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RESUMO 

BRAGA, Pablo de Rezende Saturnino. Potências regionais por uma nova 
ordem? A política externa de Brasil e África do Sul no campo dos direitos 
humanos. 2018. 422 f. Tese (Doutorado em Ciência Política). Instituto de Estudo 
Sociais e Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 
2018.  

O objetivo geral da tese é entender as relações entre o processo de 

democratização e as narrativas de política externa, com um olhar focado em 

potências regionais não-nucleares do Sul Geopolítico.  Pressupõe-se, em países 

com esse perfil, o uso estratégico da agenda de direitos humanos na construção 

de uma nova narrativa de política externa. A busca de protagonismo 

internacional é conditio sine qua non de potências regionais, como define a 

literatura especializada. A questão central que orienta a pesquisa é entender 

porque e como potências regionais usam a política externa de direitos humanos 

para atingir protagonismo internacional. Brasil e da África do Sul são casos de 

potências regionais com transição democrática, do Sul e sem armas nucleares.  

Com base no perfil e na trajetória histórica recente de ambas as potências, 

constrói-se uma grade analítica comparativa da política externa de direitos 

humanos (PEDH) desses dois estudos de caso. A partir do marco teórico da 

Análise de Política Externa (APE), usa-se o método de process tracing para 

identificar os mecanismos causais que vinculam os processos de 

democratização com a construção de novas narrativas de política externa no 

Brasil e na África do Sul. A PEDH é estratégica para os projetos de protagonismo 

internacional e integra as narrativas de política externa, adaptando-se a suas 

eventuais mudanças, tal como identificadas nos estudos de caso por process 

tracing. Os dilemas da graduação que surgem no processo de busca pelo 

protagonismo internacional puderam ser observados no estudo da PEDH nos 

níveis internacional, regional e doméstico.  

O Brasil apresenta um perfil multilateral com maior projeção global e 

consegue articular a PEDH com uma crítica ao funcionamento do regime a partir 

de uma ótica do Sul Geopolítico. Porém, oscila quanto ao seu engajamento na 

região. A África do Sul tem maiores problemas em justificar votos e escapar das 

críticas justamente porque optou por uma estratégia global estreitamente 

vinculada à região. São candentes os atritos entre a estratégia pan-africanista e 

as expectativas sobre sua atuação no campo internacional dos direitos humanos. 

A democratização da política externa é um desafio premente para os dois países, 

e a resposta de abertura institucional aos processos de formulação de política 

externa ainda são insuficientes para o enfrentamento dos dilemas da graduação. 

Palavras-chave: Política externa de direitos humanos. Análise de política 

externa. Potências regionais. Sul Geopolítico. Processos de democratização.  



ABSTRACT 

 

BRAGA, Pablo de Rezende Saturnino. Regional powers for a new world 
order? The foreign policy of Brazil and South Africa in the field of human rights. 
2018. 422 f. Tese (Doutorado em Ciência Política). Instituto de Estudo Sociais e 
Políticos, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.  

 

The general objective of this thesis is to understand the relationship 
between the democratization process and the foreign policy narratives, focusing 
on non-nuclear regional powers of the Geopolitical South. In these countries, the 
strategic use of the human rights agenda is assumed in the construction of a new 
foreign policy narrative. The search for international protagonism is conditio sine 
qua non of regional powers, as defined in specialized literature. The central issue 
guiding the research is to understand why and how regional powers use the 
foreign policy on human rights to achieve international prominence. Brazil and 
South Africa are cases of regional powers from the South with democratic 
transitions, without nuclear weapons. 

Based on the profile and recent historical trajectory of both regional 
powers, a comparative analytical grid of the Human Rights Foreign Policy (HRFP) 
of these two case studies is constructed. From the theoretical framework of 
Foreign Policy Analysis, the process tracing method is employed to identify the 
causal mechanisms that link the democratization processes with the construction 
of new foreign policy narratives in Brazil and South Africa. The HRFP is 
fundamental towards the international prominence projects and integrates foreign 
policy narratives, adapting to possible changes, as identified in the case studies 
by process tracing. The graduation dilemmas that arise in the process of seeking 
international protagonism could be observed in the study of the HRFP at the 
international, regional and domestic levels.  

Brazil has a multilateral profile with greater global projection and manages 
to articulate the HRFP with a critique on the international regime from a 
perspective of the Geopolitical South. However, its engagement in the region is 
erratic. South Africa has greater problems in justifying votes and escaping from 
the criticisms precisely because it has opted for a global strategy closely linked 
to the region. The clashes between the pan-Africanist strategy and expectations 
about its action in the international field of human rights are striking. The 
democratization of foreign policy is a pressing challenge for both countries, and 
the response of institutional openness of the foreign policy formulation is still 
insufficient to address the graduation dilemmas. 

 

Keywords: Human rights foreign policy. Foreign policy analysis. Regional powers. 

Geopolitical South. Democratization processes.  
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INTRODUÇÃO 

 

 O processo de democratização é uma temática que ganhou notoriedade 

nas ciências sociais no contexto do fim da Guerra Fria1. Alguns países que 

despontam como atores emergentes readaptaram a sua inserção no cenário 

internacional por conta da transição política, e a temática dos direitos humanos 

ganhou espaço nas agendas de política externa. Essas dinâmicas são ainda 

mais intensas e contraditórias no caso de potências regionais que abrem mão 

do desenvolvimento de armas nucleares - casos do Brasil e da África do Sul. A 

agenda dos direitos humanos ganha o reforço de uma abordagem pacifista nas 

questões de segurança, e a evidente assimetria de poder regional em ambos os 

casos cria demandas por uma liderança com responsabilidades sobre a situação 

política, econômica e social da região, fatores frequentemente vinculados a uma 

abordagem comprometida com os direitos humanos. 

 A relação entre as ideologias e identidades nacionais projetadas pelos 

Estados brasileiro e sul-africano no século passado e os novos projetos de 

inserção internacional que esses países formulam no bojo de seus respectivos 

processos (contraditórios) de democratização é candente e merece reflexão. O 

ponto central de interseção entre os casos é a temática dos direitos humanos.  

Qual é a relevância da política externa de direitos humanos (PEDH)2 para os 

projetos de protagonismo internacional que essas potências regionais elaboram 

no contexto dos processos de democratização? Partimos da leitura da política 

externa como uma política pública que, simultaneamente, relaciona-se com 

questões sistêmicas das relações internacionais e domésticas de direitos 

                                                           
1 A conjuntura ficou conhecida com a terceira onda de democratização. Ver :HUNTINGTON 
(1994). Na América Latina, os estudos se concentraram na transição e a consolidação da 
democracia. Ver:KARL; SCHMITTER (1991); MUNCK; LEFF (1997); O'DONNEL; WHITEHEAD 
(1986). 
2 Um fator comum nos estudos sobre direitos humanos é a abordagem legalística, que na 
política externa pode ser traduzida como um entendimento da PEDH em uma perspectiva 
stricto sensu, analisada principalmente a partir dos votos do país nos principais órgãos dos 
regimes internacional e regionais de direitos humanos (VILJOEN, 2012). Nesta tese, 
diferentemente, partimos de uma perspectiva lato sensu, que insere além dos elementos 
jurídicos identificados nos votos, também a dimensão geopolítica que influencia a formulação 
da PEDH pelos Estados. Nesse sentido, nosso estudo problematiza e insere na definição de 
PEDH as operações de paz e o nível doméstico da política externa, bem com a relação da 
PEDH com os processos de democratização. Esse work definition é umas das premissas 
epistemológicas da tese, convergindo com a análise da política externa como uma política 
pública. 
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humanos atinentes à consolidação democrática, com destaque para a 

construção (não sem obstáculos) de sociedades multirraciais, multiculturais e 

inclusivas por Brasil e África do Sul. Dessa forma, esta pesquisa pressupõe que 

a análise dos estudos de caso da PEDH de Brasil e África do Sul, e sua 

comparação, fornece os instrumentos para o entendimento do lugar da PEDH no 

projeto de inserção internacional de potências regionais que, detendo 

capacidades materiais diferenciadas pelo menos em escala regional e contando 

com fatores ideacionais, almejam protagonismo internacional e formulam 

propostas alternativas e/ou reformistas à governança global. 

A influência dos respectivos processos de democratização sobre a política 

externa será estudada de forma a identificar padrões de inserção internacional. 

Brasil e África do Sul exemplificam o duplo processo pelo qual passam potências 

regionais após a derrocada de seus respectivos regimes de exceção: a 

consolidação democrática no plano doméstico e a renovação das credenciais 

diplomáticas no cenário internacional. Esses processos são indissociáveis, são 

esteios um do outro, e têm como pano de fundo a questão dos direitos humanos, 

considerada fundamental para a consolidação da democracia, de um lado, e para 

a afirmação de uma liderança regional, por outro lado; porém, sem o exercício 

de coerção física e buscando fazer uso de instrumentos multilaterais. Da 

relevância da liderança regional na inserção global dos dois países surge um 

dilema. Seria uma condição necessária para Brasil e África do Sul serem 

potências regionais e assumirem liderança com os riscos que daí resultam? 

Seria fundamental obter o reconhecimento dos vizinhos de seu estatuto de 

potência regional como condição necessária para o eventual reconhecimento 

como global player? A escolha entre "ir ao global" com ou sem a região se 

configura como dilema central nas políticas externas de Brasil e África do Sul 

(MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017). Em que medida a afirmação do status de 

potências regionais seria vinculada a uma liderança regional responsável, à 

defesa da solução pacífica das controvérsias e do multilateralismo, e à ênfase 

em questões que o mainstream das Relações Internacionais (RI) classifica como 

"soft power"3, como os direitos humanos? 

                                                           
3 Em nossa abordagem, essa distinção que ganha expressão após a obra de Nye (2004) 
requer certo cuidado ao ser empregado como parâmetro de análise da política externa, pois a 
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A forma como a agenda de direitos humanos é construída no Brasil e na 

África do Sul assume particularidades, haja vista as singularidades contextuais 

e a diversidade interpretativa sobre a concepção dos direitos humanos. O campo 

político-conceitual dos direitos humanos em cada um dos países tem 

peculiaridades, não são necessariamente convergentes, e também tem relação 

distinta com a construção normativa do Ocidente. Os aspectos singulares sobre 

a concepção dos direitos humanos em cada país e sua influência para a política 

externa remetem à dimensão histórica que incide sobre a natureza do processo 

de democratização nos dois países.  

1.1. História e dependência da trajetória 

 

A perspectiva histórica é fundamental para este estudo, e dela decorre 

indagação: qual é a relação entre as ideologias nacionais construídas pelos 

Estados brasileiro e sul-africano no decorrer do século XX e os novos projetos 

de inserção internacional que esses países formulam no âmbito dos regimes 

democráticos? Essas questões de caráter histórico, em uma análise que 

considera a dependência da trajetória4, são imprescindíveis para a comparação 

da política externa que Brasil e África do Sul formulam no bojo dos processos de 

democratização.  

Mas em qual contexto novas forças políticas reivindicam um papel de 

maior protagonismo no cenário internacional? O crescente protagonismo 

internacional dos países emergentes é uma realidade que transformou o sistema 

internacional no século XXI e estimula estudos sobre o papel de potências 

regionais com ambição de protagonismo internacional. Todavia, a generalização 

                                                           
divisão binária soft-hard power acaba por ocultar elementos da natureza do poder que estão 
sempre presentes na política, seja na temática dos direitos humanos ou, por exemplo, na 
segurança internacional. A noção do que é hard ou soft muda com a conjuntura, o que 
demonstra a dificuldade de se marcar uma temática a partir de uma dimensão distinta de 
poder. Em nossa perspectiva, o poder não precisa ser adjetivado, mas ele pode ser mobilizado 
por diferentes recursos. Portanto, o uso do conceito de soft power nesta tese ocorre 
majoritariamente para referenciar o argumento de autores que trabalham com o conceito. O 
poder é manifestado por distintas formas de capital. A bandeira dos direitos humanos projeta 
expressivamente o capital simbólico, conceito que empregamos neste caso. Esse debate sobre 
os tipos de capital, todavia, não será aprofundado na tese, e serve apenas como categoria 
analítica. Para o debate ver: BOURDIEU (1989) e ADLER-NISSEN (2013). 
4 Para um debate sobre o conceito de path dependence e sua incorporação na Ciência Política 
e Relações Internacionais, ver BERNARDI (2012). 
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de países com formações históricas tão complexas e distintas cria uma 

verdadeira “caixa de pandora” para que os estudiosos da política internacional 

entendam as causas desse ascendente papel econômico, político e militar. 

Tomando os BRICS5 como exemplo, um retrato imediato demonstra a 

diversidade social, histórica, cultural, linguística, política e econômica dos 

países, e essa multiplicidade de fatores dificulta uma análise a respeito da 

coerência do protagonismo que o grupo assume nas relações internacionais6. A 

mais notável distinção que pode ser feita em relação aos BRICS é historiográfica: 

China e Índia são países de tradições milenares que remetem à Antiguidade, 

com civilizações que já passaram por momentos de preponderância e formaram 

grandes impérios. A Rússia surge do processo de povoamento das planícies da 

Europa Oriental pelos eslavos, já na Idade Média, conhecido com mais registros 

históricos a partir do século IX D.C. O Brasil e a África do Sul são produtos das 

grandes navegações da era moderna e suas bases sociais anteriores à 

colonização europeia, segundo historiadores e arqueólogos, eram compostas 

por nativos que usufruíam dos bens da terra, da agricultura e da pesca. Membros 

fora do eixo eurasiano dos BRICS, Brasil e África do Sul apresentam muitos 

outros elementos históricos que encorajam a comparação. Parte dessas 

histórias recentes, no Brasil e na África do Sul a ideologia nacional foi construída 

pelos Estados, entre outros aspectos, a partir de narrativas e mitos sobre a 

questão racial. A atual conjuntura de protagonismo internacional e liderança 

regional de Brasil e África do Sul não pode ser desvinculada dessa recente 

história de formação dos dois países – trajetórias nacionais que potencializam 

uma análise comparativa por suas marcantes semelhanças e diferenças.  

No Brasil e na África do Sul, os Estados construíram os discursos 

nacionais, entre outros aspectos, a partir da questão racial, embora de formas 

                                                           
5O acrônimo BRICs foi criado pelo economista Jim O'Neill, do grupo financeiro Goldman Sachs, 
em um estudo de 2001, no qual aponta que Brasil, Rússia, Índia e China serão as principais 
economias do mundo até 2040. Posteriormente, a partir de 2009, os países passaram a 
organizar encontros de cúpula anuais e, em 2011, a África do Sul foi convidada para ser parte 
do grupo. Para uma historiografia do BRICS, ver STUENKEL (2015). 
6 A heterogeneidade não é traço exclusivo dos BRICS. Países ocidentais, sob a liderança dos 
EUA, também apresentam significativas diferenças históricas, econômicas, de modelos 
societais, mas a assertividade da liderança de Washington tem garantido algum grau de 
coerência do projeto de protagonismo liberal ocidental nas relações internacionais desde o fim 
da Segunda Guerra Mundial. A questão que surge é se a liderança chinesa tem o mesmo 
potencial em relação aos BRICS, ao ponto de diminuir as considerações sobre a 
heterogeneidade do grupo. 
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bem distintas. O Brasil enfatizou a tese da democracia racial amparado pela 

leitura modernista da sociologia de Gilberto Freyre (1998)7, marco que rompeu 

com as perspectivas pessimistas sobre a miscigenação brasileira e as vigentes 

teorias evolucionistas das ciências sociais. Na ótica freyriana, o Brasil teria se 

formado sem preocupações de pureza de raça, e a escravidão teria sido branda 

por conta da miscigenação e aproximação social entre a "casa-grande e a 

senzala". 

A formação colonial da África do Sul foi polarizada entre os dois projetos: 

o africânder e o britânico. A consolidação da hegemonia política africânder, em 

1948, determinou um projeto de separatismo racial fundamentado no calvinismo 

ortodoxo. As bases do pensamento africânder foram arregimentadas por um 

Estado de segregação racial que perdurou até o final do século XX 

(TERREBLANCHE, 2002). A política de institucionalização do racismo, praticada 

pelo regime do apartheid, é, pelo menos em termos ideológicos, diametralmente 

oposta ao discurso da democracia racial brasileira. A África do Sul, ancorada nas 

suposições etnocêntricas de superioridade do homem branco, reivindicou a 

divindade fundamentada no calvinismo ortodoxo para justificar a separação das 

raças e a criação de um país de brancos na África austral. Alguns estudos8 

proeminentes sobre a construção do Estado-nação na África do Sul imputam aos 

conflitos entre as elites, ou à falta de homogeneidade entre elas, a necessidade 

de elaboração de uma identidade comum fundamentada na supremacia racial. 

Anthony Marx explica que: “para cicatrizar as feridas da nação entre os brancos, 

os negros foram atados e a ferida da raça foi deixada aberta" (1998, p.2)9. Ao 

encorajar a fidelidade à nação, os Estados fortalecem o seu reivindicado 

monopólio da violência legítima. Nesse sentido, as elites encontram no Estado-

nação a coincidência de domínio institucional com fidelidade que pode diminuir 

o conflito interno. A Guerra Sul-Africana10, entre os colonos africânderes e 

ingleses, é o marco histórico que demonstra o conflito entre elites, o qual veio a 

                                                           
7A primeira edição foi publicada em 1936. 
8 Destaca-se a literatura sobre a relação formação do Estado nacional e categorias raciais. 
Algumas obras referenciais são: HANCHARD (1994), GOLDBERG (2002); WINANT (2000), 
MARX (1998). 
9 Tradução nossa do original: "to bind up the nations´s wounds among whites, blacks were 
bound down, and the wound of race was left to fester". 
10 Também conhecida com a Guerra dos Bôeres. 
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ser resolvido gradativamente com a ideologia de supremacia racial e a 

construção Estado segregacionista. 

No caso brasileiro, a literatura crítica ao culturalismo freyriano, 

capitaneada por Florestan Fernandes (2007), refuta a tese da democracia racial, 

embora não rechace o alto grau de miscigenação da sociedade brasileira. A 

miscigenação, essa sim, é o fato social que vai de encontro aos pressupostos do 

sistema aparteísta estruturado pelos africânderes na África do Sul. A 

miscigenação não pode, todavia, levar à conclusão da ausência do racismo no 

Brasil. A democracia racial é um discurso mítico que faz parte da cultura da elite 

brasileira de acomodação das tensões sociais, ou o equilíbrio de antagonismos 

explicado por Freyre. O Estado brasileiro reforçou a ideologia da democracia 

racial como forma de mitigar os conflitos de interesses entre as elites do país, 

mas também entre as elites dirigentes, as classes médias e populares. O pacto 

sociopolítico de uma elite bastante coesa contribuiu para que não houvesse a 

delimitação da cidadania para fortalecer a identidade dos incluídos nesse 

regramento. As tensões raciais foram acomodadas e os antagonismos 

equilibrados, com a licença da terminologia freyriana. A não existência de 

dominação racial jurídica e oficial após a escravidão se tornou um obstáculo para 

a ação coletiva contra a desigualdade racial e o racismo no Brasil, o que se 

verifica na dificuldade de articulação do movimento negro nas lutas sociais 

brasileiras antes da democratização, quando comparada, por exemplo, a países 

em que o Estado imputou jurídica e formalmente fronteiras territoriais, 

econômicas e sociais à cidadania com base na questão racial. A mobilização 

civil contra leis segregacionistas é expressiva, como nos casos da África do Sul, 

com o movimento antiapartheid, e dos Estados Unidos da América (EUA), com 

o movimento pelos direitos civis11. As tensões raciais, no caso do Brasil, foram 

mitigadas pela cultura de tolerância que marcou a formação nacional, e a 

questão do negro foi mais associada a uma problemática de classe (DEGLER, 

1971). A cultura de ativismo civil na África do Sul tem as raízes da resistência 

pacífica e desobediência civil semeadas pelo ativismo de Gandhi naquele país e 

                                                           
11Um relevante estudo de Hanchard (1994) procura, pelo método da diferença, explicar porque 
o movimento negro no Brasil não foi relevante e forte como nos EUA, com o movimento dos 
direitos civis, e na África do Sul, com o movimento contra o apartheid. Autores como Anthony 
Marx (1998) e Fredrickson (2001) também analisam essa questão. 
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se contrasta com a relativamente menos expressiva cultura de mobilização 

popular brasileira. Darcy Ribeiro é elucidativo ao analisar o Brasil: 

Ao contrário do que alega a historiografia oficial, nunca faltou aqui, até 
excedeu, o apelo à violência pela classe dominante como arma 
fundamental da construção da história. O que faltou, sempre, foi 
espaço para movimentos sociais capazes de promover sua reversão 
(RIBEIRO, 1995, p.26).  

 

Portanto, a questão racial foi elemento central da construção desses dois 

Estados, embora de forma oposta do ponto de vista ideológico. De toda forma, 

o etnocentrismo das elites brasileira e sul-africana resultou, guardadas suas 

diferenças, em sociedades que figuram entre os piores índices de desigualdade 

no mundo, como aponta relatório produzido por grupo de pesquisadores 

liderados pelo economista francês, Thomas Piketty12 e confirma os dados oficiais 

do Banco Mundial e seu índice de distribuição de renda oficial, o GINI13. Mesmo 

que por vias distintas, Brasil e África do Sul objetivaram o “embranquecimento” 

de sua população. Esse viés, evidente no caso sul-africano, também foi o 

objetivo da consolidação do Estado brasileiro; fato notório com a opção pelo 

financiamento da vinda do imigrante europeu para substituir a mão de obra 

escrava e com a proibição da imigração africana na ordem pós-abolicionista. O 

Brasil procurou a incorporação total, consistente com suas predileções culturais 

(MARX, 1998, p. 164), e a democracia racial foi a “cola” ideológica do Estado-

nação. As instituições de segregação e a ideologia da democracia racial foram 

processos políticos, e o Estado, nos dois países, instrumentalizou a raça para 

aplicar seu projeto de nação e manter a hierarquia racial e social. 

1.2. Processo de democratização e política externa 

 

A democratização é ponto de encontro dos casos que serão comparados. 

Se, no caso da África do Sul, o conflito racial foi o epicentro dos debates para a 

formação de um novo país, no Brasil, a questão da raça ficou em segundo plano, 

emaranhada às garantias civis e à urgente necessidade de diminuição da 

                                                           
12 O relatório foi publicado em dezembro de 2017 e está disponível em: http://wid.world/. 
Acessado no dia 16/12/2017. 
13 O índice GINI está disponível em: https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI. 
Acessado no dia 16/12/2017. 

http://wid.world/
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI
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desigualdade social - à qual está estreitamente ligada a questão racial. Ambos 

os países elaboraram Constituições progressistas na agenda dos direitos 

humanos, constituindo cada qual um pacto social determinado: o Brasil em 1988 

e a África do Sul em 1996. Na perspectiva jurídico-ideológica, as duas 

sociedades fizeram um movimento no sentido da democratização. Nosso 

interesse nesse estudo é indagar como esses movimentos históricos 

repercutiram na projeção de poder internacional dos dois países, sobretudo a 

partir do século XXI. 

Um pressuposto conceitual é o estudo da democratização como um 

processo, uma construção, sujeita a avanços e retrocessos. O retorno à 

Constituição e ao Estado de Direito, e ao governo civil, como última etapa das 

transições políticas contemporâneas, não significa a consolidação democrática 

(PINHEIRO, P., 1999). Nenhum país está a salvo das contradições da 

construção democrática, não há um “telos”, há um processo. Essa é uma 

perspectiva analítica trabalhada por Guillermo O'Donnel (1988a e 1988b) em 

suas primeiras publicações, e também explorada pela literatura que estuda a 

relação entre a nova coalizão política em um contexto democrático e a antiga 

base de sustentação autoritária; e seus efeitos para os processos de justiça de 

transição (HUNTINGTON, 1991; ZALLAQUETT, 1992)14. 

Um olhar eminentemente institucionalista para a democratização, fundado 

na hipótese de que as instituições seriam apenas variável independente nos 

processos políticos e sociais, pode induzir a uma leitura quase ingênua de que 

o legado do autoritarismo teria sido superado. O que é coloquialmente conhecido 

como o "entulho autoritário" evidencia-se na continuidade de graves violações 

de direitos humanos que "são endêmicas em países que recentemente 

transitaram da ditadura para a democracia" (PINHEIRO, P., 1999, p. 188). O 

conceito de "autoritarismo burocrático" evita esse reducionismo que vincula o 

regime de exceção aos elementos institucionais e jurídicos dos Estados. O 

autoritarismo, além de suas articulações no nível do Estado, assume o 

microcosmo social, e propaga uma resistência à democratização. As práticas 

                                                           
14 BERNARDI (2016) explica com detalhes a relação entre democratização e processos de 
justiça de transição, criticando a ausência dos atores do judiciário local e da sociedade civil 
como variáveis importantes nos estudos de HUNTINGTON (1991) e ZALLAQUETT (1992). 
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repressivas das classes dominantes não cessam com a existência de garantias 

constitucionais e com a mudança do regime político, pois as estruturas 

autoritárias vão além dos elementos jurídico-políticos. "Na realidade, os 

processos de democratização comportam não uma, mas duas transições: uma, 

do regime autoritário até ser instalado o governo democrático; a outra, deste 

governo até a efetiva vigência de um regime democrático" (PINHEIRO, P., 1999, 

p.192). Essa segunda transição está sujeita a regressos e impasses, e a 

democratização não impede a continuidade do modo de fazer política e a 

reprodução de práticas políticas corriqueiras e naturalizadas pelas elites, como 

o patrimonialismo e o clientelismo. Os comentários de José Álvaro Moisés são 

precisos: 

O primeiro grande dilema dos países que passaram (ou estão 
passando) por processos de transição política consiste em que, 
tratando-se primordialmente de tarefas de engenharia institucional, a 
estratégia de construção da democracia não é uma decorrência natural 
do fim do autoritarismo. Quaisquer que sejam elas, as sociedades que 
saíram da ditadura e querem ser democráticas têm de se transformar 
em algum ou em vários sentidos para chegarem a ser democracias 
modernas. E isso não se constitui, propriamente, em uma tarefa 
simples, por duas razões: seja por causa do peso que a experiência 
autoritária ainda exerce sobre essas sociedades; seja por causa das 
dificuldades que as forças políticas relevantes comprometidas com o 
projeto democrático enfrentam para dar conta das suas tarefas 
estratégicas, o terreno é essencialmente movediço (MOISÉS, 1989, 
p.47). 

 
 

O lugar dos direitos sociais nas constituições promulgadas pelos dois 

países aponta que, independentemente desses dinâmicas históricas e políticas, 

os processos de democratização política de Brasil e África do Sul a partir das 

últimas décadas do século XX passam inexoravelmente pelo debate sobre como 

promover a inclusão social e diminuir a alarmante desigualdade social, o que 

implica necessariamente tratar da questão racial. Por isso, os desafios 

fundamentais para a consolidação democrática muito aproximam esses países. 

O papel que as economias brasileira e sul-africana desempenham em suas 

regiões também criam distintas demandas (econômicas, geopolíticas e 

socioculturais) quanto à afirmação de suas lideranças - demandas essas cuja 

legitimidade das respostas reside também na consolidação democrática e 

correção das desigualdades históricas dos dois países. Entender as 

semelhanças e diferenças nesses processos é essencial para iluminar as 
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particularidades de cada caso. O enfrentamento das injustiças sociais históricas, 

inclusive as raciais, será um elemento estratégico para o projeto de inserção 

internacional desses países após a democratização. Nesse sentido, haverá um 

revisionismo nos projetos de inserção internacional (muito mais radical no caso 

sul-africano). O Brasil reconhece os efeitos perversos da escravidão, assume a 

existência de racismo, ao contrário das ideias difundidas pelo mito da 

democracia racial15, e insere a desigualdade social como maior obstáculo ao 

desenvolvimento do país. A África do Sul projeta a imagem do "Rainbow 

Country", país multirracial erguido após o regime de segregação racial.  

 Com os processos de democratização no final do século XX, a área de 

direitos humanos assumiu maior destaque para Brasil e África do Sul, tanto na 

política doméstica, quanto nas agendas de política externa. Ambos os países 

tiveram que concentrar grandes esforços para reverter a péssima imagem 

internacional resultante das flagrantes violações de direitos humanos pelos 

regimes de apartheid, na África do Sul, e militar, no Brasil. Acenar para o mundo 

com uma mudança no sentido da defesa dos direitos humanos de seus nacionais 

e de suas garantias civis básicas foi um passo fundamental para que esses 

países conquistassem credibilidade internacional, muito embora a agenda de 

direitos humanos de países do Sul Geopolítico se distinga das expectativas e 

das narrativas dos países do Norte/Ocidente. Evidentemente, a intensidade 

dessas expectativas internacionais foi bem distinta, já que no caso sul-africano 

a mobilização transnacional contra o apartheid foi muito mais expressiva do que 

no caso as manifestações contra o regime militar brasileiro. Isso influenciou 

também, como veremos, a natureza do processo de democratização nos dois 

países. Outro elemento importante na esteira dos processos de democratização 

é a abdicação do desenvolvimento de armas nucleares, distinguindo-se em 

                                                           
15 A Marcha Zumbi dos Palmares, em 1995, denunciou o mito da democracia racial e chamou 
atenção para o descaso do Estado brasileiro para com homens e mulheres negros. Foi 
recebida pelo então presidente, Fernando Henrique Cardoso, que reconheceu o racismo 
institucionalizado no Brasil e ordenou a criação de um grupo de trabalho. O estudo 
"Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 1990", 

coordenado pelo Professor Ricardo Henriques (2011), demonstrou que o racismo no Brasil 

tinha que ser atacado com os mecanismos do Estado e serviu como base para as políticas de 
ação afirmativa. 
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ambos os casos dos regimes de exceção que haviam manifestado ambições 

atômicas e desenvolvido programas nucleares. 

O regime africânder se tornou secretamente uma potência nuclear, como 

assumiu o então presidente de F.W. de Klerk em uma sessão do parlamento em 

24 de março de 1993. A questão sobre como um país isolado conseguiu 

tecnologia suficiente para produzir bombas nucleares é, até hoje, um mistério, 

pois a documentação do processo de manufatura das armas foi destruída (FIG 

1999, p. 75). A indústria nuclear sul-africana foi um empreendimento 

transnacional estimulado pelos países ocidentais na troca por abastecimento de 

urânio, matéria farta no território sul-africano. Na busca pelo urânio, potências 

nucleares ocidentais possibilitaram que a África do Sul desenvolvesse pesquisa 

para capacitar os estágios do ciclo do combustível nuclear, através do órgão 

Atomic Energy Board (FIG, 1999, p. 77). Os embargos e sanções contra o 

programa nuclear foram tardios, pois não impossibilitaram o desenvolvimento e 

maturação da indústria nuclear sul-africana (BRAGA, 2011), e, com a 

colaboração de EUA, Reino Unido e Israel, a África do Sul se transformou em 

um Estado nuclear (FIG, 1999, p. 89). F. W. de Klerk ordenou o 

desmantelamento do programa nuclear em 26 de fevereiro de 1990 e, em julho 

de 1991, a África do Sul se tornou signatária do Tratado de Não Proliferação 

(TNP). 

