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Resumo: São analisadas as principais medidas, exitosas ou não, adotadas pelo 

Estado brasileiro na tentativa de consolidar a exportação de etanol combustível pelo 

país. Dentre as medidas tomadas destacam-se as estratégias de ampliar o mercado 

para o produto,promovendo e incentivando o aumento do número de países que 

produzem etanol a partir de cana-de-açúcar. Na medida em que a produção se 

insere em uma escala global, a dinâmica de sua espacialização vincula-se 

diretamente aos processos da economia internacional, criando um movimento entre 

o local e o global. Os procedimentos metodológicos adotados se basearam em 

revisão bibliográfica e no, levantamento, organização e análise de dados de fonte 

secundária. Os resultados das medidas foram satisfatórios, considerando a retirada 

do subsídio a produção de etanol de milho pelos Estados Unidos em 2011. No 

entanto, a não resolução de problemas internos e a concorrência com fonte fóssil, a  
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partir da descoberta da camada do pré-sal no país, alteraram os rumos da 

política energética brasileira.  

Palavras-chave: Produção de etanol. Estado brasileiro. Gestão do território 

 

Resumen: Se analizan las principales medidas, exitosas o no, adoptadas por el 

gobierno de Brasil, intentando consolidar la exportación de etanol combustible por el 

pais. Entre las medidas incluyen las estrategias para ampliar el mercado para el 

producto, también el desarrollo y estímulo de crecimiento del número de países que 

producen etanol a partir de caña de azúcar. En la medida en que la producción es 

parte de una escala global, la dinámica de su distribución espacial está directamente 

relacionada con los procesos de la economía internacional, la creación de un 

movimiento entre lo local y lo global. Los procedimientos metodológicos adoptados 

se basaron en revisión de literatura y la organización y análisis de datos 

secundarios. Los resultados de las medidas fueron satisfactorios teniendo en cuenta 

la retirada de la subvención a la producción de etanol de maíz de los Estados Unidos 

en 2011. Sin embargo, la incapacidad para resolver los problemas internos y la 

competición con la fuente fósil, desde el descubrimiento del estrato pre-sal en el 

país, cambiaron el curso de la política energética de Brasil. 

 

Palabras Clave: Producción de etanol. Estado brasileño. Gestión del territorio 

 

INTRODUÇÃO 

O texto aborda as políticas brasileiras adotadas sob o viés governamental 

para a promoção do etanol combustível, sobretudo a partir dos mandatos do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de Dilma Vana Rousseff. As reflexões 

realizadas decorrem da pesquisa de mestrado, intitulada “A expansão da atividade 

sucro energética nos Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul”, financiada pela 
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Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP. O trabalho 

está organizado três itens, além desta introdução e das considerações finais. 

Inicialmente, disserta-se sobre o quadro internacional para a promoção dos 

bicombustíveis, diante da alta do preço internacional e da crise de alimentos de 

2008. Posteriormente, discorre-se sobre as variações do mercado estadunidense 

para o etanol brasileiro e o papel exercido pelos dois países na produção mundial de 

bicombustíveis.  

Na seqüência, apresenta-se um dos estudos financiados pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para a produção de 

etanol em países participantes da União Econômica e Monetária do Oeste Africano 

(UEMOA). Por fim, apresentam-se as considerações finais. 

 

O QUADRO INTERNACIONAL: POLÍTICA ENERGÉTICA E A CRISE DOS 

ALIMENTOS 

Em palestra1 proferida por Ignacy Sachs no Instituto de Estudos Avançados 

da Universidade de São Paulo, no ano de 2005, o economista referiu-se ao 

seminário internacional sobre as opções de bicombustíveis ocorrido em Paris no 

mesmo ano, organizado pela Agência Internacional de Energia, um apêndice da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico(OCDE) e, 

coorganizado pela Organização das Nações Unidas e também pelo governo 

brasileiro. Sachs (2005) ressaltou que o Brasil foi representado por uma delegação 

importante, chefiada por Roberto Rodrigues, Ministro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento, no primeiro mandato de Lula (2003-2006).  

Na ocasião, Sachs (2005) sublinhou que o seminário marcava o período de 

maioridade dos bicombustíveis ou ao menos sinalizava uma nova situação, 

explicada por uma conjunção de três fatores:  

                                                        
1Transcrição da Palestra publicada na Revista Estudos Avançados do Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo – USP sob o título “Da civilização do petróleo a uma nova civilização 
verde”, Volume 19, Número 55, São Paulo, setembro/dezembro de 2005.  
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a) Primeiramente, um número considerável de geólogos acreditava que o pico de 

produção mundial de petróleo iria acontecer dentro de dez e/ou vinte anos. As 

reservas descobertas até aquele momento não compensavam a extração e, 

portanto, se estava diante de uma etapa de esgotamento das reservas de petróleo 

que poderia durar um século. Assim,a demanda continuaria a crescer, enquanto a 

oferta tendia à diminuição, o que provocaria a alta duradoura de preços do petróleo. 

Neste mesmo período, o barril de petróleo atingiu o preço de sessenta dólares, 

acima da cotação que torna os bicombustíveis competitivos; 

b) A segunda razão apontada foi geopolítica, referindo-se aos altos custos que os 

Estados Unidos e seus aliados despendiam na manutenção das linhas de 

abastecimento a partir do Oriente Médio, e 

c) O problema ambiental foi o terceiro fator considerado.  

O panorama internacional apresentado por Sachs (2005) incluía o Brasil 

como um dos principais interessados na ampliação do mercado dos bicombustíveis. 

A campanha iniciada pelo governo brasileiro no Seminário internacional sobre 

opções de bicombustíveis pretendia alavancar o etanol de cana-de-açúcar como 

uma commodity internacional, apresentando o pioneirismo do país na produção e a 

experiência de trinta anos adquirida por meio do Programa Nacional do Álcool – 

Proálcool.  

Para Benetti (2009) foram variadas e estratégicas as razões que levaram o 

Brasil a ser considerado um país privilegiado no processo de diversificação da matriz 

energética em âmbito global. Ao considerarmos apenas a produção de etanol 

combustível,ressaltam-se as condições edafoclimáticas favoráveis à cultura da cana-

de-açúcar, além de áreas para a expansão do plantio. O conhecimento acumulado 

foi um fator importante, notadamente nos aspectos tecnológicos de produção.  

Desde 1975 com a criação do Proálcool, o uso da mistura de etanol (anidro) 

à gasolina passou a fazer parte de uma estratégia nacional de substituição do 

combustível fóssil. E em março de 2003, a introdução dos veículos flexfuel 

impulsionou o mercado de etanol hidratado. Essa “reserva” de mercado interno de 
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álcool é um atrativo para as empresas, uma vez que se pode contar, 

praticamente com um piso garantido para a colocação de sua produção.  

O quadro internacional impulsionou o investimento em outras fontes de 

energia além das tradicionais2 . O ano de 1998 assinala o período de aumento 

continuado dos preços da energia, conhecendo seu ápice em 2002. O aumento 

seguiu uma cadência geométrica, uma tendência que se estabilizou apenas em 

2006, mas com um patamar 3,5 vezes maior do que em meados dos anos 1990 

(BENETTI, 2009). Esse processo está descrito no Gráfico 1 e não deve ser 

interpretado como um evento isolado na demanda de energia, mas como o 

deslocamento da curva da procura para um patamar mais elevado.  

 

Gráfico 1 – Evolução no preço de grupos de commodities (selecionadas) em 

comparação com o preço da energia - 1995/1º Trimestre de 2007 

 

Fonte: WTO – Organização Mundial do Comércio, 2007. 

Nota: Os dados têm como base, 1995= 100 
                                                        
2Petróleo cru, gás natural e carvão.  
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O custo energético afetou variados setores, dentre eles a agricultura, cujas 

características de produção tornam-na extremamente dependente de energia. Seus 

reflexos foram perceptíveis, sobretudo a partir de 2008, quando ao mesmo tempo 

em que se deflagra a crise financeira mundial, também se inicia uma crise mundial 

de alimentos, decorrente do aumento do preço das commodities agrícolas.  

A crise de alimentos em 2008destacou uma combinação de tendências 

amalgamadas no longo prazo (DORSCH, 2006; PRATES, 2007; KRUGMAN, 2008). 

O primeiro fator decorreu do aumento do poder de compra da população nas 

economias emergentes, tal como a China, o consumo de carne bovina, por exemplo, 

aumentou a demanda geral por grãos, pois são necessárias setecentas calorias em 

ração animal para se produzir um bife. O segundo elemento refere-se à dependência 

energética da agricultura, seja na produção de fertilizantes, na operação de tratores 

ou no transporte dos produtos agrícolas até os consumidores, a demanda de energia 

é intensa. E como mencionado anteriormente, o petróleo se manteve em alta no 

mercado mundial e em 2008, o barril ultrapassou U$$ 100,00 dólares, aumentando 

também os custos agrícolas.  

O terceiro fator reportou-se às condições meteorológicas adversas no 

período, sobretudo em áreas com produções importantes para o mercado mundial 

de alimentos. Como exemplo, menciona-se a seca ocorrida na Austrália, atribuída às 

mudanças climáticas. Ao analisar a conjuntura para o período, Krugman (2008) 

qualificou que as políticas instauradas por alguns governos no tocante às medidas 

para conter os gases de efeito estufa foram ruins, havendo responsabilidade destes 

no quadro de escassez de alimentos.  

A conversão subsidiada de produtos agrícolas em combustível, apontada 

como forma de obter a independência energética em relação às fontes fósseis, como 

o petróleo, foi uma das políticas energéticas criticadas durante a crise de alimentos 

em 2008. No caso estadunidense, a produção de etanol de milho configura 

exatamente essa situação. Portanto, a terra utilizada para cultivar grãos e outros 
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produtos agrícolas transformados em ração e bicombustíveis correspondeu à 

parte da terra não utilizada para a produção de alimentos.  

A crise asseverou-se ainda mais com a autorização da redução dos 

estoques de grãos praticadas por governos e mercados privados em períodos que a 

antecederam, os estoques eram mantidos para casos de escassez, mas as práticas 

mercadológicas influenciaram tais decisões e a possível “quebra” de safra poderia 

solucionar-se apenas com a importação de alimentos, na concepção de agentes de 

mercado e governos (PRATES, 2007; KRUGMAN, 2008).  

A conjuntura política, econômica e ambiental apresentada respaldou a 

participação do Brasil no mercado internacional de bicombustíveis, cujo principal 

empenho foi promover o etanol de cana-de-açúcar, incentivando sua produção em 

outros países, reivindicando a abertura do mercado estadunidense, principalmente 

após aprovada neste país, a Lei Energy Independence and Security Actof 2007 – 

EISA, em 19 de dezembro de 2007.  

 

O MERCADO ESTADUNIDENSE PARA O ETANOL BRASILEIRO 

No início da década de 2000, os EUA eram os principais produtores, 

consumidores e importadores de etanol. Em 2003, no âmbito da política para 

promover a exportação de bicombustíveis, em especial o etanol, o Brasil pleiteou a 

abertura do mercado norte-americano. Diante de uma conjuntura favorável às 

energias limpas, chegou-se, em 2006, ao entendimento de que era necessário um 

mercado internacional estável para o etanol (SCHUTTE e BARROS, 2014).  

Atualmente o Brasil lidera a produção mundial de etanol (litros), no ano de 

2015, o país exportou 369 milhões de galões (1,3 bilhões de litros), enquanto os 

Estados Unidos exportou 847,4 milhões de galões (3,2017 bilhões de litros). 

Conforme representação (Figura 1) o país continuará despontando, segundo a 

projeção realizada pela FAO - Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura para o período de 2016 até 2025. 
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Criou-se em 2006 uma especificação única para os combustíveis 

produzidos a partir da cana-de-açúcar, do milho e os celulósicos, esta medida 

contribuiu para a tentativa de desenvolvimento de um mercado futuro de 

bicombustíveis. Envolveram-se neste trabalho, o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), por parte do Brasil, e o Instituto 

Norte-Americano de Padrões e Tecnologia (NIST), por parte dos EUA. Em 

seguida,foi criado o Fórum Internacional de Bicombustíveis (FIB), que reuniu os 

EUA,o Brasil, a União Européia, a China, a Índia e a África do Sul.  

 

Figura 1 – Os principais países produtores de etanol e sua representatividade na 

produção mundial (2016) 

 

 

 

Fonte: OECD – FAO Agricultural Outlook, 2016.  

Definiu-se uma força-tarefa tripartite entre Brasil, EUA e União Européia, 

para troca de informações e padronização de normas. Na visita do presidente 

George W. Bush ao Brasil, em março de 2007, foi assinado um memorando de 

Tamanho do Círculo = Produção/Etanol - % do volume global (2016) 
Cor = Variação em % (2016 – 2025) 
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entendimento com o objetivo de cooperar como desenvolvimento e difusão dos 

bicombustíveis em uma estratégia de três níveis:  

a) Bilateral: avançar na pesquisa e desenvolvimento tecnológico para nova geração 

de bicombustíveis utilizando mecanismos de cooperação existentes, como as 

consultas entre o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e o Departamento de Comércio dos EUA. Com base neste entendimento, foi 

assinado,no final de 2008, um acordo entre o Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento da Petrobras (Cenpes) e o National Renewable Energy 

Lab(NREL), dos EUA, para o desenvolvimento de sistemas de processamento e 

distribuição de bicombustíveis com base em tecnologias de “segunda geração”.  

b) Global: expansão do mercado por meio do estabelecimento de padrões 

uniformes e normas. Para atingir este objetivo, definiu-se a atuação conjunta no 

âmbito do FIB, uma iniciativa brasileira lançada em março de 2007, na Organização 

das Nações Unidas (ONU), em Nova Iorque. O fórum reúne, além do Brasil, a África 

do Sul, a China, os Estados Unidos, a Índia e a Comissão Européia, e tem como 

principal objetivo transformar etanol e biodiesel em commodities. 

c) Terceiros países: triangulação produtiva com países da América Central e África. 

O presidente George W. Bush anunciou, no Stateofthe Union de 2007, o 

aumento do uso de etanol na gasolina de 4,7 bilhões de galões para 36 bilhões de 

galões por ano, até 2027.Em outubro de 2004, assinou a Lei HR 4520, The 

American Jobs Creation Actof 2004 (JOBS Bill), criando o VolumetricEthanol Excise 

Tax Credit(VEETC). Essa legislação modificou o modo como os subsídios eram 

atribuídos, antes o crédito era dado somente aos produtores de etanol, a partir desta 

lei os subsídios também foram repassados a quem fazia a mistura. No período, o 

crédito fiscal era de US$0.51 por galão de etanol misturado à gasolina.Na Farm Bill 

de 2008, o VEETC foi reduzido a US$0.45 por galão (THOMAZ, 2012). 

No governo do presidente Obama, em 2009, foi instituído o American 

Recovery and ReinvestmentAct (ARRA), destinando US$800 bilhões para a criação 

de empregos ligados à produção de bicombustíveis, financiamento de programas de 
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créditos fiscais, pesquisa e desenvolvimento, além da frota de veículos 

flex(AFDC, 2012). 

A decisão da Evironmental Protection Agency (EPA) divulgada em 04 de 

fevereiro de 2010 classificou o etanol de cana-de-açúcar como bicombustível 

avançado (capaz de reduzir 61% das emissões de GEEs), baseada nos dispositivos 

estabelecidos pela Energy Independence and Security Actof 2007(Empresa de 

Pesquisa Energética, 2010). Abriu-se assim o caminho para que as usinas 

brasileiras concorrerem pelas “cotas de bicombustíveis avançados”. Ou seja, as 

metas ambientais norte-americanas deram espaço para aumento das importações 

do etanol brasileiro, mesmo sem diminuição das barreiras tarifárias.  

O estabelecimento de um mercado interno de bicombustíveis é uma das 

estratégias da lei para aumentar a independência energética dos Estados Unidos, 

principalmente em relação aos combustíveis fósseis. A lei apresenta diversos 

programas de incentivo à promoção do uso de energias renováveis, desde o 

fomento à produção de bicombustíveis ao estabelecimento da infra-estrutura 

necessária ao mercado. 

O VEETC foi estendido de 2010 até novembro de 2011 pelo Tax Relief, 

Unemploy mentInsurance Reauthorization and Job Creation Act,mas emdezembro 

do mesmo ano a renovação não foi efetuada, considerada uma retirada importante 

de um subsídio do setor de produção agrícola dos EUA, pois de 2005a 2011 foram 

destinados aproximadamente 27,7 bilhões de dólares em subsídios aos produtores 

de etanol de milho (THOMAZ, 2012). 

Além dos incentivos federais norte-americanos, muitos de seus Estados têm 

seus próprios incentivos, padrões e exigências para o uso de combustíveis 

renováveis como demonstrado no Mapa 1, ou seja, cada umpode apresentar e 

aprovar leis específicas referentes ao uso de etanol combustível.  
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A retirada de um dos principais subsídios e posteriormente da tarifa de 

importação do etanol brasileiro, evitou um possível contencioso entre o Brasil e os 

Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, no entanto, a importação de 

etanol de cana-de-açúcar pelo país norte-americano, cumprindo as metas de 

consumo de combustíveis renováveis não se deu na proporção pretendida pelo setor 

sucro energético brasileiro.  

Em 2012, ano em que o etanol brasileiro perdeu espaço no mercado interno, 

o mesmo passou a ser competitivo frente aos bicombustíveis dos EUA, sobretudo 

diante da obrigatoriedade das cotas de uso de combustíveis avançados 

estabelecidas em leis naquele país e do rendimento da safra de milho abaixo do 

esperado. Entre janeiro e maio de 2012, o etanol brasileiro importado pelos Estados 

Unidos atingiu o volume de 162,7 milhões de litros e, no segundo semestre do 

mesmo ano foram importados 889,5 milhões de litros, valor cinco vezes maior do 

que o do primeiro semestre (NOVA CANA, 2012). 
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Já na safra de milho de 2014, os Estados Unidos volta à liderança da 

produção de etanol, embora os embarques americanos de gasolina e diesel tenham 

triplicado desde 2009, as vendas ao exterior do bicombustível feito a partir do milho 

também reagiram, cresceram 31% em 2014. O etanol norte-americano foi enviado a 

um grupo diversificado de países, que incluiu desde a Coréia do Sul até países 

produtores de petróleo do Golfo Pérsico (USDA, 2014).  

Foi justamente no ano de 2014 que a Associação Internacional do Etanol 

(IETHA, na sigla em inglês) deixou de existir, pois as tentativas de abertura do 

mercado para o etanol foram frustradas. A entidade foi criada em 2006 e, tentou sem 

sucesso estabelecer regras e padrões globais para a negociação do bicombustível, 

a União da Indústria de Cana-de-Açúcar do Estado de São Paulo (UNICA) foi uma 

das fundadoras da IETHA, cuja principal intenção foi transformar o etanol em uma 

commodity mundial.  

A valorização do dólar no ano de 2015 tornou o etanol de milho mais caro 

nos mercados internacionais, enquanto a desvalorização do real no Brasil 

impulsionou a exportação de etanol de cana-de-açúcar. O etanol brasileiro foi 

exportado ao Oriente Médio e também a países da Ásia, que são mercados em 

crescimento. O dólar chegou a subir 24% em relação ao real em 2015, atingindo o 

nível mais elevado em 12 anos.Os americanos foram os líderes de produção de 

etanol no ano anterior, como já foi mencionado. No mesmo período, a produção 

brasileira foi prejudicada pela seca e as vendas caírem mais de 50%. As remessas 

para o exterior são fundamentais para os produtores dos EUA, embora tenham 

respondido por apenas 5,9% das vendas totais em 2014 porque a demanda 

doméstica ficou estagnada e a exportação foi realizada em maior proporção.  

A capacidade de produção de etanol dos EUA se multiplicou quase três vezes 

na última década embasada na lei de 2005 defendida pelo então presidente George 

W. Bush para uso do combustível como forma de reduzir a dependência do país em 

relação ao petróleo estrangeiro. O padrão de combustíveis renováveis dos EUA 

exigiu que as refinarias misturassem quantidades cada vez maiores de gasolina ao 

etanol(NOVA CANA, 2015). 
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O preço do litro de etanol produzido no Estado de São Paulo caiu 19% 

(cotação em dólar) em 2015, tornando-se mais barato que em duas das quatro 

principais regiões dos EUA(BLOOMBERG, 2015). O combustível custou US$ 1,63 o 

galão (ou US$ 0,43 o litro) em São Paulo;0,06 centavos mais barato que o etanol da 

Costa Oeste dos EUA. No entanto, o impacto do dólar mais forte foi mínimo no 

mercado de exportação de etanol em decorrência do aumento do consumo 

doméstico brasileiro e do custo mais barato da produção nos EUA.  

Nas relações de importação e exportação de etanol entre Brasil e Estados 

Unidos consideram-se muitas variáveis, ainda não há uma definição quanto a esse 

mercado.O protecionismo norte-americano ainda persiste, sobretudo diante de sua 

influência no Congresso estadunidense. Quanto ao Brasil, a política energética no 

último mandato do governo de Lula e nos mandatos de Dilma Rousseff (antes da 

confirmação do impeachment) privilegiou o desenvolvimento da indústria petroleira, 

em detrimento do setor sucro energético, principalmente após o anúncio da 

exploração de petróleo na camada pré-sal e da construção de seis novas refinarias. 

A política energética a ser adotada pelo país no atual governo passa por 

redefinição, o período da “diplomacia do etanol” desenvolvida durante o primeiro 

mandato de Lula foi rebatizada de “diplomacia da bioenergia”, lançando uma 

parceria internacional por meio da “Plataforma Biofuturo” em parceria com outros 19 

países, cuja finalidade é apoiar os bicombustíveis avançados, no caso brasileiro 

deve-se incentivar a produção de etanol de segunda geração a partir da lignina-

celulósica do bagaço da cana-de-açúcar (NOVA CANA, 2016).  

 

OS PAÍSES DA UEMOA (UNIÃO MONETÁRIA DO OESTE AFRICANO) E A 
PRODUÇÃO DE ETANOL DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Paralelamente às tentativas de aumento de exportação de etanol aos 

Estados Unidos, diante das cotas previstas nas leis do país, alguns estudos para a 

produção de etanol de cana-de-açúcar em outros países foi realizada pelo governo 

brasileiro. No ano de 2011, primeiro ano do governo de Dilma Rousseff, o Banco 
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Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) lançou edital visando 

coletar dados e informações que viabilizassem a implantação de projetos sucro 

energético em países do oeste africano.  

Os países que compõe a UEMOA são o Senegal, a Costa do Marfim, Benim, 

Togo, Burkina Faso, Mali, Níger e Guiné Bissau. Esses países importam 100% dos 

derivados de petróleo que consomem. Os Estados controlam de perto as 

importações e os preços praticados, garantindo assim a cobrança de impostos sobre 

o combustível, torna-o uma importante fonte de recursos para os tesouros nacionais 

dos respectivos países. Dessa forma, o nível de interesse dos governos locais em 

substituir importações é variável (CHAMADA PÚBLICA DE PROSPECÇÃO 

BNDES/FEP Nº 02, 2011). 

Considerando o contexto, o estudo classificou que os países do oeste 

africanos possuem potencial para atuação no setor de bicombustíveis, tanto no curto 

como no médio prazo. Em contraponto à produção de bicombustíveis, a prospecção 

apontou que nos países da UEMOA a prioridade é a produção agrícola e a geração 

de eletricidade (BNDES, 2013).  

Embora tenham se realizado estudos para a expansão da produção de etanol 

de cana-de-açúcar em outros países, o único projeto concretizado fora do Brasil foi a 

implantação da usina Biocom 3 , na costa ocidental africana, do qual o Grupo 

Odebrecht é um dos controladores.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                        
3 20% do capital – Sonangol: Empresa estatal Angolana do ramo petrolífero que tem como objetivo 
principal a prospecção, pesquisa, desenvolvimento, produção, transporte, comercialização, refinação 
e transformação de hidrocarbonetos líquidos e gasosos e seus derivados, incluindo atividades de 
petroquímica. 40% do capital – COCHAN:  
Empresa líder em investimentos globais de capital em mercados de elevado potencial, atuando nos 
segmentos de comércio, agroindústria e logística comercial. 40% do capital – Odebrecht Angola 
Empresa que atua na área de engenharia, agroindústria, mineração e construção civil. (Disponível 
em: http://www.biocom-angola.com/. Acesso em 18 de novembro de 2016).  
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Mesmo diante das Leis estadunidenses que prevêem o uso de 

combustíveis avançados e dentre eles o etanol de cana-de-açúcar, produzido em 

larga escala no Brasil desde o Programa Nacional do Álcool, criado em 1975, e 

diante da conjuntura favorável às energias limpas, sobretudo pelas variações 

internacionais do preço do petróleo e os altos custos da energia, o mercado 

internacional para o etanol brasileiro não foi favorável como pretendiam as entidades 

que representam o setor no país. As variações na produção desde 2010 e a 

concorrência com o próprio etanol de milho produzido nos EUA fez com que as 

exportações do produto brasileiro variassem ano a ano desde os primeiros contratos 

após a criação do EISA em 2007.  

Apesar do fim do VEETC e da tarifa de importação que evitaram possíveis 

contestações do Brasil na OMC em relação às medidas protecionistas 

estadunidenses, a campanha para tornar o etanol uma commodity internacional não 

foi bem sucedida. No caso brasileiro, a descoberta da camada pré-sal e os 

investimentos na indústria petroquímica fizeram com que a “venda” da imagem 

verde do combustível proveniente da cana-de-açúcar ficasse em segundo plano, 

principalmente a partir do segundo mandado do governo Lula e o mesmo não 

recuperou seu status no governo de Dilma Rousseff, embora os estudos financiados 

pelo BNDES para a expansão da produção de etanol tenham se realizado durante 

esse período, não houve a implementação de projetos. 
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A IMPORTANCIA DO MODELO DE ESTADO NA ANALISE DO PROCESSO DE 
METROPOLIZAÇÃO: UMA APROXIMAÇÃO 

 

Eixo temático 3: Localismo, nacionalismo, regionalismo e globalismo 

 

Paolo Andres Jimenez Oliveros1 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo estabelecer a importância de analisar o 

modelo de Estado de um país no estúdio dos fenômenos urbanos de suas cidades e 

suas dinâmicas urbano-regionais, particularmente, no que se refere a 

institucionalização do fenômeno de metropolização. Neste sentido, serão tidos como 

base de analise dois países localizados na América do Sul: o Brasil e a 

Colômbia.Países que, historicamente, foram o resultado dos interesses particulares 

das classes dominantes desde o mesmo momento de sua formação como Estados-

nação e que, na atualidade, apresentam problemáticas sócias e econômicas 

similares que têm como epicentro as cidades e o modo de vida urbano. 

Palavras chave: Modelos de Estado, Aglomerações urbanas, Metropolização. 

 

Resumen: Este artículo busca establecer la importancia de analizar el modelo de 

Estado de un país en el estudio de los fenómenos urbanos de sus ciudades y de sus 

dinámicas urbano-regionales, particularmente, en lo que se refiere a la 

instucionalizacion del fenómeno de metropolizacion. Para esto, serán analizados dos 

países localizados en América del Sur: Brasil y Colombia. Países que, 

históricamente, fueron el resultado de intereses particulares de las clases 

dominantes desde el mismo momento de su formación como Estados-nación y que, 
                                                        
1 Doutorando em geografia. Universidade Federal da Bahia. 
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actualmente, presentan problemáticas sociales y económicas similares que tienen 

como epicentro a las ciudades y el modo de vida urbano. 

Palabras clave: Modelos de Estado, aglomeraciones urbanas, Metropolizacion. 

 

Introdução  

O processo de consolidação do modelo capitalista tem sucedido 

concomitantemente ao nascimento, consolidação e enfraquecimento dos Estados 

como figura político-administrativa. 

Neste percurso histórico, o Estado Unitário surge com a Revolução francesa 

de 1789 que tinha, como objetivo ulterior,à liberdade e a igualdade de todos os 

cidadãos franceses terminando com o poder absoluto da monarquia e a classe 

burguesa.  

Na procura deste objetivo foi adotado um Estado Unitário centralizado política 

e administrativamente; um Estado que, teoricamente, seria mais próximo ao povo 

francês.  

Segundo Badia (1978) a centralização política está fundamentada na idéia de 

um interesse geral para toda a sociedade; um ideal que os governantes têm que 

respeitar através de uma regulamentação uniforme (no seu conteúdo), mas universal 

(na sua aplicação).  

Enquanto, na centralização administrativa, a execução das leis e a gestão dos 

serviços dependem exclusivamente do governo central e não em um grupo regional 

ou local. Neste sentido, na busca de unidade, o Estado Unitário tem uma única 

Constituição, um único órgão legislativo e um único sistema judiciário.  

Por sua vez, o Modelo de Estado Federal surge com a Revolução americana 

de 1776.  
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Um novo modelo de Estado implicitamente (mesmo quando não de maneira 

explicita) estabelecido na Constituição Norte-Americana de 1787, tendo em conta, 

como menciona Pelayo (1993) o fato de, até esse momento,só existir o modelo 

Unitário e o modelo Confederado, sendo o Estado Federal uma forma intermédia 

entre as duas anteriores.  

A aparentemente evidente dicotomia entre um modelo de Estado federal e um 

modelo de Estado Unitário tem sido questionada por formas misturadas de 

organização estatal na atualidade.A mudança continua da realidade contemporânea, 

na qual estão mergulhadas as nações, exige que a estrutura dos Estados também 

mude e seus modelos se adaptem. 

A análise da dicotomia entre o modelo Federal e o modelo Unitário de Estado 

tem perdido sua capacidade de explicar os múltiplos níveis nos sistemas de 

governo, sendo a dicotomia Federal-Unitário desafiada por desenvolvimentos 

políticos e novos arranjos institucionais (BALDI, 1999). 

