítulo 4. De acordo com o estudo, teria ocorrido transição entre dois 

equilíbrios previstos no modelo: da “integração incipiente” – a caracterizar o 

relacionamento entre Brasil e ambiente internacional entre os anos de 1992 e 2002 - para 
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o equilíbrio de “integração plena”, a partir de 2003. No entanto, esta transição teria 

obedecido a determinantes fundamentalmente distintos daqueles assinalados nos demais 

capítulos da tese. 

Em particular, seriam tênues os indícios de que normas e instituições 

internacionais possam ter condicionado o “espaço de possibilidades” para a 

implementação de políticas domésticas no período. A despeito dos diversos indícios de 

“abertura” do Brasil ao ambiente normativo internacional em matéria de direito à 

alimentação, não se observou, no período 1995-2002, a implementação de programa 

governamental especificamente destinado ao combate à fome. O processo de preparação 

e de seguimento das Cúpulas Mundiais da Alimentação, e o diálogo com mecanismos 

convencionais e extra-convencionais com atribuições na matéria não teriam gerado 

impulso forte o suficiente – por meio dos canais da coerção, da persuasão ou da 

mobilização – para induzir alterações no equilíbrio político doméstico. 

O principal fator que teria induzido a transição observada entre distintos 

equilíbrios teria sido “choque” nas preferências governamentais na matéria, associado à 

emergência, em 2003, de governo com agenda social mais diretamente centrada no 

combate à fome. Em contraste com a agenda social do governo anterior – centrada 

conceitualmente no combate à pobreza, e estrategicamente na geração de emprego -, a 

prioridade direcionada para o combate à fome se traduziu no desenho e na 

implementação do Programa Fome Zero, e na instituição de ministério com mandato 

específico na matéria.  

O estudo sugere que a ausência de determinadas condições pode dificultar a 

manifestação dos canais, enfatizados ao longo da tese, de inter-relação entre os ambientes 

doméstico e internacional. Também sugeriria que, sob determinadas condições, pode-se 

observar reversão na “direção de causalidade” observada na relação entre fenômenos 

domésticos e internacionais. 

Devem-se ressaltar os indícios de organização ainda incipiente da sociedade civil 

no tocante ao combate à fome, registrando-se que somente em 1998 foi criado foro 

(FBSAN) de coordenação do diálogo com o governo na matéria. Por outro lado, a 

extinção do CONSEA, em 1995, representou a supressão de importante canal 
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institucional de diálogo entre governo e sociedade civil. O estabelecimento de canais de 

acesso da sociedade organizada ao processo decisório teve natureza setorial e ocorrência 

esporádica, dificultando pressão mais efetiva por políticas públicas de combate à fome. 

Por fim, a resistência observada à afirmação dos direitos econômicos e sociais – categoria 

em que se enquadra o direito à alimentação -, no âmbito dos poderes judiciários nacionais 

e por parte de potências internacionais, limitaria as possibilidades de ação coletiva em 

face de descumprimento de normas.  

 Em paralelo às diferenças observadas entre os estudos de caso, pode-se traçar  

linha de continuidade baseada em elementos comuns. A primeira conclusão “geral” a 

emanar dos capítulos empíricos enfatizaria o papel central do governo – e a natureza das 

preferências governamentais – na constituição de coalizões domésticas efetivamente 

capazes de reproduzir e amplificar os “ruídos” provenientes do ambiente normativo 

internacional. Esta conclusão – observada no universo estudado, composto por países de 

rendas média e alta, e com sistemas políticos democráticos – apresentaria propriedades 

distintas daquelas observadas nos estudos empíricos das “redes de pressão 

transnacionais” – que tendem a enfatizar canais de coerção na interação entre 

comunidade internacional, de um lado, e, de outro, Estados que se caracterizariam por 

cenários de vulnerabilidade a pressões externas e de violações de direitos civis e 

políticos.  

 Segunda conclusão “geral” ressaltaria que a existência de grupos internos 

organizados seria condição importante para a transmissão da “pressão” internacional ao 

equilíbrio político doméstico – conclusão esta que, em contraste com a anterior, se 

aproximaria dos elementos ressaltados nos modelos de “redes de pressão transnacionais”. 

Esta conclusão tem relação natural com a constatação de que a existência de canais 

institucionais de acesso da sociedade ao processo decisório também amplificaria a 

“pressão” associada a normas e instituições internacionais. A conjugação dos três fatores 

– preferências governamentais, grupos organizados e canais de acesso ao processo 

decisório – seria a base da gênese e da consolidação de coalizões domésticas pró-

redistribuição.  
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 Uma última conclusão realçaria a relevância do canal de “mobilização”, na 

transmissão ao equilíbrio doméstico de impulsos provenientes do ambiente normativo 

internacional. Este canal sintetizaria o potencial de desdobramentos internacionais na 

geração de “momento político” propício a transformações na esfera doméstica. Este canal 

retrataria, sobretudo, os caminhos indiretos – e, com freqüência, sinuosos – da política 

redistributiva em jogos de dois níveis.  
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