Já o projeto nuclear brasileiro foi revelado com a abertura dos arquivos 

secretos do Estado-Maior das Forças Armadas pelo Arquivo Nacional, em 

Brasília. Os documentos revelam a intenção do Brasil construir sua arma 

atômica, conforme palavras do ex-presidente Ernesto Geisel em exposição feita 

ao Alto Comando das Forças Armadas, em 10 de junho de 1974. Após a 

detonação da bomba atômica pela Índia, e também por conta da ameaça 

constante da Argentina desenvolver a sua, o general afirmou que o Brasil deveria 

"desenvolver uma tecnologia para a utilização da explosão nuclear para fins 

pacíficos, o que nos permitirá, inclusive, se necessário, dispor de nossa própria 

arma"16. Anos mais tarde, Brasil e Argentina construíram novos parâmetros para 

as relações bilaterais que lhes permitiram, na transição de regimes autoritários 

                                                           
16Fonte: http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,geisel-admitiu-possibilidade-de-
construir-a-bomba-atomica-brasileira,1063015. Acessado em 15 de dezembro de 2017. 

http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,geisel-admitiu-possibilidade-de-construir-a-bomba-atomica-brasileira,1063015
http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,geisel-admitiu-possibilidade-de-construir-a-bomba-atomica-brasileira,1063015
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a regimes democráticos, definirem que seus programas nucleares seriam 

mantidos exclusivamente para fins pacíficos, com o estabelecimento de uma 

agência bilateral de controle e monitoramento.  

Tanto Brasil quanto África do Sul assinaram o TNP nos anos 1990. A 

abdicação da bomba atômica foi, portanto, um dos elementos da busca pelo 

reconhecimento internacional na década de 1990, que se soma a outros 

aspectos econômicos e políticos. Do ponto de vista econômico, a conjuntura de 

liberalização do comércio internacional e a adesão aos ditames neoliberais da 

ordem pós-Guerra Fria delimitou a agenda de Brasil e África do Sul para a 

construção internacional de uma política de credibilidade. A autonomia em 

matéria de política externa ficou, no primeiro momento, restrita a um modelo de 

desenvolvimento associado e dependente. O fator elencado como mais 

importante foi a adesão às normas da governança global impostas pelas 

potências centrais, de forma a garantir as condições de investimento e de 

atração do capital internacional. E, do ponto de vista político, a adesão ao regime 

internacional de direitos humanos e as reformas domésticas nessas áreas foram 

estratégicas para a construção da imagem internacional dos dois países 

desvinculada de suas violações recentes. Paralelamente, a adesão ao regime 

internacional de direitos humanos reverbera na conjuntura política doméstica e 

em seu ordenamento jurídico, inclusive nas inovadoras constituições que Brasil 

e África do Sul promulgaram. Um exemplo claro desse processo de judicialização 

da política externa são os planos nacionais de direitos humanos no Brasil, os 

quais passaram a ser desenvolvidos como parte dos compromissos assumidos 

pelo país ao aderir ao Tratado de Viena sobre os direitos humanos, em 1993 

(MILANI, 2012, p.36). 

 O afã pela credibilidade internacional no bojo de uma diplomacia de 

prestígio (LIMA, 2017) enfrenta as restrições sistêmicas do fim da Guerra Fria e 

as condicionalidades político-econômicas para a aceitação dos países do “Sul 

Geopolítico17" na ordem mundial neoliberal. Essa dialética entre consolidação da 

                                                           
17 Esse conceito será explicado detalhadamente no capítulo 3, mas adiantamos que é uma 
perspectiva geopolítica que renova o discurso terceiro-mundista da Guerra Fria em uma 
perspectiva de revisionismo das instituições globais e com ênfase na reforma e democratização 
do sistema internacional no século XXI.  
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democracia e inserção na economia política internacional cria tensões que, 

muitas vezes, são mal resolvidas doméstica ou internacionalmente. Por isso, 

com os projetos de inserção internacional arquitetados sobre os alicerces dos 

direitos humanos, a PEDH é terreno rico para que esses atritos e contradições 

sejam observados. 

 O contexto internacional desenhado a partir da década de 2000 permite 

uma margem de manobra maior para as diplomacias de Brasil e África do Sul, 

haja vista a maior competição entre polos de poder (como entre China e EUA), 

que reforçou o papel potências regionais e potencializou a retórica do "Sul 

Geopolítico" nas relações internacionais. A crise financeira, que abalou o sistema 

econômico internacional em 2008 e se desdobrou em uma crise na economia 

real dos países centrais, permitiu um campo de atuação mais propositiva para 

os países emergentes. Iniciativas inovadoras, como o Fórum IBAS, o G4, os 

BRICS e o G20, na OMC, são resultados efetivos dessas articulações de 

geometria variável balizadas pela retórica do Sul Geopolítico, que questiona o 

monopólio ocidental na definição das normas, o processo decisório e o 

funcionamento das principais instituições internacionais. A busca do 

protagonismo internacional é um projeto que ganha maior destaque e autonomia 

do que aquele verificado na década de 1990. Os projetos de inserção 

internacional de Brasil e África do Sul permanecem imanados no tema da 

democratização, no respeito aos direitos humanos, na defesa do multilateralismo 

e da solução pacífica das controvérsias internacionais, porém com maior altivez 

e reivindicando espaços de poder. Por conta dessa participação mais propositiva 

e ganho de escala no cenário internacional, a partir da década de 2000, a PEDH 

sofre maior exposição e questionamentos quanto à sua coerência – e será o 

período em que a pesquisa dedica mais atenção, até 2016.  

 Desde que foram iniciados os processos de democratização de Brasil e 

África do Sul, várias questões conjunturais apareceram como fatores de 

influência para a concepção da política externa, em especial no campo dos 

direitos humanos. O peso desses processos e das escolhas políticas no percurso 

foram distintos em cada país, como veremos. A tese está estruturada em sete 

capítulos. Ademais esse capítulo introdutório, a tese é organizada em dois 

capítulos teórico-conceituais (capítulos 2 e 3), dois capítulos dedicados  aos 
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estudos de caso (capítulos 4 e 5), bem como o estudo comparativo (capítulo 6) 

e o capítulo final. 

 

 

 

2. MODELO TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

Esse capítulo será dividido em quatro seções: a apresentação do desenho 

de pesquisa; a discussão da evolução e do estado da arte do subcampo da 

Análise de Política Externa (APE), com destaque para o estudo da política 

externa em perspectiva comparada; o debate sobre a política externa como uma 

política pública, o qual amadureceu no debate acadêmico e é tópico inescapável 

nos estudos contemporâneos sobre política externa; e a apresentação do 

conceito de potências regionais, que servirá como base analítica para os casos 

estudados. Os tópicos serão retomados ao final do capítulo 3, em seção final 

dedicada à finalização do modelo teórico-conceitual da tese. A organização dos 

capítulos 2 e 3 atendem à discussão dos conceitos presentes no desenho de 

pesquisa, explicado na próxima seção.  

2.1. Desenho de pesquisa: perguntas de pesquisa e operacionalização do 

mecanismo causal 

 

O capítulo introdutório permite elaborar o desenho de pesquisa, a partir 

do pressuposto de que a política externa de direitos humanos é estratégica para 

potências regionais na busca por protagonismo internacional. A PEDH cria 

oportunidades de protagonismo internacional para potências regionais recém-

democratizadas, e um dos objetivos precípuos desta tese é mostrar 

descritivamente quais são essas oportunidades e como elas se apresentam de 

modo similar e/ou diverso nos estudos de caso. 

A PEDH enfrenta restrições domésticas, regionais e internacionais para 

servir a esse objetivo de maior protagonismo internacional. A legitimação da 
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PEDH se dá tanto doméstica quanto internacionalmente; ela também é 

transnacional e envolve múltiplos atores estatais e não-estatais. No esforço da 

construção metodológica (capítulos 2 e 3), algumas perguntas serão o guia de 

pesquisa da tese para a análise dos casos (capítulos 4 e 5) e a análise 

comparativa (capítulo 6).  

A pergunta central que orienta os estudos de caso é: por que Brasil e 

África do Sul constroem os direitos humanos como agenda central de suas 

respectivas políticas externas? Esse é um ponto de partida em que há uma 

causa em comum, mas a análise das especificidades dos casos decorre das 

perguntas intra-casos, a começar com a pergunta sobre como a questão dos 

direitos humanos se insere na construção da política externa em um contexto 

democrático? E qual é a relevância da PEDH para a inserção internacional 

destes países? Quais são os limites sistêmicos, regionais e domésticos, tanto 

materiais quanto ideacionais, de Brasil e África do Sul na formulação e 

implementação da PEDH? Qual é a relevância do discurso do "Sul Geopolítico" 

para a formulação da PEDH? Como Brasil e África do Sul atuam nas instituições 

dos regimes internacional e regionais de direitos humanos? Qual a dinâmica 

institucional que envolve os atores no nível doméstico da PEDH? 

A comparação dos casos aponta para um sentido geral do argumento 

teórico, a partir das perguntas entre casos. Parte-se da questão principal: qual a 

influência do processo de democratização, da retórica do Sul Geopolítico e da 

abdicação de armas nucleares na política externa de potências regionais do Sul 

Geopolítico? Isso nos leva para perguntas mais específicas, como: qual é a 

relevância da política externa de direitos humanos para a legitimação do discurso 

e da ação internacional de potências regionais, não-nucleares, do Sul 

Geopolítico que buscam o protagonismo mundial? E qual a relação entre a busca 

desse protagonismo e os processos de democratização?  

As perguntas intra e entre-casos apontam respectivamente para um 

desenho de pesquisa combinado em duas etapas: a análise dos casos (within 

cases), por meio da metodologia de “process tracing” e identificação de 

mecanismos causais entre o processo de democratização e a PEDH; e a análise 

comparativa qualitativa sobre a relevância da PEDH para Brasil e África do Sul, 
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tendo em vista a natureza dos processos de democratização e a categoria 

analítica de potências regionais do Sul Geopolítico. 

O método de process tracing foca na análise de variáveis entre casos, 

porém com o caminho causal traçado em cada caso. A descrição detalhada é 

um fundamento do process tracing para viabilizar a análise das trajetórias de 

mudança e causalidade (MAHONEY, 2010, p.125). O processo dá atenção às 

sequências de variáveis independentes, dependentes e intervenientes 

(COLLIER, 2011, p.823). Uma ferramenta-chave para a inferência causal 

rastreada no processo é o desdobramento de eventos e situações no tempo. O 

componente descritivo do process tracing começa com a identificação em uma 

série de momentos específicos, de forma que a caracterização do processo seja 

possível com a identificação de etapas-chave neste processo, a qual permite a 

análise da mudança e sequência. Portanto, trata-se de uma ferramenta analítica 

para identificar inferências descritivas e causais a partir de evidências - muitas 

vezes entendidas como parte de uma sequência temporal de eventos ou 

fenômenos (COLLIER, 2011, p. 824). 

A causalidade em nossa perspectiva foge de uma lógica de probabilidade, 

em que a incidência de uma variável independente “Y” aumente a probabilidade 

da variável dependente “X”. O método process tracing pressupõe a causalidade 

determinística, que trabalha com causas necessárias ou suficientes para a 

ocorrência de um fenômeno social. Nesse sentido, não se aplica ao desenho de 

pesquisa adotado a ponderação de King, Keohane e Verba (1994) sobre estudos 

que não apresentam variação na variável dependente a partir de suas escolhas 

de caso. O ponto fundamental desta ressalva metodológica dos autores 

mencionados é a definição da causalidade de forma probabilística – isto é – 

atendidas determinadas condições de variáveis independentes, tal resultado 

social ocorre ou não (0 ou 1). 

São dois os caminhos possíveis para resolver questões causais: pode-se 

começar com um resultado (Y) e depois voltar para se problematizar as causas 

ou pode-se iniciar com uma causa potencial e depois estudar o seu impacto em 

(Y). O primeiro pode ser chamado de "causas de efeitos" e o segundo "efeitos 

de causas" (MAHONEY; GOERTZ, 2012, p.41). Nosso objetivo é explicar por 
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meio da metodologia qualitativa as causas do efeito, isto é, quais são os 

mecanismos causais e como eles funcionam para a busca pelo protagonismo 

internacional (variável dependente), que é condição de potências regionais 

(variável independente). Nos interessa problematizar como as causas funcionam 

e não simplesmente explicar o efeito.  

Apesar da adoção de uma linguagem de variáveis independente, 

interveniente e dependente, a aplicação na tese ocorre dentro da tradição do 

process tracing. Na linguagem mais tradicional de variáveis, espera-se, 

geralmente, explicar a variável dependente, ou seja, se Brasil e África do Sul 

atingem ou não o protagonismo internacional. Porém, quando se usa uma 

metodologia de processos históricos, a ideia tradicional da metodologia e suas 

suposições de hipóteses e variáveis é modificada. A PEDH como variável 

interveniente é um dos mecanismos causais do resultado (outcome), qual seja, 

a busca do protagonismo, e o interesse desse estudo é entender esses 

mecanismos causais. 

A nossa escolha pela identificação dos "mecanismos causais" a partir dos 

processos históricos não se esgota em probabilidades, mas na intensidade das 

variáveis e sua capacidade em determinar certos resultados sociais. A pergunta 

que orienta os estudos de caso é por que PEDH é por que Brasil e África do Sul 

escolheram a PEDH como elemento central de sua política externa, uma 

pergunta que aponta para uma causalidade histórica. A observação empírica dos 

mecanismos causais, dado o andamento dos processos de democratização, é 

viabilizada com o estudo da política externa dos direitos humanos de Brasil e 

África do Sul nos capítulos 4 e 5, haja vista a ampla diversidade de variáveis que 

podem influenciar nesses resultados. A leitura do processo de democratização 

como variável eficiente cria a indagação sobre como potências regionais usam 

a PEDH para alçar seu protagonismo internacional.  

Os resultados encontrados dentro dos casos, com o estudo dos processos 

a partir das perguntas intra-casos, serão contrastados por meio da política 

externa de direitos humanos (variável interveniente), com os estudos de caso e 

na comparação destes. O process-tracing tenta identificar o processo causal 

interveniente (a cadeia causal e o mecanismo causal) entre a variável 
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independente (ou variáveis independentes) e o resultado da variável dependente 

(GEORGE; BENNET, 2005, p.206). 

Esse desenho de pesquisa aponta para a abordagem "theory-guided 

process tracing" (TGPT). Aminzade define que no TGPT o pesquisador deve 

desenvolver narrativas teoricamente explícitas que rastreiam e comparam a 

sequência de eventos dos estudos de caso (AMINZADE, 1993, p.108 apud 

COLLIER, 2011). Segundo o autor, as narrativas 

nos permitem capturar o desenrolar da ação social ao longo do tempo 
de uma maneira sensível à ordem em que os eventos ocorrem. Ao 
tornar mais explícitas as teorias que sustentam nossas narrativas, 
evitamos o perigo de enterrar nossos princípios explicativos em 
histórias atraentes. Ao comparar sequências, podemos determinar se 
há sequências típicas em [casos]...e podemos explorar as causas e 
consequências de diferentes padrões de sequência(AMINZADE, 1993, 
p.108 apud COLLIER, 2011)18. 

 

As narrativas da política externa de Brasil e África do Sul após o início dos 

processos de democratização é um exercício central desta tese, e serão 

comparadas. O within case analysis pode ser usado em conjunção com estudos 

comparativos (GEORGE; BENNETT, 2005). Cunha e Silva explicam a 

combinação de métodos: 

O processo de construção da explicação dos resultados ou efeitos 
aponta para um desenho de pesquisa reiterado que combina 
dialeticamente dedução e indução (Pierce 1955 apud Pedersen e 
Beach 2013). No caminho dedutivo, testam-se os mecanismos 
existentes apontados pela teoria para verificar se eles podem explicar 
os resultados particulares. No entanto, nem sempre a teoria provê 
esses mecanismos e, então, é necessário realizar o caminho indutivo, 
que se utiliza de evidências empíricas no intuito de se buscar uma 
explicação plausível quanto aos mecanismos causais que produziram 
o resultado. Esse movimento se repete sempre que necessário, até o 
pesquisador se sentir satisfeito com as explicações produzidas para 
aqueles resultados específicos (Pedersen; Beach 2013). (CUNHA; 
SILVA, 2014, p.111) 

 

                                                           
18 Tradução nossa do original: “allow us to capture the unfolding of social action over time in a 
manner sensitive to the order in which events occur. By making the theories that underpin our 
narratives more explicit, we avoid the danger of burying our explanatory principles in engaging 
stories. By comparing sequences, we can determine whether there are typical sequences 
across [cases] … and can explore the causes and consequences of different sequence 
patterns.” 
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A comparação como método pode envolver dois ou mais Estados ou, 

ainda, um Estado em diferentes períodos, sempre com o objetivo de determinar 

semelhanças e diferenças. Múltiplos fatores envolvem a explicação da política 

externa, os quais são sintetizados por Kaarbo et al (2012) em duas categorias 

explicativas: fatores externos ao Estado e fatores domésticos. Essa distinção 

será adotada como organização desta tese, principalmente como organização 

do capítulo 6, dedicado à comparação das políticas externas no campo dos 

direitos humanos. Para os fatores externos, será feita uma bifurcação entre os 

fatores internacionais e regionais no que concerne à participação de Brasil e 

África do Sul nos regimes de direitos humanos nesses níveis. Importante 

esclarecer que a comparação no capítulo 6 não será feita entre Brasil e África do 

Sul, mas entre os mecanismos causais identificados entre a variável 

independente (potências regionais do Sul com processos de democratização) e 

a variável dependente (busca do protagonismo internacional), através da análise 

da PEDH (variável interveniente). As evidências empíricas resultam da interação 

da política externa de direitos humanos dos dois países com os níveis 

internacional, regional e doméstico, identificadas nos estudos de caso. 

 A análise comparativa da política externa de Brasil e África do Sul na 

temática dos direitos humanos nos direciona para uma vertente específica da 

APE. Dentro dessa subárea, o estudo comparado de política externa demonstra 

uma grande relevância empírica e que contribui para os avanços recentes da 

subárea e também para a diversificação dos seus canais de diálogo com outros 

campos das ciências sociais19.  

O debate sobre a importância do método comparativo perpassa pelas 

principais correntes de pensamento das ciências sociais. As formas de governo 

de Aristóteles (aristocracia, oligarquia, democracia e tirania), por exemplo, eram 

conceitos comparativos incipientes. Cientistas sociais contemporâneos 

continuam essa tradição, escrevendo sobre diferentes tipos de ordens políticas 

para realizar julgamento sobre eles (LICHBACH; KOPSTIN, 2005, p.2). James 

Rosenau afirma que "a comparação é um estado de espírito20" (2006, p.81), uma 

                                                           
19Destacam-se as leituras de Breuning (2007), Kaarbo, Lantis e Beasley (2012), Bara e 
Pennington (2009), Kopstin e Lichbach (2008), Badie e Hermet (2001), Beasley e Snarr (2012). 
20 Tradução nossa do original: "comparison is a state of mind" 
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intrigante citação que provoca a reflexão sobre o ato de comparar, a despeito de 

sua cientificidade. Comparar é uma condição humana, e um atributo inescapável 

de nossa cognição. Quando pensamos em sociedades, a comparação é não só 

inevitável como indispensável. A percepção da diferença é o gatilho para o início 

da comparação, e entender e explicar as semelhanças e diferenças entre a 

política dos países é o objetivo da política comparada (LICHBACH; KOPSTIN, 

2005, p.1). 

O estudo comparativo qualitativo com pequeno número de casos (small N 

cases) é a nossa escolha, pois a construção da grade de análise é viabilizada 

essencialmente por uma reflexão da história dos países comparados e suas 

implicações para o contexto pós-democratização. Segundo Ragin (1987, ix-xi), 

a análise comparativa qualitativa é baseada nos estudos de caso e guarda 

características específicas, como a análise holística da realidade social e a 

causalidade conjuntural. A pesquisa sobre casos com uma causalidade múltipla 

e contextual, tal como se propõe, encontra instrumentos mais adequados na 

metodologia comparativa qualitativa. 

 Esta tese não objetiva adentrar nos termos do debate entre estudos 

quantitativos ou qualitativos. King, Keohane e Verba defende que não há método 

superior, porém colocam a opção pelo método qualitativo como uma alternativa 

quando não existe a possibilidade do método quantitativo. Eles afirmam:  

Uma vez que muitos assuntos de interesse para os cientistas sociais 
não podem ser formulados de forma significativa na forma de testes 
estatísticos de hipóteses com dados quantitativos, não queremos 
incentivar o uso exclusivo de técnicas quantitativas"21(KING, 
KEOHANE; VERBA, 1994, p.6). 

 

 Acreditamos que cada método de pesquisa se adequa melhor a 

determinados objetos de análise e objetivos de pesquisa, e que a predileção por 

um ou outro não deve resultar em um julgamento de valor sobre a cientificidade 

desses métodos. A discussão sobre a superioridade metodológica de estudos 

"qualitativos ou quantitativos" resulta de um não entendimento de que esses 

                                                           
21 Tradução nossa do original: "Since many subjects of interest to social scientists cannot be 
meaningfully formulated in ways that permit statistical testing of hypotheses with quantitative 
data, we do not wish to encourage the exclusive use of quantitative techniques". 
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métodos são culturas próprias com todo um sistema de crenças e significados 

(MAHONEY; GOERTZ, 2012). Dessa forma, a críticas entre culturas (cross-

cultural) ignoram as metas e propostas de pesquisa em cada tradição. Mahoney 

e Goertz explicam a posição, com a qual essa tese se alinha: 

Acreditamos que a compreensão mútua deve basear-se no 
reconhecimento e apreciação das diferenças, incluindo a compreensão 
de pontos fortes e fracos. Defendemos a cruzamento de fronteiras e a 
pesquisa de métodos mistos quando as questões exigem que os 
analistas busquem objetivos característicos dos paradigmas 
qualitativos e quantitativos. Ao mesmo tempo, respeitamos e não 
consideramos uma pesquisa inerentemente inferior porque permanece 
dentro de seu próprio paradigma. Existe um lugar para pesquisas 
quantitativas, qualitativas e de métodos mistos nas ciências sociais22 
(MAHONEY; GOERTZ, 2012, p.2). 

 

 A nossa escolha pelo método comparativo qualitativo se explica pelas 

características gerais do desenho de pesquisa arquitetado, haja vista sua 

multiplicidade de variáveis em um pequeno número de casos, bem como o 

caráter histórico da análise empírica. A importância da história de formação dos 

Estados Nacionais brasileiro e sul-africano e os processos de democratização 

que viveram no final do século XX revelam uma pesquisa social de orientação 

histórica23. As especificidades socioculturais na formação dos países devem ser 

reconhecidas e são variáveis que não permitem grande generalização. A história 

importa, como defende Charles Tilly, que afirma: “uma ciência política explicativa 

dificilmente pode chegar a algum lugar sem depender de uma análise histórica 

cuidadosa”24 (2006, p.417). Em seus estudos, Tilly concluiu que o entendimento 

do processo histórico da formação do Estado Nacional se inicia quando esses 

processos perdem a sua significação universal e são analisados a partir de suas 

particularidades no tempo e no espaço. 

                                                           
22 Tradução nossa do original: "We believe that mutual understanding must be founded upon 
recognition and appreciation of differences, including an understanding of contrasting strengths 
and weaknesses. We advocate boundary crossing and mixed-method research when questions 
require analysts to pursue goals characteristic to both the qualitative and quantitative 
paradigms. At the same time, we respect and do not view as inherently inferior research that 
stays within its own paradigm. There is a place for quantitative, qualitative, and mixed-method 
research in the social sciences ". 
23 Ver Skocpol; Somers (1980). 
24 Tradução nossa do original: "explanatory political science can hardly get anywhere without 
relying on careful historical analysis". 



42 
 

 O caráter histórico dos temas pesquisados suscita questões contextuais: 

quando, aonde, em quais premissas, com quais entendimentos dos processos 

sob investigação. Respostas viáveis a essas questões exigem atenção aos 

contextos em que os processos políticos ocorrem. Devemos valorizar o contexto 

no qual ocorrem processos políticos cruciais. Os eventos contextuais prestam-

se à descrição sistemática e explicação, daí a sua compreensão adequada 

facilita a descoberta de regularidades nos acontecimentos políticos (TILLY; 

GOODIN, 2006, p.6). O recorte temporal, portanto, se pauta eminentemente por 

essa delimitação contextual. Nesse sentido, importa a percepção do tempo 

contextual, como na perspectiva da filosofia grega, o Kairos em detrimento do 

Chronos (tempo linear). As conjunturas políticas doméstica e internacional dos 

processos políticos que serão investigados são a democratização e a 

internacionalização do capitalismo neoliberal, movimentos comuns a Brasil e 

África do Sul no contexto do reordenamento sistêmico pós-Guerra Fria. Portanto, 

o "tempo contextual" dos processos de democratização define o nosso recorte, 

mesmo que haja uma disparidade do ponto de vista cronológico; pois o Brasil 

iniciou sua redemocratização em meados da década de 1980 - assumimos como 

marco inicial o governo civil de José Sarney, eleito indiretamente - e o primeiro 

governo democraticamente eleito na África do Sul iniciou-se em 1994. O ano fim 

para o nosso estudo será 2016, embora as reflexões da tese sejam lançadas 

para questões contemporâneas e futuras. 

As fontes de pesquisa são a bibliografia especializada sobre os temas de 

política externa brasileira e sul-africana bem como os temas sobre direitos 

humanos na política internacional, potências regionais e o Sul Geopolítico; 

entrevistas semi-estruturadas com tomadores de decisão, acadêmicos e 

representantes da sociedade civil e movimentos sociais no Brasil e na África do 

Sul25; análise de documentos oficiais dos governos; relatórios e pareceres 

emitidos por observadores e relatores internacionais; e estudo da participação e 

votos dos dois países nos sistemas internacional e regional de direitos humanos, 

em especial com o uso das resoluções votadas em organismos; análise de 

                                                           
25 As entrevistas foram conduzidas em pesquisa de campo realizada na África do Sul, na 
Universidade de Pretória, sob a supervisão da Professora Maxi Schoeman, no período de 
janeiro a julho de 2015. O financiamento foi da CAPES. 
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sentenças e decisões de órgãos jurídicos dos regimes de direitos humanos. A 

participação em diversas videoconferências Comitê Brasileiro de Política Externa 

e Direitos Humanos (CBPEDH) entre 2015 e 2017, e a participação em uma 

sessão pública no parlamento sul-africano na Cidade do Cabo, durante o período 

pesquisa de campo em 2015, também propiciaram coleta de dados importantes. 

Do ponto de vista teórico, a agenda de pesquisa desta tese exige um 

diálogo com alguns debates específicos da Ciência Política e das Relações 

Internacionais, o que localiza essa pesquisa nas fronteiras desses campos. Na 

Ciência Política, é imprescindível uma discussão sobre a política comparada e 

sua evolução na área. Esse debate introdutório é de suma importância para 

estabelecermos o elo com a subárea da APE e seus estudos sobre a política 

externa em perspectiva comparada. O debate contemporâneo da APE reforça o 

caráter da política externa como uma política pública, sujeita às questões 

políticas, sociais e econômicas do ambiente doméstico e às disputas entre 

diversos atores estatais e não-governamentais. Para adentrarmos nos termos 

dessas reflexões, mais uma vez a literatura sobre políticas públicas na Ciência 

Política servirá como base de sustentação. A arquitetura do modelo conceitual 

tem, portanto, suas fundações nas literaturas sobre política comparada e 

políticas públicas, na Ciência Política, e, sobre esses alicerces, a teorização da 

subárea Análise de Política Externa e seus debates sobre a política externa 

comparada e a dimensão pública da política externa.  

2.2. Análise de Política Externa e política comparada 

 

 O estudo da política externa em perspectiva comparada é uma temática 

que se insere, na perspectiva teórica das RI, no subcampo denominado Análise 

de Política Externa. A APE inovou ao realizar a abertura da “caixa-preta” do 

Estado, como comumente se diz na literatura especializada, valorizando os 

fatores domésticos, além dos internacionais, no estudo do processo de tomada 

decisão. Essas são características epistemológicas que exigem o diálogo da 

disciplina Relações Internacionais com outras áreas de saber das ciências 

sociais, principalmente no que concerne ao estudo da influência dos fatores 

domésticos na elaboração das agendas de política externa dos países.  
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 Desde sua gênese, com o trabalho de Snyder, Bruck e Sapin (1954), a 

APE transformou a disciplina de Relações Internacionais, principalmente por 

valorizar o plano doméstico como elemento explicativo para a ação dos Estados. 

A subárea foi constituída no diálogo dos realistas clássicos nas Relações 

Internacionais com o movimento behaviorista. Segundo Lima (2013, p.128), a 

hegemonia do realismo no contexto acadêmico norte-americano foi resultado de 

uma “aliança de conveniência” entre os realistas e os cientistas, dominantes na 

Ciência Política. A iminência do conflito nuclear na Guerra Fria aumentou a 

pressão política sobre a necessidade de estudos sociais alçarem o status de 

ciências com capacidade de previsão e cálculo, conjuntura exemplificada com o 

uso da teoria dos jogos pela corporação RAND26 na definição de estratégias 

nucleares que foram adotadas pelos EUA.  

 Ao observar o impacto da busca por cientificidade que ocorria no terreno 

das Ciências Sociais, a APE objetivou uma correção de rumos no estudo da 

política internacional, criticando a ênfase no nível de análise sistêmico e nos 

estudos dos resultados que, para o mainstream realista, seriam sinônimos de 

cientificidade. Para Snyder, Bruck e Sapin, o estudo da política internacional 

deveria focar nos processos de tomada de decisão (e não nos resultados) que 

levam à elaboração da política externa, considerando as particularidades 

políticas, econômicas, sociais e culturais dos países. Os autores não refutam o 

racionalismo como um elemento central, mas a racionalidade dos atores políticos 

deve ser analisada nos processos de construção da política. O modelo racional 

precisa ter a leitura correta das conjunturas em que os tomadores de decisão 

operam, e a agência deve ser problematizada. Portanto, a APE nasce com 

inovações relevantes cujos debates foram aprofundados com a evolução do 

campo, como a porosidade entre os ambientes doméstico e internacional, o foco 

na agência e o estudo do contexto político doméstico como variável importante 

na elaboração da política externa dos países. Mais uma vez, Maria Regina 

Soares de Lima explica a relevância da APE em seu momento de gênese: 

A incorporação da análise de política externa legitimava, por assim 
dizer, a disciplina de Relações Internacionais no contexto político-

                                                           
26 A corporação RAND (ResearchandDevelopment) é uma instituição ThinkTank sem fins 
lucrativos. Criada após a segunda Guerra Mundial, atua como uma entidade que desenvolve 
pesquisas e análises para o Departamento de Defesa dos EUA. 
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acadêmico norte americano ao incorporar variáveis domésticas na 
explicação da política externa (LIMA, 2013, p.130). 