Novos arranjos que fazem com que, na realidade globalizada do capitalismo 

econômico, o Estado se converta em um organismo com funções administrativas, 

redistributivas e repressivas que, com suas ações, preserva a ordem capitalista 

mundial.  

Nesta lógica, o Estado, como figura administrativa, tem a tarefa de 

estabelecer as políticas públicas de planejamento urbano-regional. 

Um planejamento no qual os governos locais (municipais) cumprem um papel 

decisivo, particularmente em países que, como o Brasil e a Colômbia, tem 

Constituições Políticas vigentes nas quais o papel do município tem se fortalecido 

em detrimento do papel do estado-membro (no caso brasileiro) e do departamento 

(no caso colombiano). 

A dicotomia entre o Estado Federal e o Estado Unitário 



 
 

 
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

438

Dentre os elementos constitutivos do Estado se contam o território (limites 

geográficos plenamente estabelecidos); o povo (ou nação, que conta com elementos 

históricos como a língua, as tradições e a religião como princípios formadores de 

identidade coletiva) e o poder, este último que pode ser entendido como poder 

político institucionalizado juridicamente.  

Segundo Badia (1978), o poder adota em todos os Estados uma estrutura 

interna que o caracteriza: pode ter uma estrutura com um centro de decisão político-

legislativa (o Estado Unitário); pode ter uma estrutura com múltiplos centros de 

decisão politico-legislativa (o Estado Federal); o pode ter uma estrutura com 

múltiplos centros de decisão política, mas com as regiões como centro de decisão 

legislativa (o Estado Regional). 

No que respeita ao Estado Federal, este pode ser definido como a forma de 

Estado na qual convivem pluralidade de ordenamentos constitucionais, mas 

subordinados a um ordenamento constitucional maior, no qual participam os órgãos 

dos ordenamentos menores (PRELOT, 1972).  

Um Estado que tem como princípios, a autonomia, na qual os estados 

membros da federação conservam seu sistema legislativo, administrativo e jurídico; 

e o principio de participação, que garante uma relação de colaboração e não de 

subordinação entre os órgãos federados. 

Ambos princípios procuram uma unidade (visão do país) dentro de uma 

diversidade (territorial e humana) respaldada por um pacto constitucional no qual se 

estabelece claramente a vontade das partes de se organizar federativamente e de 

dividir o poder entre os entes federados. 

O Estado Federal tem um caráter misto porque na sua estrutura tem aspectos 

unitários e federativos. Dentre os aspectos unitários se contam: uma personalidade 

internacional única, uma nacionalidade comum, um território único, e um 

ordenamento constitucional próprio (Constituição federal) que se impõe a todos os 

estados membros (BADIA, 1978). 
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Dentre os aspectos federativos se têm: a autonomia constitucional dos 

estados-membros que regula os campos administrativo, executivo e judiciário; a 

autonomia dos governantes dos estados-membros os quais não atuam como um 

funcionário sujeito a controle pelo governo central; e o fato das competências dos 

governos sub-nacionais não poder ser reduzidas sem o consentimento dos estados-

membros. 

Seguindo esta lógica, Abrucio (2006) menciona como diferença entre o 

Estado Unitário e o Estado Federado o fato da distribuição de poderes cumprir uma 

hierarquia existindo uma assimetria entre o governo central e as unidades sub-

nacionais. 

Dita assimetria sendo o resultado da distribuição real de poderes é do jogo 

constante de interesses entre diversos atores que faz com que o papel dos governos 

sub-nacionais não esteja estritamente estabelecido, mas imerso em um movimento 

centralização-descentralização ou, como menciona Baldi (1999), uma continuidade 

(Esquema 1). 

Esquema 1. Continuum centralismo-federalismo  

 

FONTE: BALDI, 1999. Modificado pelo autor 

 

O Modelo de Estado Federal brasileiro 

O federalismo como modelo de Estado assumido pelo Brasil desde a 

proclamação da República em 1889 procurava ser o embasamento que sustentara o 
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novo país,tendo em vista uma realidade na qual predominavam tanto as 

heterogeneidades (de tipo territorial, lingüística, étnica, socioeconômica, cultural e 

política) quanto a idéia que defendia a unidade na diversidade.  

Mas, o modelo de Estado não mudou o status quo existente desde o Império 

(OLIVEIRA, 1995): as oligarquias regionais e provinciais permaneciam. Este fato 

gerou um problema estrutural grave dentre o novo modelo, o qual não respondia aos 

interesses do povo, mas aos interesses econômicos de uma classe poderosa que 

instigou a independência do Brasil quando os seus interesses foram afetados no 

Império. 

Fiori (1995) mencionava três tipos de federalismo: um federalismo progressivo 

baseado no modelo norte-americano, um federalismo defensivo que tenta manter 

unido o território de países em processos de desintegração, e finalmente, um 

federalismo pragmático que obedece ao jogo de interesses imediatos e privados 

muito mais do que a um principio constitucional.  

O pragmatismo foi o fator que gerou a implementação (o melhor a 

manutenção) do modelo federativo na nova Republica e que ainda hoje é o eixo 

principal do Brasil. 

Atualmente o Brasil 2  conta com 169.799.170 milhões de habitantes, 27 

unidades federativas cada uma delas com Constituições (26 estados agrupados em 

5 regiões e o Distrito Federal de Brasília) cuja máxima autoridade é o governador e o 

órgão legislativo é a Asambleia Legislativa;e 5.561 municípios, com o prefeito como 

autoridade máxima e a Câmara de Vereadores como órgão legislativo. 

 

O Modelo de Estado Unitário colombiano 

O centralismo como modelo político-administrativo tem sido uma constante 

nos países da América Latina que foram colonizados e dominados pelo império 
                                                        
2 IBGE. Dados do ultimo censo realizado no ano de 2010.  
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espanhol (VELIZ, 1984), império que exerceu uma colonização de exploração que 

exigia o uso da violência na busca do controle total do território e onde o papel da 

igreja católica foi fundamental. 

Após a Independência da Espanha, as formas do relevo colombiano (a 

cordilheira dos Andes, as planícies costeiras e a floresta amazônica) têm tido um 

papel central na divisão político-administrativa do Estado, particularmente quando o 

federalismo tem sido a opção escolhida como modelo.  

Um modelo de Estado federalista que vinha do exemplo norte-americano e 

que produzia uma grande admiração dentro de uma elite que procurava um modelo 

de Estado sem um poder central que interferira com as estruturas sócias e 

econômicas estabelecidas.  

A criação e consolidação do Estado Colombiano teve que enfrentar desde o 

momento da independência do Reino da Espanha dois fatores: o primeiro, a 

carência da idéia de Nação no imaginário coletivo da população, e o segundo, o 

poder das elites nas províncias que tinham seus próprios interesses (OCAMPO, 

1984) produzindo profundas divisões nas idéias do modelo de Estado apropriado 

para o novo país. 

Na atualidade Colômbia tem 32 departamentos, cuja autoridade máxima é o 

governador com a assembléia departamental(os dois eleitos por voto direto para 

períodos de 4 anos) como ente de caráter normativo e de controle político; e 1102 

municípios3, com o prefeito como autoridade máxima e os conselhos municipais 

como ente de caráter normativo (eleitos também por voto direto para períodos de 4 

anos).   

 

Relação entre o modelo de estado e o estúdio de aglomerações urbanas 

                                                        
3 Departamento Nacional de Estatística, DANE. 
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A cidade é um produto social que se insere no âmbito da relação do homem 

com o meio (LENCIONI, 2008); como produto social tem sua origem na mente 

humana, no imaginário coletivo dos grupos sociais que a representam segundo seus 

interesses e experiências. 

Esta representação da cidade pode ser simbólica ou pode ser material 

(espacial) caracterizada pelo processo de urbanização do espaço; um processo no 

qual o Estado tem um papel fundamental no planejamento e na administração do 

espaço das cidades.   

Dito o anterior, toda cidade tem seus inícios na aglomeração de pessoas 

atraídas a um espaço determinado; um espaço que exerce atração por suas 

características atuais (físicas, econômicas), mas também pelas possibilidades 

futuras de seus habitantes se desenvolverem econômica e socialmente. 

O planejamento e a administração do espaço urbano, feito pelo Estado, fazem 

possível a existência de dita atração, constituindo as cidades em pólos de 

desenvolvimento regional e nacional com dinâmicas e modos de vida próprios de um 

espaço urbanizado. 

Tendo em vista o anterior, a urbanização como processo, não está mais 

restrito à cidade, ele vai além da aglomeração física de edificações e infra-

estruturas, de fixos e fluxos (LIMONAD, 2008); conformando outra unidade territorial 

de analise chamada de aglomeração urbana, que traz a idéia do espalhamento 

paulatino do espaço urbano (formas) e de uma dinâmica e vida urbana (conteúdo). 

Segundo Souza (2003), o conceito de aglomeração urbana se refere à 

formação de um mini sistema urbano a partir de duas ou mais cidades com vínculos 

fortes e que pode apresentar uma cidade com influência regional conformando, 

nesse caso, uma metrópole isto é: uma grande cidade (em termos populacionais e 

físicos) caracterizada por sua densidade demográfica e um alto grau de 

urbanização. 
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Esta polarização ao redor de uma cidade núcleo é responsável por fazer com 

que a aglomeração urbana se converta em uma aglomeração metropolitana cujas 

atividades e relações (sociais, econômicas e políticas) inter-aglomeração são mais 

complexas.  

Este aumento no nível de complexidade dos fenômenos urbanos faz-se com 

que a influencia ou centralidade exercida pela metrópole transcenda os limites da 

aglomeração chegando a ter uma influência no nível regional, nacional chegando 

incluso ao nível internacional. 

Nesta lógica, o processo de metropolização sendo um processo mais 

avançado do processo de urbanização que imprime ao território características 

metropolitanas, tendo em conta que as cidades médias e pequenas também passam 

por uma redefinição do padrão dos assentamentos humanos, resultando em 

processos de aglomeração. 

 

A Metropolização Institucional no contexto do Estado Federal brasileiro 

 

Com o intuito do Estado utilizar o fenômeno-processo de metropolização 

como instrumento de política territorial foi estabelecido um marco jurídico no Brasil 

que Moura et al (2003) chamam de Unidades Regionais Institucionalizadas que 

incluem, entre outras,às Regiões Metropolitanas (RM), as quais, ainda quando 

possam dar maior visibilidade aos “complexos espaços aglomerados”, carecem de 

uma gestão articulada que responda as disposições constitucionais.  

As primeiras regiões metropolitanas no Brasil foram instituídas pela Lei 

Complementar Federal nº 14/73 durante o período militar, a partir de um processo 

coordenado pelo governo central na contramão do arranjo federalista que, 

juridicamente, aponta para uma maior autonomia territorial.  
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A Constituição de 1988 ratificou o modelo Federal no Brasil, instituído com a 

proclamação da República em 1889, e devolveu aos estados a faculdade de 

instituição de regiões metropolitanas, mas este fato foi realizado sem uma 

demarcação de critérios mínimos para a definição de regiões metropolitanas o que 

gerou diversas distorções (SOARES 2013).  

Esta abertura chamada de estadualização da gestão metropolitana(COSTA; 

TSUKUMO, 2013) permitiu a existência de regiões metropolitanas sem metrópoles. 

 Fato que demonstra o uso inadequado do conceito de região metropolitana e 

também a impossibilidade do governo federal de reagir aos efeitos desse 

uso,gerando graves inconvenientes na formulação e implementação de políticas de 

caráter metropolitano (quando realmente a realidade não é metropolitana).   

Falta de clareza que, como menciona Moura et al (2006), não provêem da 

identificação do fato urbano na aglomeração, mas da natureza metropolitana ou não 

metropolitana desse fato. 

No ano 2015 foi aprovada pelo governo federal a Lei Nº 13.089 ou Estatuto da 

Metrópole que estabeleceu novos requisitos para a institucionalização de regiões 

metropolitanas (função dada pela Constituição aos estados da União) e também 

estabeleceu normas gerais para regular as funções realizadas nas regiões 

metropolitanas.  

A Lei impõe restrições na utilização desta figura administrativa ao esclarecer 

que uma região metropolitana só pode ser instituída em relação a uma aglomeração 

urbana que configure uma metrópole, tendo esta última uma influencia regional que 

abrange uma capital regional conforme os critérios do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). 

O Estatuto leva em conta a teoria de localidades centrais de Christaller (1933) 

procurando uma distribuição espacial de cidades medias ou com influencia regional 

de vital importância para o desenvolvimento sócio-econômico dentro do sistema 

urbano brasileiro evitando, desta maneira, um sistema urbano macrocéfalo.  
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A Metropolização Institucional no contexto do Estado Unitário colombiano 

Paralelamente ao processo de urbanização e industrialização (iniciado na 

década dos anos 1950) no final dos anos 1960 na Colômbia se estabeleceram 

reformas institucionais no intuito de mudar as relações do governo central com os 

territórios para dar conta dos processos de reconfiguração urbana (CARRIÓN, 

2009). 

Este fato impulsionou propostas de criação de instituições regionais para 

manejar os assuntos urbano-regionais. Tendo em conta isto, a Reforma 

Constitucional do ano de 1968mencionava a possibilidade de que dois ou mais 

municípios de um mesmo departamento (equivalente ao estado federado no Brasil), 

cujas relações tiveram características metropolitanas,puderam se constituir em 

Áreas Metropolitanas (equivalentes as regiões metropolitanas do Brasil). 

Dez anos depois, o Congresso da República promulgou a Lei 61 do ano de 

1978, na qual dava faculdade ao Presidente da República para regulamentar as 

Áreas Metropolitanas.  

No ano de 1979 se expede o Decreto Lei 3104 “Pelo qual se ditam regras 

para a organização e o funcionamento das Áreas Metropolitanas”4, o qual autorizava 

o funcionamento de Áreas Metropolitanas cujos pólos centrais foram os municípios 

de Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga e Pereira. 

A Constituição de 1991 ratifica o reconhecimento jurídico das Áreas 

Metropolitanas e sua função de coordenar o desenvolvimento harmônico do território 

sob sua jurisdição e, no ano de 1994, se promulgou a Lei Orgânica das Áreas 

Metropolitanas (Lei 128) que estabeleceu as referidas escalas territoriais de gestão. 

No ano de 2011 foi aprovada a Lei 1454 (ou Lei Orgânica de Ordenamento 

Territorial) que estabeleceu as Regiões Administrativas e de Planificação 
                                                        
4 “Por el cual se dictan normas para la organización y funcionamiento de las Areas Metropolitanas” 
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(conhecidas como RAP e conformadas por dois o mais departamentos) como 

organismos que promovem o desenvolvimento econômico e as Regiões de 

Planejamento e Gestão (que tem funções de execução de recursos).  

Contudo, a região não foi definida como entidade territorial de gestão o que 

impede o avanço há um modelo regional de Estado (JIMENEZ, 2012) e também não 

planeja a supressão do departamento como entidade territorial, mas seu 

fortalecimento e modernização.  

É preciso salientar o fato de que depois de vinte anos de promulgação da 

Constituição de 1991 e depois de dezoito projetos de Lei, o Congresso Nacional 

(Câmara e Senado) aprovou uma Lei Orgânica de Ordenamento Territorial que não 

resolve as ambigüidades em matéria de ordenamento territorial presentes na Carta 

Política de 1991. 

A Área Metropolitana na Colômbia, na atualidade, é uma escala territorial de 

gestão que não tem as ferramentas suficientes para se estabelecer como a escala 

de gestão por excelência no planejamento do país. Este fato faz com que esta figura 

seja monopolizada pela cidade núcleo sem representatividade dos interesses das 

cidades subordinadas.  

Esta falta de autonomia e prioridade governamentais sobre as Áreas 

Metropolitanas na Colômbia faz com que se convertam em instâncias burocráticas, 

institucionalmente fracas e com pouco reconhecimento nos âmbitos locais e 

regionais (CARRIÓN, 2009), o que gera uma escassa ou nula cultura metropolitana. 

Esta situação é resultante do processo de descentralização administrativa do 

país dos anos 1980 no qual o município se constituiu no principal ente territorial em 

detrimento da escala regional e metropolitana, fato que enfraqueceu o papel dos 

departamentos e não permitiu a criação de outras figuras de administração regional.  

Considerações finais 
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É interessante salientar os seguintes fatos depois desta breve analise da 

institucionalização de dinâmicas metropolitanas no Brasil e na Colômbia. 

A análise da história da consolidação dos modelos de Estado do Brasil e da 

Colômbia mostra claramente a existência de formas de Estado que misturam a 

descentralização e a centralização nas funções políticas, administrativas e fiscais 

dos governos sub-nacionais e do governo central. 

No Brasil os estados podem constituir regiões metropolitanas fruto da 

autonomia própria do modelo Federal brasileiro o que lhes permite ter suas próprias 

Constituições. 

Na Colômbia os departamentos não podem constituir Áreas Metropolitanas e 

as condições para seu reconhecimento institucional vêm diretamente do governo 

central. 

Isto faz com que o Brasil tenha mais de sessenta regiões metropolitanas 

constituídas (independentemente se realmente existe uma realidade metropolitana 

que justifique sua criação), enquanto que a Colômbia tem somente seis Áreas 

Metropolitanas reconhecidas juridicamente. 

No caso do Brasil a Lei Nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015 (o Estatuto da 

Metrópole) estabelece fundamentos gerais sobre os critérios e as atribuições das 

regiões metropolitanas; no caso da Colômbia a Lei 1625 de 29 de Abril de 2013 

procura ser mais explicativa quanto às funções (coordenação do desenvolvimento 

econômico e execução de obras de infraestrutura) e a administração das Áreas 

Metropolitanas. 

Este fato mostra claramente a necessidade nos dos países de estabelecer 

regras gerais (advindas do governo central) em matéria de metropolização 

institucional no intuito de fazer com que a criação de regiões metropolitanas seja 

produto de uma realidade metropolitana e não de interesses das classes políticas 

regionais. 
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As grandes aglomerações urbanas ou metrópoles continuam, no modelo 

capitalista e de produção flexível vigente, exercendo um papel importante como 

fontes de desenvolvimento econômico e social.  

Este fato faz com que, no intuito de entender o fenômeno-processo de 

metropolização, seja imprescindível a análise dos modelos de Estado dos países e a 

maneira como esses modelos repercutem nas políticas urbano-regionais e no papel 

dos governos sub-nacionais. 
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Resumo: A cooperação brasileira com o continente africano insere-se dentro de 

uma estratégia de política externa que obteve maior ênfase no Governo Lula (2003-

2010). Desde então, a diretriz da cooperação Sul-Sul brasileira identifica a África 

como destino prioritário da projeção internacional. Através da cooperação técnica, o 

Brasil expande-se territorialmente na África para além de linhas diplomáticas e 

comerciais, ampliando seu conhecimento compartilhado em áreas de expertise 

nacional, como a agrícola, em saúde e desenvolvimento social. Dada às dimensões 

do continente, a África Meridional é recorte relevante, por apresentar uma geografia 

estratégica do Atlântico Sul, e evidenciar Angola e Moçambique como principais 

parceiros lusófonos em cooperação técnica. 

 

Palavras-chave: Relações Brasil-África, Política Externa, Cooperação Técnica 

Internacional 

                                                        
1 Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa que conta do apoio financeiro do CNPq através 
do Edital Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - 2014 e no apoio a cessão de para Bolsa de 
Iniciação Científica. 
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Resumen: Cooperación de Brasil con el continente africano se en marca dentro de 

una estrategia de política exterior que recibe mayor énfasis en el gobierno de Lula 

(2003-2010). Desde entonces, la política de cooperación Sur-Sur brasileña identifica 

la África como prioridad en suproyección internacional. Mediante la cooperación 

técnica, el Brasil se expande territorialmente en África además de líneas 

diplomáticas y comerciales, ampliando sus conocimientos compartidos en áreas de 

competencia nacional, tales como agricultura, salud y desarrollo social. Dado el 

tamaño del continente, Sudáfrica es corte presentando una geografía estratégica del 

Atlántico Sur, y destacar Angola y Mozambique como en socios de la cooperación 

técnica. 

 

Palabras clave: Las Relaciones Brasil-África; Política Exterior; coperacción técnica 

Intenacional 

 

Considerações Iniciais 

A Cooperação Internacional para o Desenvolvimento vem sendo parte da 

agenda internacional de relações dos países do Sul e do Norte global desde meados 

do século passado, principalmente dentro do contexto de promoção do 

desenvolvimento durante a Guerra Fria. Diferente de uma agenda de segurança que 

se dava em torno do eixo Leste-Oeste, o eixo Norte-Sul incorpora o papel de 

transferir técnicas e transações comerciais. 

 Todavia, desde a conferência de Bandung em abril de 1955, iniciativas 

voltadas para associativismo entre países no dito terceiro mundo entram em 

contrapelo a propostas de uma relação Norte-Sul (KRASNER, 1985). Assim As 

relações Sul-Sul, constituem como um processo alternativo de cooperação social, 

econômica e técnica para estes países. O Brasil se engaja, desde a década de 

1960, num eixo hemisférico de cooperação internacional junto com países de outras 

regiões do sul global, como Ásia, África e América Latina. (MILANI; DUARTE, 2015), 
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todavia no último 10 anos intensificou suas relações com o continente Africano 

(ROCHA, 2014).  

Todavia, esse campo da cooperação técnica, quando interpretado em sua 

lógica espacial, revela continuidades e descontinuidades que necessitam ser 

exploradas. Neste sentido, o presente trabalho buscará apresentar o debate acerca 

da cooperação técnica Internacional, dando as relações entre o Brasil e a África nos 

últimos dez anos. Damos ênfase a porção meridional do continente africano, a partir 

de uma cartografia dos projetos de cooperação2. 

 

Sobre a Cooperação Técnica Internacional para o Desenvolvimento. 

Diferente de outros temas internacionais sobre cooperação – como meio 

ambiente, comércio, direitos humanos e etc. -, o tema do desenvolvimento não é, 

nem nunca foi dotado de uma institucionalização em torno de organizações formais, 

com formas jurídicas vinculantes globais. Diante disso, cabe explicitar que a 

ausência de uma organização formal a respeito da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento se dá apenas em âmbito global. No âmbito dos países do Norte, 

ou países desenvolvidos, existe a Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico desde 1948, que dedica uma de suas repartições ao Comitê de Ajuda ao 

Desenvolvimento – CAD. A organização compõe-se de mais de 30 países membros 

que se enquadram nos modelos de cooperação Norte-Sul, porém não atingem os 

países promotores de cooperação Sul-Sul, como o Brasil. 

Neste sentido, o Brasil assume a Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento para dentro de sua agenda de política externa, incorporada de 

caráter mais heterogêneo e reforçando a multilateralidade principalmente diante de 

instituições como a ONU. Ao escapar de um regime formal de cooperação 

internacional, juntamente com outros parceiros do sul global, a Cooperação Sul-Sul 

                                                        
2 Essa cartografia é feita com base nos dados da ABC (Agência Brasileira de Cooperação) sobre a 
cooperação do Brasil com os países africanos, realizada pelo LAGEPPE-UFRRJ. Indicamos que 
usamos aqui o Software Quantun Gis na elaboração dos mapas que serão apresentados. 
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ganha proeminência nas agendas internacionais de países em desenvolvimento. Na 

América Latina, Argentina e México se engajam junto ao Brasil como promotores de 

cooperação, assim como a África do Sul do outro lado do Atlântico, e China e Índia 

no continente asiático. Percebe-se que, ao comparar a visão do governo brasileiro e 

dos países do Norte a respeito da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento, o Brasil escolhe em criar uma definição própria para tal, 

mostrando que tudo está enquadrado dentro da própria política externa. Cria uma 

imagem desassociada da cooperação Norte-Sul.  

A inserção brasileira na cooperação internacional, refletida na forma de 

Cooperação Sul-Sul, pode ser, então, entendida como uma estratégia de política 

externa. Por mais que o discurso oficial “de diversos Estados defenda que as 

respectivas políticas de cooperação sejam solidaristas e livres de interesses” 

(MILANI, 2012; MCEWAN; MAWDSLEY, 2012), deve-se entende-las, dentro da 

máquina do Estado brasileiro, como uma política pública, pautada pela defesa do 

próprio interesse nacional. Nada disso esta desconecto do propósito brasileiro de 

criar “capital simbólico” a fim de fortalecer laços políticos, em especial com outros 

países do sul. Não só políticos, mas também econômicos e comercias, visando ate a 

internacionalização de suas empresas como parte dos interesses do capital privado.  

Isto pode ser refletido no grande interesse brasileiro nas últimas décadas na 

expansão se suas articulações para o continente africano. Projetado desde a 

expansão de embaixadas até do capital produtivas com inúmeras empresas em 

atuação no continente (ROCHA, 2014; GARCIA 2011). Neste sentido a política 

externa se revela um braço estratégico da expansão. A cooperação técnica tem se 

revelado um braço para essa projeção Brasileira na África. 

Um histórico da política externa Brasileira em relação a África. 

Numa linha cronológica ao longo da segunda metade do século XX, a década 

de 1960 é um marco na política externa brasileira, quando a PEI possibilitou ações 

internacionais por parte do Brasil direcionadas a interesses próprios dos países em 

desenvolvimento. Naquela ocasião, representou uma guinada diferenciada do 
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tradicional modelo Norte-Sul, onde por mais que não haja uma exclusão, o modelo 

Sul-Sul veio inaugurando alternativas (LEITE,2011).  

Nas décadas seguintes, de 1970 e 1980, as crises internacionais e o forte 

endividamento do “terceiro mundo” voltou os olhares políticos nacionais para 

questões internas, marcando uma certa lacuna no engajamento brasileiro para a 

Cooperação Internacional para o Desenvolvimento. 

A década de 1990 trouxe mudanças globais estruturais, e o próprio fim da 

Guerra Fria e do eixo Leste-Oeste faz com que a inserção geopolítica dos países 

pelo mundo também se modifique. O Brasil reaparece nas dinâmicas de poder e 

estreita relações com seus parceiros do sul global. Dentro de tal dinâmica, a década 

de 90, portanto, pode ser vista como um marco nas estratégias brasileiras de 

reinserção internacional. É isso que o Brasil vem fazendo dentro das relações sul-

sul, onde há um alinhamento de países emergentes que passam a projetar seu 

poder em âmbito regional e extra regional (PAUTASSO, 2010). Nesse momento, o 

Brasil se consolida como um país intermediário na geometria de poder mundial 

(LIMA, 2005), e ainda é, simultaneamente, um país que recebe e fornece 

cooperação internacional (MILANI, 2012).  

O fortalecimento desse novo modelo – cooperação Sul-Sul -  se dá a partir da 

virada do século XXI, com as semelhanças à PEI e claramente identificadas com o 

início do governo Lula em 2003. Há um impulso explícito às relações internacionais 

brasileiras com a África desde então: “Valorizaremos a cooperação no âmbito da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa3”, disse o chanceler Celso Amorim 

no discurso de posse do presidente em 2003.  

A reinvindicação de uma filiação histórica e cultura com a África– presentes e 

muitos discursos do presidente Luiz Inácio lua da Silva4 - reforçam uma diplomacia 

que busca suas bases numa perspectiva cultural, que reforça além dos laços da 
                                                        
3 Seis dos nove membros da CPLP estão no continente africano: Angola, Cabo Verde, Guiné- 
-Bissau, Guiné Equatorial Moçambique e São Tomé e Príncipe. Os demais membros são Brasil, 
Portugal e Timor-Leste. 
4 Ver os discursos de Luiz Inácio Lula da Silva disponíveis em <http://funag.gov.br/loja/download/505-
discursos_selecionados_lula.pdf> Data de acesso 15/08/2016. 
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escravidão um histórico colonial e “terceiro-mundista” quase similar as bases da 

conferência de Bandung. 

É expressivamente notável a presença brasileira substancialmente maior em 

Angola e Moçambique dentro do recorte territorial da África Meridional conforme 

desmontaremos a seguir, isto reforça a parte prioritária do discurso oficial do 

governo brasileiro5 de Cooperação para o Desenvolvimento Internacional é justifica-

la não apenas pelos seus interesses de desenvolvimento na cooperação econômica 

e de mercado, mas especialmente pela busca em “fortalecer um vínculo político com 

uma região do mundo à qual nos unem afinidades culturais e laços históricos”. 

A ABC, A cooperação Técnica Brasileira e um olhar para África Meridional 

Em primeiro lugar, destacamos que os dados sobre cooperação técnica que 

serão apresentados estão baseados nos dados disponibilizados pela ABC – Agência 

Brasileira de Cooperação. 

Agência Brasileira de Cooperação (ABC)6 que é vinculado ao Ministério de 

Relações Exteriores. Esta coordena e supervisiona os variados projetos brasileiros 

de cooperação técnica existente com outros países. Embora seja reconhecida a 

existência de cooperação internacional que pré-datam a agência, foi a partir do início 

de sua execução que se pôde observar um adensamento no engajamento a esse 

processo, com o estabelecimento de uma agenda oficial de cooperação técnica, 

configurando um expansionismo de pautas direcionadas para os países do Sul 

global, ou países em desenvolvimento.7’8 A ABC segue, então, como o braço oficial 

do governo brasileiro na propagação da cooperação técnica, reproduzindo um 
                                                        
5 O discurso oficial do Estado brasileiro para a cooperação internacional insere-se numa perspectiva 
acadêmica cunhada como parceiro do desenvolvimento, baseada no humanitarismo 
construtivista(FINGERMAN, 2014). 
6 Criada em 1987. Embora seja reconhecida a existência de cooperação internacional que pré-datam 
a agência, foi partir do início de sua execução que se pôde observar um adensamento no 
engajamento a esse processo, com o estabelecimento de uma agenda oficial de cooperação técnica 
Sul-Sul. 
7 Brasil. Ministério das Relações Exteriores. Agência Brasileira de Cooperação. Manual de Gestão da 
Cooperação Técnica Sul-Sul / Ministério das Relações Exteriores, Agência Brasileira de Cooperação. 
Brasília, Ministério das Relações Exteriores, 2013. 
8 Para definições oficiais do governo brasileiro a respeito de Cooperação Técnica e Cooperação Sul-
Sul, ver Manual de Gestão da Cooperação Técnica Sul-Sul, Brasil. 2013  
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discurso de políticos e diplomatas a respeito dos princípios que norteiam a 

cooperação pelo desenvolvimento.  