 
 

 Essas suposições foram fortalecidas com o proeminente estudo de 

Rosenau (1967) sobre as fontes domésticas da política externa. A leitura de 

diversos modelos que Allison (1993)27 desenvolveu para estudar a crise dos 

mísseis de 1962 também enrobusteceu o campo, apesar de seu estudo ser mais 

vinculado à Ciência Política do que propriamente à APE (PINHEIRO; MILANI, 

2012, p.14). No modelo de política burocrática, o processo decisório resulta de 

barganhas e competição entre diferentes atores que ocupam posições distintas 

na estrutura governamental; ou seja, abre-se a caixa-preta do Estado e 

abandona-se a premissa do ator unitário (LIMA, 2013, p.132-133).  

A inter-relação entre os níveis doméstico e internacional da política 

externa também é central em modelos de análise como os propostos por Putnam 

(1988) e Milner (1997). O modelo de jogos de dois níveis de Putnam reconhece 

a inevitabilidade do conflito doméstico em relação às exigências dos países nas 

negociações internacionais. No nível doméstico, diversas facções (partidos 

políticos, grupos de interesses, empresariado, legisladores, sociedade civil, 

opinião pública, entre outros) defendem diferentes agendas e pressionam o 

governo a defender esses distintos interesses. Os políticos devem administrar 

possíveis coalizões entre esses grupos, de forma a ter uma agenda para 

negociar internacionalmente. No nível internacional, os governos nacionais 

buscam maximizar a satisfação dos interesses domésticos e minimizar 

consequências externas. Dessa forma, nenhum dos dois jogos deve ser 

ignorado pelos negociadores, e eles são interdependentes (SILVA; BRAGA, 

2014, p.173). O trabalho de Putnam foi de grande relevância, principalmente por 

transcender a divisão clássica entre política comparada e RI (LIMA, 2013, p.136). 

 Em uma perspectiva institucionalista, Milner (1997) desenvolve um 

modelo abstrato da interação entre a política doméstica e a política internacional, 

o que seria uma teoria com hipóteses testáveis, diferente dos jogos de dois 

níveis, mas que parte do mesmo pressuposto da interação simultânea entre os 

dois níveis (MILNER, 1997, p.4). A diversidade de atores que influenciam na 

                                                           
27 A publicação original data de 1971. 
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formulação da política externa cria a indagação sobre a questão da agência 

como objeto de estudo. Diante da pluralidade, Milner classifica os atores como 

poliárquicos28, pensando na divisão de autoridade na tomada de decisão entre 

grupos domésticos. Os atores poliárquicos dividem a tomada de decisão, 

definem agenda e implementam políticas, e as instituições domésticas são 

essenciais nesta distribuição do controle. Os interesses dos atores, a informação 

e as instituições são as variáveis que determinam a extensão da poliarquia 

doméstica e como ela molda a política externa (SILVA; BRAGA, 2014, p.175). 

 A APE acumulou ganhos desde sua criação, e o questionamento de duas 

das principais premissas das análises convencionais das relações internacionais 

é insumo crítico para essa evolução: o axioma do Estado como ator unitário e a 

separação ontológica entre o nacional e o internacional (LIMA, 2013, p.137). As 

diversas mudanças no cenário internacional, a multiplicação de agendas e atores 

e a crescente institucionalização dos temas em regimes internacionais levaram 

especialistas a diversificar as lentes da APE, o que não significou o abandono 

de sua crença primordial, qual seja, o estudo do processo de formulação da 

política externa. No debate contemporâneo, a abordagem inovadora da APE 

estuda a “nova política externa”, a qual é influenciada por uma diversidade de 

atores e com a inflexão nas concepções do papel decisor do Estado, conforme 

definição dos autores Hill (2003), Neack (2003) e Hudson (2005; 2007). As 

evoluções recentes da APE aumentam as perspectivas de diálogo das Relações 

Internacionais com a Ciência Política. Hill (2003) também procura localizar a 

agência nas políticas públicas e na política externa, ressaltando que os atores 

políticos são indivíduos dotados de agência (em graus diferentes), e, portanto, 

responsáveis pela tomada de decisão e pela implementação das políticas. A 

política externa é a soma de ações dessa pluralidade de agentes e dos fatores 

que afetam suas escolhas, com vários níveis de coordenação e decisão: 

doméstico, regional, internacional e/ou transnacional. 

 A dimensão doméstica deste estudo deve ser apreciada também dentro 

do debate teórico-metodológico em que insere. Uma das premissas centrais da 

APE é necessidade de se estudar a política doméstica para a análise da política 

                                                           
28 A autora usa o termo "poliarquia", mas não no sentido de poliarquia concebido por Robert 
Dahl (1997), o qual se refere a graus de democracias. 
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externa de um país. Em seus primórdios como campo das ciências sociais, as 

Relações Internacionais, fundamentalmente, se debruçavam sobre os 

acontecimentos internacionais sem problematizar a importância das questões 

domésticas. Para alguns autores, como Walker (1993), a reificação das 

fronteiras entre o doméstico e o internacional foi uma necessidade de distinção 

das RI como tática de sobrevivência do campo. Paralelamente, a política 

comparada na Ciência Política se desenvolveu priorizando os elementos 

domésticos das estruturas político-jurídicas de cada país, sem maiores reflexões 

sobre os assuntos de natureza internacional. A crença na natureza simultânea 

das questões domésticas e internacionais ou - como conceito criado por Hocking 

(1993), as questões "intermésticas" - é um dos fatores diferenciais da APE. 

Houghton (2007) explica o potencial multidisciplinar da APE e suas 

possibilidades de contribuição para a teoria de RI, embora a área tenha 

permanecido no plano secundário do debate teórico, renegada até nos principais 

manuais da área (Viotti e Kauppi (1993), por exemplo, a inserem dentro do 

capítulo sobre ‘liberalismo’). Kenneth Waltz (2007), inclusive, defendeu a 

incomensurabilidade entre APE e teoria de RI, em debate aberto com Colin 

Elman (2007) no periódico Security Studies. A criação do periódico Foreign 

Policy Analysis no escopo da International Studies Association (ISA) demonstra 

uma correção de rumos da disciplina no sentido da abertura com outros campos 

das ciências sociais, pois a revista científica publica diversos artigos sobre a 

interface da APE com distintas teorias das ciências sociais, bem como estudos 

de caso com diversas lentes teóricas.  

 Em suma, o subcampo da APE apresenta, desde sua gênese, um amplo 

potencial de diálogo, haja vista sua natureza multinível, seu foco no ator/agência 

e capacidade de estudar os fenômenos domésticos e internacionais. A APE se 

potencializa como ponta de lança da abertura do debate das RI com as ciências 

sociais em geral e suas contribuições teóricas serão fundamentais para a 

construção de um modelo com uma maior interação entre conceitos de diferentes 

campos de saber. 

 O entrelaçamento entre as ferramentas conceituais de disciplinas das 

Relações Internacionais (análise de política externa e política externa 

comparada) e da Ciência Política (política comparada e política pública) se 
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sintetiza, em grande parte, no debate sobre a política externa como uma política 

pública. Nesse debate, há um grande espaço para contribuições teórico-

metodológicas, de forma a capacitar estudos empíricos sobre política externa 

que levem em conta as dimensões domésticas e internacionais e propiciar o 

maior acúmulo de conhecimento nesses campos das ciências sociais. 

2.3. Política externa como política pública 

 

 O estudo das políticas públicas é uma das tradições da Ciência Política e 

seu objetivo é refletir por que e como agem os governos (SOUZA, 2006). Ainda 

que seja um ramo da Ciência Política, pode ser objeto de análise de outras áreas 

de conhecimento, pois as explicações da natureza das políticas públicas e de 

seus processos têm um caráter multidisciplinar (SOUZA, 2006, p.25).  

 A Análise de Política Externa e Política Pública permaneceram isolados, 

mesmo com a ascensão da ótica da interdependência complexa nas Relações 

Internacionais (KEOHANE; NYE, 1971). Acadêmicos pesquisadores da área de 

Política Pública se restringiam a questões domésticas; e analistas de política 

externa, mesmo desenvolvendo teorias sobre a extensão em que política 

doméstica se mistura com política internacional, não utilizaram categorias e 

insights da Política Pública (INGRAM; FIEDERLEIN, 1988, p. 725).  

Autores clássicos do subcampo da Política Pública, como Jones (1977), 

Dye (1972), Wade (1972) e Wildavsky (1979), se restringiram a políticas com 

objetivos domésticos, ignorando questões internacionais que claramente têm 

impacto direto na política doméstica, como questões de tarifas, comércio, 

defesa, dívida externa e imigração. Uma das formulações conceituais mais 

aplicadas no subcampo da Política Pública é a tipologia política de Theodore 

Lowi (1964), na qual distingue as políticas conforme a abrangência relativa de 

seus efeitos e beneficiários: distributivas, regulatórias, redistributivas. Em 

trabalho posterior (1972), o teórico acrescenta ainda a categoria constitutiva. 

Lowi reconheceu implicações da política externa na política doméstica, mas não 

estendeu sua análise, tratando-a de forma apenas residual. Outros autores 

trabalharam com o arcabouço de Lowi e abordaram mais explicitamente 

questões de política externa: Meier (1987), incluiu a política externa como uma 
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forma de política constitutiva; e Ripley (1985) elaborou uma tipologia de política 

externa dividida em 'estrutural', 'estratégica' e 'de crise', sendo a primeira 

equivalente à política distributiva e a única que envolveria interesses domésticos. 

Ainda assim, ambos permaneceram com o foco na política doméstica.  

O trabalho de Ingram e Fiederlein (1988), no periódico The Western 

Political Quarterly, se propõe a cruzar as fronteiras dessas áreas. As autoras 

utilizam o conceitual da Política Pública para analisar o processo político 

doméstico de elaboração da política externa dos EUA para o México. Segundo 

essas autoras, a política externa deve ser analisada como política pública, uma 

vez que grande parte da política externa tem uma dimensão doméstica 

significativa (1998, p.726). Ao explicarem a influência doméstica na política 

externa, duas noções do campo de Políticas Públicas são utilizadas por Ingram 

e Fiederlein: o processo de formulação da política (policy making) varia com a 

natureza do problema e dos impactos apreendidos, e a influência de 

participantes nesse processo varia de acordo com os diferentes estágios do ciclo 

político (1988, p.742). Ambas as noções são aplicáveis à política externa, a qual, 

mesmo demandando autorização do Estado, tem espaço para participação de 

diferentes atores em sua formulação. Isso varia de acordo com o tema da política 

(direitos humanos, meio ambiente, comércio, etc.) e o estágio da política 

(formulação, avaliação, implementação) no qual os interesses e disputas surgem 

e são gerenciados (SILVA; BRAGA, 2014, p.178). Durant e Diehl (1989), 

apresentam estudo com rendimentos analíticos do campo de Política Pública 

para construir um modelo de análise de política externa. Os autores usam o 

trabalho de John Kingdon em "pre-decision policy processes", o qual, por sua 

vez, aplicou o "garbage can model of organization" (COHEN ET AL, 1972) para 

descrever a tomada de decisão na administração pública.  

Esses estudos representam uma nova tendência descortinada na 

conjuntura pós-Guerra Fria, que estimulou o debate entre política externa e 

política pública. O duplo processo de globalização e democratização causou 

transformações profundas no sistema internacional. Os fundamentos centrais do 

mainstream da teoria das Relações Internacionais, capitaneado pelo 

neorrealismo de Waltz (1979), foram afrontados pela intensidade dessas 

mudanças. O discurso fundacional de uma lógica binária do dentro e do fora, que 



50 
 

distingue a política internacional da política doméstica a partir do elemento 

definidor da anarquia internacional, perdeu, em grande medida, seu poder 

explicativo.  

 A clássica distinção entre a alta e a baixa política, definida pelo realista 

clássico Hans Morgenthau (2003), tampouco responde satisfatoriamente aos 

temas que se proliferaram na agenda internacional e antes eram minorados pela 

lógica bipolar militarista da Guerra Fria. O resultado prático da abertura da 

agenda foram as conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) na 

década de 1990 em temas variados como meio ambiente (Rio 92), direitos 

humanos (Viena 93), redução da pobreza, narcotráfico, etc, e a agenda da paz 

de 1992, base para o novo perfil das operações de paz da ONU. O cenário pós-

Guerra Fria apresenta maior diversidade e complexidade de agendas que têm 

potencial de internacionalização e regulação em regimes internacionais. A 

política externa dos Estados, também sofreu profundas transformações a partir 

de uma nova onda de democratização - vivida por diversos países da América 

do Sul, da África e do Leste Europeu - e globalização desencadeada pelo fim da 

Guerra Fria. Alguns dos resultados foram a multiplicação das agendas e o 

aumento da demanda por participação nos processos de formulação e execução 

da política externa (MILANI, 2012, p.40). 

 Nesse sentido, a caracterização da política externa como uma política 

pública faz parte do debate sobre a porosidade entre o doméstico e o 

internacional, que se aprofundou com as ditas mudanças. Naturalmente, a 

ampliação da agenda dos temas de política externa e a diversificação dos atores 

estatais e não-estatais que participam dos processos de formulação e execução 

da política externa são fenômenos que resultam da intensificação do intercâmbio 

de pessoas e mercadorias e a revolução informacional no pós-Guerra Fria. A 

politização da política externa é reflexo da abertura da agenda internacional e de 

sua maior incidência nos diversos setores da sociedade. 

 O papel do Estado diante da internacionalização do capitalismo e da 

revolução informacional a partir dos anos 1990 é cada vez mais confrontado 

pelas crescentes demandas por participação política de movimentos sociais e 

grupos de interesse, embora a legitimidade e monopólio de execução residam, 
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ainda, no Estado. Assim o é também com a política externa. As especificidades 

da política externa não excluem suas marcas de caracterização como uma forma 

de política pública. Trata-se de uma política cuja legitimidade de execução é 

monopólio do Estado, mas que responde, cada vez mais, ao crescente interesse 

de ministérios, entes federativos, agências, entidades subnacionais e poderes 

do Estado por temas de política externa; e também às demandas sociais pelos 

efeitos distributivos das políticas. Em essência, nada difere a política externa da 

política pública para a educação, a saúde, a cultura, ou a agricultura e, inclusive, 

em muito dialoga com estas e outras, haja vista o processo de 

internacionalização dessas temáticas e a necessidade de cooperação 

interministerial em muitos temas de natureza internacional. Há, portanto, uma 

notável pluralização de atores e agendas que tornam ainda mais complexa a luta 

política que se trava nas trincheiras da elaboração da política externa, dentro e 

fora do Estado.  

Nessa nova realidade, a politização dos temas de política externa reforça 

a tese de que essa é também uma política de governo e não apenas de Estado. 

Essa distinção entre política externa e política pública é arcaica do ponto de vista 

empírico - haja vista o aprofundamento da globalização e os processos de 

democratização - e, teoricamente, foi resultado do distanciamento entre os 

campos de saber, hoje reconhecido pelos acadêmicos destes respectivos 

campos. Na medida em que o debate se aprofunda, mais se comprova a 

inviabilidade de distinção ontológica entre política externa e política pública. A 

aproximação entre os campos nessa direção é explicada por Milani e Pinheiro: 

[...] ao assumirmos a política externa como uma política pública, 
estamos trazendo a política externa para o terreno da politics, ou seja, 
reconhecendo que sua formulação e implementação se inserem na 
dinâmica das escolhas de governo que, por sua vez, resultam de 
coalizões, barganhas, disputas, acordos entre representantes de 
interesses diversos, que expressam, enfim, a própria dinâmica da 
política. Em decorrência, estamos retirando a política externa de uma 
condição inercial associada a supostos interesses nacionais 
autoevidentes e/ou permanentes, protegidos das injunções 
conjunturais de natureza político-partidária. Estamos, portanto, 
despindo a política externa das características geralmente atribuídas 
ao que se chama de política de Estado, que nos levava a lhe imputar 
uma condição de extrema singularidade frente às demais políticas 
públicas do governo (MILANI; PINHEIRO, 2013, p.24).  
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 Naturalmente, países que consolidam suas instituições democráticas 

tornam suas políticas públicas mais abertas à discussão sobre sua eficiência e 

seus efeitos distributivos, o que não significa dizer que a política externa como 

política pública é exclusividade de regimes democráticos. Em regimes 

autoritários, ou "democracias iliberais" (ZAKARIA, 1997), o processo de 

formulação da política externa também resulta de um jogo de barganhas e 

disputas políticas. Entendemos, todavia, que a dimensão pública da política 

externa ganha maior expressividade e magnitude com os processos de 

democratização. Da mesma forma, a revolução técnico-científica-informacional, 

nos termos do geógrafo brasileiro Milton Santos (2006), catalisa esse processo 

na medida em que os acontecimentos mundiais têm impacto mais perceptível no 

cotidiano do cidadão comum. O interesse público em política internacional 

provoca maior demanda e interesse pela política externa dos países, e resulta 

em fenômenos sociais inovadores, como a diplomacia cidadã e as redes de 

ativismo transnacional (KECK; SIKKINK, 1998; TARROW, 2005). As 

transformações técnicas encurtam as distâncias e aproximam os povos; esses 

processos expõem as ações dos governos e criam uma maior vigilância dos 

cidadãos sobre suas políticas públicas, mais ainda quando convergem com a 

democratização. A política externa é uma arena em que há latente contraste 

entre a tradição aristocrática da diplomacia e o afã por participação política dos 

cidadãos, e o Estado deve ser resiliente para equacionar essas tensões29.  

 A política externa, como política pública, tem uma agenda passível de 

politização. Por politização pode-se entender a intensificação de debate de 

ideias, valores e interesses sobre escolhas políticas, como também de disputas 

inter e intra-burocráticas, debate entre atores sociais distintos quanto à 

contemplação de suas demandas, o que insere a política externa na arena do 

embate político (MILANI; PINHEIRO, 2013, pp. 29-30). A presença de vários e 

distintos atores torna a política externa mais plural e, por isso, cria mais pressão 

para a democratização do seu processo de formulação e de tomada de decisão. 

A abertura dos canais institucionalizados da política externa para a participação 

da sociedade civil é central na diplomacia contemporânea e revela os "intrusos" 

                                                           
29sobre a tradição do Itamaraty no caso da política externa brasileira, ver: BELÉM LOPES 
(2013), MOURA, C. (2007). 
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que adentraram nas arenas diplomáticas, parafraseando o sociólogo francês 

Bertrand Badie (2009). O padrão de relacionamento do Estado com atores não-

estatais causa impactos também nos processos de socialização. A "ascensão do 

Sul Global" no século XXI reconfigurou esses processos, e as grandes 

negociações internacionais apresentam novas nuances por conta do ganho de 

escala de política externa de países do Sul, os quais se credenciam a potências 

regionais, como Brasil e África do Sul. Esse é o debate conceitual da próxima 

seção. 

 

2.4. O debate sobre potências regionais 

 

 Os “países emergentes” no sistema internacional do século XXI enfrentam 

todas essas questões inerentes à formulação da política externa na 

contemporaneidade. O debate sobre a conceitualização desses países é um 

tópico que merece nossa atenção especial, justamente para que o papel que 

esses têm a desempenhar no tabuleiro político mundial seja melhor elucidado. 

Os meios de comunicação de massa, como televisão e jornais impressos e 

eletrônicos, bem como parte da academia, adotam a nomenclatura de "países 

ou potências emergentes" para classificar essas nações que despontam como 

novos protagonistas na política internacional do século XXI. A economia é o fator 

determinante dessa nomenclatura, pois os emergentes representam novos polos 

de maior dinamismo econômico e produção de riqueza mundial, que, do ponto 

de vista da produção, acenam para uma multipolaridade do sistema internacional 

contemporâneo. Mas, afinal, quem são os países emergentes e por que eles são 

emergentes? Quais são os pontos de partida e de chegada do processo de 

emergência, principalmente tendo em conta países com dimensões tão distintas, 

como China e África do Sul? Trata-se de processos semelhantes cuja variação 

poderia ser analiticamente capturada pelo conceito de “potência emergente”? 

Outras categorias não seriam conceitualmente mais precisas para que essa 

discussão fosse apresentada com maior rigor acadêmico? A nossa proposta 

nesse tópico é evitar o conceito predominante na imprensa mundial 

(países/potências emergentes) e trabalhar com um conceito que diminua a 
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imprecisão desse termo muito generalizante e inibidor da percepção de 

diferenças fundamentais: potências regionais.  

 Dentro desse emaranhado de países que são apresentados como 

emergentes, precisamos entender o papel que esses Estados desempenham em 

suas respectivas regiões. A tendência será vivermos em "um mundo de regiões", 

como profetiza Peter Katzenstein (2005), no qual emerge uma arquitetura 

regional das relações internacionais (ACHARYA, 2007) e um sistema 

multirregional está sendo construído (HURREL, 2007). Nesse novo sistema 

internacional que se desenha, potências emergentes tendem a ser líderes 

regionais ou, ao menos, aspiram à liderança regional (NEL; NOLTE, 2010, 

p.878). Potências regionais são geralmente concebidas como Estados que 

adotam uma atitude benevolente e cooperativa nas relações internacionais com 

seus vizinhos - muito embora não estejam excluídas as ações unilaterais e de 

conteúdo militar (DESTRADI, 2010), ou seja: a definição não pressupõe esse 

comportamento. As potências regionais têm forte influência sobre as interações 

regionais e seu grau de cooperação, conflito e institucionalização (DESTRADI, 

2010, p. 903-4). Por isso, a premissa de uma assimetria de poder em relação ao 

seu contexto regional também é relevante na categorização de potências 

regionais, levando-se em conta fatores como peso demográfico, economia, 

capacidade militar, renda per capita etc. 

 Em seção especial do periódico Review of International Studies, Philip Nel 

e Detlef Nolte introduzem o tópico explicando que países emergentes, como 

China, Brasil, Índia, México e África do Sul, demandam mais voz nos pleitos 

internacionais, e, por isso, regiões inteiras percebem que não são 

suficientemente representadas na agenda global. Segundo os autores: 

eles exigem uma mudança de poder regional em relação às instituições 
da governança global que refletem parcialmente uma mudança de 
poder na base material da ordem internacional" (NEL; NOLTE, 2010, 
p.877)30.  

 

                                                           
30 Tradução nossa do original:"they demand a regional power shift with regards to the global 
governance institutions that partly reflects a power shift in the material basis of the international 
order". 
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 Portanto, potências regionais devem articular não somente seus 

interesses nas questões internacionais, mas também os interesses de suas 

regiões.  

 Na discussão conceitual, é importante contrastar 'potência regional' com 

'potência média'31. A potência regional dispõe de larga população e um grande 

PIB e capacidades de poder para articular coalizões regionais em diversas 

temáticas. Um fator de distinção fundamental entre potência regional e potência 

média é a capacidade de uma potência regional se tornar uma potência global 

(NOLTE, 2010, p.889). Além disso, a potência regional é circunscrita 

geograficamente. O status de potência regional ou média é uma categoria social 

que depende do reconhecimento desses status e a correspondente hierarquia 

de poder por outros Estados. Importante nessa discussão conceitual é destacar 

que essas categorias não são mutuamente excludentes. Nolte explica que: 

O rótulo "potência regional" se refere a países que são influentes e 
poderosos em certas regiões ou sub-regiões geográficas 
(especialmente na Ásia, África, América Latina e Oriente Médio). Os 
mesmos Estados poderiam ser potências médias ou grandes potências 
no contexto global (2010, p.893)32.  

 

 De forma mais direta, uma potência regional é o Estado que: pretende ser 

líder em uma região que é geográfica, econômica e politicamente delimitada; 

dispõe de recursos materiais (militares, econômicos e demográficos), políticos e 

ideológicos para sua projeção regional; tem influência efetiva nas relações 

regionais. Além disso, de uma potência regional, espera-se que: seja econômica, 

política e culturalmente interconectada com sua região; influencie a delimitação 

geopolítica e a construção política-ideacional da região; exerça influência nas 

estruturas de governança regional; defina e articule uma identidade regional 

comum; proveja bens coletivos para a região; defina a agenda de segurança 

regional de forma significativa; tenha sua liderança regional reconhecida, ou, ao 

                                                           
31Jordaan (2003), apresenta interessante comparação entre as potências médias tradicionais 
(como Canadá, Noruega e Austrália) e potências médias emergentes (como Índia, Brasil e 
África do Sul), uma dimensão geopolítica que implica, portanto, na caracterização de potências 
médias que também nos interessa na análise de potências regionais. 
32 Tradução nossa do original: " The label ‘regional power’ refers to countries which are 
influential and powerful in certain geographic regions or sub-regions (especially in Asia, Africa, 
Latin America, and the Middle East). The same states could be middle powers or great powers 
in the global contexto." 
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menos, seja respeitado por outros Estados dentro e fora de sua região, 

especialmente por outras potências regionais; seja integrado aos foros e 

instituições internacionais, aonde articule não somente seus próprios interesses, 

também os interesses regionais (NOLTE, 2010, p. 893). 

 Um país deve reunir algumas condições para ser classificado uma 

potência regional: (1) estabilidade política doméstica que o permita ser líder 

regional; (2) capacidade de assumir o papel de liderança regional e de mediador 

de conflitos; (3) aceitação por parte dos seus vizinhos como líder responsável 

pela segurança regional. A dificuldade nessa classificação decorre do fato de 

que esse status não tem a ver apenas com os recursos materiais de poder, mas 

também com as percepções de hierarquias regionais e globais. (NOLTE, 2010, 

p. 892). O papel de potência regional não se trata apenas de liderança, pois 

pressupõe arcar com custos, prover bens públicos e lidar com mediação de 

conflitos na região. Devemos ressaltar também o dinamismo da história: ser 

potência regional hoje não implica ser potência regional amanhã, e vice-versa.  

 Potências regionais do Sul Geopolítico são percebidas como agentes de 

mudança no sistema internacional. Mas, qual é exatamente a natureza da 

mudança que eles querem? A luta pelo reconhecimento foca no multilateralismo 

e na não-indiferença quanto às necessidades de desenvolvimento do Sul Global, 

que são metas ligadas à luta contra a humilhação (NEL, 2010, p.951). Chegou o 

"tempo dos humilhados", com a maior capacidade de ação daqueles que foram 

rebaixados, estigmatizados e excluídos dos clubes das potências desenvolvidas, 

como o G-7 (BADIE, 2014). A "Revolta contra o Ocidente", como colocado por 

Hedley Bull (1989), já apontava para as dinâmicas comunicativas entre os países 

do Ocidente e as periferias do sistema internacional, e a profecia da "Ascensão 

do Resto" (AMSDEN, 2001) no século XXI se fortalece com as novas coalizões 

que são criadas e desafiam o clube dos desenvolvidos, com destaque para os 

BRICS.  

 Países em desenvolvimento atingem o status de potências regionais pela 

preponderância de poder material e ideacional que se sobressaem em suas 

regiões, e, como resultado, desempenham papel relevante na governança 

global. Combinam forças para compor uma agenda reformista no sistema 
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internacional e fortalecer sua posição no diálogo Norte-Sul (NEL, 2010, p.953). 

Países como Índia, Brasil e África do Sul estão comprometidos em assegurar a 

redistribuição de poder, riqueza e privilégios na economia global e, ao mesmo 

tempo, querem reconhecimento. Flemes e Wojczewski explicam o lugar distinto 

das potências regionais do Sul: 

As posições das potências regionais do Sul, como o Brasil, a Índia e a 
África do Sul, localizadas, por um lado, entre o centro e a periferia do 
sistema internacional contemporâneo e, por outro lado, no nexo das 
políticas internacional e regional, exigem estratégias de política externa 
particularmente complexas (2010, p.6)33. 

 

 Os dilemas da graduação são expressivos e podem ser analisados a partir 

dos objetivos de redistribuição e reconhecimento. O reconhecimento, processo 

subjetivo, neste caso, refere-se às dinâmicas de socialização do mundo de 

Estados. Potências regionais do Sul assumem-se como porta-vozes dos países 

em desenvolvimento em geral (NEL, 2010, 955). O reconhecimento passa pela 

participação igualitária em instituições multilaterais e na promoção do discurso 

desenvolvimentista. O conceito de reconhecimento é útil para se entender, por 

parte de potências regionais do Sul, a demanda por um multilateralismo mais 

inclusivo e transparente e reivindicação por uma agência capaz de entoar as 

demandas por visibilidade do Sul Geopolítico34. São esses os elementos de 

continuidade da luta de países em desenvolvimento contra a humilhação (NEL, 

2010, p.973). 

 A capacidade de projetar interesses e valores em suas fronteiras 

imediatas e mobilizar alguma coesão em suas respectivas regiões vai definir a 

provisão de bens públicos das potências regionais (NEL, 2010, 955). As 

estratégias das potências regionais podem variar muito, dependendo do padrão 

de relacionamento com suas regiões. Segundo Destradi, de acordo com os 

objetivos perseguidos, os meios empregados e o grau de legitimação, as 

                                                           
33 Tradução nossa do original: "The positions of Southern regional powers such as Brazil, India, 
and South Africa, located on the one hand between the center and the periphery of the current 
world system and on the other hand at the nexus of international and regional politics, demand 
particularly complex foreign policy strategies." 
34 A dimensão geopolítica do Sul será analisada mais a fundo no capítulo seguinte, a partir da 
ótica dos direitos humanos. 
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estratégias podem ser definidas como estratégias de Império, Hegemonia ou 

Liderança (DESTRADI, 2010). A autora explica que: 

uma estratégia unilateral baseada no exercício do poder militar será 
referida como "imperial", enquanto que no outro extremo do espectro, 
uma cooperativa, voltada para alcançar metas comuns, será concebida 
como "liderança". Entre estas duas extremidades, encontramos uma 
estratégia "hegemônica" que precisa ser especificada em termos de 
suas características essenciais (DESTRADI, 2010, p. 908) 35. 

 

 Essas estratégias distintas são sintomas das tensões entre o tipo de papel 

que uma potência almeja no estágio global e o seu papel como líder em sua 

região. Há dilemas para países como Brasil e África do Sul quanto à escolha por 

um protagonismo internacional com base ou não na liderança regional. Essa 

tensão é ainda mais considerável para potências do mundo em 

desenvolvimento, que se prontificam a mudar as regras e práticas da governança 

global (NEL; NOLTE, 2010, p.878). Esses Estados são potencialmente 

revisionistas na interseção entre a ordem global e regional, e as estruturas de 

governança regional são muito relevantes para o entendimento dessa dinâmica. 

O modelo do "dilema da graduação" (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017) tem 

rendimento analítico para as questões problematizadas nos estudos de caso. 

Ambos os países se confrontam com esse dilema: como construir seu 

protagonismo das relações internacionais? Considerando ou não a sua inserção 

regional? Esse é um modelo que oferece uma leitura das dinâmicas da política 

externa e dialoga com o debate sobre potências regionais.  Não é, todavia, um 

modelo analítico mais específico para o objeto de estudo desta tese, qual seja, 

a política externa de direitos humanos. Assim, interessa pensar o dilema da 

graduação que a política externa de direitos humanos produz especificamente 

para potências regionais não-nucleares que têm na questão dos direitos 

humanos elemento importante da narrativa da política externa. 

 O modelo do dilema da graduação se aplica para Estados de "segundo 

escalão" (second-tier States) e potências não-nucleares (non-nuclear powers), 

                                                           
35 Tradução nossa do original: "a unilateralist strategy based on the exercise of military power 
will be referred to as ‘imperial’, while at the other end of the spectrum, a cooperative one, 
targeted at reaching common goals, will be conceived of as ‘leading’. Between these two ends 
we find a ‘hegemonic’ strategy that needs to be further specified in terms of its essential 
features." 
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em que as expectativas das audiências doméstica e internacional são muitas 

vezes diferentes e até mesmo contraditórias, como Brasil, África do Sul, México, 

Nigéria, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Turquia (MILANI, PINHEIRO; LIMA, 

2017, p.586). A posse de armas nucleares cria efeitos dissuasórios nas relações 

internacionais que podem ser equiparados a um poder de veto na política 

internacional, e, por isso, países que não possuem armas atômicas tem mais 

incentivos para desenvolver meios pacíficos para alcançar protagonismo 

internacional (MILANI, PINHEIRO; LIMA, 2017, p.591). Entende-se que, por sua 

dimensão normativa, a política externa de direitos humanos é um caminho 

estratégico preferencial para a inserção internacional de potências que optam 

por ser não-nucleares.  

Os tomadores de decisão desses Estados escolhem diferentes 

estratégias internacionais que muitas vezes se apresentam de forma dicotômica, 

como "autonomia x dependência", "balança x bandwagon" e "Norte x Sul". A 

definição de graduação objetiva explicar a estratégia de política externa de 

países de segundo escalão que buscam aumentar seu status internacional 

(2017, p.890), ou seja, um modelo analítico que tem rendimento para a análise 

da busca por protagonismo internacional, objeto de estudo desta tese. A 

graduação não é uma trajetória linear ou um resultado, é um processo histórico 

de mudança na hierarquia internacional, escala e status em diferentes espaços 

sociopolíticos (MILANI, PINHEIRO; LIMA, 2017, p.590). 

 A graduação implica a ambição de subir na hierarquia internacional, o que 

pode envolver a perspectiva do reformismo e criação de regras (rule-makers) 

sem uso de poder militar ou uma diplomacia antissistêmica. Os padrões 

esperados do comportamento dos Estados estão descritos no quadro abaixo: 

Quadro 1. Padrões esperados de comportamento 

  Graduação Não-graduação Tipos-ideais 

C
a
te

g
o

ria
s
 

Ambição 

 

Proeminência 

(A) 

Followership 

(B) 

A + C = 

Graduação 

A+ D = Bridge 

diplomacy 
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Papel 

 

Rule-maker 

(C) 

Rule-taker 

(D) 

B + C =niche 

diplomacy 

B + D = Não 

Graduação 

D
im

e
n

s
õ

e
s
 

Perspectiva 

Sul nas 

relações 

Norte-Sul 

Visão 

Geopolítica do 

Sul (A) 

Norte 

Short-term 

Imperative (B) 

A + C = 

Graduação 

A + D = Butterfly 

Diplomacy 

Relações 

com a 

região 

Integração (C) Interação (D) B + C = 

Dependência 

B + D = 

Associação 

 
Fonte:  Quadro adaptado do original pelo autor (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017, p. 591-92) 

 
 A graduação implica a ambição internacional, um papel de rule-maker, 

uma visão geopolítica de longo prazo e comprometimento com a integração 

regional. A combinação desses elementos permite uma análise das estratégias 

de política externa e diferentes modalidades de graduação e não-graduação. O 

modelo desenvolve tipos-ideais a partir das categorias e dimensões da política 

externa, e eles podem ser aplicados diferentemente de acordo com agendas 

distintas da política externa de um mesmo país36.  

 As condições da graduação são as capacidades materiais, a vontade 

política, o reconhecimento das principais potências e pares, a coesão das elites 

estratégicas (empresariado, sindicatos, mídia, academia e sociedade civil) e o 

apoio eleitoral (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017, p.598). O grande dilema é se o 

país deve manter sua ambição de graduação mesmo na ausência de uma ou 

mais condições, ou se vai renunciar a isso porque uma ou mais dessas 

condições não é atendida.  

 As estratégias de política externa a partir da relação com a região dialoga 

diretamente com a perspectiva geopolítica que inspira a política externa do país, 

e aqui a interface com o conceito de potências regionais é prolífica. O primeiro 

                                                           
36 Para uma explicação dos tipos ideais como ferramentas analíticas, ver MILANI, PINHEIRO E 
LIMA (2017). 
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dilema surge da relação entre a liderança global e regional. Em que medida a 

graduação no nível global de poder implica um processo similar no nível 

regional? Enquanto os vizinhos reconhecem que a existência de potências 

regionais traz benefícios potenciais (como a produção de bens coletivos ou a 

internalização dos custos de segurança), esse reconhecimento é acompanhado 

pelo medo da dominação e práticas hegemônicas coercivas. O dilema da 

potência regional reside na necessidade de encontrar um meio termo entre dois 

extremos (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017, p.599).  

 A despeito do padrão de relacionamento regional, por diferentes formas, 

potências regionais querem garantir acessos a mercados externos para seus 

bens, capital e serviços, bem como atrair investimentos - mas sabem que quando 

articulados em posição comum, como o discurso desenvolvimentista do Sul 

Geopolítico, têm mais capacidades de atingir esses objetivos. Neste caso, se por 

um lado procuram se integrar à economia global, por outro têm uma política 

externa desenvolvimentista, com forte herança da tradição terceiro-mundista, 

que prega a redistribuição e reforma da governança global (NEL, 2010, 958). 

 A "ascensão do Sul" remete também às crescentes responsabilidades de 

potências regionais em desenvolvimento. O conceito de responsabilidade 

elevado para a análise da sociedade de Estados revela que esse tornou-se um 

elemento discursivo chave para a busca de influência no cenário internacional. 

Essa responsabilidade permanece sujeita às definições criadas pelas potências 

desenvolvidas, mas pode diferir das práticas destas (KENKEL; MARTINS, 2016, 

p.15)37. Nesse ponto, potências regionais surgem como novos polos de poder, 

que podem desenvolver uma diplomacia soft balancing, e também participar 

mais da construção das normas internacionais (norm-makers), bem como na 

reforma destas (ACHARYA, 2011). A estratégia soft balancing não desafia 

diretamente a preponderância militar dos Estados Unidos; mas, sim, utiliza 

instrumentos não militares para retardar, frustrar e prejudicar as políticas 

unilaterais da superpotência (PAPE, 2005, p.10 apud FLEMES, 2010, p.145). O 

soft balancing envolve estratégias institucionais, tais como a formação de 

                                                           
37 Os autores desenvolvem o conceito para aplicar no caso da "responsabilidade de proteger" 
em operações de paz, com ênfase na relevância dos países emergentes em sua concepção. 
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coalizões diplomáticas limitadas, como os BRICS, o IBAS e o G20 comercial, 

para restringir o poder das grandes potências estabelecidas. 

 O discurso reformista de potências regionais do Sul se inspira na tradição 

terceiro-mundista (discussão que será detalhada no capítulo 3, no tópico sobre 

a narrativa geopolítica do Sul), mas não implicam um rompimento com a ordem 

global liberal. Não se trata da construção de uma ordem internacional alternativa 

- por isso a estratégia pode ser classificada como um reformismo moderado, já 

que é reformista, mas não é revolucionária. Muitas vezes as ambiguidades entre 

um posicionamento político crítico quanto às assimetrias das instituições 

internacionais e os interesses de participação na economia política internacional 

ficam latentes. Nesse sentido, Stuenkel38 acredita que a estratégia dos 

emergentes é outra:  

Muito mais do que o soft balancing, potências emergentes tendem, às 
vezes, ao soft-bandwagoning: eles não querem virar o barco, apenas 
torná-lo um pouco mais amplo e democrático"(2015, p.156)39. 

 
 

 Por isso, a perspectiva de potências regionais do Sul atuarem na 

construção/transformação de normas internacionais corrobora a estratégia de 

mudar o sistema a seu favor, mas sem desafiar as potências estabelecidas. Essa 

é uma dimensão que também se coaduna com a ênfase no multilateralismo na 

esfera internacional.  

 Outra premissa relevante a se considerar é a assimetria material dos 

contextos regionais em que estão inseridos, importante para o reconhecimento 

de Brasil e África do Sul como potências regionais. A política externa de Brasil e 

África do Sul têm uma forte ênfase na questão regional, e esses países 

enfrentam desafios para se afirmarem como potências regionais, especialmente 

quando se trata de questões de direitos humanos. Essa tese lançará luz sobre a 

relação entre a política externa de direitos humanos e as dinâmicas geopolíticas 

de países que buscam credenciais como potências regionais e almejam 

protagonismo no sistema internacional. Como potências regionais do Sul e 

                                                           
38 O autor realiza uma historiografia dos BRICS, desde o surgimento do acrônimo até 2014. 
39 Tradução nossa do original: "Much rather than soft balancing, emerging powers seem to be 
at times “soft-bandwagoning”: they do not want to rock the boat, just make it a bit wider and 
more democratic." 
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democráticas usam a política externa de direitos humanos? Para Brasil e África 

do Sul, que não são potências nucleares, a PEDH serve como uma 

compensação de capital simbólico diante das limitações materiais de poder? E 

quais são as críticas formuladas por países e movimentos da sociedade civil 

quanto a essa agenda diplomática? Essas são algumas questões que surgem 

da complexa relação entre política externa e direitos humanos que, no caso de 

potências regionais, ganha contornos bem específicos que serão abordados no 

capítulo 3. 

  



64 
 

3. POLÍTICA EXTERNA E DIREITOS HUMANOS 

 

Por que vocês não sabem do lixo ocidental? 
Não precisam mais temer 
Não precisam da solidão 

Todo dia é dia de viver 
Eu sou da América do Sul 

 
Milton Nascimento, "Para Lennon e McCartney" 

 

 Neste capítulo, a construção do edifício normativo e estrutura institucional 

do regime internacional dos direitos humanos será descrita para que, 

posteriormente, a relação entre política externa e direitos humanos seja 

discutida. O pano de fundo desse debate entre soberania e direitos humanos é 

a concepção de universalidade dos direitos humanos e seu viés liberal, ponto 

que será discutido a partir da contestação histórica da narrativa dos direitos 

humanos e a construção da perspectiva do Sul Geopolítico. Ao final do capítulo, 

o modelo conceitual que amarra os capítulos 2 e 3 será definido e sintetizado, 

para que depois seja aplicado nos estudos de caso comparados. 

 

3.1. A construção do regime internacional dos direitos humanos 

 

As questões de direitos humanos se alocam de forma muito específica no 

que concerne às políticas externas dos países e à política internacional 

contemporânea. O regime internacional de direitos humanos se consolidou a 

partir do fim da Segunda Guerra Mundial, com os marcos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948 e das convenções de 1966 - 

o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos Sociais e Culturais e o Pacto 

Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos - que, juntos, formam a Carta 

Internacional de Direitos Humanos. Diversos instrumentos jurídicos 

internacionais foram consagrados após a DUDH, regional e globalmente. 

Segundo Symonides: 

A análise dos instrumentos internacionais de direitos humanos 
confirma a convicção da comunidade internacional, assentada nas 
trágicas experiências da Segunda Guerra Mundial, de que o respeito 
pelos direitos humanos é a base para a paz. Assim, a frase, “o 
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reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e 
inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento 
da liberdade, justiça e paz no mundo”, formulada no preâmbulo da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, viu-se repetida 
tanto no preâmbulo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e 
Políticos, quanto no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais de 1966 (2003, p.23). 

 

A catástrofe humanitária que resultou em mais de 50 milhões de mortos 

na Segunda Guerra, em especial o genocídio nazista que dizimou parte da 

população judaica no mundo, produziu uma nova consciência acerca da 

necessidade da defesa da vida humana diante do poder dos Estados. Pela 

primeira vez, a comunidade internacional tratou de forma sistemática o tema dos 

direitos humanos. A construção do direito internacional dos direitos humanos 

está relacionada com o desenvolvimento histórico de três tendências 

internacionais: a difusão de democracia, a maior cobrança por prestação de 

contas dos Estados e a crescente organização transnacional da sociedade civil 

(SIMMONS, 2009, p.23-25).  

A conjuntura geopolítica da Guerra fria moldou a questão dos direitos 

humanos em seus momentos de gênese e evolução inicial. A Carta da ONU 

concedeu ao Conselho Econômico e Social (ECOSOC) o poder de estabelecer, 

em 1946, a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Alves 

explica a relação entre a conjuntura e esses marcos dos direitos humanos:  

A rapidez com que se verificou a elaboração da Declaração Universal, 
nas três primeiras sessões da Comissão dos Direitos Humanos, e sua 
aprovação pela III Sessão da Assembleia Geral, em 10 de dezembro 
de 1948, tende a encobrir as profundas divergências ideológicas entre 
os participantes, divididos entre as linhas da Guerra Fria, com visões 
conflitantes entre o liberalismo individualista ocidental, o coletivismo 
economicista dos socialistas e o coletivismo cultural e religioso asiático. 
Na verdade, a rapidez deveu-se, essencialmente, ao caráter 
declaratório, em princípio não obrigatório, do documento. Ainda assim 
foi ele aprovado sem consenso, por votação, com 48 a favor e 8 
abstenções (África do Sul, Arábia Saudita, Bielorrússia, Iugoslávia, 
Polônia, Tchecoslováquia Ucrânia e União Soviética) (1994, p.138). 

 

Após a DUDH, com caráter apenas recomendatório e sem força 

vinculante, os direitos humanos ganharam caráter de obrigatoriedade com os 

dois pactos de 1966. Essa bifurcação temática foi o retrato da divisão ideológica 

da geopolítica da Guerra Fria, visto que o bloco capitalista enfatizou o Pacto 
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Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o bloco socialista, o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. As 35 ratificações 

necessárias à entrada em vigor de cada um somente foram conseguidas dez 

anos depois, em 1976 - demora que expressa a resistência dos Estados à 

aceitação de limitações à sua soberania40. Em ambos os pactos, o 

monitoramento ocorre essencialmente através de relatórios periodicamente 

submetidos pelos Estados-partes, sendo que para o Pacto dos Direitos Civis e 

Políticos foi criado o Comitê dos Direitos Humanos para exercer essa função de 

monitoramento41. Uma emblemática diferença na garantia dessas "famílias" de 

direitos, ressalta-se, é a obrigação negativa dos direitos civis e políticos, isto é, 

eles não exigem do Estado nenhum ato para sua efetivação, apenas a obrigação 

de não limitar ou cercear esses direitos, que são imediatos; e a obrigação 

positiva dos direitos sociais, econômicos e culturais, já que esses devem ser 

realizados progressivamente pelo Estado, por meio de normas complementares. 

No jargão dos juristas internacionais, as normas criadas pelo pacto de direitos 

civis e políticos são self-executing, e pelo pacto de direitos econômicos, sociais 

e culturais são non self-executing. 

Além dos dois pactos internacionais, as Nações Unidas adotaram 

diversas convenções sobre direitos humanos, muitas vezes relativas a 

determinados tipos de violações contra minorias. Todas essas convenções, a 

exemplo dos pactos internacionais, contam com mecanismos de monitoramento, 

na forma de grupos de peritos eleitos pelos Estados-membros, que examinam 

em sessões públicas os relatórios que os governos, ao ratificarem os 

instrumentos, obrigam-se a apresentar periodicamente (ALVES, 1994, p.138). 

Esses comitês criados pelos tratados são conhecidos como os organismos de 

tratados (treaty-based bodies). 

 Os organismos de tratados são criados pelos principais tratados de 

direitos humanos, comitês independentes compostos por especialistas para 

monitorar o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados que 

                                                           
40O Brasil só ratificou os dois pactos em 1992, mesmo ano em que ratificou a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). 
41Em 1985, o ECOSOC decidiu criar o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 
também composto por 18 peritos, seguindo o modelo do Comitê dos Direitos Humanos. Este 
comitê iniciou suas atividades em 1987. 
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aderiram aos respectivos tratados. Os organismos são criados de acordo com 

as provisões de cada tratado e o Escritório do Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) apoia o trabalho com seus 

secretariados. 

 Os organismos dos tratados totalizam 10 comitês compostos por 

especialistas independentes com competência reconhecida em direitos 

humanos, e monitoram a implementação dos nove principais tratados 

internacionais. Todos os comitês se encontram em Genebra42. Os trabalhos 

podem incluir relatórios periódicos dos Estados-Partes, petições individuais43, 

apreciação de inquéritos por violações graves em um Estado-parte44, além de 

comentários gerais para interpretar disposições de tratados e discussões 

temáticas relacionadas com os tratados45. A figura abaixo sintetiza o sistema dos 

nove principais tratados sobre direitos humanos: 

                                                           
42Embora o Comitê de Direitos Humanos e o Comitê para a Eliminação da Discriminação contra 
as Mulheres geralmente mantenham uma de suas sessões em Nova Iorque todos os anos.  
43Todos os comitês aceitam petições individuais (apenas o Subcomitê para Prevenção de 
Tortura não), desde que o Estado manifeste o reconhecimento da competência do comitê. No 
entanto apenas seis comitês podem abrir inquérito contra um Estado: o Comitê de Direitos 
Humanos; o Comitê para Eliminação da Discriminação Racial; o Comitê para a Eliminação da 
Discriminação contra a Mulher; o Comitê contra a Tortura; o Comitê sobre os Direitos de 
Pessoas com Deficiência; e o Comitê sobre Desaparecimentos Forçados. O Estado também 
deve reconhecer a competência do comitê, com exceção do Comitê sobre Desaparecimentos 
Forçados, do qual o Estado-parte automaticamente aceita a competência (UNITED 
NATIONS,2012) 
44Os seguintes comitês podem abrir inquéritos para investigar violações de direitos humanos 
em Estados-partes: o Comitê de Direitos econômicos, Sociais e Culturais; o Comitê para a 
Eliminação da Discriminação contra a Mulher; o Comitê contra a Tortura; o Comitê sobre os 
Direitos de Pessoas com Deficiência; o Comitê sobre Desaparecimentos Forçados; e o Comitê 
sobre os Direitos da Criança. 
45Para ver o status da ratificação das convenções e protocolos adicionais, acesse: 
http://indicators.ohchr.org/.  

http://indicators.ohchr.org/
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Figura 1. O sistema de tratados de direitos humanos das Nações Unidas

 

Fonte: ACNUDH. Disponível em: 
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1.pdf. Acessado em 15/12/2017. 

 

 Além dos organismos dos tratados, o regime internacional dos direitos 

humanos é estruturado a partir das instituições criadas pela Carta da ONU 

(charter-based institutions), que são obrigatórias a todos os membros da ONU. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet30Rev1.pdf
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São eles o Conselho de Direitos Humanos (CDH), que substituiu a Comissão em 

2006, e seu procedimento de queixas (Complaint Procedure); os Procedimentos 

Especiais (Special Procedures); e a Revisão Periódica Universal (RPU), que será 

explicada mais adiante, no contexto da reforma institucional; 

 Os Procedimentos Especiais são mecanismos estabelecidos pela 

Comissão de Direitos Humanos (e assumidas pelo Conselho de Direitos 

Humanos) para tratar de situações nacionais específicas ou questões temáticas 

em todas as partes do mundo. Os procedimentos especiais são mandatos do 

Conselho que podem ser executados de forma individual, com o trabalho de um 

perito ou relator, ou com um grupo de trabalho de 5 membros, sendo um 

representante de cada grupo regional da ONU (África, Ásia, América Latina e 

Caribe, Leste Europeu e Ocidente), indicados pelo Conselho. Trata-se de 

especialistas voluntários, nomeados pelo Conselho de Direitos Humanos, que 

irão examinar, monitorar, aconselhar e informar o público sobre a situação dos 

direitos humanos em países ou territórios específicos - conhecido como 

mandatos por países (country mandates) - ou em questões de direitos humanos 

que interessam ao mundo - os mandatos temáticos. Os relatórios podem servir 

de base para o trabalho de qualquer órgão do sistema ONU. O Escritório do Alto 

Comissariado apoia o trabalho de relatores e grupos de trabalho através do 

Special Procedures Branch (SPB). Até 01 de agosto de 2017, foram definidos 44 

mandatos temáticos e 12 por países46.  

 Um importante recurso criado para a execução dos procedimentos foi o 

Standing Invitation, em que países que o assinam admitem a visita de relatores 

em qualquer temática. Até 15 de dezembro de 2017, 118 Estados-Membros 

(dentre eles o Brasil e a África do Sul) e um Estado não-membro observador 

estenderam o convite permanente aos procedimentos especiais temáticos47. No 

final de suas visitas, os titulares dos mandatos devem dialogar com o Estado 

                                                           
46Informações do site: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx. 
Acessado no dia 15/12/2017. 
47Disponível em: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx. 
Acessado dia 15/12/2017. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx
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sobre as suas conclusões e recomendações e apresentar um relatório ao 

Conselho de Direitos Humanos. 

 Ademais as instituições criadas pelos tratados e pela Carta, diversos 

outros órgãos e agências do Sistema ONU também se envolvem em temas de 

direitos humanos, como a Assembleia Geral (em especial a sua Terceira 

Comissão, que debate exclusivamente temas de direitos humanos), o Conselho 

de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), o Departamento de 

Operações de Paz, dentre outros48. Instituições internacionais, como o Tribunal 

Penal Internacional (TPI) e sistemas regionais são partes complementares que 

também compõem esse regime internacional. A análise descritiva deste edifício 

normativo não pode prescindir de uma perspectiva histórica da evolução do 

regime internacional, especialmente as mudanças da Comissão de Direitos 

Humanos até sua reforma, que a transformou em Conselho em 2006. 

3.1.1. A evolução histórica do regime internacional 

 

A dimensão ideológica do conflito entre a União Soviética (URSS) e os 

EUA tem impacto peculiar para o estudo do sistema internacional dos direitos 

humanos, "uma vez que era antes de tudo na esfera dos valores que o debate 

sobre a natureza e implementação dos direitos humanos se inseria" (BELLI, 

2009, p.57). Os pactos de 1966 que completam a Carta Internacional dos Direitos 

Humanos se apresentam claramente como uma vertente da disputa ideológica 

capitalismo versus socialismo, de forma que fica clara a preferência do bloco 

ocidental pelos direitos civis e políticos e do bloco socialista pelos direitos 

econômicos, sociais e culturais. Isso explica a demora na elaboração e na 

ratificação. Os direitos humanos se transformaram em objeto de disputa 

propagandística, o que dificultou a formação de consensos e abriu caminho para 

politizações e recriminações mútuas (BELLI, 2009, p.59). Ainda assim, o 

surgimento do Terceiro Mundo como coalizão diplomática dinamizou as 

negociações. A mudança da composição da ONU, com a entrada de países 

africanos e asiáticos, trouxe o debate antes quase inexistente sobre os direitos 

                                                           
48Para uma lista completa, acessar: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/Pages/OtherUnitedNationsBodies.aspx 
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econômicos, sociais e culturais para a agenda da Assembleia Geral - como 

apontam a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial de 1965 e os pactos de 1966, que têm em seu artigo 1º a ênfase na 

autodeterminação. No âmbito da comissão, a entrada dos países do Terceiro 

Mundo foi crucial para que os mecanismos de supervisão fossem implantados. 

Do ponto de vista institucional, a Comissão dos Direitos Humanos da 

ONU, criada em 1946, passou por uma fase inicial de grande inércia, conhecida 

com a fase abstencionista, até 1966. A comissão se abstinha de investigar 

denúncias sobre violações de direitos humanos e o seu papel se limitava apenas 

à divulgação e criação de regras. As críticas à comissão se proliferaram nos anos 

1960, quando países recém-descolonizados e do Terceiro Mundo, articulados no 

Grupo dos 77, questionaram as funções da comissão, principalmente em 

decorrência das violações do apartheid na África do Sul. A resolução 1235 do 

ECOSOC, em 1967, permitiu o monitoramento da situação na África do Sul e 

iniciou a fase intervencionista da comissão, que recebeu poderes 

investigatórios49. A resolução 1503, de 1970, complementou a anterior e 

autorizou queixas individuais contra qualquer Estado com base na carta da ONU, 

desde que os recursos jurídicos domésticos sejam esgotados. Os procedimentos 

seriam confidenciais até que a comissão decidisse formular recomendações ao 

ECOSOC, quando violações recorrentes fossem identificadas. Apesar de sua 

confidencialidade e necessidade de um "padrão consistente", o acesso direto 

para vítimas foi inovador. De 1973 a 2005, poucos casos foram transformados 

em públicos; porém, 85 países foram tratados no âmbito do procedimento 

confidencial, o que demonstra menor seletividade do que as resoluções contra 

países autorizadas pela resolução 1235 (BELLI, 2009, p.72). 

Os instrumentos de investigação criados a partir dessa nova fase 

intervencionista da Comissão revelam o seu perfil e limitações dos trabalhos, 

principalmente pela carência de um sistema jurídico técnico e profissional. A 

seletividade e politização dos temas foi uma constante na comissão, 

principalmente a eleição de países que a usavam para dificultar denúncias de 

violações de direitos humanos. Um exemplo foi o Brasil, que virou objeto de 

                                                           
49Essa fase se estende até 2007, quando o órgão foi substituído pelo Conselho de Direitos 
Humanos. 
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procedimento confidencial em 1974. A comissão decidiu manter sob exame as 

supostas violações e aguardar mais informações do Estado brasileiro 

(CASTILHO, 2003, p.115). Em 1976, em sessão da comissão, o relatório do 

grupo de trabalho apresentou fortes evidências de graves violações de direitos 

humanos no Brasil. A decisão brasileira de candidatar-se à Comissão de Direitos 

Humanos em 1977 foi, portanto, uma estratégia do Brasil de defender sua 

soberania face à perspectiva de um constrangimento moral ("international 

shaming") e também limitar os poderes investigativos, justamente a tônica do 

discurso do chanceler Azeredo da Silveira na Assembleia Geral (ALVES, 1994, 

p.90). Outro caso foi o do Presidente de Uganda, Idi Amin50, que presidiu a 

Organização da Unidade Africana (OUA) nos anos de 1975 e 1976 e usou sua 

posição política para influenciar muitos países africanos a boicotar uma 

resolução contra Uganda pelo receio de sofrerem corte de financiamentos e 

assistência técnica da OUA como retaliação. Uganda foi membro da comissão 

entre 1977 e 1979, e o uso da instituição para afastar e dificultar denúncias 

contra o país, como no caso brasileiro, foi flagrante. 

Apesar da apreciação em casos iniciais mais emblemáticos de violações 

em países, com destaque para África do Sul, Israel e Chile, a incerteza quanto à 

ampliação do escopo de monitoramento levou os países a uma forma de auto-

contenção para apreciar violações em países específicos. A criação do primeiro 

mecanismo de monitoramento temático, na década de 1980, serviu como válvula 

de escape e, ao mesmo tempo, aprimorou a capacidade de monitoramento de 

violações de direitos humanos. O primeiro criado foi para averiguar 

desaparecimentos forçados ou involuntários, dando visibilidade aos casos de 

tortura na América Latina (BELLI, 2009, p.77). 

As perspectivas otimistas quanto a uma ordem mundial liberal favorável 

ao respeito dos direitos humanos, muito difundidas no imediato pós-Guerra Fria 

e, em grande medida, frustradas pelas catástrofes humanitárias de Ruanda e da 

Iugoslávia, evidenciaram a relevância do tema, que não mais podia ser relegado 

a segundo plano pelos Estados. Catalisadas por essa atmosfera de grande 

otimismo sobre democracia e direitos humanos, uma série de importantes 

                                                           
50Idi Amin foi Presidente de Uganda de 1971 a 1979. Ele era o Comandante do Exército e 
assumiu o poder após um golpe de Estado que depôs o então Presidente Milton Obote. 
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iniciativas impactou nas normas e também no debate conceitual de direitos 

humanos. Os Princípios de Paris51 enfatizam a relevância do estabelecimento e 

funcionamento das instituições nacionais de direitos humanos que atuam com 

autonomia e pluralismo, tais como comissões de direitos humanos e mediadores. 

Eles listam uma série de responsabilidades para as instituições nacionais 

divididas em categorias. As instituições devem capacitar a defesa dos direitos 

humanos assessorando órgãos governamentais, bem como a implementação de 

instrumentos internacionais pelo Estado. A conformidade com os Princípios de 

Paris é requisito fundamental para o acesso de instituições nacionais ao 

Conselho de Direitos Humanos, que permite o contato e troca de experiências 

entre distintas instituições de direitos humanos de diversos países. 

A Conferência de Viena de 1993, que contou com a participação de 171 

Estados, foi um divisor de águas, já que a comunidade internacional definiu a 

indivisibilidade dos direitos humanos, resolvendo a cisão dos dois polos entre 

direitos civis e políticos e direitos sociais, culturais e econômicos, que refletiam 

a divisão ideológica da Guerra Fria (BRAGATTO, 2011, p.17). A recorrente 

análise da temática a partir da divisão entre gerações de direitos humanos 

também se fragilizou por conta da indivisibilidade. O reconhecimento da 

indivisibilidade dos direitos humanos criou uma capa de defesa mais consistente, 

pois diminui a chance de países justificarem violações de certos direitos pela 

defesa de outros - fato recorrente na divisão geopolítica da Guerra Fria. 

Outro tópico de debate nas negociações de Viena foi a questão entre a 

universalidade dos direitos humanos e o relativismo cultural, que trouxe para um 

plano cultural o clássico enfrentamento entre a soberania do Estado e a garantia 

dos direitos humanos, porém agora dentro da discussão conceitual. O debate 

entre comunitaristas e universalistas reproduz certas tonalidades da divisão 

entre os direitos humanos que marcou a Guerra Fria, embora com a questão 

cultural se sobressaindo ante aos aspectos ideológicos que eram parâmetros na 

era bipolar. Destacaram-se, nas negociações, a reação asiática (principalmente 

de Cingapura e Malásia) e islâmica (com destaque da Arábia Saudita), que 

consideraram os direitos humanos como reprodutor de um etnocentrismo 

                                                           
51Os Princípios de Paris foram adotados pela Comissão de Direitos Humanos por meio da 
resolução 54 de 1992 e reafirmados pela resolução 48/134 da Assembleia Geral, em 1993. 
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ocidental por sua ênfase no individualismo em detrimento da coletividade. A 

conferência foi um marco e inaugurou um novo capítulo na relação entre 

soberania e direitos humanos, ao conseguir aprovar texto que afirma a 

universalidade, sem deixar de reconhecer a importância das particularidades 

culturais (BELLI, 2009, p.101). Os artigos 1 e 5 da Declaração de Viena52 

ressaltam a globalização da temática, uma resposta simbólica ao relativismo 

cultural que veio a ser a principal contestação filosófica do conceito de direitos 

humanos: 

Artigo 1. A Conferência Mundial sobre Direitos Humanos reafirma o 
empenho solene de todos os Estados em cumprirem as suas 
obrigações no tocante à promoção do respeito universal, da 
observância e da proteção de todos os Direitos Humanos e liberdades 
fundamentais para todos, em conformidade com a Carta das Nações 
Unidas, com outros instrumentos relacionados com os Direitos 
Humanos e com o Direito Internacional. A natureza universal destes 
direitos e liberdades é inquestionável. Neste âmbito, o reforço da 
cooperação internacional no domínio dos Direitos Humanos é 
essencial para a plena realização dos objetivos das Nações Unidas. 
Os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais são inerentes a 
todos os seres humanos; a sua proteção e promoção constituem a 
responsabilidade primeira dos Governos. 