  “Os projetos coordenados pela ABC baseiam-se em 

princípios consagrados da política brasileira na área: cooperação 

estruturante, sem condicionalidades e sob demanda. São centrados 

na formação de recursos humanos, notadamente na ‘formação de 

formadores’, de modo a garantir sustentabilidade e a difusão do 

conhecimento compartilhado.9” 

 

Analisando a cooperação internacional sul-sul capitaneada pelo Brasil ao 

longo das duas últimas décadas, a África vem, então, como parceiro prioritário, 

reforçado pelo maior número de projetos   e atividades isoladas, no montante de 

253, e maior aporte financeiro que chegou a 19.844,882,00 US$ para execução dos 

mesmos em 2010 (ABC, 2014). No relatório de gestão da ABC 2000-2014, fica 

explícito o crescimento exponencial de investimentos na execução financeiras as 

ações no continente africano10. 

Tal prioridade concedida pelo Brasil ocorre de forma ampla e generalizada, 

não se restringe aos PALOPS e nem tampouco àqueles de maior peso econômico e 

político. Há destaque para um número de 37 embaixadas por todo o continente, 

também sendo Brasília a capital latino-americana com maior número de embaixadas 

africanas. (FERREIRA, 2016) 

Muito autores, indicam que o Brasil protagoniza papéis importantes nas áreas 

de suas expertises nacionais: agricultura, saúde e desenvolvimento social – marco 

do governo Lula. É interessante a observação de Milani (2012) de que o paísse 

dotou de um caráter respeitoso para com os seus parceiros, assumindo um papel 

reagente a pedidos de cooperação pelo critério de demand driven. Certamente, as 

                                                        
9  Ver em <www.abc.gov.br> 
10  Ver os dados na tabela  <http://www.abc.gov.br/Content/ABC/imagens/africa_financeiro.png> data do 
acesso 15/08/2016. 
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relações de cooperação com os países africanos não são oferecidas apenas como 

uma ferramenta estratégica nacional brasileira, mas também fazem parte de 

estratégias nacionais por parte destes países em prol de sua reconstrução como 

nações globais.  Assim, destacamos que essas áreas ganham maior projeção 

exponencial na cooperação técnica na África, sendo que no relatório de gestão da 

ABC de 2000-2014, Agricultura, Saúde e Educação ganham maior projeção. 

 

Gráfico I - Segmento de cooperação com África– ABC relatório 2000-
2014 

 

Fonte: ABC, 2014.Disponível em 

<http://www.abc.gov.br/Gestao/AfricaSegmentoCooperacao> Data do Acesso 

16/08/2016 

 

Dentro dos seguimentos da cooperação técnica, a ABC permite a 

identificação de mais de 150 projetos contabilizados em Moçambique, maior 

receptor de ajuda brasileira no continente, e mais de 70 em Angola [ ver mapa 1] 
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Mapa 1 – Número Total de Projetos e atividades isoladas da Cooperação 
técnica na África Meridional 

 

Organizado pelo LAGEPPE/UFRRJ – Apoio financeiro do CNPq. 

 

O mapa do número total de projetos e atividades isoladas na África Meridional 

permite visualiza tendências em ações o Continente. Em primeiro lugar destaca-se o 

papel estratégico com a presença de grandes parceiros e de um expoente do 

mercado dos países emergentes, a África do Sul. Destaca-se aqui que a África do 

Sul possui apenas 7 ações, sendo que quatro delas destinadas a área da 

agricultura. Isto destaca o potencial tecnológico Brasileiro neste setor e sua 

possibilidade projeção para países emergentes do Hemisfério Sul. Reforçando a 

teoria Meridionalista de André Martin (SILVESTRE, 2014). 
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Conforme escrito anteriormente, se torna visível o maior número de projetos 

em países de língua portuguesa – Angola e Moçambique.Nesses dois países estão 

presentes os variados setores técnicos exportados pelo Brasil, com grande destaque 

para agricultura e Educação [ver mapas 2]. Além disso, reforça-se a territorialidade 

dos projetos de cooperação técnica no âmbito dos PALOP – o que inclui Cabo Verde 

e Guiné Bissau [que não estão na África Meridional] mas que o Brasil contribui para 

a estabilidade política do país por meio de projetos que contemplam o fortalecimento 

de suas instituições democráticas, como nas áreas eleitoral, legislativa e segurança. 

(FERREIRA, 2016) 

Mapa 2- projetos e atividades isoladas na África na Área da educação. 

Organizado pelo LAGEPPE/UFRRJ – Apoio financeiro do CNPq. 

 

O mapa 2 – sobre os projetos na área da educação reforçam o papel da 

África meridional, na figura de Angola e Moçambique, na execução projetos e 
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atividades isoladas. Além de agricultura e saúde, as áreas de tecnologia, indústria e 

defesa também são fortíssimas, jogando o holofote para dois países que tornam o 

recorte territorial da África Meridional extremamente estratégico: Namíbia e África do 

Sul.  

A Namíbia abriga a maior quantidade de postos da Marinha do Brasil, o que 

não configura nenhuma surpresa devido a posição do país pela costa do Atlântico 

Sul, área prioritária da ZOPACAS. Além desta dimensão estratégica da Namíbia, o 

Brasil se projeta sua hegemonia, na área das tecnologias sociais com atuação nas 

áreas do desenvolvimento Urbano – que conta com um subprojeto de duas 

atividades isoladas - e Administração Pública – com uma atividade isolada; ambas 

se desenvolvem com o apoio da Caixa econômica Federal como entidade parceira. 

Já projeção sobre a Zâmbia, com cerca de 12 ações, destacamos a papel na 

área da Saúde, com destaque para ações de doenças tropicais e combate a HIV que 

conta com atuação do Ministério da Saúde e de Universidade como UFV 

(universidade Federal de Viçosa). O mesmo se reflete para Botsuana e Malawi onde 

predominam as cooperações técnicas na área da Saúde. 

Por fim, destaca-se também, o papel cultural por exemplo com a presença do 

ministério dos esportes em atuação na África meridional na cooperação para difusão 

do Futebol no país – o que reforça, de certa forma uma hegemonia cultura do país. 

 

Considerações Finais. 

A cooperação técnica internacional pode ser vista como uma dimensão para o 

desenvolvimento social e econômico dos povos, mas também pode ser vista como 

uma alternativa de poder. Uma vez que países emergentes como o Brasil podem 

projetar sua hegemonia tecnológica para países com menor desenvolvimento em 

tecnologias sociais como Saúde, educação e Agricultura. 
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A projeção brasileira nos últimos vinte anos para o continente africano permite 

observa esta dimensão, onde o Brasil se mostra relevante em suas tecnologias e faz 

uma política Sul-Sul, meridionalista, para avançar com suas projeções hegemônicas.  

A África Meridional, serve como um importante modelo para observa o papel 

que o país possui nas tecnologias sociais e permite produzir alternativas de 

desenvolvimento com casos de sucesso, muito embora relações desiguais se 

estabeleçam. Ademais, cabe destacar que o caso específico desta parte da África se 

consolida porque os setores de mineração e construção civil em execução com forte 

apelo do capital financeiro nacional – seja com aporte do BNDES seja pela presença 

de empresas nacionais que ganharam espaço principalmente em Moçambique.  

No mais, existe a necessidade de reforçar os estudos no âmbito da geografia 

sobre esta cooperação técnica Brasileira e seu mapeamento para todo o continente 

africano. 
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A PRESENÇA DOS INVESTIMENTOS CHINESES NO PROCESSO DE 
REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL FLUMINENSE 

 

Eixo Temático 3: Localismo, Nacionalismo, Regionalismo e Globalismo 

 

Thiago Jeremias Baptista1 

 

Resumo: O estado do Rio de Janeiro, a partir da década de 1990, assistiu a uma 

reestruturação territorial caracterizada pela interiorização econômica e 

reconfiguração de suas economias regionais em decorrência da dispersão das 

atividades produtivas e da recepção de investimentos nacionais e internacionais. 

Considerando esse processo, o artigo põe em tela o influxo de US$ 18,8 bilhões sob 

a forma de investimentos externos diretos chineses entre os anos 2010-2013 no 

território fluminense. A problematização da inserção do capital sínico neste território 

é conduzida pela pesquisa quali-quantitativa, identificando a concentração desses 

investimentos nos setores de energia e siderúrgico, às principais empresas estatais 

chinesas e sua espacialização.  

Palavras-chave: Território fluminense. Investimentos Chineses. Reestruturação 

territorial. 

 

Resumen: El estado de Rio de Janeiro, a partir de la década de 1990 fue testigo de 

un reordenamiento territorial caracterizado por la internalización económica y 

reconfiguración de sus economías regionales debido a la dispersión de las 

                                                        
1  Bacharel e licenciado em Geografia pela UERJ, especialista em História das Relações 
Internacionais pelo CEHRI/UERJ, pós-graduado em Dinâmicas Urbano-Ambientais e Gestão do 
Território pela FFP/UERJ, mestre em Geografia pelo PPGEO/UERJ e doutorando em Geografia pelo 
PPG/PUC-Rio. 
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actividades de producción y recepción de las inversiones nacionales e 

internacionales. Teniendo en cuenta este proceso, el artículo destaca el flujo de 

entrada de US $ 18,8 mil millones en concepto de inversión extranjera directa de 

China entre los años 2010-2013 en el territorio de Rio de Janeiro. La problemática 

de la inserción del capital sínico en este territorio se lleva a cabo por la investigación 

cualitativa y cuantitativa, la identificando  la concentración de estas inversiones en 

los sectores de energía y acero, a las grandes empresas de propiedad estatal de 

China y su distribución espacial. 

  

Palabras clave: Territorio del Rio de Janeiro. Las inversiones chinas. 

Reordenamiento territorial. 

  

Introdução 

 

O artigo2 em tela aborda o processo de reestruturação territorial fluminense a 

partir da década de 1990, bem como a expansão dos investimentos externos diretos 

(IED) da República Popular da China nos países em desenvolvimento, elencando a 

inserção do Brasil nesse processo e tendo como sua principal contribuição à 

identificação do influxo desses investimentos no estado do Rio de Janeiro entre 

2010-2013. Para compreender se o influxo do capital sínico no território fluminense 

conforma uma nova territorialidade no seu processo de reestruturação territorial, 

resgatamos na primeira seção a trajetória econômica do supracitado estado ao 

longo do século XX, evidenciando a perda de centralidade econômica no decorrer do 

recorte temporal 1930-1980, assim como o processo de reestruturação territorial 

fluminense decorrente da interiorização econômica que ocorreu a partir da década 

de 1990.  

                                                        
2 É um dos produtos da dissertação do curso de mestrado, realizado junto ao Programa de Pós-
Graduação em Geografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGEO/UERJ) entre 2014-
2016 e sob a orientação do Prof. Dr. Glaucio José Marafon. 
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Na segunda seção consideramos a projeção da República Popular da 

China à condição de investidor internacional, para na terceira seção, relacionarmos 

o ingresso e a distribuição espacial dos investimentos chineses no estado do Rio de 

Janeiro, entre 2010-2013, com o processo de reestruturação territorial fluminense e 

em seguida tecemos as considerações finais do trabalho.  

 

A Inserção dos Investimentos Chineses no Processo de Reestruturação 

Territorial Fluminense 

 

O recorte espacial que atualmente compreende o território fluminense foi 

caracterizado, durante o século XX, pela perda de centralidade política (1960) e 

econômica (1930-1980)3. Acerca da perda de centralidade econômica os trabalhos 

de Melo (2001), Melo & Araújo (2014) e Silva (2012) elencam o período de 1930-

1980, respectivamente, sob o prisma do esvaziamento econômico ou das perdas 

relativas, denotando uma conjuntura econômica involutiva que além de abarcar a 

perda de centralidade mencionada evidenciam a redução da participação do estado 

do Rio de Janeiro na produção industrial do país e no PIB nacional.  

O estado do Rio de Janeiro, portanto, teve que aguardar a década de 1990 

para assistir um conjunto de mudanças em suas bases produtivas e a superação da 

trajetória de estagnação, para reverter sua perda de importância na economia 

nacional após a fase de esvaziamento econômico e/ou de perdas relativas (1930-

1980), o que conduziu o território a sua reestruturação. A reestruturação pode ser 

compreendida pela noção de ruptura nas tendências seculares e um processo de 

modificação estrutural expressiva em um espaço material em direção a uma ordem e 

a uma configuração significativamente diferente na vida social, econômica e política 

(SOJA, 1993; SANTOS, 2008; SOUZA, 2013).  

                                                        
3 A perda da centralidade política foi cristalizada com a transferência do Distrito Federal para Brasília 
em 1960, enquanto que a perda de centralidade econômica decorreu da trajetória de degradação 
vivenciada pela economia fluminense, sobretudo, em função da ascensão paulistana como centro 
dinâmico da economia nacional. 
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No caso do estado do Rio de Janeiro, a reestruturação territorial 

caracteriza-se a partir da década de 1990, pela retomada na instalação de novas 

atividades produtivas e a emergência de uma conjuntura econômica liderada pelo 

interior fluminense. Conformando “um território em mudanças” e com efeito pouco 

visível no espaço metropolitano, uma nova economia regional se constituía a partir 

do interior do território, sendo marcada por uma trajetória de retomada de seu 

crescimento econômico (OLIVEIRA, 2012). A partir daquela década o PIB 

fluminense manteve-se crescente, saltando de R$ 78,9 milhões em 1995, para R$ 

626,3 milhões em 2013, contribuindo para a ampliação da participação do estado na 

economia nacional de 11% em 1995, para aproximadamente 12% em 2012. 

Apresentando ainda em 2013, uma participação um pouco superior à contribuição 

apresentada na metade dos anos 1990.  

Convergindo com as considerações de Oliveira (2008) e Silva (2012), não 

consideramos a reestruturação territorial apenas pelo prisma da trajetória de 

crescimento econômico do PIB fluminense, mas pelas modificações nas estruturas 

econômicas regionais. Oliveira (2008) compreende a reestruturação produtiva do 

território fluminense a partir da superação da crise de um modelo de industrialização 

centrado na cidade do Rio de Janeiro e seu entorno e consequente dispersão das 

atividades produtivas para fora da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

destacando em seu estudo as reconfigurações das regiões do Médio Vale do 

Paraíba – metal-mecânico, sídero-metalúrgico e automobilístico – e do Norte 

Fluminense – onde a indústria extrativa-petrolífera e as atividades de suporte a esse 

setor se destacam 4 . Silva (2012) ao assinalar que esse processo decorre da 

alteração daquele padrão de esvaziamento ou de perdas relativas para uma 

retomada da atividade econômica estadual comandada pela indústria destaca 

especialmente, a indústria extrativa petrolífera e também alguns setores da indústria 

de transformação no processo de desconcentração da produção industrial 

fluminense, contribuindo para a conformação de dois padrões de desenvolvimento 

                                                        
4 Para o autor, o marco desse processo foi “o ano de 1994, quando teve início a extração de petróleo 
em escala comercial nas grandes jazidas da Bacia de Campos, no norte do estado, e o anúncio da 
instalação da indústria automobilística com a montadora de caminhões da Volkswagen, na região do 
Médio Paraíba” (OLIVEIRA, F. 2012, p. 136).  
 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 
Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

469
industrial do interior, como: i) a especialização na produção petrolífera no Norte 

Fluminense e ii) a especialização na produção manufatureira do Sul Fluminense.  

Como efeito dessas mudanças estruturais, as regiões de governo que 

compõem o recorte espacial do interior fluminense ganham expressão dada 

instalação de novas atividades produtivas influindo na reversão do quadro de 

estagnação que perdurou até os anos 1980, iniciando um movimento de inversão da 

concentração de recursos, atividades produtivas, população e investimentos da 

Região Metropolitana em relação ao interior e estabelecendo, na passagem para o 

século XXI, um novo cenário econômico no território fluminense. Sendo este 

mantido, pela tendência de expansão econômica do interior fluminense, que salta de 

26% para 39% entre 2000-2012; em detrimento da retração da participação da 

Região Metropolitana no PIB do estado do Rio de Janeiro de 74% para 61% no 

mesmo período (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Estado do Rio de Janeiro: participação da RMRJ e interior fluminense 

no PIB (2000-2012) 

   

Fonte: FUNDAÇÃO CEPERJ. Disponível em: 

<http://www.ceperj.rj.gov.br/ceep/pib/pib.html>. Acesso em: 8 nov. 2015. – Gráfico 

elaborado pelo autor. 
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Diante do exposto, compreende-se que a reestruturação territorial 

fluminense caracteriza-se pela retomada do crescimento econômico estadual 

atrelado à reconfiguração econômica regional pela qual passou o interior do estado 

em função da reorientação dos investimentos no território em decorrência da 

implantação de novas atividades produtivas capazes de alterar aquela trajetória 

econômica decadente. Como implicação desse processo, o estado do Rio de 

Janeiro rompe o século XXI, cumprindo um novo papel no cenário econômico 

nacional, mantendo-se como a segunda maior economia entre as Unidades 

Federativas e diante de uma nova conjuntura econômica, destacou-se na carteira de 

investimentos industriais, logísticos e de serviços (TERRA et al, 2012). 

Embora tragam contribuições acerca da retomada do crescimento econômico 

do estado do Rio de Janeiro e evidenciem a reestruturação produtiva do território 

nas últimas duas décadas, os estudos que avaliam a trajetória econômica 

fluminense na passagem para o século XXI concedem pouca ênfase ao influxo dos 

investimentos chineses no território fluminense. No sentido de preencher essa 

lacuna, há que se destacar o processo de ingresso dos investimentos chineses no 

Brasil, entre 2007-2013, totalizando US$ 28,3 bilhões, assim como avaliar a inserção 

de US$ 18,8 bilhões deste tipo de investimento no território fluminense entre 2010-

2013.  

Sob o prisma da Geografia, consideramos esses investimentos como uma 

nova territorialidade, bem como novos atores no processo de reestruturação 

territorial fluminense, por se tratar de um grupo de empresas estatais chinesas que 

ao serem implantadas no território e atuando segundo a lógica do projeto estratégico 

nacional do capitalismo de estado oriental são conduzidas pelo interesse de controle 

de novas áreas e recursos para a manutenção das taxas de crescimento da 

República Popular da China. Problematizar o influxo desse tipo de capital no 

território nacional e fluminense nos exige compreender a abertura econômica e a 

projeção da República Popular da China como investidor internacional. 
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A Projeção da República Popular da China como Investidor Internacional  

A retomada econômica da República Popular da China resulta de uma 

trajetória de expansão material articulada por condições estruturais específicas e 

empreendendo um esforço de planejamento estatal, quando foram realizadas 

medidas voltadas a expansão econômica principalmente pela via da industrialização 

(RIBEIRO, 2013). A partir da última década, quando o país entrou em um ciclo de 

expansão baseado nos investimentos em infraestrutura e na indústria pesada e as 

suas reservas de fontes minerais aproximaram-se do limite (RIBEIRO, 2013), a 

China como forma de solucionar as suas demandas, vem direcionando seus 

investimentos externos diretos em distintas regiões e promovendo a atuação de 

empresas estatais além de suas fronteiras na busca desses recursos em diferentes 

territórios.  

Antes de voltarmos à atenção do artigo para os investimentos diretos 

chineses no exterior devemos considerar que o país asiático teve que aguardar o 

final da década de 1970, para realizar a abertura do território ao influxo de capitais 

estrangeiros. Portanto, foi como resultado das reformas realizadas pelo governo 

Deng Xiaoping e da abertura do território chinês ao capital estrangeiro, que o influxo 

de IED na China manteve-se crescente entre aquela década e o início do século 

XXI, saltando na recepção de investimentos estrangeiros, de US$ 1,4 bilhão em 

1984 para US$ 37,5 bilhões em 1995, e atingindo US$ 111,7 bilhões em 2012.  

Não se mantendo apenas como país recipiendário de IED, a China, ampliou 

sua participação no estoque e nos fluxos de investimentos no mundo e apresentou 

trajetória ascensional na condição de investidor internacional 5 .  Embora a 

internacionalização dos investimentos chineses ocorresse desde 1979, foi somente 

a partir da década de 1990 que aquele país ampliou sua participação no fluxo e no 

estoque de IED no mundo (BUCKLEY et al, 2010; OLIVEIRA, A. 2012, CEBC, 2013; 

ALVES, 2014). Com efeito, o país asiático e atingiu US$ 531,9 bilhões em seus 

estoques de investimentos externos em 2012, chegando a US$ 116 bilhões em 

fluxos de investimento no exterior em 2014. 

                                                        
5 Esse processo motivou a realização de pesquisas, entre estas, tem-se as realizadas por Buckley et 
al (2010) , Ribeiro (2010; 2013), Ipea (2011), Oliveira, A. (2012), Cebc (2011; 2013) e Alves (2014).  
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A partir da estratégia Go Global, no início dos anos 2000, e da condução 

da República Popular da China à posição de investidor internacional, o país asiático 

aumentou sua influência político-econômica em diferentes regiões do mundo com 

assertividade e pragmatismo e ampliou sua presença não pela via da coação, mas 

pelas relações econômicas e pelo aumento de seus fluxos e estoques de 

investimentos em regiões constituídas por países em desenvolvimento e economias 

detentoras de recursos. Assim entre 2003-2012 os países que integram as regiões 

da Ásia e da América Latina e Caribe receberam os maiores volumes dos fluxos de 

investimentos externos diretos oriundos da China, onde a segunda maior economia 

mundial apresenta os maiores estoques de IED (Gráfico 2 e 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – República Popular da China: distribuição geográfica dos fluxos de 

investimentos externos diretos chineses, por regiões entre 2003-2012 (em US$ 

milhões) 
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Fonte: UNCTAD, s.d. Disponível em: < 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_CHN.pdf>. Acesso 

em 8 nov. 2015.  – Gráfico elaborado pelo autor. 

 

 

Gráfico 3 – República Popular da China: distribuição geográfica dos estoques de 

investimentos externos diretos chineses por regiões 2003-2012 (em US$ milhões) 
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Fonte: UNCTAD, s.d. Disponível em: < 

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/webdiaeia2014d3_CHN.pdf>. Acesso em 

8 nov. 2015.  – Gráfico elaborado pelo autor. 

 

Convergimos com Gonçalves (2010) quando aponta que a China passou a 

interagir com mais atores do sistema internacional e expandiu as relações bilaterais 

com um número maior de países, criando fortes laços de interdependência com 

países de todos os continentes, e com Ribeiro (2013) quando sinaliza que o governo 

chinês, através das empresas estatais, promove diversas abordagens em regiões 

que dispõem de amplos recursos naturais, como a África e a América Latina. Cujo 

interesse no acesso a recursos primários e energéticos motiva o estímulo à 

importação e expansão dos investimentos diretos em diversos países destas 

regiões. 

A presença chinesa na América Latina torna-se crescente, tanto pelo ingresso 

de produtos importados da China quanto pelo incremento dos investimentos durante 

o século XXI, o que permiti-nos convergir com Sutter (2010) quando aponta que 

aquela República Popular amplia o seu papel de atuação na região através de seus 

investimentos. Além da escala regional latino-americana, os investimentos chineses 
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inserem-se no território fluminense permitindo a atuação de projetos de empresas 

estatais em diferentes setores cuja avaliação é realizada na seção subsequente. 

 

 Os Investimentos Chineses no Território Fluminense no Século XXI 

Em 2010 ocorreu um significativo ingresso de IED chineses no Brasil dada 

confirmação de US$ 13,0 bilhões, que mesmo sucedido pelos US$ 8,0 bilhões em 

2011, US$ 3,4 bilhões em 2012 e US$ 3,2 bilhões em 2013, manteve-se superior ao 

período 2007-2009 – que somou US$ 549 milhões. Na região Sudeste, o estado do 

Rio de Janeiro destacou-se como um dos maiores receptores de capitais sínicos 

dado influxo de US$ 18,8 bilhões em investimentos chineses entre 2010-2013 

(Tabela 1).  

Tabela 1 – Investimentos chineses confirmados no território fluminense: 2010-2013 

Proj
eto 

An
o 

Empres
a 

Origem 

Valor em 
US$ 

Modo de 
Entrada 

Setor Estrutur
a de 

Propried

ade 

Determinant
e do 

Investimento 

1 201

0 

Sinope
c 

Repsol 

Brasil*  

7.109.000.0

00 

Fusões & 

Aquisiçõe

s (parcial) 

Energia 

(petróleo e 

gás) 

Central 

SOE 

Busca de 

Recursos 

 

2 201

0 

Sinoch
em 

Statoil 

ASA**  

3.070.000.0

00 

Fusões & 

Aquisiçõe

s (parcial) 

Energia 

(petróleo e 

gás) 

Central 

SOE 

Busca de 

Recursos 

 

3 201

0 

CR 
Zong-

shen*** 

 

20.000.000 Greenfiel

d 

Automotivo Privada Busca de 

Mercado 

4 201 Wuhan 3.500.000.0 Joint Siderurgia Central Busca de 
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0 Iron/Ste

ll 
Group 

Co. 

(Wisco) 

****  

 

00 Venture SOE Recursos 

 

5 201

1 

China 
Northe

m 
Railway 

*****  

 

200.000.00

0 

Fusões & 

Aquisiçõe

s 

(completa

) 

Ferroviário SOE Busca de 

Mercado 

6 201

1 

Sinope

c 

****** 

 

3.500.000.0

00 

Fusões & 

Aquisiçõe

s (parcial) 

Energia 

(Petróleo e 

Gás) 

Central 

SOE 

Busca de 

Recursos 

 

7 201

3 

CNPC e 
CNOOC 

******* 

 

1.500.000.0

00 

 

Fusões & 

Aquisiçõe

s (parcial) 

Energia 

(Petróleo e 

Gás) 

Central 

SOE 

Busca de 

Recursos 

 Tot
al 

 18.899.000.
000 
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* “Compra de 40% das operações brasileiras da empresa espanhola REPSOL” 

(OLIVEIRA, A. 2012, p. 209).  

** “Aquisição de 40% da exploração do Campo de petróleo offshore Peregrino (Bacia de 

Campos)” (OLIVEIRA, A. 2012, p.209).  

*** “Instalação de fábrica utilizando a marca KASINSKI” (OLIVEIRA, 2012, p. 210).  

**** “Instalação de siderúrgica, com 70% de participação da Wisco na joint venture  

(Porto do Açú - São João da Barra)” (OLIVEIRA, A. 2012, p. 210). 

***** “Fabricação de 34 trens para o Governo do Estado do Rio de Janeiro. O valor será 

investido na aquisição de maquinário e modernização de planta já existente. A previsão 

é alcançar 2.500 trabalhadores” (OLIVEIRA A, 2012, p. 211).  

****** “30% dos ativos da Galp no Brasil” (OLIVEIRA, A. 2012, p. 2011). 

******* “As empresas chinesas CNPC e CNOOC arremataram, em conjunto com a anglo-

holandesa Shell, a francesa Total e a brasileira Petrobras, a concessão para exploração 

de petróleo e gás no Campo de Libra, no pré-sal da Bacia de Campos” (CEBC, 2014, p. 

16).  

 

Fonte: OLIVEIRA, A. 2012 e CEBC 2013; 2014; 2015 – Tabela elaborada pelo autor. 

A análise da Tabela 1 viabiliza a identificação do volume de capital investido 

pela República Popular da China no território fluminense, as operações das 

empresas chinesas, assim como seus modos de entrada e setores de atuação. 

Quando se classifica os investimentos por determinante, identificamos que 99% ou o 

equivalente a US$ 18,6 bilhões em investimentos chineses tem a busca de recursos 

como determinante, sucedidos por uma parcela pouco representativa que 

compreende US$ 220 milhões cujo determinante é a busca de mercado (Gráfico 4).  
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Gráfico 4 – Distribuição dos investimentos chineses no território fluminense em 

US$ por determinantes entre 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OLIVEIRA, A. 2012 e CEBC, 2013; 2014; 2015 – Gráfico elaborado pelo 

autor. 

 

A análise por modo de entrada também viabiliza a avaliação das formas de 

ingresso desse capital no território fluminense, permitindo entender que os US$ 18,8 

bilhões investidos entre 2010-2013 compreendem 7 projetos implementados no 

território fluminense, cuja concentração está voltada ao setor de energia (petróleo e 

gás), que corresponde a 4 projetos; em detrimento dos setores ferroviário, 

siderúrgico e automotivo que correspondem a 1 projeto por setor.  

Quando o critério avaliado é o determinante do investimento por projeto, nota-

se que grande parte do volume de capital chinês direcionado ao estado se concentra 

no determinante busca de recursos, correspondendo assim a 5 projetos, enquanto 

que o determinante busca de mercado é contemplado por 2 projetos (1 projeto de 

US$ 200 milhões no setor ferroviário equivalente a 1% e 1 projeto de US$ 20 

milhões no setor automotivo equivalente a menos de 1%). 
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 Dos 5 projetos que visam  a busca por recursos apenas 1 é direcionado ao 

setor siderúrgico, compreendendo, portanto, US$ 3,5 bilhões e correspondendo a 

19% desses investimentos; enquanto os outros 4 projetos, além de representarem 

maior volume de capital, isto é, US$ 15,1 bilhões e corresponderem a 80%, 

concentram-se no setor de energia, destacadamente, no segmento petróleo e gás 

(Gráfico 5). 

Gráfico 5 – Distribuição dos investimentos chineses no território fluminense por 

setores entre 2010-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 
Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

480
 

Fonte: OLIVEIRA, A. 2012 e CEBC, 2013; 2014; 2015 – Gráfico elaborado pelo 

autor. 