Artigo 5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e 
equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter 
sempre presente o significado das especificidades nacionais e 
regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 
compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas 
políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos 
Humanos e liberdades fundamentais. 

 

O debate entre relativismo cultural e universalismo, ao menos como 

declaração de princípios de Viena, foi resolvido, e estimulou outra forma de 

determinar os sujeitos titulares de direitos: a especificação. Os cidadãos 

atendidos pela especificação são os desfavorecidos e minorias, as vítimas de 

discriminação, indivíduos ou grupos que buscam uma repartição justa de 

recursos e/ou acesso equitativo aos mesmos: questões de gênero, raça, etnia, 

religião, limitações físicas e cognitivas, e fases da vida (como a infância e a 

velhice). A especificação dos sujeitos, e, por conseguinte, a multiplicação dos 

direitos humanos, é condicionada pela alusão a uma conjuntura social 

                                                           
52O Comitê de Redação da Declaração de Viena foi presidido pelo Representante Permanente 
Adjunto do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, Embaixador Gilberto Vergne Saboia. 
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determinada, reivindicada principalmente por países do Sul Geopolítico (em 

contraste com o Norte/Ocidente). O conceito de dignidade passou a ter uma 

dupla cognição: o universalismo, por meio do princípio de igualdade para todos, 

e a especificação, ou política da diferença, na qual se reconhecem as 

particularidades dos indivíduos ou grupos - um aspecto claramente 

comunitarista. 

Observa-se, assim,  uma distinção entre direitos humanos modernos e 

direitos humanos contemporâneos: a concepção moderna (liberal) nega a 

diversidade de sujeitos, parte da universalidade humana derivada da razão e 

centralidade no indivíduo; já a concepção contemporânea reconhece a 

diversidade dos povos no mundo, denuncia as violações decorrentes da 

concepção moderna e vê os direitos humanos como constructos de movimentos 

sociais e lutas por direitos em regiões determinadas (por exemplo, a América 

Latina) (ESTEVEZ, 2012, p. 225-228).  

A criação de novos instrumentos jurídicos reformulou gradativamente a 

dimensão da universalidade dos direitos humanos. O aparecimento de 

documentos internacionais para direitos específicos pretende reconhecer o valor 

de grupos sociais para a universalidade humana que, de uma forma ou de outra, 

encontram-se invisíveis nas generalidades dos documentos existentes, uma vez 

que ameaças à dignidade humana mudam ao longo do tempo e as normas 

internacionais de direitos humanos devem acompanhar tais mudanças 

(FORSYTHE, 2012, p.62). Assim, foram reconhecidos direitos tais como as 

mulheres, crianças, povos indígenas, afrodescendentes, pessoas com 

necessidades especiais. Alguns exemplos disso na ONU são: a Declaração 

sobre Raça e Preconceito Racial (1978), Declaração sobre a Eliminação da 

Violência contra a Mulher (1993) e a Declaração dos Direitos dos Povos 

Indígenas (2007). 

Na esteira de Viena, em 1993, foi criado o Alto Comissariado da ONU para 

os Direitos Humanos, pela resolução 48/141 da Assembleia Geral53. O Escritório 

do ACNUDH é chefiado pelo Alto Comissário, que coordena as atividades da 

área de direitos humanos através do Sistema das Nações Unidas e supervisiona 

                                                           
53http://www.ohchr.org/EN/Pages/Home.aspx 
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o Conselho de Direitos Humanos, em Genebra. Na prática, o Comissariado 

funciona como uma espécie de guarda-chuva, que organiza a temática dos 

direitos humanos no sistema ONU e suas estruturas criadas pelos tratados e 

pela Carta. 

 Na medida em que o debate sobre os direitos humanos se aprofundou no 

pós-Guerra Fria, fortaleceram-se também as contestações por conta da 

politização e pelas suas regras procedimentais da Comissão de Direitos 

Humanos. Com importante atuação brasileira, que formulou uma das propostas, 

a pressão pela reforma do principal organismo da ONU sobre os direitos 

humanos foi viabilizada (BELLI, 2006). Em 2006, a Resolução 60/251 da 

Assembleia Geral da ONU, adotada por 170 votos favoráveis, quatro contrários 

(Estados Unidos, Israel, Ilhas Marshall, Palau) e três abstenções (Irã, Belarus e 

Venezuela) extinguiu a Comissão de Direitos Humanos e criou o Conselho de 

Direitos Humanos, não mais vinculado ao ECOSOC, mas à Assembleia Geral. 

O Conselho é formado por 47 membros, escolhidos por mandato de três anos 

pelo plenário da Assembleia Geral, por maioria simples das delegações 

presentes. Os membros não podem ser reeleitos após dois mandatos 

consecutivos. O critério regional da Comissão foi extinto para a escolha dos 

membros, embora a distribuição dos membros seja ainda por critério regional.54 

A mudança mais significativa foi no processo eleitoral, muito criticado na 

Comissão por seu caráter não público e definido dentro do ECOSOC. A eleição 

dos 47 membros agora depende da aprovação da maioria dos Estados-membros 

da ONU. O candidato eleito tem, ainda, possibilidade de suspensão caso esteja 

violando os direitos humanos55. Esta é a principal mudança política do órgão, 

embora as críticas quanto à sua hiperpolitização e seletividade ainda sejam uma 

constante (BELLI, 2009). Um dos principais motivos para essas críticas deve-se 

ao fato do órgão ainda ser composto por diplomatas e não por especialistas, 

como é o caso, por exemplo, da Comissão de Desenvolvimento Sustentável. 

                                                           
54A distribuição foi definida da seguinte forma: grupo dos Estados africanos: 13 membros; 
grupo dos Estados asiáticos: 13; Grupo da Europa do Leste: 6; Grupo da América Latina e 
Caribe: 8; Grupo da Europa Ocidental e outros Estados: 7. 
55https://www.unric.org/pt/direitos-humanos-actualidade/3310 
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Enquanto a extinta comissão se reunia uma vez ao ano por seis semanas, 

o Conselho de Direitos Humanos, sediado em Genebra, organiza três sessões 

regulares ao ano, em um total de 10 semanas, nos meses de março, junho e 

setembro. Realiza também sessões especiais para tratar de violações de direitos 

humanos e emergências, se 1/3 dos membros assim solicitar56. 

Certamente, uma das maiores inovações institucionais para o regime 

internacional dos direitos humanos foi a criação da Revisão Periódica 

Universal57. Sob os auspícios do Conselho de Direitos Humanos, a RPU é um 

processo guiado por Estados, que estabelece a obrigatoriedade de todos os 

Estados-membros da ONU a declararem as ações, os avanços e o estágio atual 

de cumprimento das obrigações internacionais assumidas em direitos humanos. 

Segundo informações do site do Escritório do ACDH: 

Atualmente, nenhum outro mecanismo universal deste tipo existe. A 
RPU é um dos elementos-chave do Conselho, que lembra aos Estados 
a sua responsabilidade de respeitar e implementar plenamente todos 
os direitos humanos e liberdades fundamentais. O objetivo final deste 
mecanismo é melhorar a situação dos direitos humanos em todos os 
países e abordar violações dos direitos humanos onde quer que 

ocorram58. 

 

 O primeiro ciclo de revisões periódicas durou de 2006 a 2011; o segundo 

ciclo, iniciado em 2012 e encerrado em 2016; e o terceiro está em andamento 

atualmente. Os documentos em que as revisões são baseadas são: a) Relatório 

do Estado analisado; b) Relatório do Alto Comissariado sobre o Estado, com 

base em relatórios dos organismos dos tratados, procedimentos especiais e 

outros documentos oficiais da ONU; c) Relatório de stakeholders, incluindo 

                                                           
56Informações retiradas do site: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx. Acessado no dia 
19/12/2017. 
57O nome em inglês éUniversal Periodic Review. 
58Tradução nossa do original: Currently, no other universal mechanism of this kind exists. The 
UPR is one of the key elements of the Council which reminds States of their responsibility to 
fully respect and implement all human rights and fundamental freedoms. The ultimate aim of 
this mechanism is to improve the human rights situation in all countries and address human 
rights violations wherever they occur".  
Fonte: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRmain.aspx. Acessado em 
17/12/2017. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil.aspx
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representantes da sociedade civil e da academia, organizações regionais e 

instituições nacionais de direitos humanos59. 

Além disso, os sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, com 

destaque para o europeu, o interamericano e o africano, atuam em cooperação 

com o regime internacional, de forma que não são dicotômicos, mas 

complementares (PIOVESAN, 2012). O regime internacional dos direitos 

humanos tem, portanto, uma ampla estrutura institucional normativa, com órgãos 

de proteção (comitês, comissões, relatorias e cortes) e mecanismos de 

monitoramento. A sua evolução histórica tornou esses mecanismos mais 

abrangentes e multitemáticos. Em nossa perspectiva é relevante entender as 

razões que levam a esse comprometimento cada vez maior de Estados com as 

normas internacionais de direitos humanos, tópico a ser tratado na próxima 

seção. 

3.2. Política externa e direitos humanos 

 

De uma forma genérica, as interpretações sobre as razões que levaram 

os Estados a se comprometerem internacionalmente com os direitos humanos 

variam entre aqueles que consideram os marcos jurídicos um avanço no padrão 

de vida da humanidade e aqueles que vinculam a aceitação dos Estados à 

percepção de que estes acordos não constrangeriam suas ações (REIS, 2006, 

p.33). A promoção do regime internacional de direitos humanos fornece 

elementos suficientes para encorajar as duas visões. A carência de mecanismos 

efetivos de execução das convenções e acordos de direitos humanos faz com 

que as condenações assumam, na maioria das vezes, um constrangimento 

eminentemente moral. O questionamento da eficácia das normas de direitos 

humanos baseia-se, fundamentalmente, na dificuldade de controle das ações 

dos Estados e no caráter subsidiário que os direitos humanos possuem, já que 

são os Estados os que possuem responsabilidade primária por sua execução 

(REIS, 2006, p.35). Por outro lado, os direitos humanos assumem um caráter 

costumeiro e podem criar constrangimentos reais aos Estados, principalmente 

                                                           
59Para ver documentos de cada país, acesse o site: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/Documentation.aspx. Acessado em 
17/12/2017. 
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pelo reconhecimento do indivíduo como portador de direitos. O indivíduo como 

ator de Direito Internacional Público (DIP) catalisa a formação de redes de 

ativismo em torno de temas globais e é a base para uma espécie de Direito 

Constitucional Internacional (PIOVESAN, 1997).  

Questões polêmicas surgem na relação dos direitos humanos e a política 

internacional. Podemos destacar a tensão latente entre dois princípios 

consagrados e normas imperativas do Direito Internacional: a inviolabilidade da 

soberania nacional e a garantia dos direitos humanos; o etnocentrismo que pode 

ser verificado na concepção dos direitos humanos, os quais são fundamentados 

nos ideais das democracias liberais ocidentais; a reincidente incoerência entre 

discursos de direitos humanos e suas práticas pelas potências ocidentais e, 

também como parte disso, o intenso debate sobre a (in)efetividade e (falta de) 

isenção política das intervenções humanitárias. A despeito dessas questões 

controversas, o desenvolvimento do regime internacional de direitos humanos 

na segunda metade do século XX forneceu diretrizes para governos sobre como 

tratar seus nacionais. Os direitos humanos se transformaram em parte da política 

externa de muitos países e, na era da globalização e democratização de grande 

parte dos Estados nacionais, o respeito aos direitos humanos é uma questão 

fundamental para a legitimidade dos países (FORSYTHE, 2000, p.7).  

A normatização dos direitos humanos desde a DUDH permitiu um 

crescente papel de atores da sociedade civil, principalmente Organizações não-

governamentais (ONGs) de direitos humanos, como verdadeiros 

empreendedores das normas, que cobram os Estados. Essa crescente 

participação de atores da sociedade civil não significa que o Estado delegue suas 

funções precípuas. O Estado provê espaço político legal para a operação desses 

grupos, dá a eles acesso às organizações internacionais e decide se cooperam 

com eles e em qual medida (FORSYTHE, 2000, p.5). As ONGs, deve-se 

ressaltar, assumem distintas facetas, haja vista suas origens, fontes de 

financiamento, articulações políticas e ideologias. 

As decisões de política externa na área de direitos humanos refletem 

algum grau de influência doméstica além dos cálculos em nome do interesse 

nacional realizado pelos operadores da política externa. Conforme a 
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caracterização da política externa como política pública, a PEDH está sujeita às 

disputas de uma diversidade de atores políticos, como argumenta Forsythe:  

A auto-imagem de uma nação, a opinião pública, a extensão e a 
natureza dos conflitos burocráticas, a independência legislativa, as 
plataformas dos partidos políticos, a autoridade de unidades sub-
federais e similares combinam para afetar a política de direitos 
humanos no exterior60 (FORSYTHE, 2000, p .10). 

 
A literatura que estuda os fatores que motivam governos a aderirem aos 

mecanismos do regime internacional de direitos humanos aponta um gama de 

motivos, distintos da lógica do self-enforcement que predomina em outros 

regimes internacionais, como comércio internacional ou segurança. Nesses 

campos, os acordos buscam regular as relações entre os Estados fora de suas 

fronteiras, natureza distinta do regime internacional dos direitos humanos, que 

cria sistemas de monitoramento das violações domésticas dos direitos humanos 

por governos. Bernardi explica esse caráter peculiar do regime de direitos 

humanos: 

Diferentemente dos regimes internacionais que regulam áreas como 
comércio, finanças, meio ambiente e segurança, o foco principal dos 
regimes de direitos humanos não é regular externalidades surgidas de 
interações societais ao longo das fronteiras que podem afetar as 
relações interestatais; seu objetivo é, antes, o de responsabilizar os 
governos por atividades domésticas. Eles reconhecem direitos não dos 
Estados perante terceiros Estados, mas dos indivíduos perante seu 
próprio Estado. Além disso, a ação interestatal não é a única forma (e 
às vezes nem mesmo a principal) que leva ao seu acionamento. As 
comissões e cortes independentes ligadas ao regime internacional de 
direitos humanos são acionadas em muitos casos por queixas e ações 
individuais. Todas essas particularidades do regime internacional de 
direitos humanos colocam a questão de por que Estados, concebidos 
como atores racionais, ratificam tratados de direitos humanos que 
buscam limitar o exercício de seu poder soberano no âmbito doméstico 
(BERNARDI, 2010, p.371). 

 

Existe a corrente que, por exemplo, sustenta a hipótese de que o processo 

de democratização de um país o estimula a aumentar sua participação em 

acordos internacionais no campo dos direitos humanos61. Isso ocorre tanto pelos 

fatores domésticos como também por fatores internacionais. Domesticamente, o 

                                                           
60 Tradução nossa do original: "A nation's self-image, current public opinion, extent and nature 
of bureaucratic in-fighting, legislative independence, political party platforms, authority of sub-
federal units, and the like combined to affect national human rights policy abroad”. 
61Para o debate sobre o tema, ver: SIMMONS, 2009; MORAVCSIK, 2000; MANFIELD; 
PEVEHOUSE, 2006 e 2008; HAFNER-BURTON ET AL.,2008; BERNARDI, 2010, 2016 
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processo de democratização aumenta o potencial de influência da sociedade 

civil e, particularmente, de ONGs de direitos humanos e, consequentemente, 

produz maior pressão para o Estado aderir a tratados; países que consolidam 

suas instituições democráticas tornam suas políticas públicas mais abertas à 

discussão sobre sua eficiência e seus efeitos distributivos (LIMA, 2000). 

Internacionalmente, a busca por maior legitimidade do processo de 

democratização estimula a socialização e também os mecanismos de Lock In, 

estratégias que sinalizam um comprometimento do Estado com os valores da 

ordem liberal por meio da adesão aos acordos internacionais de direitos 

humanos (MORAVCSIK, 2000)62. 

Os discursos das democracias enaltecem a defesa da democracia 

doméstica e internacionalmente, ou seja, ao menos na retórica, democracias 

alinham suas políticas domésticas com a política externa (FORSYTHE, 2000, 

p.14). Na prática, são comuns os double standards, quando as práticas de 

política externa se demonstram incoerentes com os valores democráticos que 

são defendidos. Na área dos direitos humanos, esse é um campo analítico 

especialmente sensível, haja vista a ontologia da temática e a dinâmica 

normativa muitas vezes conflituosa entre soberania (que pode servir como 

justificativas de ações em nome de um “interesse nacional”) e direitos humanos. 

Como objeto de política externa, os direitos humanos ocupam um terreno 

especial, pois se referem a interesses imateriais (BAEHR & CASTERMANS, 

2004, p. 2) - o que não significa que não possa servir ao propósito de interesses 

materiais dos Estados. Por isso, a distinção do tema como agenda de soft power 

reduz ao nosso ver o entendimento de sua instrumentalização como recurso de 

poder nas relações internacionais. A dimensão simbólica do capital produzido a 

partir das temáticas dos direitos humanos, em um sentido bourdiano, é uma 

categoria mais apropriada porque não distingue a natureza do poder, identifica 

apenas as suas distintas fontes de mobilização (tipos de capital). 

                                                           
62Para uma discussão mais completa sobre essa literatura, ver a tese de doutorado de 
BERNARDI (2016). O autor discute outras razões que estimulam a adesão a tratados de 
direitos humanos e explora também a literatura que estuda os fatores que determinam a 
eficiência dos tratados para diminuir as violações de direitos humanos. 
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A ação de organizações internacionais, ONGs internacionais e nacionais, 

movimentos sociais, mídias, redes sociais, sindicatos, igrejas e setor privado, 

organizada em redes transnacionais em torno de temáticas de direitos humanos 

(KECK; SIKKINK, 1999; TARROW, 2005), viabiliza uma maior vigilância das 

ações dos Estados nessas questões. Há uma maior sensibilidade da opinião 

pública internacional (sem entrar nos méritos deste conceito) no que diz respeito 

às questões de direitos humanos. São questões de princípios que se catalisam 

internacionalmente e podem criar grandes constrangimentos para os Estados - 

muito embora os interesses e posicionamentos desses atores não-estatais 

apresente quase sempre grande diversidade. 

A PEDH é uma temática de política externa que apresenta características 

bem próximas às políticas públicas domésticas, pois se trata de um tópico mais 

sensível às políticas sociais que são praticadas domesticamente e às pressões 

dos movimentos sociais e ONGs nacionais e internacionais. Um país que viola 

flagrantemente os direitos humanos tem um espaço restrito de atuação 

internacional. Os direitos humanos remetem a uma discussão muito valorativa, 

que transcende, desde sua ontologia, a dicotomia entre os ambientes doméstico 

e internacional. A natureza da temática e a diversidade de agentes, interesses e 

ideologias envolvidos no campo também incentivam a politização das questões 

de direitos humanos.  

Por isso, a PEDH é uma área de estudo na qual a formulação da politics 

é intensamente objeto de deliberação entre uma pluralidade de atores, ideias, 

princípios e interesses, nos níveis doméstico e internacional. Nesse sentido, a 

agenda dos direitos humanos consiste em uma política pública com suas 

dimensões doméstica e internacional, seja em relação à sua elaboração quanto 

à implementação. Diretrizes internacionais de proteção e promoção dos direitos 

humanos adotadas pelos países objetivam a realização de ações políticas no 

nível doméstico, sendo essa atuação referência para o desempenho do Estado 

no nível internacional. Ao mesmo tempo, a violação dos direitos humanos 

internamente pode acarretar em responsabilidade internacional e perda de 

legitimidade. No caso específico da PEDH, esses elementos afloram, haja vista 

a natureza das questões de direitos humanos e sua potencial ressonância como 

fonte de reivindicação de atores não-governamentais que querem influenciar a 
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formulação da política externa. Por isso tudo, a análise da PEDH assume os 

pressupostos do debate contemporâneo da APE.  

Portanto, a funcionalidade da arquitetura institucional do regime 

internacional dos direitos humanos sofre diretamente as consequências da 

situação entre a realpolitik e os direitos humanos. Mais do que a simples reflexão 

sobre as razões que fazem os Estados dedicarem crescente atenção aos temas 

e instituições de direitos humanos (sem entrar nos méritos da forma como o 

fazem), os desenlaces desta realidade prática estimulam debates de ordem 

filosófica e histórica, os quais são fundamentais para se entender as 

peculiaridades da PEDH de potências regionais, com processo recente de 

transição democrática, e que se inserem na cartografia do Sul Geopolítico na 

ordem internacional. Esse debate advém do pano de fundo de toda a construção 

do edifício normativo dos direitos humanos: a universalidade, declarada em 

1948.  

As bases filosóficas dessa universalidade provêm do pensamento político 

ocidental, e outras concepções sobre o que é o humano podem contestar essa 

universalidade autoproclamada. O comitê de redação da DUDH revela essa 

clivagem ocidental na formulação do mais importante documento do regime 

internacional dos direitos humanos63. 

As consequências políticas dessa roupagem liberal-ocidental nas normas 

internacionais de direitos humanos são importantes. As potências ocidentais que 

formularam essas normas e aplicaram o liberalismo em seus sistemas políticos 

de forma pioneira, se colocam, tácita ou explicitamente, superiores aos outros. 

Além dessa hierarquização do regime, muitas vezes o questionamento da 

universalidade dessas normas pode resultar em uma crise de legitimidade de 

sua aplicação. A questão que aqui se coloca é como se dá a naturalização das 

relações de poder por meio dessa narrativa liberal-ocidental e 

predominantemente individualista dos direitos humanos. A próxima seção 

discorre sobre o debate da universalidade dos direitos humanos e seus 

                                                           
63O comitê foi Integrado por Eleanor Roosevelt (EUA), Pen-Chun Chang (China), Charles 
HabibMalik (Líbano), William Hodgson (Austrália), Hernán Santa Cruz (Chile), René Cassin 
(França), Alexander Bogomolov (URSS), Charles Dukes (Reino Unido) e John Peter Humphrey 
(Canadá).  
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desdobramentos para a política internacional, em especial para os países do Sul 

Geopolítico. 

3.3. A universalidade dos direitos humanos e seus debates 

 

A percepção da universalidade dos direitos humanos varia de acordo com 

as conjunturas política, econômica, social e cultural. Esse caráter universal dos 

direitos humanos é contraditório: ao mesmo tempo em que há uma concepção 

de universalidade aceita como padrão a ser alcançado, também há diferentes 

interpretações a respeito dessa universalidade e também críticas à dualidade da 

aplicação das normas internacionais. De fato, a percepção predominantemente 

ocidental da universalidade dos direitos humanos, fundamentada na primazia do 

indivíduo, na proteção da dignidade humana e na igualdade de direitos, então 

dominante, foi firmada pelos instrumentos normativos internacionais em sua 

institucionalização a partir da DUDH, em 1948, marcando a hegemonia da 

percepção do Norte/Ocidente sobre as questões relativas aos direitos humanos 

(SILVA; BRAGA; MILANI, 2014, p. 8). A universalidade da concepção tradicional 

dos direitos humanos foi estabelecida através do processo de predominância 

global, que elevou a percepção liberal dos direitos ao patamar de universal, por 

meio de projeto capitaneado pelo capitalismo e pela democracia. Tal 

universalidade é composta pelo conjunto de doutrinas e referências éticas 

derivadas do contexto europeu que ambicionam ser valores universais globais, 

por isso trata-se de um "universalismo europeu", uma doutrina que pode ser 

moralmente ambígua (WALLERSTEIN, 2007, p.60). 

A universalidade contemporânea dos direitos humanos foi construída ao 

longo da história. Ela foi precedida por projetos de universalização de valores 

que contribuíram para a construção da percepção ocidental dos direitos 

humanos. Noberto Bobbio (2004, p.47-49) distingue três fases distintas na 

história dos direitos humanos: a ênfase na filosofia, a qual reconhece que o 

homem tem direitos por natureza, inspirada pelo jusnaturalismo; a fase da 

positivação, na qual os direitos são reconhecidos no âmbito dos Estados e 

passam a ser direitos do cidadão; e a fase da internacionalização, iniciada com 

a Declaração Universal das Nações Unidas. 
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Os direitos cívicos modernos, instituídos pelo ideário liberal das 

Revoluções Americana e Francesa, foram o molde a partir do qual posteriores 

declarações e tratados universais de direitos humanos foram desenvolvidos. A 

Declaração de Independência dos Estados Unidos da América em 1776, e a 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França em 1789, são fontes 

jurídicas da filosofia liberal-ocidental que predominou na fundamentação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que as revoluções citadas inspiram 

a Declaração Universal, é fato inconteste na literatura. Todavia, devemos 

apontar aqui omissões importantes na narrativa liberal sobre a 

internacionalização dos direitos humanos, tanto na perspectiva da formação 

histórica e filosófica das normas de direitos humanos quanto na importância 

diplomática da América Latina nos processos de negociação que resultaram na 

Declaração Universal e na Carta da ONU. 

3.3.1.  Os silêncios da narrativa dos direitos humanos 

 

A historiografia sobre a internacionalização dos direitos humanos é quase 

silenciosa a uma omissão política dos países ocidentais na gênese da 

Declaração Universal, no que diz respeito à história da colonização, do 

imperialismo e da escravidão.  O historiador Jenny Martinez em seu livro "The 

Slave Trade and the Origins of International Human Rights Law", publicado em 

2012, defende a tese de que as cortes transnacionais que julgavam o tráfico de 

escravos no século XIX são uma forma preliminar de internacionalização dos 

direitos humanos. O fragmento abaixo aponta criticamente para a narrativa da 

internacionalização dos direitos humanos vinculada às atrocidades da Segunda 

Guerra, pois a responsabilidade é imputada a um país e a poucos indivíduos: 

Talvez a cumplicidade vergonhosa de tantos Estados-nação na 
instituição da escravidão torna essa história menos atraente do que a 
narrativa de Nuremberg, que atribui convenientemente a 
responsabilidade pelo Holocausto a um punhado de indivíduos de uma 
nação perdedora (Alemanha) (MARTINEZ, 2012, p. 154)64. 

 

                                                           
64Tradução nossa do original: "Perhaps the shameful complicity of so many nation-states in the 
institution of slavery makes this story less appealing than the Nuremberg narrative, which 
conveniently attributes responsibility for the Holocaust to a handful of individuals from a losing 
nation (Germany)" 
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O autor defende que as sanções de tribunais contra o tráfico de escravos 

em grande parte do século XIX criaram as bases da internacionalização dos 

direitos humanos, principalmente pela transnacionalidade dos tribunais e a 

aplicação das leis em diferentes territórios - destaca-se o papel policial 

desempenhado pela marinha inglesa. Os diversos atritos entre o Império 

brasileiro e a Coroa inglesa nessa questão são ilustrativos, principalmente após 

a Slave Trade Suppression Act de 1845, conhecida como Bill Aberdeen, que 

autorizou o aprisionamento de navios brasileiros pela marinha real inglesa, 

mesmo na costa brasileira.  

Esses primeiros esforços sistêmicos de cortes transnacionais para 

realizar visões de direitos humanos têm sua gênese na condenação de um dos 

episódios mais vergonhosos e repulsivos da história humana: a escravização de 

cerca de 10 milhões de africanos (LAUREN, 2011, p.44). A ampla rede 

transnacional de ativismo contra a escravidão, conhecida como movimento 

abolicionista no século XIX, congregou a participação de governos, em especial 

o Reino Unido, organizações não-governamentais e personalidades 

emblemáticas, atuando a nível local, regional e internacional65. O movimento 

abolicionista entendeu que o primeiro passo era interromper o tráfico de 

escravos, atividade altamente lucrativa, e, depois, abolir a escravidão em cada 

país. 

A Society for Effecting the Abolition of the Slave Tade foi crucial para o 

despertar da cruzada anti-escravidão no Império Britânico, contando com a 

participação de congressistas que subiram à tribuna da Casa dos Comuns para 

denunciar a incompatibilidade da escravidão com os princípios cristãos e valores 

liberais, e pressionar pela proibição. A ONG desempenhou papel relevante de 

conscientização social e pressão política, organizando encontros e atos, 

escrevendo em jornais, panfletando, coletando assinaturas para petições e 

organizando boicotes econômicos (LAUREN, 2011, p.46). Em 1807, foi aprovada 

                                                           
65Sobre a rede transnacional contra o abolicionismo ver:  Keck; Sikkink (1998), Guidry et al 
(2000), Klotz (2002), e Alonso (2010). Este último explora o papel de Joaquim Nabuco como 
um construtor de vínculos entre o movimento abolicionista brasileiro e a rede abolicionista 
transnacional. 
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a The Foreign Slave Trade Abolition Bill66, que proibiu a importação de escravos 

no Reino Unido. O trabalho de convencimento dos parlamentares, foi 

desempenhado com maestria por Thomas Clarkson67.  

Movimento semelhante verificou-se nos EUA, com a mensagem de 

Thomas Jefferson ao Congresso, em 1806, rechaçando o envolvimento de 

cidadãos estadunidenses em "violações de direitos humanos" contra africanos, 

e o Act to Prohibit the Importation of Slaves, de 1807 e com o mesmo objetivo da 

lei britânica. Essas leis, todavia, ainda tinham limitações por atuarem apenas nas 

suas áreas de jurisdição. O movimento abolicionista passa a focar então na ação 

internacional, a qual resultou no processo incipiente de internacionalização dos 

direitos humanos. 

O Congresso de Viena (1814-15), que reorganizou o sistema internacional 

após as guerras napoleônicas, foi um marco. Mais uma vez, a atuação do de 

Thomas Clarkson foi imprescindível para catalisar a pressão pública que levou 

Lord Castlereagh, mesmo contrariado pelas possíveis consequências políticas 

de uma imposição às nações (KLINGBERG, 1926, p.144 apud LAUREN, 2011, 

p.47), a fazer de Viena um fórum contra o tráfico de escravos. Vale a menção 

aqui ao relatório usado pela delegação inglesa, intitulado “Evidences on the 

subject of the slave trade”, que disseminou o hoje clássico desenho do navio 

negreiro britânico, Brookes, representando a distribuição e organização dos 

escravos negros nos porões do navio: 

 

 

 

 

 

                                                           
66O texto da lei pode ser acessado no site: http://www.pdavis.nl/Legis_06.htm. Acessado no dia 
19/12/2017. 
67Sobre a conjuntura das negociações para a aprovação da lei no parlamento, acesse: 
http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/blackhistory/rights/transcripts/david_wood.htm 
http://www.parliament.uk/about/living-
heritage/transformingsociety/tradeindustry/slavetrade/overview/parliament-abolishes-the-slave-
trade/ 

http://www.pdavis.nl/Legis_06.htm
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Figura 2. Navio negreiro 

 

Fonte: http://www.slavevoyages.org/resources/images/. Acessado no dia 15/12/2017. 

Os delegados do Congresso criaram um comitê especial para abordar a 

questão, e, como resultado de suas atividades, elaboraram a Declaração das 8 

potências (LAUREN, 2011, p.329)68, invocando todas as nações a suprimirem o 

tráfico de escravos. Apesar do caráter recomendatório da declaração, a 

legitimidade do reconhecimento pelas potências europeias impulsionou o 

movimento abolicionista, que ganhou novos adeptos e associações congêneres. 

O ativismo passou a se articular transnacionalmente com a criação da British 

and Foreign Anti-Slavery Society (que depois veio a ser a Anti-Slavery 

International for the Protection of Human Rights, conhecida como a mais 

duradoura ONG de direitos humanos no mundo) e organizou, em 1840, a 

Primeira Conferência Mundial contra a Escravidão (LAUREN, 2011, p.49). 

O governo britânico mostrou-se o mais responsivo a essa pressão popular 

criada por articulações diplomáticas e societais. A criação do Departamento de 

Tráfico de Escravos dentro do Foreign Office britânico cultivou a estratégia de 

assinatura de acordos bilaterais do Reino Unido que permitissem à marinha 

britânica a aprisionar navios negreiros, como a mencionada Bill Aberdeen 

(LAUREN, 2011, p.50). Esses acordos estabeleceram cortes presididas por 

juízes de diversos países e em diversos países, como Serra Leoa, Cuba, Brasil, 

Suriname e Angola. Estima-se que julgaram mais de 600 casos e libertaram 

cerca de 80.000 escravos de navios negreiros (MARTINEZ, 2012, p.85). 

                                                           
68 “Déclaration des 8 cours, relative à l’abolitionuniverselle de la traité des nègres,” 8 February 
1815, in Great Britain, Foreign Office, British and Foreign State Papers, 1815–1816, 
3:971–72 (LAUREN, 2011, p.329). 

http://www.slavevoyages.org/resources/images/
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Após a abolição da escravidão nas colônias britânicas na década de 1830 

e a abolição da escravidão pela França na esteira da Revolução de 1848, o 

movimento abolicionista, na segunda metade do século XIX, ganhou ímpeto fora 

da Europa, com destaque para as independências dos países latino-americanos 

e novas constituições consideradas avançadas em direitos humanos 

(CAROZZA, 2003), e a abolição da escravatura nos EUA em 1865, após a guerra 

civil. O Brasil carrega a triste marca histórica de ter sido o último país a abolir a 

escravidão no hemisfério ocidental, em 1888 (o tráfico negreiro só foi de fato 

abolido em 1850, depois de décadas de atritos do Império brasileiro com a Coroa 

britânica). A Conferência de Bruxelas em 1890 produziu o General Act for the 

Repression of the African Slave Trade, com ampla participação de países 

africanos, e finalmente proibiu internacionalmente o tráfico de escravos 

(LAUREN, 2011, p.53) e simbolicamente encerrou o movimento abolicionista, 

que Tocqueville classificou como o mais extraordinário da história dos povos 

(LAUREN, 2011, p.53-54). 

A pouca relevância dada às cortes transnacionais que aplicaram uma lei 

humanitária incipiente contra o tráfico de escravos no DUDH resulta, sobretudo, 

da necessidade estratégica. O problema de descolonização africana fez com que 

os países europeus fossem relutantes em discutir os detalhes de suas relações 

com o continente africano (MARTINEZ, 2012, p. 157). Além disso, os "crimes 

contra a paz" ganharam, naquele momento, uma relevância muito maior, haja 

vista a magnitude do número de vítimas da Segunda Guerra em curto intervalo 

de tempo. Os tribunais contra o tráfico de escravos e sua contribuição para a 

internacionalização dos direitos humanos foram convenientemente esquecidos. 

Poderia se indagar por qual razão o capítulo da luta contra a escravidão foi 

omitido na narrativa sobre a internacionalização dos direitos humanos, se as 

potências ocidentais, em especial o Reino Unido, tiveram papel central nas 

campanhas abolicionistas e de repressão ao tráfico? 

A história da colonização e do imperialismo, esconde capítulos 

vexaminosos que foram engrenagens fundamentais para os sistemas de 

exploração dos povos que se universalizaram muito antes dos direitos humanos. 

Essa história que envergonha, corresponde a um projeto mais amplo do que os 

imediatos interesses nacionais da maior potência da época. Trata-se de um 
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questionamento das bases do pensamento ocidental. As suposições do 

evolucionismo e do cientificismo que embasaram o fardo civilizatório do homem 

branco difundido pelo Iluminismo foram, sabemos, legitimadores da escravidão, 

do sistema de exploração de trabalho estabelecido nas Américas, como a mita 

e a encomienda, e do extermínio das culturas Maia, Inca e Asteca; do genocídio 

dos índios na América do Norte e no Brasil; do aniquilamento de culturas 

aborígenes na Austrália e maori na Nova Zelândia; ou da exploração dos povos 

bantos na África ocidental e dos zulus na África do Sul. Em suma, as clivagens 

de raça, etnia, gênero e classe são os elementos constitutivos do mundo 

arquitetado a partir da filosofia liberal ocidental. A escravidão e o tráfico negreiro 

são os capítulos mais repugnantes desta história, e se desenlaçam em um 

sistema universal de exploração dos povos supostamente menos evoluídos, 

segundo os padrões racionalistas e científicos que propiciaram o capitalismo 

industrial. A campanha abolicionista é, por isso, um episódio ao relento dessa 

história que pode, fatalmente, desnudar o discurso dos direitos humanos que 

entra definitivamente na retórica dos países ocidentais, depois da Segunda 

Guerra Mundial. Esta não é, definitivamente, a melhor estória para se contar. 

Se na construção da narrativa sobre a universalização dos direitos 

humanos os Estados vencedores omitiram a questão escravocrata, o mesmo 

não se pode dizer da sociedade civil. O trabalho de ONGs foi imprescindível para 

que referências históricas dos direitos humanos fossem incluídas na Declaração 

Universal. Um exemplo marcante foi o intelectual e ativista afro-americano, 

W.E.D. Bois, primeiro negro a concluir o doutorado na Universidade de Harvard, 

com a tese "The suppression of the African slave trade to the United States of 

America 1638-1870". Du Bois foi co-fundador da National Association for the 

Advancement of Colored People (NAACP), crucial no movimento pelos direitos 

civis nos EUA, e representou a ONG na Conferência de São Francisco; sua 

participação enfatizou genealogia da campanha abolicionista no século XIX 

como importante fonte dos direitos humanos no pós-Segunda Guerra Mundial. 

Este interessante fato revela que a construção do regime internacional de direitos 

humanos sempre foi também espaço de contra-hegemonias, seja por 

representantes da sociedade civil e movimentos sociais, como também por 

países da periferia do sistema. 
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A construção da narrativa dos direitos humanos se deu às custas de 

outros silêncios sobre a história da colonização e da modernidade. Questões que 

remetem à era do descobrimento, das grandes navegações e dos sistemas 

coloniais e de exploração de trabalho arquitetados pelas metrópoles não são 

colocadas em perspectiva na construção do conceito de direitos humanos. 

Nesse ponto, a noção quase consensual de que o arcabouço jurídico normativo 

dos direitos humanos tem como base as declarações francesa, inglesa e norte-

americana, é desafiada, por exemplo, por corrente que defende o pioneirismo do 

frei dominicano Bartolomeu de Las Casas (1474-1566) na defesa da 

humanidade dos povos indígenas em relação aos regimes de exploração do 

trabalho imposto pelo colonizador espanhol (CAROZZA, 2003; RUIZ, 2007; 

VITORIA, 2016). A justificativa religiosa da colonização dos povos indígenas, 

segundo a qual os ritos e costumes dos autóctones determinavam seu estado 

pré-civilizatório e a necessidade da catequização cristã, foi contestada por Las 

Casas em seu clássico "Historia de las Índias", de 1850. Uma das razões 

alegadas para o suposto barbarismo dos povos pré-colombianos seria o ritual de 

sacrifício em ritos religiosos. Las Casas desconstrói essa visão ao ressaltar que 

o catolicismo nasce de um ritual de sacrifício, já que Jesus "morreu para nos 

salvar", e nem por isso a religião católica é a falsa. O fragmento abaixo é 

elucidativo: 

Ao contrário do que propugna o discurso hegemônico dos direitos 
humanos, que situa as suas origens e o seu desenvolvimento nos 
episódios político-burgueses da Modernidade europeia, é possível 
afirmar que, antes disso, as suas bases teóricas já haviam se 
constituído como resultado da reivindicação indígena pelos seus bens 
e suas vidas, no exato momento da conquista da América. Atento aos 
desastrosos efeitos da chegada dos europeus à América nos idos de 
1492, Bartolomé de Las Casas, que aqui chegara com a missão 
colonizadora e que, anos depois, abandonara suas posses em favor 
da causa indígena, elaborou as primeiras linhas que fundamentaram, 
filosófica e juridicamente, as pretensões que hoje são conhecidas 
como direitos humanos (BRAGATTO, 2011, p.19). 

 

Na perspectiva descolonial de Walter Mignolo (2008), a própria ideia de 

América Latina remete à colonialidade e aos processos de modernidade. Sua 

intenção é um exercício arqueológico que conte a história da América a partir de 
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uma perspectiva não europeia, assim como Franz Fanon69 fez em relação à 

África. Até mesmo leituras como a de Bartolomeu de Las Casas reproduzem um 

olhar europeu sobre as Américas, mesmo que de forma crítica. Mignolo se 

arrisca na empreitada de contar a história desses "povos sem história", como 

intitulado no livro clássico de Eric Wolf, de 1984. O seu trabalho arqueológico, 

de escavar a colonialidade70, busca expor as ausências que a narrativa da 

modernidade produz. O genocídio dos indígenas e dos escravos africanos e a 

exploração de seu trabalho são fundações da modernidade, mais do que as 

Revoluções Francesa ou Industrial (MIGNOLO, 2008, p.xiii), e não por acaso são 

silenciados na construção da ideia de direitos humanos. Os direitos humanos 

são, portanto, produto histórico da modernidade, que busca legitimar o êxito do 

desenvolvimento, do racionalismo, do progresso, e busca omitir a ferida colonial: 

Porque a ferida colonial foi diversificada, empregando linguagem de 
Wall Street, por todo o mundo: Índios da América, Austrália e Nova 
Zelândia; os negros da África subsaariana e das Américas; árabes e 
berbers da África do Norte e no Oriente Médio; Indianos na pós-
separação da Índia e até chineses, japoneses e russos e suas colônias 
tiveram que lidar, de uma forma ou de outra, com a cosmovisão 
monotópica da civilização ocidental encapsulada no grego e no latim, 
nas seis línguas modernas imperiais da Europa, e na subjetividade 
correspondente registrada na e através da expressão artística, na 
cultura popular, na comunicação de massa, etc. (MIGNOLO, 2008, 
p.304). 

 
 

A estratégica desobediência epistêmica é inspirada no trabalho icônico de 

Aníbal Quijano, "Colonialidad y modernidad/racionalidad", de 1992. A produção 

do conhecimento é mais uma face oculta da modernidade, que subestima o 

colonizado, extrai sua agência e capacidade de reflexão e inovação.  

O resgate da perspectiva histórica é fundamental para que essas críticas 

sejam entendidas, pois a referência às experiências coloniais permite 

problematizar a questão dos direitos humanos. De forma velada, o discurso dos 

                                                           
69Em clássicos como, "Pele Negra, Máscaras Brancas" (1952) e "Os Condenados da Terra" 
(1961), Fanon foi um notável pensador e ativista, que se destacou na luta pela independência 
da Argélia, além de contribuir para as reflexões das patologias da colonização.   
70 Vale ressaltar o cuidado do autor ao optar por"escavação” em detrimento de "arqueologia": 
"refer to the process as an excavation rather than an archeology because it is impossible to 
simply uncover coloniality, insofar as it shapes and is shaped by the processes of modernity. 
After all, the Americas exist today only as a consequence of European colonial expansion and 
the narrative of that expansion from the European perspective, the perspective of modernity" 
(MIGNOLO, 2008, p.xi). 
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direitos humanos revela a continuidade da lógica do "fardo do homem branco" e 

de seu dever civilizatório fundamentado no espírito iluminista; todavia, matizados 

com o elemento humanitário e internacional que marca a retórica do campo. 

A defesa da humanidade do índio e do escravo negro é fonte filosófica da 

rede transnacional abolicionista do século XIX, que, por meio de importantes 

iniciativas diplomáticas e societais, culminou com o movimento jurídico das 

cortes transnacionais organizadas para repreender o tráfico negreiro - uma 

materialização da ideia universal de direitos humanos não colocada na ordem do 

dia na narrativa criada sobre o papel dos países do Norte/Ocidente para a 

concepção liberal desses direitos.  

Além da omissão dos elementos históricos sobre questões vinculadas à 

colonização e imperialismo, o protagonismo diplomático da América Latina na 

construção das bases do regime internacional dos direitos humanos é 

subestimado pela narrativa liberal dos direitos humanos71. Os países da região 

se mobilizaram pela inclusão dos direitos humanos na Carta da ONU, na 

elaboração da Declaração Americana dos Direitos do Homem no âmbito da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) e apoiaram unanimemente a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos na Assembleia Geral 

da ONU em 1948 (BRAGATTO, 2011, p. 24; SIKKINK, 2015). 

Atuando em bloco (21 de um total de 51 Estados), a América Latina foi a 

vanguarda nos debates sobre a inclusão dos direitos humanos na Carta da ONU, 

o que não era apoiado pelas potências vencedoras da Segunda Guerra, haja 

vista os problemas de legitimidade que poderiam redundar da temática 

(CAROZZA, 2003, p. 285 apud BRAGATTO, 2011, p.25). Vale lembrar que 

temas como a segregação racial eram sensíveis para os EUA, assim como a 

violação de direitos humanos nos Gulags para a União Soviética, ou a 

colonização para a França e a Inglaterra (ISA, 1999). Sob o jugo do colonialismo, 

as sociedades africanas e asiáticas eram pifiamente representadas nos debates, 

e coube à América Latina o papel de representar a periferia do sistema, de forma 

que, mesmo sob a zona de influência do Ocidente, resguardasse elementos de 

                                                           
71Sobre a influência da América Latina na construção das normas internacionais de direitos 
humanos, ver Glendon (2004); Carozza (2003); Sikkink (2015) e Bragatto (2011), Morsink 
(1999). 
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não-ocidentalidade que foram inestimáveis para a inclusão dos direitos 

econômicos, sociais e coletivos na DUDH - inclusão que pode ser atribuída em 

grande medida à defesa feita pelo delegado chileno Hernán Santa Cruz, próximo 

a Salvador Allende (GLENDON, 2004, p. 118). O tema da igualdade de gênero 

também foi incluído na Carta por atuação histórica da representante brasileira na 

Conferência de São Francisco, Bertha Lutz. Mesmo com resistência de 

delegações de potências como EUA e Reino Unido, ao final os direitos das 

mulheres foram consagrados na Carta da ONU72. 

A noção binária que associa o Norte ao Ocidente é tensionada quando se 

trata da América Latina. Fawcett (2012) argumenta que a dificuldade de definir a 

América Latina como ocidental ou não-ocidental contribui para a negligência de 

contribuições latino-americanas para o pensamento internacional. E em relação 

aos direitos humanos, é ignorado pela leitura convencional que o 

comprometimento dos países latino-americanos com a ideia foi imprescindível 

para que fossem ressaltadas a igualdade de direitos entre raças e ambos os 

sexos, bem como a dimensão social da pessoa humana, traduzida nos direitos 

econômicos, sociais e culturais. 

Em minuciosa pesquisa que visita os documentos e rascunhos de acordos 

de negociações no âmbito latino-americano e internacional, Sikkink (2015) 

enfatiza a coalizão de ONGs como delegações latino-americanas na defesa da 

inclusão dos temas de direitos humanos na Carta da ONU. Na Conferência de 

São Francisco, em 1945, Uruguai, Chile, Panamá e México destacaram-se como 

defensores da proteção internacional dos direitos. A versão final da Carta da 

ONU lista os direitos humanos como um dos propósitos básicos da organização 

e encoraja o ECOSOC a criar uma comissão de direitos humanos, a única com 

mandato específico na Carta (SIKKINK, 2015, p.219). Para a autora, essas 

inclusões foram determinantes para a DUDH ser redigida em 1948. Ela enfatiza 

o papel central de países do Sul e da sociedade civil:  

A inclusão da linguagem dos direitos humanos na Carta da ONU foi um 
momento crítico que conduziu a história da governança global do pós-

                                                           
72 O estudo pioneiro do Centre for International Studies and Diplomacy (CISD) da Universidade 
de Londres, liderado por Fatima Sator and Elise Luhr Dietrichson, destaca a atuação da 
brasileira. Ver https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-
southern-legacy.html. Acessado no dia 18/12/2017. 

https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-southern-legacy.html
https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-southern-legacy.html
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guerra em direção ao estabelecimento de normas e direito 
internacionais sobre a promoção internacional dos direitos humanos. 
Essa linguagem não era a linguagem das grandes potências, e foi 
finalmente adotada pelas grandes potências somente em resposta às 
pressões dos Estados menores e da sociedade civil (SIKKINK, 2015, 
p. 219). 

 
 

A ênfase das negociações da DUDH no papel de líderes, como Eleanor 

Roosevelt e René Cassin, praticamente colocou em segundo plano as 

negociações que ocorreram paralelamente no âmbito latino-americano, que 

muito influenciaram a criação das normas internacionais de direitos humanos. A 

Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, aprovada pela 9ª 

Conferência Internacional dos Estados Americanos, em Bogotá, em abril de 

1948, foi "a primeira enumeração amplamente detalhada dos direitos a serem 

adotados por uma organização intergovernamental" (SIKKINK, 2015, p.220). O 

processo de elaboração da Declaração Americana estava sempre um passo à 

frente da elaboração da DUDH desde as negociações na Comissão Jurídica 

Interamericana em 1945, que elaborou o projeto da Declaração Americana antes 

mesmo da Comissão Preparatória da ONU se reunir para elaborar a DUDH 

(SIKKINK, 2015, p.220). Nas negociações para a elaboração do esboço da 

DUDH na Comissão de Direitos Humanos, Cuba, Panamá e Chile foram os 

primeiros países a apresentar um projeto de direitos, os quais foram muito 

aproveitados na redação final. A Declaração Americana no âmbito da OEA73, 

precedeu em meses a Declaração Universal e foi um documento inspirador 

desta, particularmente com a inclusão de artigos sobre direitos sociais e 

econômicos74 (MORSINK, 1999, p.130). Essas pesquisas desconstroem o 

argumento de que a inclusão dos direitos econômicos e sociais foi resultado da 

pressão soviética, pois resultou principalmente da influência da Declaração 

Americana e delegações latino-americanas atuantes (SIKKINK, 2015, p.222; 

GLENDON, 2004). O fragmento reproduzido abaixo resume a atuação e 

relevância da posição de países da América Latina nas negociações: 

Houve, de fato, um fortíssimo e distinto compromisso latino-americano 
com a ideia de direitos humanos em 1948. Primeiro, a região mostrou 
uma dedicação aos direitos humanos internacionais num tempo em 

                                                           
73A declaração foi aprovada antes mesmo da existência da OEA, que incorporou o documento 
tão logo foi criada, ainda em 1948. 
74Além disso, a previsão de deveres dos homens na Declaração Americana lhe fornece um 
caráter mais jurídico do que a DUDH, que versa apenas sobre direitos. 
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que, geralmente, a ideia ainda era vista com relutância ou mesmo com 
hostilidade pela maioria dos Estados. As vozes latino-americanas 
ressoaram com a firme crença na universalidade dos direitos e, 
especialmente, na igualdade de direitos entre raças e ambos os sexos. 
Seu entendimento acerca dos direitos enfatizava a dimensão social da 
pessoa humana, desde a família às estruturas sociais e econômicas 
nas quais ela realiza a sua dignidade. E mesmo enquanto defendiam 
os direitos, eles também procuraram equilibrá-los com a linguagem dos 
deveres (CAROZZA, 2003, p. 288). 

 

A tradição latino-americana dos direitos humanos, traduzida hoje, por 

exemplo, com o compromisso dos países da região com a maior parte dos 

tratados internacionais sobre a temática75, remete à luta de reconhecimento por 

direitos dos povos colonizados e à luta pela independência, que propiciaram aos 

países latino-americanos um lugar de vanguarda na formulação das bases do 

edifício normativo dos direitos humanos nas negociações do pós-Segunda 

Guerra Mundial. Esse lugar na história é, mais uma vez, subestimado pela 

narrativa da supremacia dos valores do Ocidente, pelo domínio da razão e pelo 

processo de apropriação do patrimônio comum da humanidade. Sobre isso, 

Bragatto conclui com perspicácia: 

O fato mais marcante é o pioneirismo da Declaração Americana em 
relação à existência de um documento jurídico de cunho internacional 
com previsões gerais sobre direitos humanos. Isso consolida, a toda 
evidência, a forte tradição que se criou na América Latina a respeito do 
tema e que remonta, como vimos acima, ao período em que se 
estabeleceram os primeiros contatos com os europeus e basicamente 
por isso. São, portanto, as constantes lutas por reconhecimento de 
direitos, não só dos indígenas, mas das disputas que precederam e 
das que levaram à independência o que proporcionou a criação de um 
ambiente propício para reivindicações de direitos humanos. Não foi por 
acaso que a primeira experiência histórica de aplicação do discurso 
dos direitos humanos tomou lugar justamente nessas terras, com as 
denúncias da escravidão e do massacre dos índios levada a cabo por 
Bartolomé de Las Casas e com as sucessivas reivindicações baseadas 
no direito natural de liberdade fundada na pertença de todos a uma 
humanidade comum (BRAGATTO, 2011, p.28). 

 

Os manuais da área, com Donelly (2003), Bobbio (2004) e Ishay (2008) 

não problematizam a profunda complexidade da gênese e do desenvolvimento 

dos direitos humanos, o que contribui para a construção da narrativa liberal dos 

direitos humanos, pois são esses os guias de estudo mais difundidos sobre o 

                                                           
75Para ver status de ratificações, acesse: http://indicators.ohchr.org/ 
 

http://indicators.ohchr.org/
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tema. Donelly afirma que "A teoria e a prática dos direitos humanos, como uma 

questão de fato, começou no Ocidente e se tornou, em muitas formas 

politicamente definidas, parte central das sociedades ocidentais 

contemporâneas" (DONNELLY, 2003, p. 63), e Ishay sacramenta: "Nossa 

moderna concepção de direitos, onde quer se manifeste, é predominantemente 

europeia em suas origens" (ISHAY, 2008, p. 5). E o clássico de Bobbio defende, 

em suma, que a Declaração Universal é caudatária das declarações das 

revoluções americana e francesa (BRAGATO, 2014, p.207). Aqui foram 

debatidas apenas algumas lacunas, que olharam para uma perspectiva da 

diplomacia latino-americana e seu papel nas negociações da DUDH e para a 

questão da luta mundial pela abolição do tráfico negreiro e escravidão; mas os 

questionamentos podem resultar de uma série de distintas realidades temáticas 

e históricas, por inúmeras óticas culturais. 

Elo entre as duas perspectivas apresentadas, a relação Metrópole-

colônia, cujo pano de fundo é o dever civilizatório e o fardo do homem branco, 

ao não ser problematizada pela concepção dos direitos humanos que emana da 

Declaração Universal, pode ser interpretada como uma continuidade desse 

discurso eurocêntrico, matizado pela retórica da universalidade desses direitos. 

Esse é um feixe analítico que se desnovela em várias reflexões críticas que 

embasam a construção do discurso do Sul Geopolítico, objeto do próximo tópico. 

3.3.2. Visões críticas e a perspectiva do Sul Geopolítico 

 

Neste esforço do mapeamento de uma perspectiva de inserção 

internacional e construção de uma narrativa do Sul Geopolítico, a reflexão sobre 

o papel da América Latina na gestação das normas dos direitos humanos aponta 

para o evidente protagonismo de países do Sul e seu "esquecimento", o que 

poderia ser interpretado como mais um epistemicídio, na terminologia de 

Boaventura de Souza Santos (1997). Estudiosos das RI reproduzem as fontes 

do Norte, e mesmo aqueles "que criticam a forma como Norte Global impõe 

normas sobre o Sul muitas vezes o fazem com base em pesquisa realizada 

quase exclusivamente no Norte Global" (SIKKINK, 2015, p.224). 
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Apesar disso, o regime internacional é também espaço de construção de 

contra-hegemonias. A percepção dos direitos humanos está condicionada no 

espaço e no tempo, por múltiplos fatores de ordem histórica, política, econômica, 

social e cultural. Seu conteúdo real é definido de modo diverso e suas 

modalidades de realização variam com o desenvolvimento dos países: assim 

como a emergência de novos interesses e necessidades estimula o 

aparecimento de direitos humanos específicos às determinadas minorias da 

sociedade, os interesses, determinantes domésticos e visões geopolíticas dos 

países do Sul resultam em uma postura revisionista no regime internacional de 

direitos humanos. A reforma que transformou, em 2006, a Comissão de Direitos 

Humanos no Conselho de Direitos Humanos foi, em grande medida, fruto das 

denúncias de ineficiência e seletividade da extinta comissão.  

Em diferentes contextos históricos, portanto, a construção do edifício 

normativo conhecido como o regime internacional de direitos humanos reflete a 

politização, ou seja, o excesso de interferência política na tomada de decisões.  

O CDH, novo órgão diretamente responsável pela vigilância dos direitos 

humanos na ONU, ainda é permanentemente afrontado pela seletividade dos 

países na defesa de seus interesses e de seus aliados, seja salvaguardando-os 

de condenações (politização por subtração), seja pela inclusão de países na lista 

de violadores unicamente por critérios políticos (politização por adição) (BELLI, 

2009, p.109). Por isso, é comum ainda a adoção de double standards nas 

tratativas sobre os casos que entram na pauta deste órgão. 

A dinâmica de reconhecimento de direitos das minorias e a criação do 

CDH alargam, por outro lado, a capacidade de atuação de países fora do eixo 

Norte/Ocidental (EUA e Europa); criam margem a novas leituras sobre a 

universalidade dos direitos humanos; e, principalmente, abrem espaço para uma 

narrativa de denúncia à hiperpolitização dos direitos humanos e uma agenda de 

reforma do sistema internacional. Segundo a perspectiva reformista do Sul 

Geopolítico, as instituições do regime internacional são sistematicamente 

politizadas para atender os interesses dos países gestores da concepção 

universal dos direitos humanos. Essa narrativa bebe das fontes discutidas neste 

capítulo e sob diferentes prismas (filosófico, político, diplomático, 
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epistemológico) contesta esta universalidade difundida pela ótica liberal dos 

direitos humanos.  

A narrativa do Sul Geopolítico trabalha com os elementos gerais de 

algumas leituras referenciais, como o pós-colonialismo. A perspectiva liberal-

ocidental dos direitos humanos pode ser entendida como mais uma faceta do 

mito do desenvolvimento que denuncia Gilbert Rist (1996). Ser desenvolvido é 

também garantir os direitos humanos, padrões atingidos pelos países do 

Norte/Ocidente, e a busca pelo status de país desenvolvido permeia o imaginário 

das elites dos países do Sul. Albert Memmi (2007), em seu clássico "Retrato do 

Colonizado precedido do retrato do colonizador", explica o processo de 

mistificação do colonizado pelo domínio, discurso e instituições do colonizador. 

A identidade do colonizado é permeada pela descrença em sua capacidade de 

ser condutor do próprio destino, por sua dominação e submissão. A denúncia da 

continuidade dos laços coloniais por uma linguagem mais sutil e velada, como 

realizam pós-colonialistas, ou na abordagem descolonial, que revisita a história 

pela ótica do oprimido/bárbaro, é didática ao enfatizar a importância de não se 

ignorar o elemento de contestação dessa narrativa liberal que acena para o 

progresso do modelo ocidental; e é chamativa a centralidade dos direitos 

humanos como elemento de legitimação deste discurso. Essas leituras 

tensionam o discurso dos direitos humanos reverberado pelo Norte/Ocidente e 

se autoproclama universal. 

Com essas referências filosóficas e epistemológicas, a agenda reformista 

do Sul Geopolítico que ganha força política nos anos 2000 parte de uma crítica 

aos países do Norte/Ocidente ao uso político de instituições internacionais. Toda 

essa agenda tem um alcance multitemático, pois questiona-se a legitimidade e 

o processo decisório de instituições do Sistema ONU, como o Conselho de 

Segurança, e as principais instituições financeiras internacionais. No campo dos 

direitos humanos, o teor crítico dos países do Sul se confunde com a contestação 

que estes fazem no campo da Cooperação Internacional para o 

Desenvolvimento (CID). O discurso da Cooperação Sul-Sul (CSS) enfatiza a 

negação de um passado colonizador por parte dos seus doadores e funciona 

com a lógica da horizontalidade, elementos que seriam supostamente 

diferenciais de valores da cooperação dos países doadores do Sul em relação 
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às potências centrais doadoras na modalidade de Cooperação Norte-Sul (CNS). 

O discurso da não-ingerência e do não uso de condicionalidades políticas 

presente na CSS muito remete a uma agenda reformista que também se verifica 

em relação ao regime internacional de direitos humanos. Ele denuncia a 

estratégia de pointing and shaming, a qual predomina na lógica de 

funcionamento dos mecanismos internacionais, e valoriza o diálogo e a 

construção de confiança entre os atores envolvidos nos processos políticos para 

que países violadores de direitos humanos se esforcem para contar as violações 

de direitos humanos. 

Assim como nas críticas iniciais à extinta Comissão de Direitos Humanos, 

a cooperação entre países em desenvolvimento remete também ao contexto da 

Guerra Fria e há um léxico fortemente vinculado ao conceito de Terceiro Mundo, 

ao Movimento dos Não-Alinhados (MNA), e à atuação do G-77 na Conferência 

das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). A agenda 

reformista dos países do Sul Geopolítico é uma continuação da narrativa que 

contesta a distribuição desigual do poder mundial. O que muda desde a 

perspectiva da Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI) dos anos 1970 são 

os “músculos” políticos e econômicos das potências emergentes do Sul 

(MAWDSLEY; JENKINS, 2013, p.17). A diferença no contexto da economia 

política internacional a partir dos anos 2000 propicia um salto de qualidade e 

maior dinamismo de algumas economias em desenvolvimento em face da crise 

estrutural das economias centrais do capitalismo. Os países do Sul Geopolítico, 

com maior propulsão de seus modelos econômicos no sistema internacional, 

apresentam capital simbólico e material para se afirmarem como doadores 

emergentes no sistema de cooperação e também para reformarem o regime 

internacional de direitos humanos e serem mais propositivos nas agendas 

temáticas. Esse é o cenário do ganho de escala da política externa de países 

que usam a plataforma geopolítica do Sul. 

A terminologia terceiro-mundista se constata na busca por parceria e 

reciprocidade na cooperação, bem como a política de não-ingerência e diálogo 

no regime de direitos humanos. Todavia, mesmo com discursos imbuídos de 

uma lógica de solidariedade Sul-Sul, é evidente que o elemento estratégico está 

presente nas agendas de política externa dos países do Sul Geopolítico. 



101 
 

Algumas perspectivas analíticas são céticas e reiteram o elemento retórico da 

Cooperação Sul-Sul. Segundo Mawdsley e Jenkinns, as potências emergentes 

dão importância aos direitos humanos em seus discursos de cooperação, mas 

os direitos humanos não são objetivos principais e raramente determinam a 

alocação dos recursos de cooperação; os interesses econômicos nacionais e 

laços históricos são muito mais influentes (MAWDSLEY; JENKINS, 2013, p. 16).  