Enquanto o Greenfield e o Joint-venture6 compreendem ao modo de entrada 

menos representativo, correspondendo, respectivamente, aos investimentos 

chineses em projetos nos setores automotivo e ferroviário; as Fusões e Aquisições 

correspondem ao modo de entrada predominante do capital sínico na economia 

fluminense, totalizando 5 projetos: 1 no setor siderúrgico e 4 no setor de energia, 

sendo um aspecto importante acerca dessa modalidade de inserção dos 

investimentos diz respeito a estrutura da propriedade.  

As fusões e aquisições identificadas foram efetuadas, predominantemente, 

por empresas estatais chinesas (Sinopec Repsol Brasil, Sinochem Statoil ASA, 

Sinopec, CNPC e CNOOC), tanto em volume do capital investido quanto em número 

de projetos. Isto subsidia nossas colocações acerca da presença chinesa no 

processo de reestruturação territorial fluminense como novas territorialidades, 

sobretudo, quando consideramos que o maior número de projetos constitui o 

montante do influxo do capital sínico no território coordenado principalmente pelas 

empresas estatais centrais chinesas (Central SOE) do setor de energia, que tem 

como determinante dos seus investimentos a busca por recursos, operando sob o 

modo de entrada fusões e aquisições.  

A espacialização dos investimentos chineses no território fluminense é 

evidenciada na Figura 1, cuja análise permite a identificação do Rio de Janeiro, São 

João da Barra, Três Rios e Sapucaia enquanto municípios receptores dos 

investimentos destinados ao estado do Rio de Janeiro entre 2010-2013.    

 

                                                        
6 “Tradicionalmente distinguem-se três diferentes modos de entrada de investimentos em um país: a) 
Fusões & Aquisições – compra total ou parcial de empresas situadas no país por um investidor 
estrangeiro, b) Joint Ventures – parcerias estratégicas entre empresas, que envolvem participação 
acionária das empresas na criação de uma nova empresa com uma finalidade específica e c) 
Greenfield – construção de instalações totalmente novas no país de destino por um investidor 
estrangeiro, que tem o controle total da construção e operação dos ativos” (CEBC, 2011 b, p. 23).  
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Figura 1 – Estado do Rio de Janeiro: municípios receptores de investimentos  

chineses 

 

Fonte: O autor, 2015. 

 

Considerações Finais 

 Diante do exposto compreende-se que após o processo de reestruturação 

territorial assistido pelo estado do Rio de Janeiro em decorrência da interiorização 

econômica e da dispersão dos investimentos pelo território resultante da instalação 

de novas atividades produtivas reconfigurando suas economias regionais, a 

participação chinesa nesse processo dá-se de maneira muito recente. Embora 

recente, o influxo dos investimentos externos diretos chineses no território 

fluminense compreenderam US$ 18,8 bilhões entre 2010-2013, apesar desses 

investimentos compreenderem setores como o siderúrgico, ferroviário e automotivo, 

nota-se a sua concentração em projetos cujo determinante é a busca por recursos, 



 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 
Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

482
especialmente, no setor de energia onde operam empresas estatais centrais 

chinesas. 
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Resumo: A Quinta do Mocho fica situada nos subúrbios de Lisboa e nunca foi 

considerada um bairro vantajoso: barracas, criminalidade, pobreza, onde a maior 

parte dos habitantes ou os seus progenitores são provenientes de Angola ou de 

outras ex-colónias Africanas. Os responsáveis da Câmara Municipal queriam e 

precisavam de mudar esta má reputação e segregação, e lançou o programa Loures 

Arte Pública. O objetivo deste projeto é mostrar a diversidade e inverter a 

discriminação do bairro, em visão mais amplia o que também pode levar à melhoria 

da auto-estima e da imagem da população local. Neste artigo tentarei revelar a 

relação entre criatividade urbana e identidade lusófona. 

Palavra chaves: arte urbana, identidade, lusofonia 

 

Resumen: La Quinta do Mocho se encuentra situada en los suburbios de Lisboa y 

nunca fue considerado un buen barrio: casas en material improvisado, delincuencia, 

pobreza, donde la mayor parte de los habitantes o sus padres vinieron de Angola o 

de otras ex-colonias Africanas. Los responsables de la Cámara Municipal querían y 

necesitaban cambiar esta mala reputación y la segregación, y lanzó el programa de 

Loures Arte Pública. El objetivo de este proyecto es mostrar la diversidad y revertir la 

discriminación del barrio, en aspecto más amplio lo que también puede llevar a la 
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mejora de la autoestima y la imagen de los ciudadanos. En esta presentación voy a 

tratar de revelar la relación entre creatividad urbana y la identidad lusófona.  

Palabra claves: arte urbano, identidad, lusófonia 

 

Introdução 

 Neste trabalho examino através a música de fado, como ponto de partida - 

que em termos de identidade nacional portuguesa é um formador principal disso, 

considerando a sua origem e estilo, tem uma história colonial, assim o passado, o 

mundo, a civilização e cultura lusófona,do que o Brasil é uma costa essencial e 

indispensável também – que novas formas, como a criatividade urbana poderia 

tornar parte da identidade nacional e lusófona em Lisboa, Portugal. Isto significa 

que, através de um projeto específico, mostro que a importância crescente da arte 

urbana ou arte da rua, que tem muitos aspetos paralelos com o fado, como tem a 

capacidade de integrar-se no sistema de símbolos de identidade nacional e 

influenciar o imagem feita dos moradores sobre a cidade.  

 Depois da revolução de 25 de April 1974, e assim com o fim de era colonial, 

com as imigrantes geralmente de países com a língua portuguesa, o 

multiculturalismo tornou se questão principal em Portugal, sobretudo na capital do 

país. Conforme isso a estratégia política e cultural de Portugal em termos de 

lusofonia, foi e é mesmo importante. Esse sistema é baseado numa língua e assim 

literatura comum, mas tem também uma extensão para outras formas de expressão 

como música, gastronomia, arquitetura, belas artes, cinema, dança, design, 

fotografia, teatro ou moda (SIEBER, 2002). Já durante a guerra colonial começaram 

as imigrações a Portugal, no entanto, tornou-se um país multicultural só depois de 

1986, com a adesão à Comunidade Europeia. Em seguida, tornou-se claro que os 

limites geográficos de Portugal significa Norte de África, a sua segurança da 

organização OTAN, as suas fronteiras económicas e políticas da Comunidade 

Europeia e anação de língua portuguesa identifica na a sua área cultural (SZILÁGYI, 

2009). 
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 De repente, o país, que costumava considere sua homogeneidade como uma 

garantia, da paz e da identidade nacional, tornou-se uma sociedade multicultural 

(BASTOS;BASTOS, 1999). Desde esse tempo a promoção o multiculturalismo e as 

culturas de ex colonias tornou-se questão principal. Na esse relação Hannerz (1990) 

argumenta que o cosmopolitismo não implica necessariamente uma competência 

multicultural e encoraja a hibridização cultural, particularmente quando promovida 

pelo Estado. 

 Nesse assunto, a Lusofonia tem uma visão ampliada, que é uma escala maior 

e mais complexa do que a linguagem comum e a literatura. Conforme Sieber (2002), 

a linguagem comum e as formas de expressões culturais afins ligam Portugal aos 

países de língua portuguesa. Lourenço (1998) aponta para a importância do espaço 

lusófono, que é um confronto mútuo que compartilha as mesmas portas lingüísticas, 

que moldaram imperativos especiais e afirmação de novas identidades. Almeida 

(2008) afirma o impacto de uma linguagem no pensamento cultural, que molda as 

redes e estabelecer a interação entre as pessoas que estão em diálogo nessa rede. 

 Para entender a estrutura social e política é importante estudar a produção e 

consumo de música, artes, dança, literatura e outras formas de expressão cultural, 

devido a estes meios usam uma linguagem especial e ajudam na criação de uma 

identidade comum, e são relacionados com a globalização, os legados do 

colonialismo e da marginalização, a sub-representação na política e a economia 

neoliberal, assim estabelecendo uma interação entre as políticas globais e locais. Ao 

organizar e coordenar imagens, sons e narrativas em torno dos temas-chave, os 

produtores culturais comentam e contribuem para a compreensão das realidades 

contemporâneas (ARENAS, 2001). 

 Sobre a importância da lusofonia em Portugal, Seiber (2002) salienta o fato 

de que depois de 1974 se tornou uma questão importante para promover o diálogo e 

a comunicação entre as culturas mundiais enfatizando um papel transcultural e 

meditativo, bem como um mundo de língua portuguesa mais amplo. Como um dos 

resultados disso, a CPLP nasceu, e organizações como o Instituto Camões, a 

Fundação Gulbenkian, o Museu Oriente promovem a cultura lusófona baseada na 
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língua portuguesa em todo o mundo. A CPLP foi criada por países lusófonos em 

1996 pelas ex-colónias de Portugal. Com a sua sede em Lisboa a organização tem 

como objectivo o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus 

membros. A cooperação é baseada numa história comum, tradições, língua, 

memória coletiva, compromisso político democrático, cuja história de então foi as 

colônias Portuguesas (CPLP).  

 Ao lado do nível político e institucional Lusofonia é mostradanas outras 

formas na cidade. Um bom exemplo foi o caso da EXPO em Lisboa, em 1998, 

organizada em torno da iconografia de Vasco da Gama e da idade dos 

descobrimentos Portugueses, para promover o papel de meditação no mundo de 

língua portuguesa. Além disso, além dos eventos culturais, surgiu na cidade um 

novo desenvolvimento urbano que focalizou o passado de Portugal nos seus papéis 

atuais e futuros nas emergentes economias européias e globais e nos intercâmbios 

entre a Europa, África e Ásia, sublinhando o papel da revelação cosmopolita e 

história de Lisboa (SIEBER, 2001). Conforme Klimt (2000) a europeização de 

Portugal deu origem a novas e essenciais identidades nacionais, regionais e locais. 

Segundo a Bodnar (1994, p. 76.), “como em Lisboa em 1998, o tema subjacente à 

maioria dos debates sobre a história não é realmente o passado, mas as 

distribuições do poder econômico e político na sociedade contemporânea.”  

 Como Sieber afirma (2001), de muitos anos os descobrimentos têm sido um 

tema na cultura, literatura e memória histórica portuguesa. Mesmo no Estado Novo 

de Salazar a missão civilizacional sempre foi enfatizado (SZILÁGYI, 2015). Em suas 

obras, o antropólogo brasileiro Gilberto Freyre (1940) enfatizou a teoria do luso-

tropicalismo, que manteve a imagem de que o colonialismo português era 

excepcional entre todas as variedades européias e até mesmo outras formas latinas. 

De acordo com essa teoria, o colonialismo português é ser igualitário, não-racista e 

não-explorador, e que esses traços eram visíveis na miscigenação aberta do Brasil 

entre europeus e africanos. 

 Durante os anos muitos criticaram a doutrina do luso tropicalismo. De acordo 

com Almeida (1991), a teoria é oferecida uma visão representando os seus 
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interesses do imperialismo. Bastos aponta (1998, p. 24.) para o fato que "a 

celebração de uma comunidade lusófona ... reencenou a nostalgia imperial". Como 

observa de Cruz (1992, p. 152) "o nacionalismo português mais moderno dos 

séculos XIX e XX foi um nacionalismo com profundas raízes coloniais". Souza 

(2008) defende a Lusofonia como novo luso tropicalismo, onde Portugal procura 

explorar as colônias. 

 

O fado, como particularidade nacional e lusófona 

 Para entender o contexto de ser português, a música do fado é um exemplo 

perfeito em termos de forma de expressão, pois contém os principais elementos 

características do espírito nacional. Assim inclui narrativas sobre os descobrimentos, 

alma nacional, elementos de lusofonia como música, história, sentido de saudade, 

nostalgia. É um fenômeno difícil de entender sem observar o contexto como nasceu. 

Suas rotas de origem não são necessariamente claras, uma é importante, que veio 

de classes mais baixas, originalmente como uma dança do Brasil através de 

escravos africanos e cantada e tocada por porrs, e mais tarde tornou-se o 

Patrimônio Cultural Intangível do Mundo pela UNESCO em 2011. Fado é uma das 

mais importantes representações da identidade nacional de Portugal, “o sentimento 

tido como específico dos portugueses - a saudade - e a cançâo já então 

representada como nacional - o fado - surgem aqui acompanhadas pelo bacalhau. “ 

(SOBRAL; RODRIGUES, 2013, p. 620.)  

 A primeira fonte referia-se ao fado como uma dança do Brasil com raízes 

africanas é o livro de Balbi (1822) sobre Portugal e as suas colônias, de ponto de 

vista geográfica, demográfica, social, econômico, política, institucional e cultural. 

Embora como Nery (2004, p. 38.) se refere „este Fado dançado no Brasil colonial 

está longe ainda de ser o Fado português, apesar de construir inequivocamente o 

núcleo duro da sua origem”. 

 No século XVIII, ao contrário das tendências européias, o poder português 

(coroa e igreja) proíbe as inovações iluminadas vindas da França. Como resultado 
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disto, era limitado, onde essas novas danças devem ser mostradas.  Assim, os 

lugares de classes baixos da cidade Lisboa, onde a marginalidade de uma grande 

urbe moderna concentrada, bordéis, tascas e tavernas dos bairros populares 

tornaram-se locais de encontro, que são caracterizados por um ambiente diverso e 

boêmio, com dança e música. Através os anos Fado tornou-se uma nova realidade 

de música popular urbana portuguesa, que foi institutionado (por exemplo Museu do 

Fado ou Radio Amalia) e aparece no símbolos das identidades Portuguesas (NERY, 

2004).As mensagens e as narrativas de fado eram suficientemente fortes para 

serem institulizadas nos anos 50 na regime de Salazar, e fazem parte do “Três F” 

como "Futebol, Fado e Fátima". Nesse tempo a cantora mais conhecida, Amália e o 

fado tornaram-se símbolos da identidade nacional. No entanto, o regime não usou o 

fado como ferramenta de propaganda. Em vez disso, a popularidade do fado se 

tornara tão forte que o governo decidira fazer da música uma parte da imagem 

nacional consagrada. Através da censura, Salazar assegurou que não contradizia a 

noção de progresso do regime. Ao promover a "pobre mas feliz" imagem dos 

fadistas de Lisboa e dos degradados bairros populares, o governo manteve a 

canção potencialmente subversiva à distância (LEWIS, 2007). 

 

A criatividade na cidade 

 Florida (2002), que criou as teorias básicas de economia criativa já fala sobre 

a sociedade que usa o conhecimento e informação adquirida na maneira criativa, por 

tanto pode criar inovação. Ele introduziu o âmbito do termo classe e cidade criativa, 

cujo é um desenvolvimento de ambiente criativo usada pelo Andersson (1985) e 

Törnqvis (1983). De acordo com Florida (2002), a localidade, entre outros a cidade 

ganha mais importância em relação de acumular os Três T: tecnologia, tolerancia e 

talento. A tecnologia significa o desenvolvimento de economia-tecnologia, o talento a 

qualidade dos recursos humanos disponíveis, a tolerancia marca o grau de 

aceitação num ambiente socio-cultural. Flórida argumenta (2002) que, além dessas 

características, a densidade do número de pessoas boêmias pode afetar a classe 

criativa, assim como a criatividade na cidade. 
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O estudo de Costa, Seixas e Roldão (2009) apontando que a criatividade é algo 

transversal à economia, à sociedade e à vida urbana, assumindo que representa 

uma forte fonte de criação de valor nas economias do século XXI. Atividades 

criativas baseadas na noção de indústrias culturais e criativas, no conteúdo criativo 

em formas estéticas e simbólicas. No estudo a criatividade urbana é identificada 

como o resultado de atividades e projetos coletivos que ocorrem na cidade, que está 

relacionado com as pessoas e implica a participação pública nos processos sociais. 

 Em 2013 uma estratégia de economia criativa de Lisboa foi elaborado e 

desenvolvido pela Direção Municipal de Economia e Inovação, com a colaboração 

de diferentes atores deste sector. No estudo o desenvolvimento econômico 

relacionado de dinamismo do turismo é detalhando, como os operadores criativas 

também. Está a enfatizar que Lisboa é uma cidade multicultural, inclusivo e tolerante 

(Lisbon Creative Economy, 2013).  

 

Arte urbana nos subúrbios de Lisboa 

 Desde 2008, quando o projeto Galeria de Arte Urbana (GAU) na seqüência de 

um plano de reabilitação que a Câmara Municipal de Lisboa decidiu operar no Bairro 

Alto, Lisboa, a arte urbana tem vindo a ganhar mais visibilidade e importância na 

cidade. Entre outras ações, que incluíram o reforço da vigilância policial, a 

regulamentação de horários de restaurantes, bares e clubes, os grafite das ruas 

principais foram limpos. Na seqüência desta situação, a Câmara Municipal sentiu a 

necessidade de criar um espaço dedicado à arte de rua e grafite, assumindo 

publicamente e reconhecendo a importância destas expressões. Devido a essa 

mudança no pensamento de políticas locais, a arte da rua tem sido usada com 

diversos objetivos, incluindo os fatores sociais e comunitários em bairros de classes 

mais baixas. 

 Antes de 2014, o bairro situado no Norte da Lisboa, Quinta do Mocho, teve 

um estigma associado ao bairro de Sacavém: crimes, drogas, violência, com 2800 

moradores de proveniência africana, como Angola, Moçambique ou São Tomé. Em 
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2014 a Câmara Municipal de Loures decidiu revitalizar a zona e organizar o festival 

O Bairro i o Mundo, para construir obras de arte urbana, murais com artistas 

portugueses e estrangeiros para tem ajudado a melhorar a imagem do bairro. Hoje o 

bairro tem uma alma nova e recebe visitantes, turistas quem querem ver os grandes 

murais pintados. As pinturas abordam diferentes temas, geralmente relativos a 

questões sociais: a discriminação racial, os direitos das crianças, a natureza, a 

multiculturalidade, a igualdade e também o impacto da arte (SILVA, 2015). Quinta do 

Mocho é hoje a maior galeria de arte urbana a céu aberto da Europa. O sucesso da 

intervenção artística foi o mote de inspiração para a primeira edição do Loures Arte 

Pública, uma iniciativa da Câmara em 2016, onde com formas de expressão como 

escultura, grafite e fotografia, o objeto é criar dialogo entre os bairros estigmatizadas 

e outros lugares da cidade. Além os artistas convidados, o festival encoraja à 

participação da comunidade e dos moradores, através de escolas e associações 

(BORGES, 2016). 

 

Conclusão 

 Com a descolonização e o novo sistema político em Portugal o isolamento 

internacional começou a dissolver-se. Portugal está aberto aos países europeus e 

do Atlântico, assim como interesses comuns, valores, linguagem e uma estreita 

parceria baseada no património cultural criada pelos antigos países coloniais. 

Depois de 1974, Portugal foi concentrado a consolidar e garantir a descolonização e 

a democracia e para desenvolver as suas fronteiras geográficos (os seus limites 

geográficos significa Norte de África), segurança (a sua segurança da organização 

OTAN), económicos (Comunidade Europeia) e culturais (a língua portuguesa 

identifica na a sua área cultural).  

 De repente, o país, que costumava Considere sua homogeneidade como uma 

garantia, da paz e da identidade nacional, tornou-se uma sociedade multicultural, 

onde a promoção o multiculturalismo e as culturas de ex colonias tornou-se questão 

principal. Também a manutenção da ideia de um mundo lusófono comum é 

importante a nível nacional, o que significa as relações entre países baseadas em 
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linguagem, cultura e história comuns, com o papel mediador de Portugal. Exemplo 

para isso, que com sede em Lisboa, a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa nasceu, e organizações como o Instituto Camões, a Fundação 

Gulbenkian, o Museu Oriente promovem a cultura lusófona baseada na língua 

portuguesa em todo o mundo. Assim, a consciência de lusotropicalismo, e a missão 

civilizacional da era do Estado Novo, ainda existe no nível político através da cultura 

na area lusófona.  Na esse caso Portugal ainda procura explorar as colónias.  

 No entanto as origens da música do fado se baseiam em grupos sociais da 

periferia e suas atividades, as mensagens de fado eram fortes para serem 

institulizadas nos anos 50 na regime de Salazar, e fazem parte do “Três F” como 

"Futebol, Fado e Fátima". No entanto, o regime não usou o fado como ferramenta de 

propaganda, mas a popularidade do fado se tornara tão forte que o governo decidira 

fazer da música uma parte da imagem nacional consagrada, assim promover a 

imagem "pobre mas feliz".  

 Desde 2008, quando o projeto Galeria de Arte Urbana foi criado por a Câmara 

Municipal, a arte urbana tem vindo a ganhar mais visibilidade e importância na 

cidade. A criatividade urbana, como a economia criativa já são referências no nível 

político. Assim o poder político expropriou tais formas de expressão, que tem suas 

raízes na ilegalidade e, originalmente, é uma forma de auto-expressão das classes 

mais baixas, marginalizadas, assim como o fado. Como a identidade é moldada 

através de diferentes matérias, em Portugal a tradição combinada com a inovação é 

uma relação importante, o que também é demonstrado na institucionalização da 

criatividade urbana. Assim, a arte de rua e a criatividade urbana, é uma boa 

ferramenta para promover a real retórica política de cima e uma imagem favorável 

da cidade, ou de uma parte dela. 

 A questão é, se um projeto como o da Quinta do Mocho, realmente ajudar a 

mostrar uma diversidade e inverter uma discriminação do bairro e preservar a cultura 

das minorias e pode apoiar de forma afectiva o desenvolvimento em bairros 

problemáticos. Ou é apenas mais um projeto da comunicação política, que a recente 

liderança de Lisboa gosta de usar tantas vezes sobre uma cidade criativa. 
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Resumo: A ordem econômica internacional contemporânea é dependente da 

confiança dos atores em sempre encontrarem fornecedores dispostos a venderem 

produtos indispensáveis ao abastecimento dos países no mercado internacional. 

Nas últimas décadas, porém, muitos Estados e corporações têm buscado controlar 

terras de países estrangeiros, com o fito de comandar decisões de produção e 

comercialização, evitando assim eventuais problemas de suprimento decorrentes de 

choques no mercado internacional. Esta é uma das muitas faces do fenômeno 

denominado de estrangeirização de terras. O objetivo do artigo é apresentar o 

fenômeno e discutir algumas de suas peculiaridades, como o papel das potências 

médias, tendo como eixo a questão da confiança/desconfiança nas Relações 

Internacionais. 

Palavras-chave: Estrangeirização de terras; Land Grab; Land Rush 

Resumen: El orden económico internacional actual depende de la confianza de los 

actores siempre encontrar proveedores dispuestos a vender productos esenciales 

para los países consumidores en el mercado internacional. En las últimas décadas, 

sin embargo, muchos estados y empresas han tratado de controlar la tierra de 

países extranjeros, con el objetivo de controlar las decisiones de producción y 

comercialización, evitando así cualquier problema derivado de los choques en el 

mercado internacional. Esta es una de las muchas caras del fenómeno llamado 

extranjerización de la tierra. El objetivo de este artículo es presentar el fenómeno y 

discutir algunas de sus peculiaridades, tales como el papel de las potencias medias, 
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teniendo como eje el tema de la confianza / desconfianza en las relaciones 

internacionales. 

Palabra Clave: extranjerización de la tierra; Land Grab; Land Rush 

 

1 Introdução1 

É fato que milhões de hectares de terras têm trocado de mãos, das mais 

diversas formas e com os mais variados motivos, gerando, em muitos casos, efeitos 

colaterais negativos em termos sociais e ambientais. Os novos controladores das 

terras acabam gerando, freqüentemente, o deslocamento de comunidades que ali 

vivem, impedindo o acesso à terra, à água e a regiões culturalmente importantes. A 

introdução de investidores estrangeiros pode modificar radicalmente a estrutura 

produtiva local e, assim, afetar profundamente o modo de vida de coletividades. Não 

é que o investimento estrangeiro em terras rurais necessariamente conduza a 

efeitos perniciosos, nem que ele não possa contribuir para processos de 

desenvolvimento de infraestrutura e da produção agrícola. Porém, pesquisadores e 

observadores têm apontado consistentemente que a atual corrida por terras 

agricultável tem gerado diversos tipos de mazelas para populações locais, incluindo 

insegurança alimentar (DE SCHUTTER, 2011; WHITE, BORRAS JR. HALL, 

SCOONES e WOLFORD, 2012). 

Propomos refletir sobre a busca de terras a partir da dicotomia 

“confiança/desconfiança” no âmbito internacional (JERVIS,1978). Em que medida e 

em quais condições devem os Estados confiar o seu abastecimento de recursos 

fundamentais às decisões de produção e comercialização de estrangeiros? Dois 

pressupostos ajudam a reforçar a não trivialidade da indagação. Primeiro, em um 

sistema interestatal as unidades políticas são soberanas e possuem, em tese, 

prerrogativa sobre o fluxo de entrada e saída de bens, serviços, investimentos e 

pessoas, bem como sobre os parâmetros dos processos produtivos e da circulação 
                                                        
1 Thiago Lima agradece à CAPES pela bolsa de pós-doutorado que possibilita a realização dessa 
pesquisa e a apresentação deste trabalho no II CONGEO 
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de produtos, meios de produção e de pagamento. Segundo, em um sistema 

capitalista, cabe aos atores privados decidirem se vão investir e trabalhar, e como 

vão vender os produtos, serviços e a força de trabalho, tendo em vista os 

parâmetros do Estado. 

Esses pressupostos imbuem os atores – estatais e privados, e de acordo com 

seu poder – de autonomia para tomarem suas próprias decisões. Essas decisões, 

no entanto, podem configurar um ambiente de incertezas para os atores que com 

eles se relacionam ou que fazem parte do mesmo sistema, por exemplo, se forem 

intempestivas. Com este pano de fundo, procuramos abordar o fenômeno da 

estrangeirização de terras na ordem econômica contemporânea.  

2 – Estrangeirização de terras: um conceito complexo 

A estrangeirização de terras é um fenômeno difícil de precisar. Observa-se, 

por exemplo, que as terras mudam de mãos por compra, arrendamento, empréstimo, 

cessão, entre outros modos, realizados em operações entre governos, entre 

governos e investidores privados, ou entre particulares nacionais ou estrangeiros. As 

operações podem ser acompanhadas de acordos de cooperação técnica, visando 

desenvolver capacidades produtivas locais, ou ser parte de contratos de extração e 

exploração de recursos naturais com destinação garantida ao exterior (WARNER, 

SEBASTIAN e EMPINOTTI, 2013; MARGULIS, MCKEON e BORRAS JR, 2013). 

Tem havido esforços de Organizações Internacionais, como o Banco Mundial, para – 

em tese – criar um regime de governança para que a aquisição de terras ocorra de 

maneira mais legítima, transparente e menos nociva às populações que deixam de 

ter acesso a elas, algo cujo efeito positivo é amplamente contestado por 

observadores gabaritados, como o Relator Especial das Nações Unidas sobre o 

direito à alimentação, Olivier De Schutter (2010). Muitas Organizações Não-

Governamentais (ONG) também reagem contrariamente a esta suposta tentativa das 

OI em disciplinar os investidores estrangeiros estatais e de grandes corporações. 

Contudo, o papel das ONG não é homogêneo e, se há aquelas que contestam a 

estrangeirização per se, existem as que buscam intermediar acordos, visando 

influenciar seu conteúdo e verter forças para a promoção do desenvolvimento 
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socioeconômico (PELUSO e LUND, 2011; MARGULIS, MCKEON e BORRAS JR, 

2013; MARGULIS e PORTER, 2013). 

A estrangeirização de terras é fenômeno global, no sentido de possuir um 

impulso sistêmico subjacente, ou é um conjunto de casos particulares, resultantes 

de motivações específicas para cada ator? Ao examinarem o resultado final do 

número especial do Journal of Peasant Studies, Peluso e Lund (2011) sustentam 

que não existe um fenômeno global de estrangeirização de terras, no sentido de ser 

um movimento com homogeneidade no planeta. O que existiria é um conjunto de 

movimentos que, reunidos com suas peculiaridades, podem ser aglutinados sob 

aquele termo. Neste sentido, conhecer as especificidades dos casos particulares 

seria mais relevante do que se debruçar em busca de uma interpretação mais 

sistêmica. Porém, Borras, Hall, Scoones, White e Wolford (2011), ao realizarem 

exercício similar sobre outra coletânea do mesmo prestigiado periódico, concluem 

haver elementos suficientes para caracterizar o movimento de Land Grabbing como 

global. A análise detida de Saskia Sassen (2013) chega à mesa conclusão.  

De um modo ou de outro, qual a extensão da corrida pelo controle de terras? 

Qual o tamanho geográfico do problema? As dificuldades em se produzir, obter e 

compilar dados sobre o fenômeno foi alvo de seminário internacional específico 

(SCOONES, HALL, BORRAS, WHITE E WOLFORD, 2013). Algumas organizações 

que tentam realizar essa medição são: Land Matrix, GRAIN, International Institute for 

Environment and Development (IIED), the International Food Policy Research 

Institute (IFPRI), Oxfam, Oakland Institute, International Land Coalition (ILC) e o 

Banco Mundial. 

Dada a complexidade do fenômeno, como defini-lo? Recorreremos, neste 

modesto ensaio, ao termo “estrangeirização” para nos referirmos aos processos em 

que o controle de largas faixas de terra passa para as mãos de investidores estatais 

e/ou privados estrangeiros e de consórcios de capital estrangeiro, os quais têm o 

intuito de modificar a sua forma de uso tradicional (CLEMENTS e FERNANDES, 

2013). Assim, deixamos de lado os casos em que a mudança de controle das terras 

ocorre entre atores nacionais. Cabe esclarecer também que por uso tradicional 



 
 

 
Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 

Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

501

entendemos a utilização da terra para atividades econômicas – sejam comerciais 

e/ou de subsistência – ou culturais realizadas à longa data pela população natural 

(ou historicamente residente) do país. Ademais, por motivos de espaço, focaremos 

nossa atenção no contexto do abastecimento agroalimentar. Deixaremos de lado 

uma miríade de outros motivos que podem levar à estrangeirização de terras, como 

o controle da água, de minérios, petróleo e gás, de posições geopolíticas 

estratégicas, a especulação imobiliária, etc (FAIRHEAD, LEACH E SCOONES, 

2012; MOYO, YEROS E JHA, 2012; WARNER, SEBASTIAN E EMPITNOTTI, 2013; 

CONSTANTINO, 2014). 

Destacaremos, especificamente, restrições a exportações de alimentos, por 

parte dos países produtores/exportadores, em meio à grave crise de abastecimento 

alimentar de 2007/2008 (ROBERTSON E PINSTRUP-ANDERSEN, 2010; THE 

ECONOMIST, 2011; TRAN, 2012; BRUCKNER, 2015). Analistas apontam que foram 

várias as causas daquela crise: quebras de safra, preço do petróleo, especulação 

financeira, entre outras, além das restrições à exportação. Estas teriam sido, aliás, 

causa e efeito do desencontro das curvas de oferta e demanda (HEADEY E FAN, 

2010). O gráfico 1 a seguir, que demonstra a variação do preço do arroz e eventos a 

ele correlacionados, ilustra o argumento. Para os nossos propósitos, o que ficou 

patente é que, em situações de crise alimentar, os governos utilizaram sua 

autoridade para impor bloqueios à saída de alimentos do território. É preciso 

destacar que, naquele contexto, produtores e exportadores privados poderiam ter 

lucros muito maiores, mas alguns Estados utilizaram sua autoridade sobre o território 

a contragosto dos interesses privados.  

Um dos efeitos de longo-prazo do embargo às exportações parece ter sido a 

intensificação do processo aqui chamado de estrangeirização de terras. A carestia 

reforçou empiricamente os preceitos realistas de que, num cenário anárquico, 

caracterizado por soberanias independentes, a lógica dos interesses e necessidades 

nacionais prevalece sobre arranjos de cooperação internacional. No caso em tela, os 

países exportadores, temendo seu desabastecimento, restringiram a saída de 

commodities agroalimentares de seus territórios, impedindo um fluxo que, em 
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condições de normalidade, obedeceria ao mecanismo de ordenação de mercado: o 

preço.  

Gráfico 1: Restrições à exportação de arroz e preço do arroz 

 

Fonte: Headey e Fan (2010). 

Ao dizermos 'normalidade', nos referimos ao funcionamento da ordem 

econômica internacional vigente, de qual um dos preceitos mais importantes é o da 

abertura dos mercados. Preceito este que também é uma meta a ser avançada por 

diversos canais: GATT/OMC; Acordos Preferenciais de Comércio (APC); 

empréstimos condicionados, como no caso dos Ajustes Estruturais promovidos por 

Banco Mundial e FMI; pela difusão internacional de ideias; e pela sua adoção 

doméstica por elites e governos.  

Entretanto, por arquitetura dos Estados Unidos e dos países europeus, 

posteriormente apoiados pelo Japão, o regime multilateral de comércio excetuou 

historicamente a agricultura dos compromissos de abertura de acesso a mercado. 
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Ao mesmo tempo, legitimou a utilização de subsídios agrícolas à produção e à 

exportação, dotando os interesses agrícolas daquelas regiões de uma 

competitividade artificial frente aos países mais pobres, embora alguns países 

semiperiféricos, como Brasil e Argentina, tenham conseguido se tornar grandes 

exportadores agrícolas também (OLIVEIRA, 2011; MCMICHAEL, 2013). Esses dois 

elementos – mercado aberto e subsídios – devem ser mantidos em mente, pois mais 

adiante serão mencionados para argumentar a respeito das eventuais 

peculiaridades da estrangeirização contemporânea de terras. 

Diante da incerteza de se obter o abastecimento alimentar no mercado 

internacional em contextos de crise, qual a lição para os países dependentes da 

importação de commodities agrícolas? A de que, em casos de necessidade e 

urgência, o arranjo cooperativo do mercado e o seu mecanismo de coordenação 

podem expô-los à insegurança e à instabilidade numa questão muito sensível: a 

segurança alimentar (BAVIERA E BELLO, 2009, BROWN, 2011; STAATZ, 2011).  

Nos termos de Jervis (1978), a sensação de 'segurança subjetiva' – isto é, a 

percepção de que o meio internacional é ambiente estável em que se pode confiar, 

tornando menos necessárias medidas individuais de precaução e defesa – é 

abalada por fatos que, embora não denotem que todo o ambiente tenha se tornado 

hostil ou inseguro, impulsiona os atores e repensar sua conduta. Todos os Estados 

que dependem da importação agroalimentar se reconhecem na mesma situação, 

reforçando os temores de que confiar seu abastecimento às vias do mercado 

internacional pode ser mais inseguro do que exercer um maior controle sobre a fonte 

e o transporte dos suprimentos.É preciso salientar que, naquela conjuntura de crise, 

o poder monetário de compra dos países desenvolvidos ou em desenvolvimento não 

foi capaz de persuadir países exportadores.  

Mas, antes dos embargos às exportações, a alta dos preços já havia tornado 

o acesso aos alimentos muito mais difícil para os países mais pobres. Isso conduz a 

uma segunda indagação: o que pode acontecer com países pobres, ou seja, sem 

poder de compra no mercado internacional? Uma saída para minimizar esse tipo de 

insegurança seria aumentar a capacidade produtiva nacional, tornando-se mais 
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autônomo em relação aos fornecedores estrangeiros (DE SCHUTER, 2011). A 

defesa do conceito de soberania alimentar está diretamente relacionada a isso 

(MALUF, 2007; MARQUES, 2010). Ele não implica em cortar completamente os 

laços comerciais, e sim em ter maior controle sobre a própria produção e o próprio 

fluxo de alimentos. Seria uma maneira de aumentar sua própria segurança sem com 

isso ameaçar a do outro, desde que as eventuais restrições nos fluxos de 

exportação fossem contrabalançadas pelo crescimento da produção doméstica no 

conjunto dos países.É uma opção que não rechaça o mercado internacional, mas 

que advoga que é legítimo e desejável que os Estados utilizem suas ferramentas de 

políticas públicas e sua soberania sobre o território para assegurar seu 

abastecimento, mesmo que o custo econômico seja maior do que os preços que 

poderiam ser pagos pela importação. Em nossa visão, esse é um debate que 

interessa fundamentalmente aos países mais pobres, pois os países desenvolvidos, 

individualmente ou em bloco, com poucas exceções, possuem tecnologia e 

programas de incentivos que garantem a eles excesso de oferta doméstica de 

alimentos (LIMA, 2012). 

Outra alternativa, para desalento de analistas realistas mais ortodoxos, seria 

aumentar o fornecimento global de commodities agrícolas, diminuindo preços, e 

reforçando as instituições que garantem o comércio internacional aberto. A 

cooperação, neste caso, se fortaleceria em cima da expectativa dos ganhos mútuos 

e dos mecanismos de monitoramento do cumprimento dos acordos, constituindo um 

ambiente mais confiável (JERVIS, 1978). 

Essas não são questões novas e a história recente registra respostas a elas. 

A Política Agrícola Comum da União Europeia foi criada como forma de 

reconstrução econômica, mas tinha o efeito de impedir que os europeus 

atravessassem novamente as graves carestias experimentadas nos contextos das 

Guerras Mundiais. Ademais, o fim do colonialismo representava a exaustão da 

capacidade de utilizar meios militares para impor um padrão de comércio às regiões 

periféricas, de modo a garantir a alimentação da metrópole. As potências 

metropolitanas perderiam seus domínios territoriais coloniais. O Japão é outro 
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exemplo para se analisar esta estratégia. O país mantém um mercado de arroz 

fechado alegando fins culturais, mas simultaneamente, sua política de preservação 

cultural também consiste em uma estratégia de segurança alimentar (FRIEDMANN 

E MCMICHAEL, 1989; VEIGA, 2007).  

 

3 – Há algo de peculiar no fenômeno contemporâneo da estrangeirização? 

Num cenário pós-colonial, a estrangeirização não ocorre mormente pela 

imposição crua de um poder político e/ou lastreado no poder militar sobre 

populações mais fracas, embora jogos internacionais de poder militar e o uso da 

violência doméstica, por meio da polícia, por exemplo, também possam ser 

observados e não devam ser desprezados (GRAJALES, 2011; MOYO, YEROS E 

JHA, 2012). Nas últimas décadas, a alternância do controle da terra tem ocorrido por 

vias institucionalizadas do mercado, como a compra, o arrendamento, a contratação 

dos meios de produção, e/ou por meio de acordos de cooperação 

intergovernamentais. Isso não atribui, obviamente, idoneidade automática a essas 

operações, pois são freqüentes os relatos de corrupção associados às transações.  

Controlar largas faixas de terra no exterior, comandando assim decisões de 

produção e comercialização, parece ser opção para países com alto poder aquisitivo 

e que são (ou prevêem ser mais) dependentes da importação de alimentos, como 

Arábia Saudita, China e Coréia do Sul. Ou seja, uma das vias para assegurar o 

abastecimento de bens alimentares básicos seria o controle da cadeia produtiva 

destes bens. Estes países podem agir em associação com interesses corporativos 

que, digamos, buscam garantir um suprimento estável de insumos agroalimentares. 

O controle dar-se-ia, por exemplo, através de projetos de cooperação técnica nos 

quais os investimentos tomam uma forma diferenciada, a saber: os montantes 

destinados à capacitação e construção de infraestrutura com países cujo espaço 

disponível para cultivo seja vasto e, conseqüentemente, de menor custo de 

aquisição e/ou arrendamento. Outra via seria a aquisição e/ou arrendamento direto, 

intermediados pela diplomacia. Neste caso, investidores estrangeiros, associados a 
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poderes locais e suportados por aparatos regulatórios estatais (abertos ou) 

permissivos, adquirem o espaço produtivo passando a controlar a cadeia produtiva. 

É neste ponto que dinâmicas peculiares parecem se apresentar (MARTIN E PALAT, 

2014; CLEMENTS E FERNANDES, 2013; MARGULIS, MCKEON E BORRAS JR, 

2013; VIDAL, 2013). 

Em primeiro lugar, sabe-se que o fenômeno da aquisição estrangeira de 

largas faixas de terras para fins produtivos e comerciais é fenômeno antigo, para 

ficarmos apenas nos últimos 500 anos. Porém, os estudiosos apontam que, na atual 

quadra histórica, há um elemento novo no jogo de poder internacional, que é a 

participação de potências emergentes, semiperiféricas, em desenvolvimento ou, 

como denominaremos, potências médias. De fato, buscam novas terras países tão 

diversos quanto a Coréia do Sul, Japão, Arábia Saudita, Noruega, Estados Unidos, 

Índia, China, Argentina e Brasil. Mas, o fato de potências médias irem ao exterior 

para controlar terras parece ser peculiar do ponto de vista histórico. 

O que moveria as potências médias? Atendo-nos à formulação de Jervis 

(1978), para efeito de argumentação, poderíamos dizer que o comportamento 

dessas potências decorreria da obtenção de capacidade de ação, poder. Ou seja, 

partindo do pressuposto de que o ambiente internacional se tornou incerto quanto ao 

fornecimento de suprimentos, as potências médias agiriam de forma mais ofensiva, 

buscando controlar posições estrangeiras porque possuem recursos de poder que 

as fazem acreditar que terão sucesso nessa empreitada. Seu comportamento se 

assemelha ao das grandes potências porque, como estas, possuem os meios de 

ação que as tornariam menos vulneráveis em um ambiente internacional incerto2. 

Por outro lado, se a capacidade de resistência dos Estados que têm suas terras 

estrangeirizadas fosse maior (supondo que quisessem resistir), isto é, se seu poder 

de defesa contra investidas externas fosse mais forte, talvez as potências médias (e 

as grandes) fossem levadas a buscar soluções menos invasivas e mais 

                                                        
2 A compreensão teórica do papel das potências médias / semiperiféricas é um debate aberto. Moyo, 
Yeros e Jha (2012) argumentam que o comportamento das potências semiperiféricas não é mera 
emulação das potências centrais. Apesar de haver ações semelhantes, trazem dissonâncias 
profundas e as incoerências seriam reflexos de uma certa esquizofrenia do comportamento 
subimperialista. 
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cooperativas, seja do ponto de vista da ordem comercial internacional vigente, seja 

na busca por uma reforma.  

No esquema de Jervis (1978), quando a defesa é forte o suficiente para 

demover o possível atacante, ou seja, quando o poder está equilibrado, soluções 

negociadas tornam-se mais lógicas. Como fortalecer a defesa dentro do tema em 

tela? Parte da literatura discute que isso corresponderia a fortalecer a pequena 

agricultura e a pequena propriedade, expandir o direito das mulheres à terra, 

robustecer as terras comunais e formar governos mais nacionalistas e autônomos, 

sem desprezar a modernização da agricultura (MOYO, YEROS, JHA, 2012; SAUER, 

2012). Outros argumentam que é possível melhorar os mecanismos de 

monitoramento e estabelecer limites mais rígidos à aquisição estrangeira de terras, 

por motivos de proteção à soberania nacional, sem com isso alijar o papel que o 

capital estrangeiro possa desempenhar no desenvolvimento agrícola (HAGE, 

PEIXOTO E FILHO, 2012). Outros discutem a possibilidade de regimes de 

governança internacional contribuir para a defesa dos países mais fracos, 

disciplinando o comportamento das corporações (MARGULIS E PORTER, 2013). 

Uma segunda dinâmica diferenciada no fenômeno em tela é que o Grabbing, 

ou a estrangeirização, também acontece na direção Sul-Norte. As aquisições 

ocorrem majoritariamente na América Latina e na África, embora também se observe 

no Oriente Médio, em países da ex-União Soviética, assim como na Europa e na 

Austrália. Este seria um sinal de elevação de poder das potências médias, a saber, 

ser capaz de controlar amplas fazendas nos países do Norte? Aparentemente sim, 

pois o custo econômico de aquisição das terras e de produção nas regiões 

desenvolvidas é maior do que nas regiões mais periféricas. Se o investimento é mais 

alto, a compensação pode vir da estabilidade institucional que os países do Centro 

oferecem, por exemplo, quanto à proteção propriedade, mas também é preciso 

considerar que a produção nestes países é mais tecnologicamente avançada. 

A indústria saudita de alimentos, Almarai, e sua subsidiária, Fondomont 

Califórnia, compraram duas grandes fazendas no Arizona e na Califórnia (EUA), em 

transações que chegaram a 80 milhões de dólares. As empresas produzirão feno de 
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alfafa naquelas fazendas e exportarão a ração diretamente à Arábia Saudita, para 

alimentar seu gado leiteiro. Grupos de interesse e cidadãos estadunidenses estão 

descontentes com os investimentos, especialmente porque a produção de alfafa 

consome muita água e as propriedades estão em regiões desérticas, onde há 

inclusive racionamento urbano. As fazendas, entretanto, retiram a água do lençol 

freático. Espera-se que, com menos alfafa (e água) alimentando o gado leiteiro 

estadunidense, o preço dos laticínios naquelas regiões dos EUA irá aumentar 

(DANIELS, 2016).Este é só um exemplo dos muitos que podem ser vistos com 

freqüência nos jornais, demonstrando que há também contestação e resistência 

dentro dos países do Norte. 

Em terceiro lugar, alguns países intermediários aparecem simultaneamente 

como grabbers e grabbed, isto é, têm suas terras adquiridas por interesses 

estrangeiros, de países centrais e não-centrais, ao mesmo tempo em que participam 

do movimento de aquisição e, conseqüentemente, controle parcial das terras no 

exterior. A China seria exceção, pois sua legislação impede a venda de terras, mas 

o mesmo não ocorre no Brasil.O Brasil e seus empresários estão nos rankings mais 

altos da estrangeirização, nas duas pontas do fenômeno. Segundo o observatório 

internacional Land Matrix, o Brasil seria o 9º maior investidor em terras estrangeiras 

do mundo e o 6º país a receber mais investimentos estrangeiros.  

O objetivo deste artigo foi apontar uma entrada para o importante tema da 

estrangeirização de terras (Land Grabbing, Land Rush, Acarapamiento) que 

atualmente marca o sistema internacional. Os vetores que levam à corrida pela terra 

são muitos. Do ponto de vista teórico, as possibilidades de explicação também são 

amplas, e as teorias de Relações Internacionais podem dar sua contribuição a partir 

da discussão da confiança/desconfiança. 
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Resumo: A geopolítica africana se caracteriza pelos eternos conflitos, resultantes da 

delimitação de fronteiras arbitrárias pelos colonizadores europeus, na Conferência 

de 1885. Na área em estudo não foi diferente, e o Marrocos se apoderou e mantém 

o controle, até os dias atuais, da maior parte do território do Saara Ocidental, sem 

aparentes grandes protestos da comunidade internacional. Assim, o objetivo deste 

artigo é analisar o contexto geopolítico deste fato, utilizando para a pesquisa 

consultas bibliográfica e documental. Evidencia-se que provavelmente o pano de 

fundo da questão é o interesse econômico, com base no monopólio da produção de 

fosfato que está se tornando escasso no mundo, e essa anexação de 2/3 do 

território do Saara Ocidental, tornaria o Marrocos, senão o maior produtor, com 

certeza o país com maior reserva do bem mineral. 
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Palavras chaves: Geopolítica, Marrocos, Saara Ocidental, Fosfato. 

Resumen: Geopolítica africana se caracteriza por el eterno conflicto resultante de la 

delimitación arbitraria de las fronteras de los colonos europeos en 1885. Conferencia 

en la zona de estudio no fue diferente, y Marruecos se afianzaron y mantener el 

control, hasta la actualidad, la mayor parte de el territorio del Sahara occidental, sin 

aparentes protestas masivas de la comunidad internacional. Así que el propósito de 

este artículo es analizar el contexto geopolítico de este hecho, mediante la consulta 

de búsqueda bibliográfica y documental. está claro que probablemente la pregunta 

telón de fondo es el interés económico, basado en el monopolio de la producción de 

fosfato en pie crisis de escasez en el mundo, y que la anexión de 2/3 del territorio del 

Sahara Occidental, haría que Marruecos, pero el productor más grande, pero el país 

con las mayores reservas del mineral así. 

Palabras clave: Geopolítica, Marruecos, Sahara Occidental fosfato. 

 

Abstract: African geopolitics is characterized by the eternal conflict resulting from 

arbitrary delimitation of boundaries by European settlers in 1885. Conference in the 

area under study was no different, and Morocco took hold and maintain control, to 

the present day, most of the territory of Western Sahara, without apparent mass 

protests of the international community. So the purpose of this article is to analyze 

the geopolitical context of this fact, using the bibliographic and documentary search 

query. it is clear that probably the question backdrop is economic interest, based on 

the monopoly of the production of phosphate walking in shortage crisis in the world, 

and that annexation of 2/3 of the territory of Western Sahara, would make Morocco, 

but the biggest producer, but the country with the largest reserves of the mineral well. 

Key words: Geopolitics, Morocco, Western Sahara phosphate 
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INTRODUÇÃO 

 O Saara Ocidental está situado na costa noroeste da África, limitando-se com 

o Marrocos à norte, a leste com Argélia, e ao sul e leste com a Mauritânia (Figura1). 

O então território espanhol era uma região ocupada por nômades-pastoris que a 

Espanha tornou uma província de ultramar e incentivou a sua urbanização. No rastro 

das independências pós Segunda Guerra Mundial, também se iniciaram os 

movimentos locais neste sentido, o que culminou com a retirada da Espanha, na 

década de 1970, cedendo sua administração ao Marrocos e a Mauritânia que 

terminaram entrando em conflito, o que resultou na retirada desta última do território. 

No bojo destes acontecimentos foram organizados movimentos nacionalistas, dentre 

eles a Frente Popular de Libertação de Saguia e El-Hamra e Rio de Oro – 

POLISARIO. No entanto esses movimentos não impediram que o Marrocos se 

apoderasse e mantivesse controle até os dias atuais, da maior parte do território, 

sem aparentes grandes protestos da comunidade internacional, nem da 

Organização para a Unidade Africana (OUA). Assim, o objetivo deste artigo é 

analisar o contexto geopolítico deste fato e a falta de repercussões no contexto 

continental e internacional. A base da pesquisa foram consultas bibliográfica e 

documental em livros, artigos e sites que tratam do tema. Evidencia-se que 

provavelmente o pano de fundo da questão é o interesse econômico, com base no 

monopólio da produção de fosfato que está se tornando escasso no mundo, e essa 

anexação de 2/3 do território do Saara Ocidental, tornaria o Marrocos, senão o maior 

produtor, com certeza o país com maior reserva do bem mineral. 

 

Figura 1 – Saara Ocidental - localização 
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Fonte: www.africa-turismo.com/mapas/saara-ocidental.htm. Acesso em 30.06.2016 

 

GEOPOLITICA AFRICANA 

 A geopolítica africana esteve muito tempo ligada aos golpes de estado 

apoiados pelas matrizes coloniais, e sujeitos aos interesses econômicos delas, pois 

ainda que independentes, os países africanos são comandados por uma elite 

formada/criada por elas. A impressão de caos é fruto de simplificação midiática e 

preconceitos depreciativos, o que gera a ideia de “complexidade sem solução” do 

continente. 
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O fim da Guerra Fria promoveu mudanças importantes como o fim dos confrontos 

nas duas principais ex-colônias portuguesas (Moçambique e Angola).Os regimes 

comunistas, a exemplo do leste europeu, se transformaram em economias de 

mercado, o desmoronamento do regime de aparthaid na África do Sul, e muitos 

países passaram a experimentar o pluripartidarismo, contrapondo o regime de 

partido único das ditaduras. 

Apesar das transformações ocorridas, o que se pode observar é que existe uma 

regressão social e uma democracia limitada.   

Como afirma Robert (2008): 

“A África subsaariana é a única parte do mundo em desenvolvimento em que a expectativa 

de vida recuou para o nível registrado no início da década de 1970, e continua abaixo dos 

50 anos”. 

 

Por outro lado ainda segundo Robert (op. Cit)  

“a democratização ampliou o espaço político, mas de modo 

incompleto. A tutela das instituições financeiras internacionais põe 

um manto de dúvida sobre a legitimidade das autoridades públicas. 

O surgimento de novas potências africanas ou estrangeiras 

redesenha a geopolítica do continente, deixando a esperança de 

uma possível redistribuição das cartas do jogo”. 

 

 É muito provável que o emergir de novas potências no continente, e a nova 

ordem mundial, venham modificar a composição geopolítica no continente, o que 

pode levar ao aumento de taxas de crescimento, como já ocorre em algumas 

nações, mas dificilmente conseguirão uma redução significativa nos índices de 

pobreza. Apesar dos inúmeros acordos de parceria econômica, com redução ou 

perdão das dívidas públicas, geram impasses, pois, os “remédios” podem levar a 

“morte dos pacientes”. 
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 Aliado a esses fatos existe a atitude preconceituosa de como se trata as 

questões africanas, afirmando que os problemas são fruto das “mentalidades”, sem 

procurar enxergar que as mazelas são fruto de anos de colonização. 

 Para Ninsin (2001), "Durante a atual fase de expansão do capital, com suas 

novas formas de acumulação, muita gente, inclusive a classe média, foi privada de 

seus meios de produção, empobrecida, maltratada e quebrada pelas forças do 

mercado”. 

 Na verdade a ideologia neoliberal destruiu os estados, enfraqueceu o poder 

público, e contribuiu para o desmonte das cidades, através da ausência da proteção 

social e degradação do ensino, e na Àfrica não foi diferente. 

Todo esse contexto leva a uma perigosa tentação ao etnicismo, graças a 

incapacidade do poder público que perdeu a autoridade legítima para firmar metas  

para a sociedade. 

 A problemática tem levado a uma série de conflitos em praticamente todos os 

países, gerando grande tensão sobretudo urbana, e a emigração principalmente de 

jovens que terminam sendo uma grande fonte de divisas para o continente.  

 O cenário geopolítico na África é de corrupção e elitismo, sendo que a 

legitimidade e a representatividade das elites são garantidas muito mais pelas 

instituições financeiras internacionais que pela população. 

 Enfim, a geopolítica africana vem se transformando e as dependências 

ligadas ao colonialismo têm uma tendência a se enfraquecer, como as  novas 

relações sul-sul e os pesados investimentos da China no continente. 

A QUESTÃO GEOPOLITICA NO SAARA ESPANHOL 

 O território Saara Espanhol era uma região ocupada por nômades-pastoris 

que a Espanha tornou uma província de ultramar e incentivou a sua urbanização. No 

rastro das independências pós Segunda Guerra Mundial, também se iniciaram os 

movimentos locais neste sentido, o que culminou com a retirada da Espanha, na 
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década de 1970, cedendo sua administração ao Marrocos (parte norte) e a 

Mauritânia (parte sul). Unidos iniciaram um movimento político internacional, junto à 

Organização das Nações Unidas – ONU, reinvidicando a soberania sobre o território. 

  

 A missão da ONU constatou o favorecimento da população à independência e 

o rechaço à integração com quaisquer dos vizinhos. Entretanto os dois países 

terminaram entrando em conflito, o que resultou na retirada da Mauritânia  do 

território. No bojo destes acontecimentos foram organizados movimentos 

nacionalistas, dentre eles a Frente Popular de Libertação de Saguia e El-Hamra e 

Rio de Oro – POLISARIO, sendo este último fundamental na guerrilha contra a 

Espanha, terminou por debilitar as forças espanholas, já que aquele país vivia a 

crise interna do fim do franquismo, e resolveu aceitar o processo de independência, 

prometendo realizar referendo em 1975.  No entanto esses movimentos não 

impediram que o Marrocos se apoderasse da maior parte do território e mantivesse 

controle até os dias atuais,  sem aparentes grandes protestos da comunidade 

internacional, nem da Organização para a Unidade Africana (OUA). 

 A guerra contra o Marrocos durou duas décadas, até que as Nações Unidas 

fizessem uma tentativa de solução, depois de acontecerem muitas atrocidades como 

a instalação de milhões de bombas, construção de muro de quase três mil 

quilômetros, chamado de The Berm, separando os cerca de 20% do território sob 

jurisdição da frente nacionalista, além de gigantescos campos de concentração 

(Figura 2). 

Segundo Penna Filho (2010), 

“Em 1991, após vários anos de negociações entre a Frente Polisário 

e o governo do Marrocos, intermediadas pela ONU, o Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, por meio da Resolução 690, 

estabeleceu a Missão das Nações Unidas para o Referendo no 

Saara Ocidental (Minurso). O principal objetivo da Minurso era 

encaminhar o referendo para uma decisão política sobre a questão 

do território, que deveria ocorrer até janeiro de 1992, um 
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cronograma considerado irreal tendo em vista a exiguidade do tempo 

para a tarefa complexa que era a de montar a lista de eleitores e 

preparar todo o processo de consulta numa região com infraestrutura 

precária. Basicamente, a população do Saara deveria responder se 

desejava a autodeterminação com a criação de um novo país ou se 

preferia ser integrada ao reino do Marrocos.” 

 Entretanto, nunca foram viabilizadas as condições para que o referendo se 

concretizasse, pois não se tinha dados populacionais concretos, além do fato do 

povo saaráui ser nômade. Assim,em virtude das divergências sobre quem deveria 

ter direito a votar entre  a Minurso, a Frente Polisário e o próprio Marrocos ( que 

incentivou a “Marcha Verde” num estímulo a imigração de 200.000pessoas, como 

colonos, no intuito de alterar a composição demográfica), esse o principal articulador 

para tornar o processo inviável. 

Ainda segundo Penna Filho (op. Cit.) 

“A ONU ainda tentou retomar a discussão no final dos anos 1990 e 

nomeou o ex-Secretário de Estado norte-americano, James Baker III, 

como Enviado Especial das Nações Unidas para o Saara Ocidental. 

Pelo seu plano, conhecido como “Plano Baker”, a proposta do 

referendo seria retomada e o seu cronograma, refeito. Mas, dessa 

vez enfatizando a consulta por maior autonomia do território, sem 

admitir, pelo menos inicialmente, a sua independência. 

De acordo com o Plano Baker, a região seria reconhecida como 

semi-autônoma e, num período de 4 a 5 anos se realizaria o 

referendo contando com a participação de todos os habitantes do 

território, que aí sim poderiam decidir pela independência, a 

autonomia no âmbito do Reino ou a integração ao Marrocos.” 

 

Entretanto, ainda segundo o mesmo autor, 
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“Tanto o governo marroquino quanto a Frente Polisário rejeitaram o 

plano. O Marrocos, como afirmado, não admitia mais a idéia de 

independência, aceitando no máximo a autonomia sob soberania 

marroquina. Já a Frente Polisário o considerava insatisfatório e 

insuficiente, além de observar que o mesmo fazia concessões 

demais para o governo do Marrocos. Vale ressaltar que na 

reformulação do Plano Baker, conhecido como Plano Baker II, de 

janeiro de 2003, este foi inicialmente rejeitado pelos dois lados, mas 

a Frente Polisário, pressionada pela Argélia e pela Espanha, e numa 

tentativa de quebrar o impasse do processo de paz, aceitou o novo 

plano, que de toda forma não foi implementado”. 

 

Figura 2 – Delimitação dos territórios pelo muro fortificado 

 

Fonte: www.africa-turismo.com/mapas/saara-ocidental.htm. Acesso em 10.07.2016 

 Como não se trata de área core no contexto mundial, apesar de novas 

tentativas de resgatar o referendo, não há interesse nem da comunidade 

internacional nem do Conselho de Segurança da ONU, onde apenas se faz 

arremedos de solução, sempre rechaçados pelo Marrocos, que se mantém inflexível 

na anexação.  