Ao universalismo das normas originárias do Norte/Ocidente são inerentes 

as contradições políticas de seletividade e de politização da aplicação efetiva 

das normas internacionais, ocasionando conflitos dessa visão com a política 

externa de certos países, principalmente os países do Sul, que ganham maior 

protagonismo na política internacional no século XXI. Sem entrar no debate 

sobre possíveis incoerências entre o discurso e a prática de países do Sul, tal 

hegemonia da tipificação ocidental sobre o universalismo dos direitos humanos 

encontra oposição nas diferentes concepções sobre os direitos humanos, devido 

à diversidade de elementos históricos, culturais, sociais e políticos do que não é 

o Ocidente. Guardadas suas peculiaridades, o questionamento de uma 

concepção verdadeiramente universal sobre os direitos humanos e negligência 

de países da periferia reproduz os termos do debate entre o pressuposto da 

universalidade dos direitos humanos e o relativismo cultural.  

A construção das normas dos direitos humanos, além da roupagem de 

uma narrativa que superdimensiona o papel do Norte/Ocidente na criação e 

consolidação desses direitos, carece de um diálogo intercultural mais amplo em 

que os elementos dessa universalidade sejam colocados por realidades culturais 

distintas. A proposta de Boaventura de Souza Santos (1997), por uma 

abordagem multicultural dos direitos humanos, desenvolve formas de solução 

que nascem, inicialmente, do diálogo entre culturas, e que pode evoluir para uma 

reformulação do conceito dos direitos humanos76.Se, por um lado, o relativismo 

cultural refuta qualquer reconhecimento da universalidade dos direitos humanos, 

a crítica multicultural da transformação do “universal” não consiste em suplantar 

                                                           
76Não é objetivo da tese discutir as variadas interpretações e debates acadêmicos sobre o 
multiculturalismo, tampouco fazer uma discussão aprofundada sobre as políticas públicas 
multiculturais e seus diferentes modelos (francês, britânico, canadense, australiano etc.) e 
tipologias.  
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os direitos humanos ocidentais hegemônicos, mas adicionar a eles a proteção 

das especificidades de culturas de várias partes do mundo.  

Boaventura de Souza Santos explica a apropriação da bandeira dos 

direitos humanos tanto por forças conservadoras como progressistas. A defesa 

da democracia e dos direitos humanos ganhou espaço na agenda de política 

externa dos EUA e da Europa Ocidental no pós-Guerra Fria. A missão 

civilizatória do Ocidente foi ancorada na difundida crença na revolução 

democrática global e na perspectiva teleológica da tese de Francis Fukuyama, 

autor de "O fim da História e o último homem" (1992). A suposta vitória dos 

valores ocidentais e o colapso do socialismo real se transformaram no insumo 

que orientou a política externa das potências ocidentais, inclusive o elemento 

chave das condicionalidades impostas para a cooperação econômica. 

Simultaneamente, a crise da linguagem da revolução e do socialismo no 

léxico das forças progressistas é um dos sintomas do fim da Guerra Fria. A 

linguagem da emancipação não desfalece com os projetos do socialismo real, 

ela é reinventada pela esquerda por meio dos direitos humanos (SANTOS, p.1, 

1997). Contudo, o campo dos direitos humanos apresenta uma infinidade de 

tensões dialéticas que simbolizam os problemas da ordem mundial pós-Guerra 

Fria e os dilemas dos países. Grosso modo, pode-se pontuar aqui os elementos-

chave dessas tensões: o debate entre a universalidade dos direitos humanos e 

o relativismo cultural; os efeitos da antinomia entre direitos humanos e soberania 

estatal, que, em última instância, reincide sobre o direitos de intervir em países 

e suas consequências éticas; o papel simultâneo do Estado como principal 

garantidor e violador dos direitos humanos; a dialética entre Estado e sociedade 

civil; por fim, a relação entre globalização e cultura, central no debate sobre 

direitos humanos e multiculturalismo. Essas tensões estão, evidentemente, 

interligadas, e se manifestam de múltiplas formas na política de direitos 

humanos. Por isso, os direitos humanos se apresentam como elemento-chave 

para se compreender as tensões dialéticas na modernidade, de forma que sua 

semântica está presente nos discursos das forças políticas nos mais variados 

espectros ideológicos, de progressistas a conservadores.  
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Em busca de uma concepção multicultural dos direitos humanos, que se 

apresenta como alternativa de uma visão hegemônica ocidental imposta como 

localismo globalizado para as periferias do sistema-mundo, Souza Santos parte 

de premissas que possibilitem transformar os direitos humanos em um projeto 

cosmopolita, o que significa viabilizar uma globalização contra-hegemônica. O 

diálogo intercultural sobre a dignidade humana pode permitir a superação do 

falso debate "universalismo x relativismo", identificar semelhanças entre culturas 

e entender diferentes versões da dignidade humana em uma mesma cultura. O 

diálogo entre culturas parte do pressuposto básico e autorreconhecimento de 

que nenhuma cultural é completa para abarcar toda a humanidade. A noção de 

incompletude das culturas permite o reconhecimento de seu topos, a base para 

se entender o alcance de seu círculo de reciprocidade com outras culturas. 

A própria evolução normativa e institucional do direito internacional dos 

direitos humanos criou, gradativamente, espaços de contestação ao 

eurocentrismo e à própria concepção de universalidade. Se, por um lado, a 

concepção liberal atendia a uma visão de mundo que plasmava os interesses do 

Ocidente e significava uma agenda conservadora do status quo, por outro lado, 

o princípio dos direitos humanos revelou-se transformador, utilizado como meio 

de articulação de iniciativas de países com menor poder relativo, com destaque 

para a narrativa do Sul Geopolítico. 

3.4. Os últimos tijolos do modelo teórico-conceitual 

 

 Os dois capítulos teórico-conceituais exigem, ao seu fim, um esforço de 

síntese do modelo que será operacionalizado nos estudos de caso. A questão 

que se apresenta é sobre o uso estratégico da política externa de direitos 

humanos por potências regionais do Sul Geopolítico com recente transição 

democrática. Por que a PEDH é importante para potências regionais, tendo em 

vista, principalmente, as limitações do seu poder material e não posse de armas 

nucleares; mas, também, a considerar suas responsabilidades crescentes nos 

sistemas regionais e internacional? 

Falamos da peculiaridade ontológica da PEDH e seu encaixe com os 

conceitos desenvolvidos na APE. Existe um movimento de influência mútua dos 
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níveis doméstico e internacional sobre a PEDH, que expõe o seu lugar 

estratégico para potências regionais com transição democrática recente. O lugar 

estratégico significa dizer que países com essas características devem produzir 

uma PEDH que dê conta dos dilemas normativos e pressões políticas de atores 

governamentais e não-governamentais, em níveis doméstico, regional e 

internacional. São diversos debates da mesma natureza, que se não foram 

satisfatoriamente respondidos pela PEDH, podem comprometer a busca por 

protagonismo internacional. 

 Na dimensão doméstica, a democratização resulta numa concepção mais 

aprofundada da relevância dos direitos humanos na política (e a política externa 

faz parte da política). Ou seja, a democratização traz ainda mais a política 

externa para o terreno da politics, com o aprofundamento de sua dimensão 

pública. Como potências regionais democráticas do Sul Geopolítico respondem 

à complexa relação entre direitos humanos e política externa? 

No nível internacional (sistêmico e regional), potências regionais, quando 

têm agência, mobilizam os direitos humanos para difundir capital simbólico, o 

que se constata na ênfase no multilateralismo como meio de articular seus 

interesses nacionais. Potências regionais que não dispõem do capital material 

usam o multilateralismo em busca de destaque no sistema internacional em 

temas que não são da "alta política"77, por isso mobilizam os direitos humanos 

para difundir seu poder. Esse é o argumento intelectual da tese que será 

colocado em funcionamento com os estudos de caso e a posterior análise 

comparativa. Pensando nessas questões que tangenciam o debate 

contemporâneo sobre a política externa e direitos humanos, lançaremos luz à 

PEDH de Brasil e África do Sul para entendermos os desafios para a projeção 

internacional de ambos. 

 Brasil e África do Sul são potências regionais em processos de 

democratização, com recursos limitados de poder e que abdicaram do 

desenvolvimento de armas nucleares; mas com peso em seus sistemas 

regionais, reivindicados nas negociações internacionais de diversas agendas e 

                                                           
77A própria divisão binária clássica de Hans Morgenthau (2003), entre a "alta" e "baixa" política, 
é esvaziada com a crescente transversalidade entre as agendas internacionais. 
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que têm ambições de reforma de órgãos multilaterais. A PEDH é recurso para a 

projeção de poder, mas é também espaço de contestação e de uma ideia de 

direitos humanos que cria alguma forma de distinção. Mais do que o 

reconhecimento, graduação inicial que mobilizou as diplomacias brasileira e sul-

africana na esteira dos processos de democratização, a "Ascensão do Resto" 

estimula a reivindicação de um papel também na construção das normas 

(ACHARYA, 2011). Ambos importam algumas normas, mas têm também 

concepções próprias - estimuladas pelas dinâmicas culturais, processos de 

formação nacional e peculiaridades dos processos de democratização. E por 

serem países em desenvolvimento, não podem deixar de perfilar os direitos 

sociais e econômicos, no sentido de reivindicar essa agenda.  

A linguagem dos direitos humanos sempre foi difundida como um 

apêndice da democracia. O fim da Guerra Fria consagrou essa perspectiva 

liberal-democrática que insere a democracia como conditio sine qua non para a 

realização dos direitos humanos. O esforço de adesão aos tratados de direitos 

humanos por países em transição democrática representa, em última instância, 

a busca por legitimação de suas democracias. Esse movimento, que Brasil e 

África do Sul assumem claramente na década de 1990 revela uma série de 

complexidades da correlação entre direitos humanos e democracia, uma 

tradução completa do liberalismo político que se consolida como hegemônico e 

suscita teses teleológicas, como o “Fim da História" (FUKUYAMA,1992). Essa 

correlação pode ser questionada em vários sentidos: desde uma revisão do 

conceito de democracia na contemporaneidade, até em uma perspectiva prática, 

pois direitos humanos representam elementos contraditórios e conflitivos que 

não resultam, necessariamente, em processos de democratização, como 

argumenta Kurki (2011).  

 No caso de potências regionais, as complexidades da relação entre 

política externa e direitos humanos ficam mais latentes pela expectativa criada 

por uma ênfase no multilateralismo, na construção de alianças regionais e 

disposição em arcar com custos para consolidar o papel de liderança regional. E 

se esses custos necessários forem na contramão das expectativas criadas pela 

comunidade de direitos humanos? O tensionamento é, por isso, ainda mais 
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agudo quando se trata de países com processos recentes de transição 

democrática. 

As políticas externas de Brasil e África do Sul serão analisadas, também, 

a partir da ótica de um Sul Geopolítico, de uma agenda reformista, ainda que 

moderada, das instituições de governança global. Países do Sul Geopolítico 

criticam o processo de universalização das normas de direitos humanos por seu 

viés liberal individualista cuja narrativa omite importantes elementos históricos; 

mas, ao mesmo tempo, em sua atuação internacional, estão sujeitos a cálculos 

políticos que contrariam, muitas vezes, a realização desses direitos humanos.  

A atuação da política externa de Brasil e África do Sul nos processos de 

reforma da governança global e criação de coalizões de geometria variável é um 

retrato da afirmação desses países como protagonistas no sistema internacional 

do século XXI. Esse protagonismo ascendente de ambos tem diversos 

elementos em comum, pelo fato de serem potências regionais, democracias 

plurais, multiculturais e multirraciais, que defendem os direitos humanos e 

apoiam o multilateralismo como meio de resolução de controvérsias no cenário 

internacional. Esses aspectos também criam dilemas da mesma natureza. A 

PEDH também cria outros dilemas de graduação para Brasil e África do Sul, pois 

se apresenta como uma alternativa de inserção internacional para potências 

regionais não-nucleares.  

A abdicação dos programas de armas nucleares, na esteira dos 

processos de democratização, é um elemento que agrega ainda mais valor 

simbólico para a política externa de direitos humanos, pois a posse de armas de 

destruição em massa cria elementos de dissuasão que podem ser equiparados 

a uma forma de poder de veto, e países não-nucleares devem confiar em meios 

pacíficos para satisfazer suas ambições internacionais (MILANI, PINHEIRO & 

LIMA, 2017, p. 591). Para esses países, os temas de direitos humanos são 

temas que ganham mais peso por conta das limitações de outras formas de 

capital material na projeção de poder, como questões militares e econômicas. 

As respostas aos dilemas criados pela PEDH podem apresentar inconsistências 

e contradições, o que fragiliza o processo de graduação desses países e, 

portanto, seu protagonismo internacional. Qual é a consistência da resposta de 
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Brasil e África do Sul aos dilemas da PEDH, e em que medida isso impacta na 

graduação desses países no cenário internacional? 

 As características que reúnem Brasil e África transformam a política 

externa de direitos humanos (analisada como política pública, e nos níveis 

doméstico, regional e internacional), em elemento estratégico para a inserção 

internacional. A análise dos casos e a comparação da PEDH objetiva encontrar 

evidências empíricas para entender os mecanismos causais dessa 

instrumentalização da PEDH.  O resultado, a busca do protagonismo 

internacional, que é uma conditio sine qua non de potências regionais, depende 

do andamento do processo de democratização e das narrativas de política 

externa, que produzem efeitos, entre outros fatores, por meio da política externa 

de direitos humanos. A democratização é estudada como um processo, com 

possibilidades de avanços e retrocessos. A pesquisa empírica objetiva identificar 

os mecanismos causais que serão analisados entre as variáveis, de acordo com 

as evidências encontradas nos níveis de análise estudados nas políticas 

externas de direitos humanos (variável interveniente), por process tracing.  

 Esses mecanismos causais têm a latência conflitiva da questão dos 

direitos humanos, seja no aspecto do conteúdo semântico e consequências 

políticas da evidente hegemonia de uma narrativa liberal e ocidental sobre a 

internacionalização desses direitos, seja na relação entre a norma da soberania, 

fundadora do sistema de Estados Modernos, e a relativização da mesma pela 

aceitação crescente das normas internacionais de direitos humanos pelos 

Estados. Os resultados dessas dinâmicas sobre a política externa de direitos 

humanos podem ser os mais diversos, e o questionamento da coerência da 

PEDH é organizados por atores de toda a natureza. Os estudos de caso podem 

indicar os tipos de ações em resposta aos desafios colocados para a formulação 

da PEDH de potências regionais com transição democrática recente.  

E a abordagem reformista fundamentada em uma retórica do Sul 

Geopolítico pode legitimar a inserção internacional de potências regionais? 

Essas indagações devem ser ponderadas com a perspectiva de reformismo 

moderado ou soft balancing que Brasil e África do Sul apresentam no sistema 

internacional, principalmente a partir do século XXI. Mais do que o 

reconhecimento e a "diplomacia de prestígio" que mobilizaram Brasil e África do 
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Sul na esteira dos processos de democratização, a "Ascensão do Resto" 

estimulou a reivindicação de um papel também na construção das normas.  

 Como a política externa de direitos humanos é mobilizada diante da 

intensidade de desafios colocados a potências regionais do Sul Geopolítico, 

recém democráticas e não-nucleares? Certamente não há resposta fácil para 

essa pergunta, mas espera-se que os elementos empíricos apontem direções 

sobre a relevância da política externa de direitos humanos para países com 

essas características. A questão sobre como a PEDH é formulada 

estrategicamente para os respectivos projetos de inserção internacional deve ser 

problematizada pela análise política externa nos níveis internacional, regional e 

doméstico. 

Como forma de síntese, o desenho de pesquisa segue um modelo de 

duas etapas, que complementa o estudo dos casos por uma metodologia de 

process tracing, na identificação de mecanismos causais guiados (capítulos 4 e 

5), com a análise comparativa dos casos, em que as evidências encontradas nos 

casos serão comparadas a partir das perguntas entre casos, que apontam para 

o argumento teórico da tese. O quadro abaixo sintetiza esse desenho que será 

aplicado a partir de agora: 
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Quadro 2. Desenho de pesquisa por etapas
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Fonte: o autor.  
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4. POLÍTICA EXTERNA SUL-AFRICANA NO CAMPO DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

 
Because the world is a more dangerous place, 
the international community dare not relinquish 
its commitment to human rights. This appeal also 
has a special significance for South Africa. The 
anti-apartheld campaign was the most important 
human rights crusade of the post-World War II 
era. Its success was a demonstration, in my 
opinion, of the oneness of our common 
humanity: in these troubled times, its passion 
should not be lost. Consequently, South Africa 
will not be indifferent to the rights of others. 
Human rights will be the light that guides our 
foreign affairs. 

 
 
 

Nelson Mandela, “South Africa`s Future Foreign Policy”, Foreign Affairs, 1993 
 

Este capítulo discorre, em sua primeira seção, sobre a relação entre o 

apartheid na África do Sul e o regime internacional de direitos humanos, no 

intuito de problematizar as consequências do regime segregacionista para a 

inserção internacional do país na Guerra Fria e para a nova narrativa de política 

externa que nasce com o processo de democratização iniciado nos anos 1990. 

A seção 2 aborda exatamente os principais aspectos da política externa da África 

do Sul pós-apartheid e seus "mitos de origem", passando pelos marcos e 

questões prementes nos governos de Nelson Mandela, Thabo Mbeki e Jacob 

Zuma. A política externa no campo dos direitos humanos nos níveis internacional 

e regional é objeto de estudo na seção 3, com foco, principalmente, nos votos 

da África do Sul em importantes organismos do regime internacional e em sua 

participação em operações de paz e processos de mediação de conflitos no 

continente africano, e também a análise do regime africano de direitos humanos. 

A seção 4 apresenta o debate sobre a relação entre política externa e o nível 

doméstico, e seus principais parâmetros são o processo de democratização da 

política externa e sua análise como política pública. 

 



112 
 

4.1. O apartheid e o regime internacional de direitos humanos: 

implicações para a narrativa da política externa da “Nova” África do Sul 

 

A evolução normativa do regime internacional de direitos humanos esteve 

intimamente vinculada à conscientização internacional a respeito das violações 

cometidas pelo regime do apartheid na África do Sul. O aparato legislativo 

segregacionista, construído pelo Partido Nacional na África do Sul a partir de 

1948, esteve em oposição direta aos valores da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. A coincidência das datas teve implicações históricas e 

políticas. Fatalmente, a narrativa dos direitos humanos foi pedra angular da luta 

antiapartheid - e todas as dimensões da rede transnacional de ativismo - que se 

articulou contra o regime segregacionista (BRAGA, 2011). A Carta da Liberdade, 

de 1955, documento que ativistas antiapartheid de diversas organizações na 

África do Sul formularam e se transformou na base legal de atuação e 

reivindicações políticas durante todo o longo período de segregação 

institucionalizada, importa elementos da Carta do Atlântico e da DUDH. Essa é 

uma realidade da luta pela independência em todo o continente africano, como 

argumenta Zondi:  

A proeminência das disposições sobre direitos humanos na Carta do 
Atlântico e na Carta das Nações Unidas, de 1945, bem como a adoção 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, inspiraram 
as lutas de libertação nacional na África (ZONDI, 2008, p.90)78. 

A relação entre uma nova ordem mundial idealizadora dos direitos 

humanos e a instituição do apartheid sul-africano pincelou uma das mais 

contraditórias realidades da Guerra Fria, simbolizada pela tensão latente entre 

dois princípios consagrados e normas imperativas do Direito Internacional: a 

inviolabilidade da soberania nacional e a garantia dos direitos humanos. Ao 

passo que o movimento de descolonização se disseminava pelos continentes 

africano e asiático, a oposição aos atos segregacionistas do apartheid crescia 

nos grandes foros de debates internacionais. Na Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, a força da maioria desses novos Estados 

reformulou a dinâmica institucional nos anos 1960 – com destaque para o 

                                                           
78 Tradução nossa do original: "The prominence of human rights provisions in the Anglo-
American Atlantic Charter and the UN Charter of 1945, as well as the adoption of the Universal 
Declaration of Human Rights in 1948, inspired national liberations struggles in Africa". 
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movimento dos não-alinhados, o pan-africanismo e o terceiro-mundismo. Outra 

flagrante contradição era o fato do Ocidente, promotor dos direitos humanos, ser 

o aliado da África do Sul na luta contra a expansão comunista durante a Guerra 

Fria e ter garantido a inserção geopolítica do regime segregacionista. 

A formalização do antirracismo e do anticolonialismo em um ambiente 

normativo legitimou a crescente oposição mundial ao regime segregacionista 

sul-africano. Paralelamente, o governo sul-africano aumentou a repressão racial 

e a violência estatal contra as mobilizações civis lideradas, principalmente, pelo 

Congresso Nacional Africano (CNA) e incrementou uma violenta política externa 

na África austral, com a ocupação da Namíbia e diversos ataques militares a 

países da região, como Angola e Moçambique. Nesse cenário de tensões 

domésticas, regionais e internacionais, foram afirmadas as condições para o 

amadurecimento do ativismo transnacional, visto que, em um estágio ainda 

prematuro, a luta contra o apartheid já se internacionalizava (BLACK, 1999, 

p.78). Estados - com destaque para países africanos e asiáticos recém-

independentes e países do bloco socialista - e atores de sociedades civis 

(principalmente do Reino Unido e dos EUA) se articulavam com grupos de 

oposição sul-africanos no país e no exílio para combater o apartheid, utilizando, 

inclusive, os canais de organizações internacionais.  

Do lado do movimento político negro na África do Sul, o CNA, presidido 

por Albert Luthuli (presidente do partido de 1952 a 1967) e sua Liga da Juventude 

liderada por Walter Sisulu, Nelson Mandela e Oliver Tambo, desenvolveu novas 

técnicas de resistência pacífica e desobediência civil contra as leis 

discriminatórias que proibiam até o casamento inter-racial. Antes da ascensão 

da Liga da Juventude, o ANC só agia por meios legais e constitucionais. 

Mandela, Tambo e Sisulu usufruíram do legado de Gandhi na África do Sul e 

mudaram o plano de ação do partido. O banimento do Partido Comunista Sul-

Africano (SACP79) pela Lei de repressão ao Comunismo, em 1950, levou a uma 

aproximação deste partido com o CNA (ELLIS; SECHABA, 1992). A Carta da 

Liberdade tornou-se o documento síntese dessa aliança, a primeira coalizão de 

organizações antiapartheid na África do Sul que exaltou a necessidade de um 

                                                           
79 Sigla do inglês: South African Communist Party. O SACP foi criado em 1921, formado 
majoritariamente por políticos brancos. 
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país com negros e brancos convivendo pacificamente. A primeira campanha de 

desobediência civil em massa foi organizada pelo CNA em 1952, conhecida 

como a Campanha do Desafio80. Porém, o governo do Partido Nacional não se 

abriu ao diálogo e reprimiu violentamente as manifestações pacíficas 

organizadas ao longo da década de 1950. Em 1958, uma dissidência do CNA, 

liderada por Robert Sobukwe, criou o Congresso Pan-Africano (PAC81). O PAC 

organizou, em 21 de março de 1960, um grande protesto pacífico contra a Lei do 

Passe, e a violenta repressão do governo culminou na morte de 69 pessoas. O 

Massacre de Sharpeville82 marcou a radicalização do governo africânder. O 

governo decretou estado de emergência em 30 de março de 1960 e também 

ilegalizou as atividades do PAC e do CNA (ELLIS; SECHABA, 1992, p. 30).  

A proibição do CNA e do PAC obrigou as lideranças a angariarem apoio 

internacional contra o apartheid, atuando no exílio. O processo de 

descolonização africana favoreceu a transnacionalização do ativismo 

antiapartheid, principalmente pelo trabalho de difusão informacional 

desempenhado pelas novas delegações na ONU. Após o Massacre de 

Sharpeville, o Conselho de Segurança da ONU aprovou sua primeira resolução 

contra o apartheid, embora de caráter apenas recomendatório (KLOTZ, 1995, 

p.47). Sob impulso das demandas pan-africanistas dos países recém-

independentes, a Assembleia Geral criou, em 1963, o Comitê Especial das 

Nações Unidas Contra o Apartheid, com status especial para o PAC e o CNA. A 

Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação Racial, de 1963, e a posterior convenção homônima elaborada 

em 1965, resultaram do êxito do trabalho de denúncia promovido na Assembleia 

Geral e no Comitê Especial. Esses marcos significaram a condenação global ao 

apartheid e o amplo apoio aos movimentos de libertação que atuavam no exílio 

e na clandestinidade. 

                                                           
80 Tradução do inglês: Defiance Campaign. 
81 Sigla do inglês: Pan-African Congress. A organização criticava a postura conciliatória do CNA 
e a ingerência de brancos comunistas no rumo do partido. O PAC defendia o slogan “África para 
os africanos”, influenciado pelo movimento de descolonização africana. Ver: RIBEIRO (2010) e 
BRAGA (2011). 
82 No dia 21 de março de 1960, ocorreu na cidade de Sharpeville, na província de Gauteng, na 
África do Sul, um protesto pacífico realizado pelo Congresso Pan-Africano (PAC) contra a Lei 
do Passe. A polícia sul-africana conteve o protesto com rajadas de metralhadora, matando 69 
pessoas. 
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Na década de 1970, o apartheid se transformou em um crime 

internacional, em particular após a Convenção Internacional sobre a Repressão 

e Punição do Crime de Apartheid, de 1973, cujo tratado entrou em vigor em 1976. 

A Assembleia Geral também criou o Centro contra o Apartheid, em 1976. Os 

movimentos de libertação, com destaque para o CNA e o PAC, participaram pela 

primeira vez dos debates da Assembleia Geral, em 1976, e receberam o 

reconhecimento da legitimidade da luta armada (OZGUR, 1982, p.74). A 

Conferência Mundial para Ação contra o Apartheid, em 1978, foi mais um marco 

de isolamento do regime na África do Sul e, simultaneamente, de legitimação 

dos movimentos de libertação atuantes no exílio. A África do Sul, após período 

de dinamismo econômico com o processo de substituição de importações na 

década de 1960, o que a levou a figurar entre os 10 países mais ricos do mundo 

(PEREIRA, 2010, p.50), enfrentou diversos choques políticos, sociais e 

econômicos que gradativamente enfraqueceram o regime segregacionista. As 

independências de Angola e Moçambique e a luta armada na Namíbia romperam 

com o cordon sanitaire que unificava regimes de minoria branca na África Austral 

e, com a ascensão de governos socialistas em suas fronteiras, o regime de 

apartheid foi isolado regionalmente. Na perspectiva social, após um período de 

15 anos sem grandes mobilizações em massa na África do Sul (PRICE, 1991, 

p.23), os protestos contra o ensino obrigatório do afrikans nas escolas 

culminaram nas Revoltas de Soweto83, que se alastraram por todo o país e foram 

violentamente reprimidos. A inspiração intelectual dos estudantes veio do 

movimento da Consciência Negra criado por estudantes universitários através 

da South African Students Organization (SASO) e a Black People’s Convention 

(BPC), com destaque para Steve Biko, o ativista antiapartheid e intelectual morto 

em cárcere em 1977. As Revoltas de Soweto tiveram um papel central para que 

o ativismo antiapartheid se espraiasse mundialmente e levaram, inclusive, à 

                                                           
83 Em 16 de junho de 1976, estudantes negros protestaram contra a obrigatoriedade do ensino 
do afrikaans, língua oficial dos africânderes, nas escolas. A polícia disparou contra os 
estudantes e dezenas de jovens perderam suas vidas. O dia marcou um ponto importante na 
luta contra o governo racista e criou uma nova consciência política na juventude sul-africana. 
Nos meses seguintes, as revoltas estudantis, com apoio de moradores, se proliferaram nos 
guetos sul-africanos, e o governo reprimiu violentamente os levantes. A série de rebeliões, 
conhecidas como “Revolta de Soweto”, não teve precedentes em escopo e duração. À medida 
que a revolta se expandiu geograficamente, aprofundou-se também sociologicamente, com 
adesão de diversas classes, e diversificando-se taticamente. De acordo com estimativas 
oficiais, 570 pessoas foram mortas entre junho e dezembro de 1976, e 21.534 pessoas foram 
presas entre julho de 1976 e junho de 1977 (PRICE, 1991, p. 48). 
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única sanção obrigatória do Conselho de Segurança da ONU contra o apartheid, 

em 1977, e a primeira decretada contra um país-membro. 

A década de 1980 foi o auge da condenação global ao apartheid, com a 

efetivação de sanções de diversos governos contra o regime sul-africano, 

principalmente a partir da Conferência Internacional sobre as Sanções contra a 

África do Sul, realizada em Paris, em 1981 (BRAGA, 2011, p. 117). O efeito-

bumerangue da rede transnacional de ativistas potencializou a mobilização de 

levantes populares contra o apartheid em todo o mundo, com destaque para o 

movimento Free Nelson Mandela. A pressão para que os governos cortassem 

relações diplomáticas laços e determinassem sanções contra a África do Sul 

atingiram seu clímax. Em 1985, os EUA (com o parlamento subscrevendo o veto 

do presidente Reagan) e a Comunidade Europeia, entre outros, determinaram 

sanções contra o regime segregacionista sul-africano. O isolamento da África do 

Sul do tabuleiro das relações internacionais foi acompanhado pelo aumento do 

prestígio do CNA nos circuitos diplomáticos internacionais. Se no final da década 

de 1980 apenas 30 países permaneceram com laços oficiais com a África do Sul, 

o CNA tinha, em 1990, 28 escritórios no exterior (UNITED NATIONS, 1994, 

p.38). 

A evolução normativa dos direitos humanos no regime internacional foi 

fundamental para a legitimação do CNA como representante do povo sul-

africano. Portanto, o elemento revolucionário imbuído na condenação global ao 

apartheid deve ser reconhecido, apesar das limitações da geopolítica da Guerra 

Fria e do apoio, velado ou explícito, de potências ocidentais ao regime sul-

africano durante mais de 40 anos. Na medida em que a África do Sul se 

transformou em um emblemático pária internacional, ascendeu a imagem do 

CNA, da liderança simbólica de Mandela e do uso estratégico das normas de 

direitos humanos para angariar apoio internacional - principalmente por 

lideranças como Oliver Tambo e Desmond Tutu. Após a legalização dos partidos, 

o CNA firmou-se como principal força política na África do Sul e ganhou as 

eleições de 1994. Sua trajetória até a ascensão ao poder se confunde com a 

evolução do regime internacional de direitos humanos, mais um fator que cria 

indagações sobre a diferença de atuação do CNA enquanto partido no poder na 
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África do Sul desde 1994 e sua atuação como movimento de libertação nacional 

durante o apartheid. 

Junto à evolução normativa, somam-se ainda as marcantes mudanças 

geopolíticas e no campo da segurança com o fim da Guerra Fria. A disputa Leste-

Oeste chegara ao fim e a manutenção do regime do apartheid na África do Sul, 

para o Ocidente, perdeu sentido estratégico.  