 
 

Anais do 2°CONGEO- Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território 
Natal, Rio Grande do Norte -  5 a 8 de Outubro de 2016. 

522

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A situação no Saara Ocidental pode ser considerada um conflito sem solução, 

onde não existem interesses envolvendo as grandes potências. As acusações contra 

o governo marroquino de violação dos direitos humanos, invasão de território, etc., 

não afeta suas relações com a França e EUA, mesmo com a evidência de campo de 

refugiados existente desde a década de 1980, com mais de 150.000 pessoas, 

vivendo em situação precária, em território argelino, nos limites daquele país com o 

Marrocos, Mauritânia e o próprio Saara Ocidental. 

 Alguns analistas consideram que o território não possui diversidade de 

recursos, entretanto não é bem assim, além das reservas de ferro (que estão 

valorizadas pela demanda chinesa) existe a possibilidade da existência de campo de 

gás e petróleo off-shore (o que é viável já que a vizinha Argélia possui grandes 

reservas). Entretanto, reafirmamos que do nosso ponto de vista, a questão de base 

é o interesse econômico, com base no monopólio da produção de fosfato na região 

de Bucraa, a maior jazida do mundo, explorada por uma estatal marroquina, com 

produção anual em torno de 30 milhões de toneladas, o que rende aos cofres do 

país algo como 1,5 milhões de euros/ano, tendo os EUA como principal importador, 

o que explica a posição passiva deste país em relação a independência do enclave, 

e a permanente falta de solução para a questão. 
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Resumo: Pretende-se discorrer no presente trabalho a respeito das questões que 

estão em torno do imperialismo. Para o desenvolvimento da reflexão, serão 

analisadas três abordagens a respeito do imperialismo. Após concretizar este corpo 

de doutrina, foram levantadas algumas indagações sobre como essas diferentes 

abordagens dialogam, se existe uma complementaridade entre elas e qual a 

importância da abordagem cultural do imperialismo. O debate é inaugurado com 

Lênin e sua teoria sobre a nova etapa do capitalismo, em seguida são expostos os 

novos fundamentos imperialistas apresentados por David Harvey e, por fim, são 

acrescidas as contribuições da centralidade da relação entre cultura e imperialismo 

defendidas por Edward Said. Finalmente, defende-se que a dimensão cultural é um 

fator imprescindível para apreensão da complexidade dos elementos corolários ao 

imperialismo. 

Palavras-chave: Imperialismo; Cultura; Território. 
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Abstract: This essay seeks to discuss the issues surrounding the imperialism. Since 

we live in a world where the domain and use of capital take precedence, and that 

innumerous movements emerged questioning the imperialist actions, this subject is 

presented, increasingly, as a premise to be debated. For the development of a well-

grounded reflection, three approaches will be analyzed regarding imperialism. The 

first two facing the question of the centrality of capital and territory in imperialist 

theories, and another focused primarily on its relationship with culture. After 

achieving this body of doctrine, we will raise some questions about how these 

different approaches dialogue, if there is a complementarity between them, and 

what´s the importance of cultural approach concerning imperialism. The debate 

begins with Lenin and his theory on the new stage of capitalism. Thereafter we 

expose the new foundations of imperialism presented by David Harvey and at last, 

the contributions of the centrality of the relationship between culture and imperialism 

defended by Edward Said are added. Finally, it is argued that the cultural dimension 

is an essential factor to grasp the complexity of the corollaries elements of 

imperialism. 

Keywords: Imperialism; Culture; Territory. 

Introdução 

Pretende-se discorrer no presente trabalho a respeito das questões que estão 

em torno do imperialismo, pois, em um mundo em que o domínio e uso do capital 

assumem a primazia e que, se constata a erupção de inúmeros movimentos 

questionando as ações imperialistas, este tema apresenta-se, cada vez mais, como 

uma premissa a ser debatida. Para o desenvolvimento da reflexão, serão analisadas 

três abordagens a respeito do imperialismo, sendo duas voltadas a questão da 

centralidade do capital e do território, e outra voltada essencialmente à relação com 

a cultura. Após concretizar este corpo de doutrina, será possível levantar algumas 

indagações sobre como essas diferentes abordagens dialogam, se existe uma 
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complementaridade entre elas e qual a importância da abordagem cultural do 

imperialismo. 

No sentido de alcançar os objetivos propostos, o presente trabalho apresenta 

num primeiro momento diferentes abordagens a respeito do imperialismo e, 

consecutivamente, uma breve análise destas. Para iniciar a temática, recorremos a 

Lênin e sua teoria sobre a nova etapa do capitalismo, em seguida são expostos os 

novos fundamentos imperialistas apresentados por D. Harvey e, por fim, são 

acrescidas as contribuições da centralidade da relação entre cultura e imperialismo 

defendidas por E. Said. Finalmente, defende-se que a dimensão cultural é um fator 

imprescindível para apreensão da complexidade dos elementos corolários ao 

imperialismo. 

O imperialismo em Lênin – nova etapa do capitalismo. 

Para iniciar de fato o debate sobre o tema, é necessário recorrer a alguns 

estudiosos que são essenciais para compreender a questão do imperialismo. Dentre 

eles Lênin se destaca por analisar o imperialismo como uma nova era econômica do 

capitalismo.    

Com base em estatísticas industriais, Lênin (1917-2011) começa sua análise 

discorrendo sobre o rápido processo de desenvolvimento industrial e de 

concentração da produção. Tais processos teriam levado a uma nova forma de 

capitalismo que começa nos princípios do século XIX. Essa nova era de formação e 

consolidação dos carteis é análoga à concentração da produção, sendo que sua 

composição pode ser dividida em três momentos: 1. De 1860 a 1870, ocorre a vasta 

expansão da livre concorrência; 2. Após 1873 – insipiente desenvolvimento dos 

cartéis; 3. Crescimento do fim do século XIX seguido pela crise até 1903 

(transformação do capitalismo em imperialismo).  

Segundo Lênin (2011), no antigo modo capitalista prevalecia a livre 

concorrência e a exportação de mercadorias, enquanto no capitalismo moderno 

predomina o monopólio e a exportação de capital. Esta exportação de capital ocorre, 
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de modo geral, para países “atrasados”, onde a possibilidade de lucro é maior 

devido à escassez de capital, aos baixos salários e ao baixo preço da matéria prima. 

Desse modo, o imperialismo não é uma interrupção do antigo modo capitalista, mas 

manifesta-se, na verdade, como desenvolvimento e conseqüência direta dos 

aspectos fundamentais do capitalismo geral. A transição para esse regime superior é 

marcada pela junção do capital financeiro dos grandes bancos com o capital das 

associações monopolistas industriais e, ainda, pela política colonial de propriedade 

monopolista dos territórios do globo. 

Brevemente podem ser enumeradas algumas características fundamentais do 

imperialismo: 

1) A concentração da produção e do capital levada a um grau tão 

elevado de desenvolvimento que criou os monopólios, os quais 

desempenham um papel decisivo na vida econômica; 

2) A fusão do capital bancário com o capital industrial e a criação, 

baseada nesse “capital financeiro” da oligarquia financeira; 

3) A exportação de capitais, diferentemente da exportação de 

mercadorias, adquire uma importância particularmente grande; 

4) A formação de associações internacionais monopolistas de 

capitalistas, que partilham o mundo entre si, e; 

5) O termo de partilha territorial do mundo entre as potências 

capitalistas mais importantes (Lênin, 2011, p. 218). 

 

Ao dar continuidade sobre o debate do imperialismo, Lênin (2011) julga 

compulsória a citação de K. Kautsky, considerado como o principal teórico marxista 

da Segunda Internacional. Kautsky se posicionou contrário aos ideais de Lênin, 

entendendo o imperialismo como uma política e não uma “fase” do capitalismo. O 

imperialismo é visto por Kautsky como um produto do desenvolvimento do 

capitalismo industrial, baseado na inclinação das nações capitalistas industriais em 

incorporar regiões agrárias, independentemente das fronteiras nacionais. Contudo, 

para Lênin (2011) esta definição resulta em nenhum benefício para a compreensão 

do imperialismo, além de colocar em primeiro plano, de modo equivocado, o capital 
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industrial e a anexação de regiões agrárias. Uma de suas principais características é 

justamente o protagonismo do capital financeiro e a tendência para anexações, que 

está correta segundo o autor, porém não se restringe às regiões agrárias, 

compreendendo também às industriais.   

    A interpretação de Kautsky sobre o imperialismo é inconveniente e inoportuna 

para Lênin (2011), devido ao fato desta servir de base para todo esquema de 

concepções que afasta-se da teoria marxista e de suas práticas. Nesse âmbito, 

Lênin (2011) busca analisar o chamado “ultra imperialismo” proposto por Kautsky, o 

qual teria origem no fim da concorrência entre as nações imperialistas e a união 

destas. O autor considera essa teoria um “ultra disparate”, pois contraposta com a 

realidade econômica mundial do início do século XX, é possível corroborar o 

acirramento violento entre as principais nações imperialistas – Alemanha, Inglaterra 

e Estados Unidos – e, ainda, o surgimento de novas potências imperialistas, como o 

Japão, intensificando tal disputa.  

Um fato interessante e peculiar ao imperialismo, foi a diminuição da 

emigração nos países imperialistas e o crescimento do fluxo migratório para estes, 

partindo dominantemente de países “atrasados”. Essa tendência imperialista, levou 

ainda à formação de categorias favorecidas entre os operários, que se manifestou 

muito antes do fim do século XIX, principalmente na Inglaterra. Nesse sentido, a 

relação entre imperialismo e migração ainda hoje tem sido objeto de estudos que 

buscam contextualizar, por meio de uma visão marxista crítica, a migração laboral na 

atual conjuntura de desenvolvimento capitalista e imperialista (DELGADO-WISE, 

2009; 2013).  

Por fim, Lênin (2011) estabelece as particularidades históricas relacionadas a 

esse período de transição para o capitalismo monopolista, que veio modificar as 

estruturas econômicas e sociais da sociedade. O autor designa quatro variantes 

cruciais do imperialismo: a) a centralização da produção num estágio superior de 

expansão; b) o comando e monitoramento, cada vez maior, das fontes de matérias-

primas mais relevantes, exacerbando as contradições entre a indústria cartelizada e 

a não cartelizada; c) a sua gênese vinculada categoricamente à política 
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desenvolvida no período colonial, marcadas por conflitos pelas fontes de matérias-

primas, pela exportação de capital nas “esferas de influência” e pelo combate por 

territórios em geral ; d) a constituição de uma oligarquia financeira que detém o 

poder sobre a trama que envolve relação e dependência de todas instituições 

econômicas e políticas da sociedade contemporânea.   

O novo imperialismo – uma contribuição de David Harvey. 

Apesar dos contributos de Lênin para uma teoria do imperialismo, o estudo 

empreendido por este autor não é apropriado para compreender coerentemente o 

imperialismo nos dias de hoje (HARVEY, 2007). Após a apreensão dos principais 

aspectos do imperialismo na perspectiva de Lênin, forjada no contexto de fim do 

século XIX e começo do século XX, tornou-se necessário atualizar o debate e expor 

como outro autor traz à tona conceitos e categorias, que revisitados, podem 

contribuir para compreender a atual lógica imperialista. Por conseguinte, uma das 

grandes contribuições para a temática, que apresenta uma nova interpretação do 

capitalismo moderno (CLAVAL, 2013), foi efetuada por David Harvey (2004) em “O 

novo imperialismo”, no qual o autor afirma que a partir do fim da Segunda Guerra 

ocorre o declínio do império inglês e a eclosão dos Estados Unidos como grande 

potência, instaurando uma nova forma de imperialismo.  

Fundamentado pelo aporte teórico metodológico materialista histórico-

geográfico, Harvey (2004) define a conjuntura norte-americana dos anos 1990, 

marcada pela corrupção política, inúmeras fraudes e escândalos corporativos, 

crescimento do desemprego e da desigualdade social, fragmentação da sociedade, 

entre outros. Desde o fim da Guerra Fria os EUA não tinham um inimigo inequívoco, 

o que estava levando o país à perda de coesão, fato que sofreu uma reviravolta com 

os acontecimentos do 11 de setembro de 2001. Este episódio corroborou tanto com 

a afirmação de um propósito nacional, quanto para um novo posicionamento 

geopolítico de controle militar do Oriente Médio – e assim, o estabelecimento do 

controle da economia global como um todo. Contudo, deve-se ter em mente que as 

ações imperialistas desencadeadas pelo 11 de setembro não podem ser vistas 
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somente como uma “guerra ao terrorismo” e muito menos como uma guerra pelo 

petróleo (SMITH, 2006). 

Dentre as diferentes interpretações que o termo pode ter, Harvey (2004) 

define o imperialismo como a integração contraditória de política do Estado e política 

do império, tratada pelo mesmo como “imperialismo capitalista”. O autor diferencia 

assim a lógica “territorial” do poder e a lógica “capitalista” do poder, sendo que na 

primeira a primazia é o domínio do território e de seus recursos e já na segunda, a 

primazia é o domínio e uso do capital. A convenção entre as duas lógicas é sinuosa 

e mesmo antagônica como, por exemplo, no caso da Guerra do Vietnã e na invasão 

do Iraque, onde tais eventos não podem ser vistos como requisitos para acumulação 

de capital, pois seria uma visão distorcida e equivocada da realidade. Nesta relação 

dialética entre essas duas lógicas que reside o contributo do autor, ao não privilegiar 

a argumentação exclusivamente política ou predominantemente econômica, 

determina que no imperialismo atual “predomina tipicamente a lógica capitalista, 

embora, como veremos, haja momentos em que a lógica territorial venha primeiro 

plano” (HARVEY, 2004, p. 36).   

Ao se basear em H. Arendt, Harvey (2004) declara que o imperialismo é o 

primeiro estágio de domínio político da burguesia. Esse fenômeno que marcou a 

emancipação política da burguesia (ARENDT, 1968) foi baseado em um discurso de 

caráter racista e de uma dita superioridade racial, no início do século XX, que viria a 

ser reprimida com a Declaração de Direitos Humanos da Organização das Nações 

Unidas (ONU). Ao sair da Segunda Guerra como a potência dominante, os EUA 

desenvolveram sua forma personalizada de imperialismo sob a égide de uma ordem 

internacional favorável ao comércio e ao desenvolvimento econômico. O 

desmantelamento do antigo modo imperialista também significou para Harvey (2004) 

o ataque aos valores culturais europeus “decadentes”. Contudo, como veremos mais 

adiante, esse tipo de atitude tem seu início anterior ao imperialismo norte-americano.  

Com o endividamento crônico do Estado desde a década de 1970 e a 

instauração da hegemonia neoliberal, o capital financeiro passou a controlar de 

modo sistemático os movimentos de classe operária e as ações do Estado. O 
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emprego desequilibrado do capital financeiro como forma de afirmação pelos EUA 

levou a déficits sem precedentes, tornando o país dependente de ajuda externa de 

bilhões de dólares ao dia no começo da década de 2000 (HARVEY, 2004).  Tal 

“financeirização” pode ter sido uma manobra autodestrutiva dos EUA, levando o 

governo Bush a impor um imperialismo declarado, que foi concretizado mediante o 

domínio militar dos recursos mundiais de petróleo e, ainda, ajudou o país a obter o 

controle sobre a economia global.  

Contudo, as intervenções militares não revelam toda a complexidade do 

imperialismo. Fundamentado na teoria geral da acumulação do capital de Marx, 

Harvey (2004) se baseia na acumulação primitiva para perfazer sua ideia de 

imperialismo como acumulação por espoliação. Assim sendo, a acumulação por 

espoliação auxilia a solucionar a questão da sobreacumulação, em que excedentes 

de capital e de trabalho se encontram ociosos. Localizada no cerne das práticas 

imperialistas, a acumulação por espoliação ocorre por meio da abertura forçada de 

mercados no mundo todo, às custas de pressões institucionais praticadas via Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e Organização Mundial do Comércio (OMC). Para 

Harvey (2004) o problema permanente da sobreacumulação eleva a importância da 

acumulação por espoliação como resolução dominante, levada a cabo por uma 

política mundial de neoliberalismo e privatização – sendo que esta é associada à 

desvalorização cíclica e periódica de ativos em diferentes partes do mundo – que se 

encontra na gênese da prática imperialista contemporânea.  

 

Uma outra perspectiva – o limiar entre o imperialismo e a cultura. 

Nascido em Jerusalém, criado no Cairo e em Nova York. Com tamanha 

experiência, Edward Said (1995) desenvolveu um relevante estudo no qual almejou 

pensar e debater sobre uma possível correlação entre cultura e imperialismo. Said 

(1995) acredita que esta é mediatizada por questões que abarcam um cariz 

hierárquico, sustentado por narrações românticas e pela extensa dominação de 

territórios. O autor demonstra este fato em exemplos da tentativa europeia de 
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dominar povos usando justificativas e figuras retóricas de uma “cultura superior” que 

deve explorar aqueles que devem ser dominados – os povos orientais e africanos, 

principalmente. Este quadro veio acompanhado de grande resistência cultural e 

afirmação de identidades nacionalistas.  

É a partir destes eventos, de “um modelo geral de cultura imperial em âmbito 

planetário e uma experiência histórica de resistência contra o império”, que Said 

(1995, p. 7) debate um imperialismo de essência cultural e não, pura e 

simplesmente, econômico. Este modelo de cultura imperial e uma expressiva 

formação ideológica foi o que sustentou o poder ocidental sobre os territórios 

coloniais. A acumulação de colônias, segundo Said (1995), nunca foi tão grande e 

tão integralizada em toda a história da humanidade, o que de fato causou uma 

segregação do poder altamente discrepante.  

A dominação sustentada via uma teorização cultural foi o que conduziu à uma 

idéia de reordenação “civilizatória” das colônias. A este processo o autor definiu 

como uma “estrutura de atitudes e referências” (Said, 1995, p. 23). Alimentado por 

esta estrutura, o imperialismo aglutinou territórios de grandes extensões, recriando, 

através da retórica de narrações românticas, o imaginário da sociedade de 

dominados. Esta recriação de pensamentos foi coordenada por um pensamento de 

que os colonizadores estavam a auxiliar os dominados, levando até eles uma cultura 

“superior”, novos costumes e uma educação erudita. Deste modo, caso houvesse 

algum tipo de resistência, esta “estrutura de atitudes e referências” julgava-os como 

rebeldes, e estes, no caso, deviam ser combatidos com notória violência.  

Neste sentido, a cultura é evidenciada numa relação intrínseca com Estado. 

Esta ligação é regulamentada por um cenário de distinções e classificações 

dicotômicas: “nós” e “eles”; “superior” e “inferior”; “desenvolvido” e 

“subdesenvolvido”. Diante deste panorama, Edward Said (1995) propõe uma 

abordagem diversa da cultura. Assim, a formação cultural seria baseada no acúmulo 

da história e da experiência humana. Esta nova forma de pensamento permitiria a 

aniquilação desta ordem classificatória hierarquizada e dualista.  
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Diante do quadro acima, os territórios dominados eram associados a grandes 

extensões desconhecidas, ocupados por natureza selvagem e humanos excêntricos. 

Havia também a idéia imaginativa e fantasiosa em relação à sexualidade, à aventura 

e à magia (característica literária britânica); ao medo, à surpresa e ao canibalismo 

(literatura francesa). Era, assim, um campo vasto para propagação de exploração e 

riqueza.  

Com o intuito reforçado de debater esta nova perspectiva, Said (1995) 

trabalha questões como a tradição, a nacionalidade e a memória. Deste modo, as 

tradições são reinventadas para serem preservadas, para eternizar a identidade de 

uma nação, para manter viva a sua memória. É neste quadro de manutenção e 

valorização que a cultura é revelada, neste devir de identidades culturais, tradições 

familiares, história e vivências da sociedade, coletiva e individualmente.  

Neste prisma, Said (1995) traz o imperialismo revestido não de um teor pura e 

simplesmente econômico, mas embasado por uma perspectiva cultural que possui 

relações simbólicas, mediada por questões econômicas e de resistências. Para o 

desenvolvimento do debate o autor se apóia em características do gênero, classe 

social e raça. E, ainda, chama a atenção para os estereótipos que são produzidos 

pela mídia acerca destas características e dimensões materiais da cultura, como 

tarefas, utensílios, família e divisão do trabalho. Esta produção tem como intuito, 

novamente, a ordenação de classificações de cultura “inferior”, como vimos 

anteriormente. 

De acordo com Said (1995), o poder da sociedade imperial era fortalecido à 

medida que se consolidava o domínio de representar as características coloniais 

através de discursos e narrativas. A cargo de tal situação, as representações 

procuravam expor uma sociedade dominada e bem conservada graças a gestão da 

metrópole, sem a preocupação de agradar ou mostrar o lado positivo dos nativos. 

Paralelamente ao crescimento do poder europeu, estes passaram a se 

autoproclamar como o “continente eleito por Deus”. O que em uma sociedade 

dominantemente católica agregava imenso valor.  
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Nesse contexto, se desenvolveu então, simultaneamente ao crescimento do 

controle imperial, um fortalecimento e privilégio da “raça branca”. Essa estratégia de 

valorização e sustentação da superioridade da “raça branca” era aplicada em todas 

dimensões da sociedade, desde a sua aplicação no sistema de ensino até nas 

ordenações cristãs, darwinismo e idealismo. Partindo de questões como 

superioridade racial, política e artística, Said (1995) procura demonstrar como a 

“estrutura de atitudes e referências” influencia todos os aspectos da sociedade. 

Doravante, o autor afirma que esta influência se dá antes da formação imperial 

européia, e que, portanto, é intrínseca à formação histórica da sociedade humana. 

Apesar do controle imperial em larga escala, tamanho poder se perfazia sem 

resistências. Os europeus persuadiam a população a se inteirar da disputa e a 

integrar o serviço militar em busca de dominar novos territórios. Imbuídos de 

formações ideológicas e sustentação do poder, as resistências não eram 

inexistentes ou mesmo invisíveis. Elas eram presentes, ora ignoradas, ora sem voz, 

em meio à onipotência imperial das sociedades européias. 

Edward Said (1995) procura apresentar, então, a formação e o significado das 

práticas culturais do ocidente. Para isto Said persiste na idéia de que se deve 

perceber a intensa diferenciação de poder entre o Ocidente e os dominados, para 

que seja possível compreender profundamente as formas culturais que envolvem o 

contexto imperial. Estas características culturais e este quadro de hierarquização de 

poder são evidenciadas, sobretudo, em romances, no discurso etnográfico e 

histórico, em narrativas, em óperas e poesia. No entanto, quando estas 

representações literárias e críticas interpretam estas práticas culturais de forma 

dissimulada, na qual parte de uma idéia imutável da cultura, oculta-se a forma como 

este poder imperial se sobrepõe um ao outro, e até que ponto os dominados 

dependem dos dominadores. Desta forma há uma negligência dos fatos, das formas 

de poder do imperialismo, trazendo à tona a “estrutura de atitudes e referências” 

através das narrativas.  

Por um outro ângulo, estas narrativas demonstram também um sujeito-autor 

que mantém laços com o território além-mar: o branco europeu que subtrai 
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vantagens do espaço colonial, que depende dele, de seus prazeres e riquezas. É 

deste cenário de atitudes que surgiram os romances indianistas, e mais tarde, os 

discursos africanistas, nos quais são retratadas as comunidades tradicionais e 

tribalistas, o primitivismo, rituais e o canibalismo. 

É interessante notar que no apogeu do imperialismo havia um discurso 

cultural que se compunha de modo centralizador. Enquanto, se voltarmos a atenção 

para o pós-imperialismo, é possível visualizar um discurso cultural que denota uma 

certa posição de desconfiança e objeção à condição imperial, colonizadora e à 

exploração. Para Said (1995), no entanto, este caráter cultural não é totalizador e, 

menos ainda, homogêneo. Porém, observa-se distintas camadas da sociedade 

atuando juntamente em questões culturais de origem e aspectos diferentes: ora em 

discordância, ora consentidas às sociedades imperiais do mundo ocidental. 

De fato, foi recentemente que os europeus concluíram a objeção que os 

povos dominados tomaram em relação às ações imperialistas de dominação, e às 

suas narrativas sobre as tradições e história dos países colonizados. E foi a partir 

desta percepção que surge um ímpeto de novas reflexões acerca do imperialismo e 

do colonialismo exacerbado, com idéias de intolerância a tais práticas e estruturas. 

Neste prisma, os ocidentais imperialistas passaram a ser tachados como criminosos, 

os povos que disseminaram a violência, extermínios, que praticaram crimes de 

violência ao ser humano, ao seu igual. 

Neste novo quadro de resistências e questionamentos, houve um novo tempo 

de debates, de reformas governamentais e no regime, reflexões e reavaliações do 

sistema em voga. O que, no entanto, não impediu que os Estados imperiais 

continuassem cada vez maiores e mais fortes. A situação que se emergiu se 

baseava num conflito das colônias versus ocidente. A questão de ser império foi 

posta às margens, para dar lugar a um combate em relação ao homem branco e ao 

ocidente. A partir deste momento foi que se formaram os grandes grupos de luta 

pela independência, que se perpetuaram após a Segunda Grande Guerra. O pós 

Guerra foi, assim, o marco da descolonização mundial.  
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Se até então a cultura era a matriz do sistema imperial, o seu cerne a partir 

deste novo prisma passa a ter um novo indutor. Com o surgimento de 49 países 

africanos, há um cenário de internacionalização, emergidos intrinsecamente, por 

forças globais como a Guerra Fria, a Igreja e as Nações Unidas (Said, 1995). Assim, 

o combate contra o imperialismo passou a ser uma luta de teor universal, a qual 

impulsionou o aumento da lacuna e distinção existente entre ocidentais e não 

ocidentais. Portanto, as formações culturais mantiveram, mesmo após as 

descolonizações, o caráter de divisão entre os dominados e dominadores. O ápice 

desta situação foi quando a resistência passou de anti-imperialista para 

libertacionista. Isto foi possível somente no momento em que os “ex-dominados” 

perceberam que o ocidente influenciava e impunha sua tradição cultural, seu modo 

de vida. Foi deste modo que o imperialismo pôde ser constatado como um ato de 

relações predominantemente culturais. 

Contudo, de acordo com Said (1995) o imperialismo não chegou ao fim com a 

independência das colônias. Segundo este autor há uma herança e identidade que 

permanece ligada entre os ex-territórios dominados e seus antigos colonizadores. 

Prova disto são o grande número de muçulmanos residentes do no continente 

europeu, o que causa até hoje conflitos e movimentos de notória força.  

Outro fato que Edward Said ressalta é nova ordenação do mapa mundial 

formatada com o fim da Guerra Fria. Isto se torna evidentemente importante por 

representar o que o autor atenta ao dizer que o imperialismo não chegou ao fim. Se 

os impérios clássicos perderam sua força, a nova ordem mundial com o triunfo do 

Estados Unidos e a fragmentação da União soviética, acabam por evidenciar novas 

linhas de força.  

A força e o poder de influência com que os Estados Unidos ancoram foi 

excepcional. E esta não vem com a idéia de um novo Estado imperial, mas com o 

ideal de “Responsabilidade Mundial” (Said, 1995). Uma responsabilidade que tenta 

se impor através de ideais de paz e lei para o restante do mundo. E esta tentativa se 

implementa de modo unânime e totalizador. O que dá o poderio ao Estados Unidos 

está na sua capacidade de intervir política e diretamente em sociedades da América 
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Central e do Sul, financiando guerras e golpes de Estado. Estas intervenções 

acabam por serem vistas como manutenção de ordem e paz nestes países, tendo 

como seu principal aliado as Nações Unidas. 

Por este cenário é possível apreender um caráter fortemente econômico 

nesse expansionismo do EUA. Mas para Said (1995), este poderio está envolvido 

por questões culturais igualmente relevantes. Ele vem permeado por crenças e 

valores, que são difundidos através da posse das tecnologias de informação e 

comunicação. Os Estados Unidos possuem um controle quase total sobre a difusão 

das informações de circulação global. E é através dos meios de comunicação que os 

EUA se fortalece cada vez mais. O poderio dessas tecnologias possibilita, direta e 

indiretamente, a inserção e imposição da cultura norte-americana no mundo, desde 

as suas crenças religiosas até os seriados de televisão. As suas multinacionais 

detêm o controle da produção, distribuição e seleção das notícias que circulam 

mundialmente. 

Mas para Said (1995), essa fome por poder vai além. Assim, o autor toca num 

debate que se alastra por décadas: o conflito contra os árabes e o islamismo. Said 

(1995) defende ser um combate cultural, exteriorizado por caricaturas e denotação 

do árabe como terrorista. Isto de fato, também é possível pela influência das 

tecnologias de comunicação e mídia que apresentam ao mundo estes estereótipos e 

fomentando uma guerra xenofóbica. Para Said o verdadeiro impulsionador desta 

aversão está ligado às riquezas minerais e ao petróleo, que Said explana em 

algumas palavras: “Obviamente, o Oriente como terra de poder e promessas é aqui 

de grande importância”. (Said, 1995, p. 185). 

Contrastes, similitudes e ilações.  

De modo a introduzir este tema que vem sendo abordado por diferentes 

autores e áreas de estudos, optou-se por fazer a disposição de alguns dos principais 

debates sobre o imperialismo e sua relação com a cultura. Partindo do pressuposto 

que existe uma ligação profunda entre estes dois conceitos, entende-se o 

imperialismo no presente trabalho como um conjunto de práticas multidimensionais, 
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ou seja, econômicas, políticas e culturais (RUCCIO, 2005). Conforme defende Said 

(1995), acredita-se que cultura e imperialismo devem ser estudadas de modo 

integrado para evitar reducionismos, pois desde seus primórdios os impérios nunca 

foram “apenas um fenômeno econômico e político, mas também cultural” 

(HOBSBAWM, 2003, p. 73). Nesse sentido, para alcançar o objetivo proposto serão 

salientadas as contribuições exercidas por Lênin, Harvey e Said a respeito do 

imperialismo, tendo em mente as correspondências e discrepâncias nas abordagens 

e a centralidade da questão cultural.   

Partindo de uma das grandes referencias nos estudos imperialistas, é notável 

a contribuição de Lênin (2011) para o desenvolvimento desta área, que o mesmo 

considerava como o problema principal no âmbito da ciência econômica. Assim o 

autor acredita que o imperialismo é o encerramento do antigo modo capitalista e o 

surgimento de um novo paradigma. Tal paradigma seria marcado pela junção do 

capital financeiro e industrial, juntamente com a política colonial de propriedade 

monopolista de territórios. No entanto, acredita-se na verdade que surgimento desse 

novo momento do capitalismo “deve ser considerado o primeiro estágio do domínio 

político da burguesia e não o último estágio do capitalismo” (ARENDT, 1989, p. 168) 

Apesar de apontar para a expressão territorial do imperialismo, Lênin (2011) 

alicerça seu argumento no fato supremo da exportação de capitais terem substituído 

a exportação de mercadorias e na criação de monopólios que governam a vida 

econômica. Como demonstrado por Harvey (2004), no imperialismo o protagonismo 

incide de modo antagônico e contraditório sobre a lógica capitalista e territorial de 

poder, sendo que muitas vezes somente a lógica capitalista não se demonstra 

suficiente para explicar ações imperialistas. Neste estágio de dominação burguesa 

“a exportação de dinheiro e o investimento no exterior não constituem, por si, o 

imperialismo e não levam necessariamente à expansão como mecanismo político” 

(ARENDT, 1989, p. 179)  

Dentre as lacunas em na teoria de Harvey (2004), é citado pelo próprio autor 

que o “novo imperialismo” poderia “não passar da revisitação do antigo, se bem que 

num tempo e num lugar distintos” (HARVEY, 2004, p. 148). Os méritos da teoria 
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deste autor estão em oferecer uma interpretação global a crise financeira do 

capitalismo, que demonstra que apesar das contradições e crises, sua natureza não 

muda. Pode-se dizer ainda, que o triunfo de seus fundamento e princípios para o 

campo da geografia econômica se devem mais à ótica revolucionária de sua visão, 

do que ao seu vigor e coerência (CLAVAL, 2013).  Mesmo ao incorporar processos 

territoriais e políticos, não se abstendo aos aspectos puramente econômicos, um 

grande hiato da teoria de Harvey (2004) é deixar em segundo plano a centralidade 

da relação entre cultural e imperialismo, sendo que o próprio afirma que “o 

imperialismo cultural tornou-se importante arma na luta para afirmar a hegemonia 

geral” (HARVEY, 2004, p. 53).   

De acordo com as elucidações apresentadas, o sistema imperial é imbuído 

por questões econômicas e territoriais. Todavia, se voltarmos o olhar para o modo 

como a dominação foi imposta nas antigas colônias, a influência de costumes e 

práticas ocidentais nos territórios dominados nos evidencia uma dimensão 

notadamente cultural. Estas relações se tornam claras ao analisarmos a obra 

Imperialismo e Cultura de Edward Said (1995), na qual o autor explica e debate 

como a cultura está intrínseca na formação ideológica do imperialismo.  

Segundo Said (1995) as práticas imperialistas se utilizavam de justificativas e 

figuras retóricas para fortalecer o seu poder. Tais motivações eram sustentadas por 

um discurso de classes hierárquicas e por formações ideológicas que colocavam os 

europeus e o ocidente como uma cultura erudita e “superior”. E do outro lado, os 

nativos e inferiores. Esta relação dicotômica impunha uma situação na qual os 

discursos faziam crer que os primeiros tinham como dever dominar, enquanto os 

segundos deviam ser dominados. Este quadro veio acompanhado de notória 

resistência cultural e afirmação de identidades nacionalistas. 

As práticas culturais, que já se demonstravam relevantes no contexto do 

imperialismo clássico, continuam evidentes no poderio global dos EUA, que para 

muitos autores se concretiza como o novo Estado Imperial da atualidade. Said 

(1995) conclui que o que dá ao EUA tamanho poder é a hegemonia e controle que 

este possui dos sistemas de informação. Os EUA controlam a produção, distribuição 
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e seleção dos meios de comunicação que circulam no mundo. Isto se tornou uma 

forma de imposição de influências do estilo de vida norte-americano, que são 

introduzidos nas sociedades de todo o globo terrestre, desde questões religiosas à 

seriados de televisão. De fato, a partir deste debate, conseguimos perceber que 

para compreendermos a formação do sistema imperialista, é preciso analisar, 

cuidadosamente, cada uma de suas dimensões, sendo a cultura essencial elemento 

deste processo. 

Conclusão  

A partir da análise realizada e dos argumentos apresentados pode-se inferir 

que as contribuições de Lênin aos estudos do imperialismo devem-se mais ao fato 

do autor ter sido um dos primeiros a tratar sobre o assunto, ressaltando algumas de 

suas principais características. Contudo, sua teoria não consegue representar de 

modo adequado o imperialismo contemporâneo. Nesse sentido, o trabalho 

desenvolvido por D. Harvey solidifica-se como uma grande mais valia para este 

campo de estudos, apesar da falta de coerência em alguns momentos. A relação 

contraditória entre a lógica territorial e a lógica capitalista do poder consegue 

abranger grande parte da trama imperialista adotada pelos EUA. Entretanto, a 

consolidação das ações imperialistas é operada pela dominação da representação 

de narrativas e pela difusão de crenças e valores por meio da tecnologia de 

informação e comunicação – como defende Said. A imposição cultural é uma arma 

das práticas imperialistas que se utilizam de justificativas e retóricas para fortalecer 

seu poder. 

  Por fim, acredita-se que a despeito das diferenças nas abordagens sobre o 

imperialismo, as distintas teorias, muitas vezes, veem a complementar uma a outra. 

Mesmo que ainda não tenha sido sistematizado um diálogo entre as perspectivas 

levantadas, existe uma complementaridade entre elas, sobretudo no que tange o 

lapso cultural deixado por alguns autores. De acordo com o que foi demonstrado ao 

longo do texto, o imperialismo apresenta um viés econômico, político e cultural, 

sendo que estas três dimensões devem ser levadas em conta num estudo sobre a 

temática para que a pesquisa não se torne tendenciosa e incompleta. Assim a 
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dimensão cultural manifesta-se também como um fator imprescindível para 

apreensão do imperialismo. 
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Abstract:   In South America in the 1960s and 1970s the contradictions of economic, 

social and political structures were deepening. In order to surmount the structural 

crisis the different political forces, tendencies and governments elaborated various 

strategies. These attempts aiming at reorganizing the society led to undermining the 

hegemony of ruling governing block and radical transformation of state apparatus. 

Progressive and regressive forms of military dictatorship and excepcional states of 

the new militarism appeared on the continent because of the Brazilian military 

takeover of April, 1964. Formally these state systems were set up by the institutional 

takeover of the armed forces. The military governments strove for the total 

reorganization and modernization of the societies in their all - economic, political and 

ideological - territories. 

The study aims at analizing the different models of modernization during the past 

sixty years. 

Keywords: new militarism, exceptional state, models of modernization, South 

America, alternativ strategies 
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Resumen: Durante los últimos sesenta años en el continente latinoamericano se 

agudizaron las contradicciones de la crisis estructural de la economía, de la política y 

de la sociedad. Y se presentaron las distintas estrategias, tentativas y respuestas 

dadas de las distintas fuerzas políticas, corrientes, alianzas y Gobiernos para la 

crisis estructural del hemisferio.Con la intervención militar de la Fuerzas Armadas 

brasileñas de abril de 1964 en el continente comenzó la época del nuevo golpismo. 

Las dictaduras y los régimenes militares de nuevos tipos establecieron los Estados 

de excepción y los sistemas políticos autoritarios e iniciaron la refundación y la 

reorganización total de las estructuras económicas, sociales y políticas de los países 

mencionados. Pero el fin de la década de los años ochenta fueron derrocadas de las 

dictaduras militares, renacieron las integraciones regionales anteriores y nacieron las 

integraciones regionales de nuevos tipos  y comenzó una nueva etapa en la historia 

de América Latina. El ensayo analiza los distintos modelos de modernización,las 

estrategias alternativas y los cambios geopolíticos ocurridos en América Latina 

durante los últimos sesenta años. 

Palabras claves: nuevo militarismo, Estado de Excepción, modelos de 

modernización, América del Sur, estrategias alternativas, integraciones regionales, 

cambios geopolíticos 

 

1. El nuvo militarismo y el Estado de Excepción en América Latina 

    Durante los últimos sesenta-setenta años en el continente latinoamericano se 

agudizaron las contradicciones de la crisis estructural de la economía, de la política y 

de la sociedad. Se agotó el modelo de sustitución de importaciones. Se presentaron 

las distintas estrategias, tentativas y respuestas dadas de las distintas fuerzas 

políticas, corrientes, alianzas y Gobiernos para salir de la crisis estructural y de la 

dependencia económica y del subdesarrollo del hemisferio y para ajustarse y 

atenerse al centro del sistema económico mundial. Con la intervención militar de la 

Fuerzas Armadas brasileñas de 1 de abril de 1964 en el continente comenzó la 

época del nuevo golpismo o nuevo militarismo. 
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    ¿Cuales son los rasgos y caracteristicos más peculiares y mas importantes 

del nuevo militarismo y en qué se diferencia de los régimenes del caudillismo 

tradicional? El principal rasgo caracteristico del nuevo militarismo es que la dictadura 

unipersonal del caudillo del golpe de Estado tradicional (o pronunciamiento) fue 

reemplazado y sustituido por la intervención institucional de las Fuerzas Armadas.El 

Ejército asumió el poder con la intención de reorganización y refundación total de la 

sociedad,estableciendo las condiciones de un nuevo modo de acumulación de 

capital y de modernización. 

   Las dictaduras y los régimenes militares de nuevos tipos establecieron los 

Estados de Excepción y los sistemas políticos autoritarios e iniciaron la refundación 

y la reorganización total de las estructuras económicas, sociales y políticas de los 

países mencionados.  

 Al mismo tiempo el nacimiento de los Estados de Excepción y de las dictaduras 

militares progresistas y regresistas, totalitarias y autoritarias cuestionaron la 

capacidad, la eficiencia y la legitimidad del sistema político y económico vigente y 

existente para satisfacer las exigencias del desarrollo y de modernización. Por eso la 

introducción del Estado de Excepción significó la crisis de la hegemónia y legitimidad 

de las clases y de las capas sociales dominantes y del bloque de poder existente 

también.  

   El Estado de Excepción es una forma de Estado capitalista, que surgió 

durante el estadio monopolcapitalista transnacional del mundo globalizado a 

consecuencia de determinada crisis económica y político-ideológica. Según las 

características o particulares de esa crisis y la etapa histórica en que se dé sus 

efectos se concretan en las distintas formas de régimen de excepción: 

bonapartismo, fascismo y dictaduras militares (progresivas y regresivas); formas que 

se dan siempre combinadas bajo el predominio de una de ellas. 

   El concepto de Estado de Excepción explicado y expuesto fue elaborado por Nicos 

Poulantzas durante las décadas de sesenta y setenta del siglo pasado.1 Y como era 

adaptable y aplicable para los procesos llevados a cabo en distintas circunstancias 
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históricas y regiones del mundo semiperiférico, rápidamente se difundió entre las 

investigadores de ciencias sociales e historiadores. 

   El Estado de Excepción significa un cambio fundamental en relación entre los 

aparatos ideológicos y represivos del Estado, en el orden y sistema jurídico,en la 

representación,en la defensa y protección de los interéses institucionales.Modifica la 

condición,la situación, la organización y el funcionamiento de los partidos políticos. 

  1.-Vease mas detalladamente: POULANZAS,Nicos: Fascismo y dictadura. Siglo 

XXI. Editores S. A.,Madrid, 1976., POULANTZAS,Nicos:La crisis de las 

dictaduras.Portugal,Grecia,España.Siglo XXI:Editores S.A.Madrid, 1976.y 

POULANTZAS,Nicos: Estado, poder y socialismo Siglo XXI. Editores S. A. Madrid 

1979.  

 Transforma primordialmente el sistema político, el funcionamiento de la 

organización y de la administración del Estado y radicalmente cambia la actuación, 

la „filosofía” del sistema y la dirección de la económia. 

  En el caso de Estado de Excepción la subsidiaridad estatal aplicada en el 

terreno económico compagina y se relaciona con la omnipotencia estatal 

prevaleciente en el terreno político. Es decir durante la existencia y el 

funcionamiento del Estado de Excepción se ocurre la aplicación de la política 

económica neoliberal, el modelo neoliberal en la economia.2 

  ¿Como se puede resumir las funciones del Estado de Excepción? Podemos 

distinguir de cinco funciones primordiales. 

   1.- La función opresora interna y externa especial (manejo de crisis, salvación y 

estabilización global del sistema existente); 

  2.- La función de modernización y de refundación del sistema económico, 

asegurando las condiciones generales del nuevo modo de acumulación capital; 
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  3.- La función de reorganización de la hegemonia del bloque dominante a través de 

redistribuyendo las fuentes, posiciones y los cargos a favor de las empresas 

nacionales asociadas a las empresas transnacionales y multinacionales; 

 

  4.- La función ideológica.(suministrar, elaborar e introducir nuevas ideas y valores 

en la sociedad); 

 5.- La función de redefinición de la política nacional y de la cohesión nacional.  

Ambos lados (internos y externo) de las funciones mencionadas se fundieron y se 

compenetran; 

 Es decir el „efecto externo”, las empresas transnacionales interiorizadas y la 

oligarquía nacional asociada y subordinada, la élite militar y los círculos supremos de 

la tecnoburocracia civil formaban el bloque dominante de los Estados de Excepción 

en America Latina. 

 

2. Los distintos modelos de modernización y las estrategias históricas 
alternativas 

   Los lideres de los Estados de Excepción de América Latina se tratan de sus 

régimenes como sistemas modernizantes. ¿Pero que entendemos por la 

modernización y que tipo de modernización representan estas dictaduras? 

 La modernización significa la creación de las estructuras con capacidad de 

adaptación orgánica y caracteriza la cohesión y la diferenciación entre los elementos 

del sistema. Al mismo tiempo la modernización significa la disminución de las 

tensiones socio-económicas y el subdesarrollo y la renovación de la democracia 

política también. La modernización es un resultado y un proceso también. 
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2.- El péndulo binario entre Estado y mercado se volcó desde entonces hacia el 

mercado. La era del fundamentalismo mercadocéntrico comenzó en 1975 en Chile, 

cuando los llamados “Chicago Boys” fueron puestos a cargo de la política económica 

del gobierno militar. Se confirmó después con los gobiernos de Reagan en EE.UU. y 

Thatcher en Gran Bretaña, y se propagó al mundo entero. En su expresión 

internacional, la concepción mercadocéntrica se apoya en – y promueve –la 

globalizació, tanto en cuanto fenómeno objetivo real como,sobre todo, en su 

dimensión normativa de propuesta ideológico.”(SUNKEL,Osvaldo. En busca del 

desarrollo perdido. En: Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de 

globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., Arturo.(comp). 

2007.pp.473.) 

     Explicando nuestro concepto de modernización utilizamos y desarrollamos el 

modelo o esquema del funcionalismo estructural de AGIL de Talcott Parsons, el cual 

se basa en coherencia de cuatro subsistemas sociales (económico-Adaptación, 

político-Goal attainment, jurídico- Integración e cultural- Latent maintence pattern). 

La hipótesis básica de paradigma del sociólogo norteamericano, es que cada 

sistema, para sobrevivir y desarrollarse, debe ser capaz de resolver cuatro clases de 

problemas funcionales: 

 A = Adaptation (función adaptativa) 

G = Goal Attainment (logro de objetivos) 

I = Integration (función integradora) 

L = Latency (mantenimiento del modelo latente) 

 

                                                          Cuadro 1.- Modelo  de AGIL 

A 

Sistema de Economía 

G 

Sistema Político 
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I 

          Sistema de Normas 
(derecho) 

L 

           Sistema de Valores 

             (cultura) 

                    

  Nosotros incorporamos al modelo de Parsons el quinto elemento, el quinto 

factor y este es el (Sub) Sistema de Bienestar Social- SBS).  

                                                 Cuadro 2.- Modelo de AGILS 

A 

 Sistema Económica 

G 

     Sistema Político 

I 

          Sistema de Normas (derecho) 

L 

               Sistema de Valores 

             (cultura 

               S 

                            Sistema de Bienestar Social  

                            (Sistema de Seguridad Social) 

 

 

 Así se distingue de tres modelos de modernización: el alemán o nórdico, el 

anglosajón y el latino.3 

 3.- Sobre los tres modelos de modernización Vease más 

detalladamente:ESPINA,Alvaro: Modernización y Estado de Bienestar en España. 

Fundación Carolina, Siglo XXI. Editores. S. A. Madrid, 2007., así como: SZILÁGYI, 
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István: Modernizációs modellek és társadalomépítés a  hetvenes években: a spanyol 

eset.(Modelos de Modernización y construción de sociedad durante los años stenta: 

al caso español.) Mediterrán Világ, 2009. 12. sz. 53-77.  

Los modelos de anglosajón y de alemán representan los tipos de acertado o exitoso 

de la modernización. Al contrario el modelo latino o latino corregido es el tipo de la 

modernización fracasada. 

Cuales son las características principales de estos modelos de modernización? 

  El modelo nórdico o alemán (bismarckiano) se caracteriza 

- La seguridad social universal controlado por el Estado; 

- Economía centralizada,o sea, fuerte presencia e influencia estatal en la 

 economia  

- y en  la esfera seguridad  social; 

- Dirigismo político y sistema político autoritario; 

- Desenvolvimento tardío, atraso económico, desarrollo acelerado y 

 recuperación 

- económica rápida;  El modelo anglosajón  - Sistema de bienestar en la 

 corrección de los resultados distributivos;  -Sistema económica individualista y 

 librecambista. El motor del desarrollo es el mercado;  - Sistema politico 

 democrático; 

- Desarrollo orgánico a través de las reformas, o sea, en este caso la tradición 

 es la 

 tradición; El modelo latino  - La descuida del sistema de bienestar;  -  

 Intervención estatal en la economia/economia centralizada; Sistema político 

 autoritario- burocrático; Tentativa económica forzada para modernización sin 

 exito o parcialmente exito; ¿  

    En vez del modelo de la modernización latina Barrington MOORE junior en su 

libro Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making 

of the Modern World. Hardmondsworth, Penguin, Boston, publicado en 1966. y diez 
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años mas tarde apareció en portugal también (As origens sociais da ditadura e da 

democracia: senhores e camponeses na construção do mundo moderno. São Paulo: 

 Martin Fontes, 1975.) elaboró y diseñó el concepto y la teoría de la 

Modernización conservadora. 

   La base de su concepto forma el examen del desenvolvimento capitalista y 

de la revolución burguesa de Japón y Alemania divergentes de las vías y desarrollo 

del capitalismo clásico. 

  De acuerdo con Barrington Moore, en las sociedades contemporáneas hubo 

por lo menos tres formas de transición a la modernidad. La primera significa la 

revolución burguesa democrática que rompió radicalmente con las relaciones 

económicas y políticas preindustriales y construyó la sociedad capitalista y el 

sistema político democrático. Este caracteriza el desarrollo de Inglaterra, Francia y 

los Estados Unidos. En estos casos las capas sociales interesadas en la 

modernización capitalista dispusieron de bastante fuerza para efectuar las 

transformaciones necesarias sin compromisos y pudieron acabar con el régimen 

anciano. 

   La segunda ruta del desarollo capitalista caracterizó la debilidad relativa de 

las fuerzas sociales interesadas en la modernización burguesa. Por eso la revolución 

burguesa democrática fracasó, derrotó. Las fuerzas sociales interesadas en el 

cambio económico, político y social profundo se obligaron a contraer compromisos 

con los distintos grupos de la oligarquía terrateniente. 

 Y estas transacciones impiden la realización de las transformaciones necesarias de 

la modernización consecuente. 

  Esta revolución por arriba tiene como resultado la modernización 

conservadora introduciendo politicamente los régimenes autoritarios hasta la entrada 

del fascismo. Este proceso caracteriza el desenvolvimiento de Japón y Alemania. 

Pero esta solución y esta ruta representan los Estados de Excepción de América 

Latina también, cuales institucionalizan el sistema del capitalismo dependiente en la 

región.  
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    La tercera vía de la sociedad preindustrial hacía la modernización 

económica, política y social representan las revoluciones campesinas de la ruta 

comunista de Rusia y China. Estos régimenes dictatoriales en vez de seguimento de 

los modelos del Occidente, representan el modelo de easternización o modelo de 

Oriente. Pero como las enseñanzas de la Unión Soviética, de China y de los paises 

de Europa del Este demuestran, la recepción y la aplicación mecánica y forzosa de 

los experimentos soviéticos y chineses tiene como consecuencia Estados fallidos e 

históricamente se comprobó de callejón sin salida.  

   Resumiendo, interpretando y aumentando el modelo de Barrington Moore lo 

podemos esquematizar y diseñar en el cuadro siguienta o de la manera siguiente: 

 

  Cuadro 3.- Modelo corregido y aumentado de la Modernización Conservadora     

                

Ruta de la 
Democracia 

Occidental 

Ruta de  

Revolución  

Burguesa 

Capitalismo 

con 
Democracia 

La revolución 
puritana, 

Revolución 
Francesa y la 
Guerra Civil 
America 

INGLATERRA, 

FRANCIA, 

EEUU 

 

Ruta del 

Autoritarismo 
y Fascismo 

Revolución 

Conservadora 

Capitalista y 

Reaccionaria 

No hubo 

oleada 
revolucionaria, 

Revoluciones 
desde arriba 

ALEMANIA, 

JAPÓN 

Ruta del 
Comunismo 

Revoluciones 
Campesinas 

Dictadura del 
„proletariado” 

Revoluciones 
desde abajo= 

el campesino 

RUSIA, 

CHINA 
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 En el caso del modelo de Barrington Moore tenemos que subrayar por fin que 

la modernización conservadora vincula estrechamente con un tipo de régimen 

político predominante, o sea, la política acaba por ser el elemento fundamental en el 

proceso de cambio social. 

¿Y qué tipo de modelo de modernización representan los Estados de Excepción 

latinoamericanos?  

  Antes de responder para esta pregunta, quisieramos examinar y diseñar 

brevemente las tres estrategías seguidas de los Estados latinoamericanos a partir de 

la conquista la independencia, o sea las etratégias prevalecidas durante los últimos 

doscientos años en América Latina. 

  El desarrollo económico de América Latina ha sido una constante búsqueda 

de construcción de un proyecto de desarrollo y de autodeterminación nacional, en el 

marco de su inserción en la economía-mundo capitalista. Se expondrán las 

principales características de los tres modelos establecidos a lo largo de su historia, 

a saber: el primario-exportador (MPE), el de sustitución de importaciones (MSI) y el 

“modelo neoliberal” (MN).”4- escribe Arturo Guillén. 

  Su análisis se articulará en torno a dos categorías claves del subdesarrollo: 

la“relación centro-periferia” y la “heterogeneidad estructural”. Ambas categorías 

fueron introducidas en el estudio del subdesarrollo por la teoría “cepalina” o 

“estructuralista” del desarrollo y tienen mucha importancia para entender dos 

problemas fundamentales que se reproducen a lo largo de la historia 

latinoamericana: la concentración del ingreso y la ausencia de una base endógena 

de acumulación de capital.  

   Al mismo tiempo tenemos que subrayar, que cada “modelo de desarrollo” 

involucra una inserción especifica de cada país en la división internacional del 

trabajo (DIT), lo que determina la configuración de su sistema productivo; define, 

asimismo, las modalidades específicas de su estructura social y del“bloque en el 
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poder” (alianza de clases y segmentos de clases) que domina y ejerce el poder 

político. 

  El “modelo primario-exportador” (1850-1930) en América Latina empezó en el 

momento de la independencia política a comienzos del siglo XIX y que culminó en el 

periodo de Entreguerras, cuando se colapsó el orden liberal encabezado por Gran 

Bretaña desde la Revolución Industrial. 

   Pero la situación de las relaciones internacionales y de la economía mundial 

ha cambiado fundamentalment a partir de los años veinte y treinta del siglo pasado. 

Esto fue el periodo de los distintos tipos del Estatismo, el prevalecimiento de la 

omnipresencia y la omnipotencia de los distintos tipos - democráticos y autoritarios- 

de Estados en la esfera de política y de la economía en todas partes del mundo. En 

Rusía ganó la revolución socialista. En lugar de la descompuesto Imperio Austro-

Húngaro nacieron los Estados autoritario-burocráticos. En Italia subió al poder del 

Partido Fascista de Benito Mussolini. En Alemania tomó el poder Adolf Hitler y nació 

el Tercer Imperio. En Inglaterra y en los Estados Unidos también se presentó el 

estatismo. Pero estos casos representaron el Estatismo democrático. En Gran 

Bretaña fue introducido el modelo de la política economía keynesiana, y en los 

Estados Unidos comenzó el programa de New Deal, anunciado por el Presidente de 

Franklin Delano Roosevelt. 

    El rol creciente y dominante del Estado- la tendencia del Estatismo - tuvó 

como consecuencia del nuevo orden mundial introducido y establecido de los 

injustos Tratados de Paz de Paris después de la Primera Guerra Mundial, de la Gran 

Depresión de 1929-1933, y en el caso de América Latina del agotamiento del 

modelo de primario-exportador. 

    La crisis latinoamericana en el periodo de Entreguerras y el tránsito hacia un 

nuevo modelo orientado “hacia adentro” descansaban en los límites objetivos del 

MPE y en la posición que los países latinoamericanos ocupaban en la DIT. 

4.- Vease mas detalladamente: GUILLÉN,Arturo: Modelos de Desarrollo y 

Estrategias Alternativas en América Latina. 
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http://www.centrocelsofurtado.org.br/arquivos/image/201108311505340.A_GUILLEN

3.pdf p.1. 

 El desequilibrio externo que conducía a crisis recurrentes, con agudos efectos 

recesionistas e inflacionarios, obedecía al deterioro de los términos de intercambio 

entre los productos primarios y los productos manufacturados y a la incapacidad de 

la periferia para retener e irradicar al conjunto de economía los frutos del progreso 

técnico.  Para superar las contradicciones del MPE era por fuerza necesario 

impulsar la industrialización aprovechando las circunstancias que ofrecían la 

depresión y la guerra. A través de una estrategia gradualista en donde la protección 

y la acción económica del Estado jugaban un papel central, se aspiraba a conseguir 

mayor autonomía frente al centro, lo que permitiría, con el tiempo, construir una base 

endógena de acumulación de capital.”(GUILLÉN,2011:pp.12-13) 

     La industria se convirtió en el eje del proceso de acumulación de capital. Por 

primera vez en la historia latinoamericana, la economía contó con un motor interno y 

con un proyecto nacional de desarrollo. La gran crisis de los años treinta y las dos 

guerras mundiales no sólo crearon condiciones propicias para el modelo de la 

sustitución de importaciones,(1930-1964) sino que involucraron profundos cambios 

políticos y sociales, los que implicaron un nuevo “bloque de poder” que hizo viable la 

industrialización. Ese nuevo bloque incorporaba a una naciente burguesía industrial 

y a amplios sectores populares que se beneficiaban con el nuevo modelo. No resulta 

accidental, por lo tanto, que el tránsito al nuevo modelo haya coincidido con el 

ascenso al gobierno de regímenes progresistas, populistas y corporatistas como los 

de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940), Juan Domingo Perón en Argentina 

(1946-1955) y Getulio Vargas (1930-1954) en Brasil. La estructura social se 

transformó sustancialmente, creciendo en forma acelerada la clase obrera, así como 

los asalariados y las “clases medias” urbanas. 

     El MSI atravesó por dos grandes etapas: la primera, la que el pensamiento 

estructuralista definió como “sustitución fácil”, que termina grosso modo a mediados 

de los años cincuenta, y la etapa de la “sustitución difícil” que culminaría en 1982 
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con el quiebre del modelo, a raíz de la crisis de la deuda 

externa.”(GUILLÉN,2011:p.13) 

     Durante la “sustitución fácil”, el esfuerzo de inversión descansó 

fundamentalmente en inversionistas nacionales. El papel del Estado fue central 

desde el arranque. La participación de éste incluyó aparte de la protección 

arancelaria de la industria, el financiamiento público de las inversiones, la aplicación 

de estímulos fiscales y otras medidas. 

   La segunda etapa de la “sustitución difícil”, se inicia hacia mediados y fines de 

los años cincuenta en los países de mayor desarrollo relativo de la región. Esto es 

ya el periodo duro de la Guerra Fría en dónde prevalecieron las consecuencias 

políticas y económicas del mundo bipolar. Esto es la época dónde pasaron a primer 

plano las cuestiones de la Seguridad Nacional, se convirtió en la doctrína oficial de 

los estados latinoamericanos las „fronteras internas” anunciando la lucha contra el 

„enemigo interno.”Estas circunstancias involucraron cambios importantes en el 

funcionamiento del MSI y del Estado. América Latina se convirtió en el patio trasero 

de los Estados Unidos. 

       El proceso de industrialización en su origen fundamentalmente nacional, 

devino transnacional. La dependencia tecnológica se acentuó. La inserción de las 

ETN en el proceso de industrialización significó un proceso simultáneo de 

integración transnacional y de desintegración nacional. 

     Por eso el nuevo militarismo y las dictaduras militares de Brasil (1964-1985), 

de Chile (1973-1990), de Argentína (1976-1983), no sólo y no simplemente fueron 

los laboratorios de las políticas neoliberales, sino con la crisis de la deuda externa de 

1982 y con su derrocamiento y desmoronamiento, ya señalaron el fin del modelo 

neoliberal de los „chicago boys” y de Milton Friedman también. 

   El fracaso de los regímenes militares y dictatoriales latinoamericanos y del “ajuste 

ortodoxo y neoliberal” de los ochenta que postró al hemisferio en una situación de 

estancamiento en la llamada “década pérdida para el desarrollo”, sin resolverlos 
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desequilibrios que estaba llamado a superar, obligó al replanteamiento de las 

estrategias de reforma. 

  A pesar de esto, la dimensión fundacional de los Estados de Excepción no 

puede ser negada. Debido a la reorganización llevada a cabo exclusivamente a 

través de la violencia estatal con métodos antidemocráticos represivos, los gastos 

sociales accesorios - considerando también el sufrimiento humano causado-, 

parecen injustificablemente altos. Frente a la modernización democrática los 

Estados de Excepción latinoamericanos   representan el prototipo y la mezcla de "la 

modernización de tipo bismarkiana,”y de „la modernización conservadora” aplicada 

con (parcial) éxito varias veces en los últimos 150 años.  

    Por fin quisieramos subrayar que la satisfacción de las demandas y 

exigencias de los grupos y de las clases sociales bajas, la diminución del 

desequilibrio social, la merma de la diferencia de la renta entre las clases sociales,la 

liquidación de la extrema pobreza y la exclusión social y  el establecimiento del 

sistema político democrático también forma parte orgánica del proceso de 

modernización. Además de los avances parciales a medias de la economía, éste es 

el terreno donde los límites de los régimenes militares son más evidentes.  

 Después de la caída de las dictaduras militares y autoritarias de América 

Latina, a partir de la segunda mitad de los anos ochenta se terminó el periodo del 

modelo neoliberal y por parte del bloque del poder y de los Estados Unidos fue 

imprescindible anunciar y lanzar una nueva estrategia de desarrollo. 

  La nueva estrategia fue anunciada en noviembre de 1989, y consistía en diez 

medidas de política económica que abarcaban desde la disciplina fiscal hasta la 

liberalización comercial y financiera,5 

5.- El consenso como originalmente lo indica Williamson incluía diez amplios grupos 

de recomendaciones políticas relativamente específicas:  

1.- Disciplina en la política fiscal, enfocándose en evitar grandes déficits fiscales 

en relación con el Producto Interior Bruto; 
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2.-Redirección del gasto público en subsidios ("especialmente de subsidios 

indiscriminados") hacia una mayor inversión en los puntos claves para el 

desarrollo, servicios favorables para los pobres como la educación primaria, 

la atención primaria de salud e infraestructura; 

3.- Reforma tributaria, ampliando la base tributaria y adopción de tipos 

impositivos marginales moderados; 

4.-Tasa de intereses que sean determinadas por el mercado y positivas (pero 

moderadas) en términos reales; 

5.-Tipos de cambio competitivos; 

6.- Liberación del comercio: liberación de las importaciones, con un particular 

énfasis en la eliminación de las restricciones cuantitativas (licencias, etc.); 

cualquier protección comercial deberá tener aranceles bajos y relativamente 

uniformes; 

7.- Liberalización de las barreras a la inversión extranjera directa; 

8.- Privatización de las empresas estatales; 

9.- Desregulación: abolición de regulaciones que impidan acceso al mercado o 

restrinjan la competencia, excepto las que estén justificadas por razones de 

seguridad, protección del medio ambiente y al consumidor y una supervisión 

prudencial de entidades financieras; 

10.- Seguridad jurídica para los derechos de propiedad. 

se le bautizó como el Consenso de Washington6 a partir del famoso artículo de John 

Williamson7 

    Com hemos mencionado El Consenso de Washington8 fue diseñado bajo un 

marco neoliberal; es decir, se dio prioridad a la estabilidad 

macroeconómica,liberalización comercial y de capitales y, principalmente, a la 

disminución del papel del Estado en la economía; de esta manera,las políticas del 
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decálogo,más allá de responder al contexto latinoamericano,respondían a las 

exigencias económicas estadounidenses. El neoliberalismo se instauró con éxito en 

la vida económica de América Latina, a partir de las políticas económicas, primero 

de Bretton Woods en la posguerra y del Consenso de Washington en la década de 

1990. Por eso los objetivos, las instituciones y la práctica del Consenso de 

Washinton no sirvieron principalmente para la inserción en la economía mundial de 

los paises del hemisferio. El Consenso de Washington fue una versión corregida y 

una continuación directa del modelo neoliberal instaurado y aplicado durante los 

Gobiernos militares. No era adecuado para resolver los problemas del 

subdesarrollo,del desequilibrio,del desigualdad social y del ajuste.  

6.- Hacia finales de la década de 1980, era claro que la gran mayoría de los países 

de América Latina había fracasado en su modelo de desarrollo. La búsqueda de un 

modelo económico abierto,  estable y liberalizado se cristalizó con la formulación del 

Consenso de Washington (CW) en 1989, cuyas reformas de política económica 

estaban basadas en una lógica de mercado caracterizada por la apertura y disciplina 

macroeconómica.El crecimiento basado en la El Consenso de Washington no 

consistió meramente en un decálogo de política económica impuesto desde 

Washington, con la colaboración del FMI y el Banco Mundial, ni refleja únicamente 

una convergencia de ideas, sino que expresa, ante todo, un compromiso político, un 

entramado de intereses, entre el capital financiero globalizado del centro 

estadounidense y una parte de las élites internas de América Latina.  

7.-  WILLIAMSON, John (Abril de 1990). «What Washington Means by Policy Reform 

(A que se refiere Washington por reforma política)». Latin American Adjustment: How 

Much Has Happened? (El reajuste latinoamericano: ¿Qué tanto ha sucedido?) (en 

inglés). Washington D. C.: Instituto de Economía Internacional. Consultado el 3 de 

julio de 2015. 

8.- Vease más detalladamente sobre el Consenso de Washinton: 

BIRDSALL,Nancy,TORRE de la,Augusto, and VALENCIA CAICEDO,Felipe: The 

Washington Consensus: Assessing a Damaged Brand. Working Paper 211. Mayo 

2010. Center for Global Development, pp. 1- 42.;BÉJAR,  Ramón Casilda: América 
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Latina y el Consenso de Washington. Boletín Económico de ICE. No. 2803. del 26 

de abril al 2 de mayo de 2004. pp. 19-39.;GUILLÉN, Arturo: Mito y realidad de la 

globalización neoliberal. México, Miguel Angel Porrúa Editores -UAMI. 

2007.Repensar la teoría del desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a 

Celso Furtado. VIDAL, Gregorio; GUILLÉN, Arturo.(comp). 2007. 

pp.470.;GUILLÉN,Arturo (coord.): Economía y sociedad en América latina: entre la 

globalización, la regionalización y el cambio estructural. México, Miguel Ángel Porrea 

Editores - UAMI. 2008.;GUILLÉN,Arturo: Estrategias alternativas de 

desarrollo.Universidad Nacional Autónoma de México.Instituto de Investigaciones 

Sociales,Marzo de 2010. pp.25.;HARVEY,David: A Brief History of Neoliberalism. 

New York, Oxford University Press. Oxford, 2005.; HERNÁNDEZ,Enrique  y 

VELÁZQUEZ,Jorge: Globalización, desigualdad y pobreza. México, Plaza y Valdés 

Editores- UAMI. 2003.; MARÍNEZ  RANGEL, Rubi- GARMENDIA, Ernesto Soto 

Reyes,: El Consenso de Washington: la instauración de las políticas neoliberales en 

América Latina. Política y Cultura, primavera 2012, núm 37.pp.1-30.; RODRIK,Dani: 

World Bank’s Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. 

Journal of Economic Literature Vol. XLIV (December 2006), pp. 973–987.; 

STIGLITZ,Joseph: El rumbo de las reformas. Hacia una nueva agenda para América 

Latina”. Revista de la CEPAL. Num. 80, agosto. de 2003.;WILLIAMSON,John: El 

cambio en las políticas económicas de América Latina. México, Gernika, 

1990.;WILLIAMSON, John. y KUCZYNSKI,Pedro Pablo:After the Washington 

Consensus. Institute for International Economy. Washington. 2003. 

 Estabilizar, privatizar y liberalizar se convirtió en el mantra de una generación 

de tecnócratas que se afilaban los dientes en los paises en vías desarrollo y en los 

de los líderes políticos que aconsejaban”9 - escribe- Dani Rodrik.  

    Por eso después de diez años paso la corrección y ampliación del programa 

y fue anunciado El nuevo proyecto de Consenso de Washington.  

    El Consenso de Washington no ha muerto, viva el nuevo Consenso de 

Washington - citan un cuadro del libro de Pedro Pablo KUCZYNSKI y John 

WILLIAMSON (eds.):Después del Consenso de Washington. Relanzando el 
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crecimiento y las reformas en América Latina, traductores Langrow English to Grow, 

Fred Bergten, Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 2003. en su 

ensayo Rubí Martínez Rangel y Ernesto Soto Reyes Garmendia 

 

Cuadro 4 

El Consenso de Washington no ha muerto;  

viva el nuevo Consenso de Washington 

 

Consenso de Washington original                  Consenso de Washington extendido 

 

 Disciplina fiscal                                                                  Reforma política legal 

Reorientación de gastos públicos                                          Instituciones reguladoras 

Reforma tributaria                                                                 Anticorrupción 

Liberalización financiera                                                        Flexibilidad del mercado 

laboral 

Tipos de cambio unificados y competitivos                               Acuerdo con la 

Organización Mundial del Comercio 

Liberalización del comercio                                                    Códigos y estándares 

financieros 

Apertura a la inversión extranjera directa                                Apertura “prudente” de 

la cuenta capital 
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Privatización                                                                          Regímenes de tipo de 

cambio no intermediados 

Desregulación                                                                        Redes de seguridad 

social 

Asegurar los derechos de propiedad                                        Reducción de la 

pobreza 

                                                                                                                                                                                                                   

 Pero al contrario del Consenso de Washington extendido ya está estructurado y 

plasmado la estrategía alternatíva de los paises latinoamericanos. 

 

3.- Los elementos posibles de una estrategía alternativa continental 

   Ni el modelo neoliberal, ni el modelo ofrecido por el Consenso de Washington 

y su versión extendido cambiaron definitivamente el subdesarrollo del continente 

latinoamericano. A pesar de que  tuvieron un efecto modernizador en algunos 

segmentos de la industria manufacturera del sector exportador, acentuaron la 

heterogeneidad estructural del sistema productivo,pero todavía  carece de una base 

endógena  y firma que sustente la acumulación de capital y el crecimiento dinámico 

de la economía,y han agudizado las desigualdades sociales entre  los  países y 

dentro de los países. 

9.-  RODRIK,Dani. ¿Adiós al Consenso de Washington, Hola a la Confusión de 

Washington? Dani Rodrik. ¿Adiós al Consenso de Washington, Hola a la Confusión 

de Washington? Universidad de Harvard, enero de 2006. http://faculty. washington. 

edu/swhiting/pols502/Rodrik_Washington_Confusion. pdf. 

 Por eso es urgente para América Latina construir y aplicar una estrategia 

alternativa de desarrollo. No basta con resistir ante la globalización neoliberal, ni 

conformarse con las demandas espontáneas que levanta el movimiento 
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altermundialista. Se requiere de una estrategia alternativa de desarrollo orientada a 

recuperar el crecimiento, elevar los niveles de empleo, satisfacer las necesidades 

básicas de la población y eliminar la pobreza extrema y el hambre. 

    ¿Cuales son las condiciones y elementos internacionales y continentales de 

esta estrategia alternativa? ¿Cuales son los retos de la modernización endogena 

latinoamericana? 

    Antes que nada tenemos que subrayar que después de 1990 cambió y 

transformó radicalmente el sistema de las relaciones internacionales. Desapareció el 

mundo bipolar y a partir de 2000 el mundo turno en multi-e interpolar. En efecto, 

durante las tres últimas décadas del siglo XX. tres diferentes regiones 

semiperiféricas del mundo emprendieron - una tras otra - sendos procesos de 

democratización que derribaron, respectivamente, los regímenes dictatoriales y 

autoritarios en el sur de Europa, en América Latina y en Europa Central y Oriental. 

Las democracias nuevas nacidas y establecidas contribuyeron al cambio de las 

relaciones internacionales también. 

    A pesar de que los Estados Unidos mantenió y conservó su posición como 

única superpotencia, perdió una parte de su peso y su influencia. Se presentaron 

como actores independientes en la escena de la política y económica mundial la 

Unión Europea y los paises de BRICS. Especialmente aumentó el rol y la influencia 

de Rusia y de China10. De tal manera aumentó el espacio de acción de los paises de 

América Latina. Se fortalecieron los esfurzos de la cooperación entre las 

integraciones regionales e interregionales11. Y esta tendencia significa cuatro cosas: 

en primer lugar significa la renovación y reanudación de la actividad de las 

integraciones regionales fundadadas antes del nacimiento y de la caida de los 

regimenes militares y en parte congeladas durante la epoca del dominio de las 

dictaduras militares.12    

 En segundo lugar significa que las repúblicas democráticas latinoamericanas 

creaban nuevas integraciones regionales de nuevos tipos de gran peso e 

importancia (Mercosur-1991,  Alianza Bolívariana para los Pueblos de Nuestra 

América-Tratado de Comercio de los Pueblos /ALBA-TCR- 2004; Petrocaribe- 2005, 
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UNASUR13 -2007, etc); en tercer lugar significa el establecimiento de la cooperación 

eficaz entre las „viejas” (Comunidad Andina) y „nuevas” integraciones regionales;  y 

por fin significa el establecimiento de la alianza estratégica entre los  paises y las 

organizaciones regionales latinoamericanos y la Unión Europea14 y con otras  

10.- Vease más detalladamente: La República Popular China y América Latina y el 

Caribe. Diálogo  y cooperación ante los nuevos desafíaos de la economía 

global.Naciones Unidas – CEPAL.Santiago de Chile,2012 

11.- Las integraciones interregionales de „nuevo tipo” son: La Comunidad 

Iberoamericana de Naciones, fundada en 1991 y A Comunidade dos Paises de 

Língua Portuguese,creado en 1996. 

12.- Estas eran las siguientes: La Asosiación de Libre Comercio-1960/ALADI-

1980;Pacto Andina - Comunidad Andina de Naciones/Can-1969;CARICOM- 1973; 

13.- Vease más detalladamente: CIENFUEGOS, Manuel y SANAHUJA,José Atonio 

(eds):Una región en construcción.UNASUR y la integración en América del 

Sur.fundació CIDOB.Barcelona,2010. 

14.- Vease más detalladamente: SZILÁGYI,István: La Unión Europea y América 

Latina:una alianza estratégica birregional. In: Anais do I. Congresso Brasileiro de 

Geografía Política, Geopolítica e Gestao do Território: racionalidades e práticas em 

múltiplas escalas. Porto Alegre:Editora Letral;Rio  de Janeiro: 

REBAGEO,2014.  625-639.o. http://www.editoraletra1.com/anais-congeo/index.html 

integraciones interregionales, como son el Foro de Cooperación Económica Asia-

Pacífico - APEC y la Alianza del Pacífico- AP.15 

 Aumentó el rol continental e intercontinental de Brasil y creció el papel de las 

empresas transnacionasles latinoamericanas (multilatinas)  en el continente,en 

Europa y en el mundo entero.16 

    En vez de la modernización conservadora nació la posibilidad de encaminar 

la modernización democrática. 
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  A pesar de que todavía falta un conceptuoso, detalladamente elaborado, 

aceptado y aplicado proyecto continental en el hemisferio, América Latina dejó de 

ser patio trasero de los Estados Unidos.17  

15.- A través de APEC y de AP los paises participantes latinoamericanos vinculan a 

Rusía y a la Organización de Cooperación de Sanghái y a otros paises asiaticos y 

europeos. 

16.- Vease más detalladamente: Javier Santisa: La década de las multilatinas. Siglo 

XXI. de España- Fundación Carolina Economía. Madrid, 2012. 

17.- A pesar de que los Estados Unidos hace grandes esfuerzos para conservar y 

aumentar su influencia económica y política a través de la creación tales 

integraciones económicas regionales como son el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (1994) y La Alianza del Pacífico (2012). 
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Resumo: A região dos balcãs sofreu ao longo das últimas décadas, um processo 

efetivo de fragmentação. A ex-Iugoslávia desapareceu e seus membros foram se 

tornando independentes, restando apenas a região autonôma da Voivodina, ligada à 

Sérvia. Assim o objetivo deste artigo é analisar o contexto geopolítico,visando 

verificar a possibilidade da última fragmentação da ex-Iugoslávia. A pesquisa teve 

como base consultas bibliográfica e documental, em livros, artigos e sites que tratam 

do assunto. Por trás de toda a movimentação pela independência da região, estão 

os interesses econômicos internacionais, visando o potencial da bacia do Danúbio e 

das reservas de petróleo na região oriental da Voivodina. 

 

Palavras Chaves: Voivodina, Secessão, Geopolítica, Balcãs. 
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Resumen: La región sufrió los Balcanes durante las últimas décadas, un proceso de 

fragmentación efectiva. La antigua Yugoslavia desapareció, y sus miembros se está 

independizando, dejando sólo la región autónoma de Vojvodina, ligado a Serbia. Así 

que el propósito de este artículo es analizar el contexto geopolítico con el fin de 

verificar la posibilidad de la última fragmentación de la antigua Yugoslavia. La 

encuesta se basa en la literatura y el documento de investigación en libros, artículos 

y sitios web que tratan el tema. Detrás de todo el movimiento por la independencia 

de la región, que son los intereses económicos internacionales, dirigidos a las 

potencialidades de la cuenca del Danubio, y las reservas de petróleo en la región del 

este de Voivodina. 

 

Palabras clave: Vojvodina, Secesión, Geopolítica, Balcanes. 

 

Abstract: The region suffered the Balkans over the last decades, an effective 

fragmentation process. The former Yugoslavia disappeared, and its members were 

becoming independent, leaving only the autonomous region of Vojvodina, linked to 

Serbia. So the purpose of this article is to analyze the geopolitical context in order to 

verify the possibility of the latest fragmentation of the former Yugoslavia. The survey 

would be based on the literature and document research in books, articles and 

websites dealing with the subject. Behind all the movement for independence of the 

region, they are the international economic interests, targeting the potential of the 

Danube basin, and oil reserves in the eastern region of Vojvodina. 

 

Key Words: Vojvodina, Separatism, Geopolitics, Balkans. 
 
 

INTRODUÇÂO 

 

 A região dos balcãs sofreu ao longo das últimas décadas, um processo 

efetivo de fragmentação. A ex-Iugoslávia desapareceu e seus membros foram se 

tornando independentes, na sua quase totalidade por processos de violentos 
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conflitos como no caso da Bósnia-Herzegovina,(Eslovênia foi a única excessão). A 

união da Iugoslávia foi construída por Josep Broz Tito, durante a Segunda Guerra 

Mundial, quando resistiram aos nazistas, e se consolidou no pós-guerra, quando 

resistiram ao Plano Marshal, e iniciaram uma posição de independência, tanto em 

relação àEuropa Capitalista, quanto em relação à Europa Socialista do leste, 

comandada pela antiga União Soviética. A ideia central era construir uma unidade, e 

a base da força, chegar a uma miscigenação, onde não mais houvessem sérvios, 

croatas, bósnios, kosovares, eslovenos e montenegrinos. Desta forma se 

remanejava a população de uma região para outra, no intuito de fazer desaparecer 

as etnias existentes, e se criasse uma nação iugoslava. Entretanto esse era um 

processo difícil, pois eram países distintos, com religiões distintas, culturas e idiomas 

igualmente distintos. Enquanto viveu, Tito conseguiu manter esse frágil equilíbrio, 

mas com a sua morte, as diferenças começaram a aflorar. O fim do comunismo e o 

desaparecimento da União Soviética, fez eclodirem as lutas pela separação. Ao 

longo de dezesseis anos, sete  dos países que compunham a ex-Iugoslávia, 

tornaram-se independentes, restando apenas a região autonôma da Voivodina 

(Figura 1), ligada a Sérvia. Apesar  de ser formada por grande maioria de sérvios, o 

contexto geopolítico nos balcãs, com a ascensão dos neo-ustachistas na Croácia, 

conspira para a independência da região, a de maior diversidade étnica e linguística 

do continente, e com tal estratificação demográfica que é considerada o “Kosovo 

Húngaro”. Assim, o objetivo deste artigo é analisar o contexto geopolítico, visando 

verificar a possibilidade da última fragmentação da ex-Iugoslávia. A pesquisa 

tevecomo base consultas bibliográfica e documental em livros, artigos e sites que 

tratam do assunto. Por trás de toda a movimentação pela independência da região, 

estão os interesses econômicos internacionais, visando o potencial da bacia do 

Danúbio e das reservas de petróleo na região oriental da Voivodina. 

 

Figura 1 - Localização 
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Fonte: www.fotosearch.com.br/fotos-imagens/voivodina.htm. Acesso 17.07.2016 

 
A FRAGMENTAÇÃO DA IUGOSLÁVIA 

 

 A Iugoslávia (constituída por Eslovênia, Croácia, Bósnia-Herzegovina, Servia, 

Macedonia, Montenegro e as regiões autônomas do Kosovo e Voivodina – (Figura 

2)), só veio a se formar efetivamente após a Segunda Guerra Mundial, quando Josef 

Tito conseguiu unificar as distintas regiões, depois de enfrentar os alemães e os 

partidos fascistas regionais, e fundou a REPÚBLICA FEDERATIVA POPULAR DA 

IUGOSLÁVIA que mais tarde passou a ser REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA 

DA IUGOSLÁVIA, sendo ele primeiro-ministro e depois presidente. 

 

Figura 2 – As regiões da antiga Iugoslávia 
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Fonte:acervo.estadao.com.br/noticias/topicos,guerra-da-bosnia,489,0.htm. Acesso 

28.07.2016 

 

 Essa união era muito frágil, e envolvia uma diversidade de etnias e religiões, 

que ele controlava com mão de ferro. Para consolidar essa união, procurou  

miscigenar as etnias existentes, sobretudo na parte central do país, promovendo 

migrações compulsórias entre sérvios, croatas e bósnios. 

 

 Esse caldeirão manteve-se sob controle até a morte de Tito, em 1980, a partir 

de quando a fragmentação começou a se mostrar inevitável, e a queda do 

comunismo em todo o leste, incentivou os eslovenos e croatas a se rebelarem e 

serem os primeiros a declararem unilateralmente a independência. Se iniciam os 

conflitos, com as guerras internas na Croácia, mas a Eslovênia pela sua 

homogeneidade étnica, conseguiu a independência sem resistências internas. Se a 

guerra pela independência da Croácia foi sangrenta, na Bósnia ela foi ainda mais 

violenta. Os Sérvios, sob o comando de Milosevic, enfrentaram as repúblicas mais 

ricas, apostando na maioria étnica que tinham no exército, e investiram de modo 

ainda mais perverso nesta última, onde pretendiam fazer uma “limpeza étnica”. A 

violência militar não impediu o esfacelamento total do país, já que a etnia tinha um 
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peso muito grande no processo, e as independências foram acontecendo 

seqüencialmente, como mostra o (Quadro 1). 

 

Quadro 1 – Grupos étnicos na antiga Iugoslávia e ano da independência. 

PLANILHA DE GRUPOS ÉTNICOS DA IUGOSLÁVIA - 1945 A 2008 

REPÚBLICA 
1ª PRINCIPAL 

ETNIA (%) 

2ª PRINCIPAL 

ETNIA (%) 

3ª PRINCIPAL 

ETNIA (%) 

ANO DA 

INDEPENDÊNCIA 

SÉRVIA Sérvios 65,8 
Albaneses 

17,2 
Húngaros 3,5 1945 

ESLOVÊNIA 
Eslovenos 

91,0 
Croatas 3,0 Sérvios 2,0 1990 

MACEDÔNIA 
Macedônios 

54,6 

Albaneses 

21,0 
Turcos 4,5 1991 

CROÁCIA Croatas 78,0 Sérvios 12,2 Outros 10,6 1992 

BÓSNIA 

Bósnios 

Muçulmanos 

43,7 

Sérvios 31,4 Croatas 17,3 1992 

MONTENEGRO 
Montenegrinos 

61,8 

Montenegrinos 

Muçulmanos 

14,6 

Sérvios 9,3 2006 

KOSOVO 
Albaneses 

92,0 
Sérvios 4,0 Bósnios 2,0 2008 

VOIVODINA Sérvios 65,0 Húngaros 14,2 Eslovacos 2,7 
Ainda ligada a 

Sérvia 

Fonte: Elaborado pelos autores (2016). 

 
A VOIVODINA A ÚLTIMA SESSEÇÃO NOS BALCÃS 
 

 A Voivodina é o último território ainda não independente da antiga Iugoslávia. 

O atual território fez parte desde a Dácia, na antiguidade até a Sérvia na atualidade, 
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passando pelo julgo do Império Romano, do Império Bizantino, do Império Austro-

Húngaro, dentre outros. Nele vivem cerca de 20 grupos étnicos e falam-se seis 

idiomas oficiais, o que demonstra a sua grande diversidade. 

 Segundo Madsen (2015), em novembro de 1849, por decisão do imperador 

austríaco, a região se tornou um novo território real daquele império, com o nome 

VOIVODATO DE SÉRVIA Y BANATO DE TIMISOARA, o que veio a dar origem ao 

nome atual. Em 1867 passou a fazer parte do reino da Hungria, que depois foi 

incorporado ao Império Austro-Húngaro.  

 

 No período entre as guerras, fez parte do estado dos eslovenos, croatas e 

sérvios; do reino da Iugoslávia como “Banóvina do Danúbio”; foi invadido pelo eixo 

durante a Segunda Guerra, e ao término desta, voltou a ser província autônoma da 

Sérvia, com a denominação atual. 

 

Conforme Madsen (op. Cit.): 

 
“Em princípio, a província tinha pouca autonomia dentro da Sérvia. 

Entretanto foi ganhando direitos, sobretudo graças a constituição de 

1974. Esta define a Voivodina como uma das partes integrantes da 

Federação Yugoslava, dando-lhe o mesmo direito de voto da própria 

Sérvia, dentro da federação.” 

 

Ainda segundo  Madsen (op. Cit.): 

 
 “Sob o governo de Slobodan Milosevic, Voivodina e Kosovo perderam a maior parte 

de sua autonomia. A queda de Milosevicem 2000, permitiu em 2002, aretomada de certa 

autonomia, se configurando praticamente um auto-governo.”  

 

 Entretanto, na atualidade se configura que a região segue os passos do 

Kosovo, a independência, que segundo especialistas, seria uma manobra da OTAN 

– Organização do Tratado do Atlântico Norte, eda União Européia, para retirar da 

Sérvia, uma região fértil, inclusive em recursos naturais, sob alegação de que a 

diversidade étnica é um terreno propício para conflitos. 
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 O contexto geopolítico da região é complexo, e todos os países do entorno 

têm um motivo para incentivar as independências – a alegação de que tem cidadãos 

seus vivendo na região.  

 Parece se configurar na região, o mesmo processo do Kosovo, onde 

interesses em desestabilizar a Sérvia fez minar o tecido social e forjar um levante 

pela independência. 

 

Assim, segundo Catalinotto (2008): 

 
"A União Européia está se mudando albaneses de Kosovo, 

Macedônia e Montenegro para Voivodina. Uma vez que eles chegam 

em Novi Sad, a maior cidade do Voivodina, interlocutores da EU, 

fornecem  35 euros para táxi, a fim de que eles se espalhem em toda 

a província e façam uma reivindicação para a residência permanente. 

O último censo para Voivodina mostrou 3.360 muçulmanos. No 

entanto, o transplante de albaneses muçulmanos de outras partes da 

antiga Iugoslávia por parte da UE é claramente destinada a fornecer 

o combustível para provocar uma rebelião como a do Kosovo, pela 

independência”. 

 

 A ideia é expurgar os sérvios e fornecer um país “amigável” para empresas de 

petróleo e gás natural do ocidente, sobretudo americanas, que irão explorar as 

reservas de hidrocarbonetos do leste da Voivodina, uma área conhecida como 

Banat. 

Como afirma Madsen (op. Cit.):  

“Assim como aconteceu no Kosovo, que foi separado da Sérvia para 

facilitar um gasoduto trans‐Balkan e fornecer aos Estados Unidos 

uma base militar nos Balcãs, a independência da Voivodina é 

fomentada para fornecer a  OTAN, um pronto fornecimento de 

petróleo e gás natural a partir de Banat e uma área fértil,Vale do 

Danúbio para a produção de alimentos geneticamente modificados. 
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Como a Ucrânia, Voivodina está sendo alvo de conchavo 

militar‐comercial ocidental para promover a exploração de 

hidrocarbonetos através de fracking, um processo destrutivo usado 

para extrair gás da rocha de xisto que se encontra no subsolo,e 

agro‐exploraçãopela Monsanto. 

 Em verdade,todo o processo pela independência da Voivodina, trata-se de 

um jogo de interesses econômicos que dominam a política mundial na atualidade. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 A situação da Voivodina é claramente um conflito de interesses econômicos e 

territoriais, envolvendo a União Européia e a OTAN, com grande influência dos EUA. 

Parece-nos que o caráter geopolítico do conflito em questão, evidencia que existe a 

intenção de enfraquecimento da Sérvia, assim como a intenção de se criar um país 

que vá abrir oportunidades de investimentos de empresas transnacionais ligadas 

sobretudo ao setor de hidrocarbonetos, mas também ao agronegócio, sem a 

interferência de um “poder já estabelecido e consolidado”. 

 No nosso ponto de vista,o grande risco é que essa distribuição de população 

muçulmana por regiões onde não são “nativos”, pode levar a uma consolidação do 

pan-islamismo, já muito problemático no contexto europeu. 
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