A especificidade histórica da transição democrática da África do Sul criou 

uma atmosfera de grande otimismo no país, bem como no mundo. O “milagre 

sul-africano” de uma transição pacífica em um ambiente político polarizado e 

violento, operado em grande medida pelas capacidades políticas de Nelson 

Mandela, e depois corroborado pela carta constitucional promulgada em 1996, 

forjou um cenário que em grande medida se provou muito mais complexo de se 

alcançar na realidade. A liderança moral mundialmente reconhecida de Mandela 

catalisou a percepção internacional quase ingênua de que a África do Sul seria 

o novo bastião do respeito aos direitos humanos, como se o legado de sua 

história de exploração colonial e segregação racial pudesse ser superado 

rapidamente com um ambicioso projeto democrático. A pergunta que fazemos é: 

diante da transição celebrada mundialmente, por que se esperou que a África do 

Sul perseguisse uma agenda liberal de direitos humanos nas alianças que 

costura no tabuleiro político internacional e também em seus votos nos 

organismos multilaterais? Essa expectativa resulta de uma leitura, em parte, 

equivocada, da peculiaridade histórica da transição sul-africana, uma percepção 

catalisada pela dimensão mundial e popularidade que a campanha contra o 

apartheid ganhou no mundo, sendo ela símbolo de redes de ativismo que se 

espraiaram principalmente nas sociedades civis de democracias liberais.  

Um fator comum nos estudos sobre direitos humanos é a abordagem 

legalística84, que na política externa pode ser traduzida como um entendimento 

da PEDH em uma perspectiva stricto sensu, analisada principalmente a partir 

dos votos do país nos principais órgãos do regime internacional e regionais de 

direitos humanos. Esta ênfase nos aspectos legais, que se percebe inclusive no 

maior espaço para a produção acadêmica sobre os direitos humanos, cria um 

                                                           
84 Sobre o predomínio da abordagem legalística e perspectivas alternativas, ver Viljoen (2012). 
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filtro analítico sobre alguns aspectos da política externa. A análise dos votos de 

um país nos organismos internacionais é certamente um elemento analítico 

importante para entender a PEDH. Mas, isoladamente, pode oferecer um retrato 

incompleto que desconsidera aspectos políticos candentes na formulação da 

política externa no campo dos direitos humanos. No caso da África do Sul, esse 

é mais um aspecto que superdimensiona as expectativas criadas pelo papel do 

país como defensor mundial dos direitos humanos, já que grande parte das 

críticas à PEDH resulta de questionamentos sobre votos do país85 

A peculiaridade histórica da África do Sul, a simbologia de Nelson 

Mandela como líder aclamado internacionalmente, o grande otimismo sobre os 

direitos humanos na conjuntura internacional pós-Guerra Fria, a maior 

funcionalidade da ONU depois da era bipolar - todos esses aspectos somados 

criaram o que chamamos de mitos de origem da política externa da África do Sul. 

Esses mitos são produzidos a partir das expectativas de que o país seria um 

defensor implacável dos direitos humanos em todo o sistema internacional. O 

papel da África do Sul foi superestimado, tanto pelas suas limitações materiais 

quanto pelas peculiaridades políticas de sua transição e também o papel 

geopolítico que assume na região e no mundo. Os mitos de origem distorcem o 

real legado histórico da luta contra o apartheid e da transição pacífica da África 

do Sul. Em nossa perspectiva, o legado da transição sul-africana se verifica de 

forma muito mais contundente na política externa sul-africana com a 

consagração do país como mediador de crises, principalmente na resolução de 

conflitos africanos. Para ilustrar, podemos citar o fato de Nelson Mandela ser 

aclamado internacionalmente como um grande defensor dos direitos humanos, 

o que coloca em segundo plano a sua capacidade de negociar a transição 

democrática com lideranças do regime segregacionista. As tensões da 

construção de uma narrativa da política externa sul-africana podem ser 

identificadas em grande medida pela análise da natureza do processo de 

transição política e do legado das negociações que levaram à concepção de um 

novo Estado. Esse é o desafio da próxima seção. 

                                                           
85 Sobre os votos da África do Sul em organismos internacionais em temas de direitos 
humanos, ver GRAHAM (2015) e JORDAAN (2014). Esses textos serão analisados neste 
capítulo. 
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4.2. Mitos de origem: A política externa de direitos humanos da “Nova” 

África do Sul 

 

O recorrente conflito normativo entre direitos humanos e soberania tomou 

maiores proporções no caso sul-africano, justamente em função do processo 

histórico e pela natureza da transição política. No país que surgiu dos escombros 

de um sistema de opressão racial, criou-se a imagem emblemática de uma nova 

vanguarda na defesa dos direitos humanos no mundo pós-Guerra Fria, com a 

liderança de um presidente símbolo mundial desses valores. A realidade política, 

todavia, constantemente se choca com o ideal que surgiu da nova África do Sul: 

o legado pernicioso do apartheid, com destaque para o alto desemprego, as 

disparidades regionais dentro do país e a desigualdade social; a assimetria 

econômica em relação aos vizinhos da África austral, bem como as diversas 

crises políticas e sociais no continente e as dificuldades que geram para a 

liderança sul-africana; e a hiperpolitização dos mecanismos internacionais de 

defesa  dos  direitos  humanos,  afirmando  a  dimensão  geopolítica  que  em  

grande  medida prevalece no arbitramento e na resolução dos problemas 

inerentes ao assunto. São questões que remetem às dimensões doméstica, 

regional e internacional e a suas consequências para a elaboração da política 

externa sul-africana. 

A política externa pós-apartheid foi erigida com base nos pilares que 

Mandela descreveu no artigo publicado no periódico Foreign Affairs (1993): 

centralidade dos direitos humanos nas relações internacionais; promoção 

mundial da democracia; valorização da justiça e do direito internacional como 

guia das relações internacionais; a paz como meta mundial e os meios não 

violentos como a forma de atingi-la; ação em nome dos interesses do continente 

africano; cooperação regional e internacional como viabilizadores do 

desenvolvimento econômico. A defesa dos direitos humanos foi canonizada 

como pedra angular da política externa do país, na função de reconstruir a 

identidade sul-africana a partir da negação do seu passado segregacionista, de 

acordo com a leitura construtivista de Serrão e Bischof (2009). O texto foi 

enfático:  
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As futuras relações externas da África do Sul serão baseadas em 
nossa convicção de que os direitos humanos devem ser a principal 
preocupação das relações internacionais e estamos prontos a 
desempenhar um papel na promoção da paz e da prosperidade no 
mundo que partilhamos com a comunidade das nações86” (1993, p. 97).  

 
Borer e Mills concluem: “O mundo esperava que a África do Sul tornasse 

os direitos humanos uma prioridade de política externa exatamente porque a 

África do Sul disse ao mundo que o faria87” (2011, p.78). Todavia, o famoso artigo 

não hierarquizou os princípios que regeriam a política externa do país, como 

ponderam Chris Landsberg88 e Peter Vale89. Em entrevista, Vale, que defende 

sua autoria do artigo encomendado pelo Department of Foreign Affairs90, reforça 

que os direitos humanos eram parte do argumento, mas não peça central do 

artigo.  

O peso das expectativas, somado à trajetória histórica que levou o CNA 

ao poder na África do Sul, superdimensionou as tensões que decorrem da 

relação entre soberania e direitos humanos e os problemas que geram para os 

Estados. No governo de Nelson Mandela, essas fricções ficaram evidentes em 

relação à necessidade da África do Sul se inserir na economia política 

internacional. O país teve que lidar com dois grandes desafios: assumir as 

responsabilidades de interromper o passado de segregação racial e iniciar a 

construção de um novo país; e entender as mudanças mundiais após o fim da 

Guerra Fria e o colapso da bipolaridade (PERE, 2002, p.3). As abruptas 

mudanças nas ordens doméstica e internacional exigiam uma política externa 

sensível a essas transformações. Nesse sentido, a política externa idealista do 

CNA foi confrontada pelo neoliberalismo, o qual direciona os formuladores de 

política externa a, primeiramente, ouvir e obedecer ao dogma do “mercado livre 

global” e depois se ater às questões de direitos humanos e democracia.  

                                                           
86 Tradução nossa do original: "South Africa’s future foreign relations will be based on our belief 
that human rights should be the core concern of international relations, and we are ready to play 
a role in fostering peace and prosperity in the world we share with the community of nations". 
87 Tradução nossa do original: "the world expected South Africa to make human rights a priority 
in foreign policy precisely because South Africa told the world that it would." 
88 Entrevista com Chris Landsberg, realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no 
dia 18/06/2015. 
89 Entrevista com Peter Vale, realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no dia 
19/03/2015. 
90SIKO (2014) também explora esse caso sobre a autoria do celebrado artigo assinado por 
Nelson Mandela. 
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Assim, a África do Sul pós-apartheid passou por um processo de dupla 

transformação, com a democratização e reinserção do país, outrora um pária, no 

sistema internacional. Domesticamente, o momento de construção das 

instituições e os debates sobre a elaboração da Constituição e a reconciliação 

histórica (com os trabalhos da Comissão de Verdade e Reconciliação), não criou 

maiores problemas quanto à execução da política externa de direitos humanos. 

No nível internacional, Westhuizen aponta a dinâmica da reinserção do país no 

sistema: 

Entre 1994 e 2000, a África do Sul aderiu a 70 tratados multilaterais e 
entrou ou voltou a mais de 40 instituições intergovernamentais. 
Desempenhou um papel de liderança no Tratado de Não-Proliferação 
Nuclear em 1995, na Proibição de Minas Terrestres e na assinatura do 
Estatuto de Roma de 1998, que criou o Tribunal Penal Internacional. 
Pretoria também aceitou responsabilidades de liderança em diversas 
instituições. De 1995 a 1999, foi presidente da SADC, presidente da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 
(1996-1999), presidiu o Movimento dos Não Alinhados de 1998 a 2001, 
presidiu a Commonwealth de 1999 a 2002, presidiu a Comissão de 
Direitos Humanos da ONU (1998-1999) e aceitou eleições para os 
conselhos da UNESCO, PNUD, UNFPA (Fundo de População), 
UNICEF e ACNUR. Em 1999, a África do Sul foi nomeada para o G20 
(WESTHUIZEN, 2016, p.452)91. 

 

Neste processo de socialização e diplomacia de prestígio, predominou a 

percepção de que a construção da credibilidade era sinônimo de adesão aos 

ditames do neoliberalismo, como forma de conquistar a confiança dos principais 

atores do sistema internacional. A estratégia da adesão, em termos práticos, 

resulta na participação da África do Sul em regimes internacionais, como no caso 

dos direitos humanos. Por isso, a relação entre interesses estratégicos e defesa 

dos direitos humanos não foi demasiadamente conflitiva nos momentos iniciais 

do novo governo. A preocupação de renovar as credenciais diplomáticas e 

restabelecer o papel de liderança regional evidencia-se pela adesão aos regimes 

                                                           
91 Tradução nossa do original: Between 1994 and 2000, South Africa acceded to 70 multilateral 
treaties and re-joined or joined more than 40 inter-governmental institutions. It played a 
leadership role in the Nuclear Non Proliferation Treaty in 1995, the Ban on Landmines and the 
signing of the 1998 Rome Statute which created the International Criminal Court. Pretoria also 
accepted leadership responsibilities in a range of institutions. From 1995 to 1999, it was the 
Chair of SADC, President of the United Nations Conference on Trade and Development (1996–
1999), Chaired the Non-Aligned Movement from 1998 to 2001, Chaired the Commonwealth 
from 1999 to 2002, Chaired the UN Commission on Human Rights (1998–1999) and accepted 
election to the boards of UNESCO, UNDP, UNFPA (Population Fund), UNICEF and UNHCR. In 
1999, South Africa was appointed to the G20. 
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de direitos humanos e ilustra a centralidade discursiva da temática de direitos 

humanos na agenda de política externa da África do Sul pós-apartheid. O quadro 

abaixo sintetiza a cronologia da adesão da África do Sul aos principais tratados 

internacionais de direitos humanos: 
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Quadro 3. Adesões da África do Sul aos principais tratados internacionais de 
direitos humanos 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do site: http://indicators.ohchr.org/. Acessado 
em 21/12/2017. 

 

Essa adesão massiva ao regime internacional de direitos humanos não 

vai de encontro aos imperativos da economia política internacional e do 

pensamento neoliberal. Entretanto, interessa-nos pensar além da adesão aos 

instrumentos internacionais, tocando nos pontos mais conflituosos que 

concernem a política externa no campo dos direitos humanos e suas nuances 

geopolíticas. A influência do ideário neoliberal na política externa sul-africana se 

evidencia quando o governo elabora um novo programa econômico denominado 

Growth, Employment and Redistribution Programme (GEAR), em substituição ao 

Reconstruction and Development Programme (RDP). Van Wyk defende a 

hipótese de que o GEAR contaminou a política externa da África do Sul e colocou 

a agenda de direitos humanos em segundo plano, face às questões 

mercadológicas e seu afã por reformas neoliberais. Segundo a autora:  

http://indicators.ohchr.org/
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O GEAR ajudou a afastar o foco principal da política externa da África 
do Sul da proteção ativa e a defesa dos direitos humanos para 
trabalhar com as instituições multilaterais e usar o instrumento da 
diplomacia silenciosa. As metas idealistas do RDP influenciaram a 
política externa da África do Sul entre 1994 e 199692(VAN WYK, 2010, 
p.54).  

 

Ao adotar o receituário neoliberal para o crescimento macroeconômico, 

delimitado pelas diretrizes do Consenso de Washington, o foco da política 

externa sul-africana mudou para a execução de reformas econômicas 

estruturais, que incluíam: reformas fiscais, disciplina da política monetária, metas 

de superávit primário, privatizações, flexibilidade da legislação trabalhista e 

reduções tarifárias (PERE, 2002, p.9). Ainda assim, a priorização da agenda 

econômica não significou abandono dos ideais de sustentação da nova política 

externa. A transição negociada, que deu fim ao apartheid sem que houvesse 

derramamento de sangue no país, foi uma referência constante de Mandela para 

reforçar o papel internacional da África do Sul nos direitos humanos. Segundo 

Alden e Le Pere, “em virtude de sua transição "milagrosa", a comunidade 

internacional esperava que a África do Sul "socasse acima de seu peso", uma 

visão que os políticos sul-africanos tendiam a encorajar” (2004, p. 294)93. 

Alguns episódios políticos do início do governo Mandela demonstram 

essas tensões da relação direitos humanos e soberania e como a África do Sul 

procurou se posicionar quando confrontada com essas questões. O país adotou 

um embargo às exportações de armas para a Turquia em 1995 por conta de 

preocupações com violações de direitos humanos naquele país; e, na visita do 

ex-presidente iraniano, Rafsanjani, em 1996, Mandela não aceitou formular um 

comunicado conjunto por não aceitar o ponto de vista iraniano na questão dos 

direitos humanos (MALUWA, 2000, p.208). Essas são atitudes iniciais que 

marcam a posição do país. Todavia, é na agenda regional que os desafios de 

                                                           
92Tradução nossa do original: "GEAR helped move the primary focus of SA foreign policy away 
from the active protection and advocating human rights towards working with multilateral 
institutions and using the instrument of quiet diplomacy. The idealist aims of the RDP influenced 
SA foreign policy between 1994 and 1996." 
93 Tradução nossa do original: "by virtue of its ‘miraculous’ transition, South Africa was expected 
by the international community to ‘punch above its weight,’ a view that South African officials 
tended to encourage". 
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conciliar a defesa dos direitos humanos com interesses nacionais estratégicos 

são mais complexos. 

O governo Mandela percebeu que a África do Sul poderia ser um farol de 

mudanças para o mundo pós-Guerra fria, com oportunidades de promover os 

interesses da África austral, de todo o continente africano e do Sul Global. A 

autoridade moral de Mandela transformou-se no principal mecanismo de 

negociação com regimes africanos que violam direitos humanos e com conflitos 

civis. Mas a estratégia criou problemas para a liderança regional sul-africana. 

A adoção de sanções unilaterais contra  o regime do General Abacha na 

Nigéria, em 1995, por conta da execução de ativistas de direitos humanos 

naquele ano94, foi rechaçada pelos líderes africanos na OUA. Esses fatos 

demonstram que, apesar da pressão dos movimentos sociais, os esforços sul-

africanos no governo Mandela para incorporar as considerações de direitos 

humanos em sua política externa representam tentativas honestas que 

enfrentam as dificuldades de se equilibrar entre a garantia dos direitos humanos 

domesticamente e a defesa dos direitos humanos mundialmente (MALUWA, 

2000, p.223). O caso foi um divisor de águas na relação da África do Sul com 

seus vizinhos, principalmente por adotar uma postura mais conciliatória, ao invés 

de uma linguagem condenatória, pois Mandela percebeu que a negociação 

direta e os mecanismos regionais seriam as estratégias adequadas para a 

construção da liderança regional sul-africana95. 

Além de demarcar os acontecimentos sobre a PEDH da África do Sul, o 

caso envolvendo a execução de Ken Saro-Wiwa e outros ativistas nigerianos 

corrobora o diagnóstico realizado por Peter Vale96 sobre uma divisão entre a 

posição idealista defendida por Mandela e a defesa de uma posição realista pela 

elite da burocracia de política externa, fortemente influenciada por Thabo Mbeki. 

                                                           
94 No dia 10 de novembro de 1995, o escritor nigeriano Ken Saro-Wiwa e oito ativistas foram 
enforcados. Protestavam de forma não-violenta contra a poluição causada pelas petrolíferas no 
delta do rio Níger. Ken Saro-Wiwa liderava o Movimento pela Sobrevivência do Povo Ogoni 
(MOSOP), que denunciou a "guerra ecológica das multinacionais petrolíferas", liderada pela 
Shell, no delta do Níger. Foi laureado com o Prémio Nobel Alternativo, em 1994. 
95 Entrevista com Karen Smith, realizada pelo autor na Universidade de Cape Town, no dia 
17/02/2015. 
96 Entrevista com Peter Vale, realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no dia 
19/03/2015. 
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Mandela era uma espécie de figura simbólica, que estava relativamente alheio 

ao processo de formulação da política externa, delegado a Thabo Mbeki. A 

influência de Mbeki na visão de mundo da África do Sul foi gradativamente 

aumentando, e culminou naquilo que Vale classifica como o “realismo 

africanista” em seu governo. Vale explica o distanciamento de Mandela em 

relação às disputas políticas domésticas":  

Durante os anos Mandela, a sua imagem de Mandela era uma forma 
de soft power, e ele estava usando isso como uma forma de soft power. 
Ele foi capaz de se projetar globalmente por causa de quem ele era e 
aonde ele estava. Mas ele nunca foi capaz de trazer consigo seus 
colegas do CNA. Ele estava acima da política do dia-a-dia97. 

Alfredo Hengari também menciona o caso da execução dos ativistas 

nigerianos como um divisor de águas entre duas "ondas" quando falamos de 

política externa e direitos humanos: uma "política externa ética" baseada na 

autoridade moral de Mandela, que se posicionou como um defensor dos direitos 

humanos no continente africano; e um "política externa pragmática", marcada 

por uma abordagem institucional no âmbito africano, com as reformas de Thabo 

Mbeki a partir de 199998. Essa análise sobre ênfase da política externa de 

Mandela em questões de direitos humanos é bastante difundida na academia 

sul-africana. A "cruzada" pelos direitos humanos deu a tônica da política externa 

do governo de Nelson Mandela (ALDEN; PERE, 2003; VAN NIEUWKERK, 

2012). 

As dificuldades da África do Sul assumir um papel de potência regional 

devido ao receio que o histórico da diplomacia do apartheid gerou na região 

também explica uma política externa idealista, que almejou mostrar um Estado 

responsável em relação às normas de direitos humanos também regionalmente. 

Porém, a experiência forçou o país a entender as limitações de seu idealismo e 

moderar a assertividade, que poderia estimular a rivalidade com outras potências 

regionais, como a Nigéria (ZONDI, 2015, 106). Nesse sentido, Mbeki procurou 

costurar alianças e, ao mesmo tempo, fortalecer instituições, e o ‘Renascimento 

                                                           
97 Entrevista com Peter Vale, realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no dia 
19/03/2015. Tradução nossa do original: "During the Mandela years, the image of Mandela was 
a form of Soft power, and he was using this as a form of soft power. He was able to project 
globally because of who he was and where he was. But he was never  able to bring alone his 
ANC colleagues. He was above the day-to-day politics". 
98 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari, realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 
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Africano’ foi o fio condutor dessa ambiciosa estratégia. A resposta dos países 

africanos serviu também como alerta sobre os limites da autoridade moral de 

Mandela. Correntes mais radicais de movimentos e partidos africanos que 

apoiaram a luta contra o apartheid, alinhados com quadros do CNA, eram críticos 

às concessões de Mandela ao Partido Nacional na transição política, inclusive 

com a presença de lideranças do partido no governo, em especial o ex-

presidente Frederik Willem de Klerk, que foi nomeado vice-presidente. 

A agenda africana do governo de Thabo Mbeki (1999-2008) estimulou a 

indagação sobre até que ponto a África do Sul estaria disposta a sacrificar 

alianças em nome da defesa dos direitos humanos. Os princípios de política 

externa eram virtualmente os mesmos de 1994 (NATHAN, 2005, p.362), com 

exaltação do comprometimento com a democracia e os direitos humanos 

(GELDENHUYS, 2008, p.8). Entretanto, sua estratégia para essa defesa foi 

diferente e apoiou-se em uma visão internacional comprometida com o 

‘Renascimento Africano’, um movimento de valorização e autoestima africano 

que resgata os ideais dos movimentos de libertação africanos e o pan-

africanismo do século XX (ZONDI, 2015, p.98). Mbeki sedimentou as vias para 

a África do Sul percorrer aquilo que Mandela chamou de ‘destino africano’, 

consagrando o ‘Renascimento Africano’ como elemento central da política 

externa (ZONDI, 2015, p.104). Chefe do gabinete da Presidência durante, Frank 

Chikane afirma que tudo que dizia respeito à política externa sul-africana era 

definido pela agenda africana99, fato simbolicamente expresso no histórico 

discurso de Thabo Mbeki no ato de promulgação da Constituição em 1996, 

intitulado “I am an African”100.  

Mbeki reforçou os recursos de poder do país na região através da 

reformulação da principal organização africana, renomeada União Africana (UA), 

e o status do país como potência regional demonstrou-se firme em bases 

empíricas, como força econômica, capacidades militares e tamanho da 

população (GELDENHUYS, 2008, p.20). Segundo Nieuwkerk, a visão do 

governo sobre o papel continental, inicialmente imbuída com noções de um 

                                                           
99 Entrevista concedida ao autor, no dia 08/06/2015, em Joanesburgo. 
100 O discurso pode ser assistido no site: https://www.youtube.com/watch?v=r7VX83JXnbo. 
Acessado no dia 21/12/2017. 

https://www.youtube.com/watch?v=r7VX83JXnbo
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ativismo em direitos humanos, foi temperada pelas condições da realidade 

africana (2011, p.97). Através das iniciativas dentro da renovada UA, como a 

New Partnership for Africa's developmente (NEPAD) e o African Peer Review 

Mechanism (APRM),um alto grau de convergência política e normativa foi criado 

em questões sobre direitos humanos no continente africano; por outro lado, 

Hengari destaca que Mbeki não inseriu os direitos humanos como um pilar 

central da política externa, principalmente pela dualidade entre a concepção de 

direitos humanos do Ocidente e uma perspectiva afrocêntrica, com ênfase em 

um "nativismo racial"101. A norma da solidariedade africana, particularmente em 

relação aos direitos humanos, é muito mais complexa no contexto africano e 

restringe os parâmetros dentro da liderança regional sul-africana 

(WESTHUIZEN, 2016). 

O comprometimento com a África deu também impulso às parcerias com 

o Sul Global através do multilateralismo (PERE, 2002, p.20), e a Cooperação 

Sul-Sul foi muito fortalecida. A participação sul-africana em operações de paz na 

África aumentou consideravelmente no período pós-Mandela (SCHOEMAN, 

2007). Os atritos entre a defesa dos direitos humanos e interesses nacionais 

estratégicos tornam-se mais latentes também nas relações com o Sul, e nesse 

terreno podemos detectar dilemas da PEDH. A África do Sul aprofundou relações 

com países com histórico de violações de direitos humanos que apoiaram a luta 

antiapartheid, como Cuba e Líbia. Seguindo essa linha crítica, Borer e Mills 

(2011) classificam a política externa de direitos humanos do país como 

paradoxal, principalmente porque o país procurou conciliar o comprometimento 

com a democracia e os direitos humanos com uma agenda pan-africana e anti-

imperialista. Esses paradoxos são notáveis em algumas decisões, como o apoio 

ao presidente Robert Mugabe, do Zimbábue, mesmo em face de uma crescente 

crise humanitária naquele país; o engajamento sul-africano na política de 

refoulement (o retorno forçado de refugiados); e a defesa de países como 

Myanmar e Timor Leste nas votações por violações de direitos humanos no 

sistema ONU (BORER; MILLS, 2011, p.77). A síntese de Janis van der 

Westhuizen é precisa: 

                                                           
101 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari, realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 
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Característico de nacionalistas de segunda geração, que estão 
conscientes dos erros da liderança nacionalista anterior na elaboração 
de experiências anticoloniais, mas também percebem que qualquer 
agenda anticolonial não pode sobreviver sem a transformação do 
equilíbrio de poder dentro da ordem global, Mbeki buscou um equilíbrio 
entre subversão e engajamento com o Ocidente (WESTHUIZEN, 
2016, p.454)102. 

 

Após crise política dentro do CNA e o isolamento de Mbeki, que entregou 

sua carta de renúncia em 2008, o governo de Kgalema Motlanthe fez a transição 

até as eleições de 2009, que consagraram a ascensão de Jacob Zuma. O seu 

grupo articulou a queda de Mbeki, em um processo político conturbado que ainda 

tem efeitos políticos hoje na África do Sul, e é considerado, para muitos, um 

"golpe branco" articulado dentro do partido (CHIKANE, 2012). 

  Com Jacob Zuma, a retórica dos direitos humanos permaneceu forte, 

porém com maior enfoque para a cooperação e os interesses nacionais, 

incluindo questões domésticas urgentes como o desemprego, a violência e a 

corrupção. A publicação do Livro Branco da política externa, com o lançamento 

da 'Diplomacia do Ubuntu', é importante parâmetro analítico103. Controvérsias 

recentes em votos e posição da África do Sul em crises no Zimbábue, 

Suazilândia, Madagascar, República Democrática do Congo e Burundi 

demonstram, para críticos, o afastamento da política externa baseada nos 

direitos humanos (LANDSBERG, 2012, p.4). Por outro lado, há, também, 

análises que percebem indícios de um retorno da doutrina dos direitos humanos 

em casos pontuais, como a relação mais comedida com Zimbábue e o apoio à 

resolução 1973 sobre a Líbia que determinou a zona de exclusão aérea (no-fly 

zone), voto justificado com base nas violações de direitos humanos pelo regime 

de Kadafi, como Hengari explica104. A tática de mudança de regime (regime 

change) pela operação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), 

que não estava prevista na resolução, veio a causar muitas críticas dentro da UA 

                                                           
102 Tradução nossa do original: “Characteristic of second generation nationalists, who are both 
aware of the mistakes of the earlier nationalist leadership in devising anticolonial experiments 
but also realisethat any anti-colonial agenda cannot transpire without the transformation of the 
balance of power within the global order, Mbeki pursued a balance between subversion and 
engagement with the West.” 
103 O documento pode ser acessado no 
site:http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/foreignpolicy_0.pdf. Acessado no dia 21/12/2017. 
104 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari, realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 

http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/foreignpolicy_0.pdf
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sobre o voto sul-africano; e o país acusou os países da coalizão de usurparem 

a resolução, que se restringia ao estabelecimento de uma zona de exclusão 

aérea sobre a Líbia para proteger civis, o imediato cessar-fogo e a refutava à 

ocupação estrangeira como meio para proteger os civis105. 

O governo Zuma enfatiza a importância da política externa para os 

problemas nacionais da África do Sul, uma forma de administrar o peso das 

expectativas sobre a política externa no campo dos direitos humanos. A 

dimensão regional dos problemas domésticos justifica a prioridade das relações 

com a África austral e ações multilaterais, cada vez mais foco da política externa 

sul-africana. A centralidade da agenda africana para a África do Sul marca a 

continuidade de Zuma em relação aos seus predecessores e também cria 

diversos desafios e contradições para a diplomacia sul-africana (ZONDI, 2015, 

p.113). 

 Uma resposta importante do governo Zuma foi revisar constantemente a 

política externa pós-apartheid, por meio de documentos de revisão e discussão 

em conferências, para forjar um cenário futuro mais condizente com as 

capacidades sul-africanas. Após a normalização das relações diplomáticas e 

participação regular em organizações internacionais, a demanda de um papel 

crítico da África do Sul em defesa dos países em desenvolvimento, 

especialmente na África, vai além de suas capacidades e recursos, conforme o 

documento sobre os 15 anos da política externa pós-apartheid, denominado 

"Meeting the challenges of the future" (LANDSBERG, 2012, p.9). 

O multilateralismo é uma estratégia central da diplomacia sul-africana 

pós-apartheid, e a renovação das credenciais diplomáticas iniciadas com o 

governo Mandela permitiu uma participação em diversos organismos regionais 

e internacionais. A integração regional se expressa principalmente na Southern 

African Development Community (SADC)106 e a Southern African Customs Union 

                                                           
105 Para ver a resolução na integra, acesse: https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B57BBA2-
07D9-4C35-B45E-EED275080E87/0/N1124558.pdf. Acessado no dia 21/12/2017. 
106 A SADC é a organização sub-regional de integração econômica dos países da África 
austral, criada em 1992. Os seus membros atuais são: África do Sul, Angola, Botswana, 
República Democrática do Congo, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícia, Moçambique, 
Namíbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia, Zimbabwe, Seicheles. 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B57BBA2-07D9-4C35-B45E-EED275080E87/0/N1124558.pdf
https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B57BBA2-07D9-4C35-B45E-EED275080E87/0/N1124558.pdf
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(SACU)107. A eleição da África do Sul para dois mandatos como membro não 

permanente do Conselho de Segurança (2007-2008/2011-2012) confirma o 

crescente protagonismo internacional do país e seu papel ativo nas instâncias 

multilaterais. 

Através da participação em diversas iniciativas e organizações 

internacionais, a África do Sul objetiva viabilizar a estratégia da Butterfly 

diplomacy, uma analogia na qual a África representa o corpo da borboleta e suas 

asas são as relações com o resto do mundo. O discurso de afinidade com o Sul 

Geopolítico traduz-se em importantes iniciativas, como o fórum IBAS108, os 

BRICS e o G-20 comercial no âmbito da OMC.  

Após esse panorama mais amplo sobre as questões de política externa e 

direitos humanos nos governos pós-apartheid, discutiremos a PEDH em seus 

níveis internacional, regional e doméstico. 

 

4.3. A política externa de direitos humanos da África do Sul nos níveis 

internacional e regional 

 

Nesta seção, vamos primeiramente analisar o padrão de votos da África 

do Sul no Conselho de Direitos Humanos e no Conselho de Segurança, e, 

posteriormente, discutir também o papel do país na mediação de conflitos e 

operações de paz no continente africano, e sua participação no sistema africano 

de direitos humanos. Com isso, visamos identificar elementos empíricos para 

sustentar o argumento sobre os mitos de origem da política externa sul-africana 

e a perspectiva sobre o legado da transição negociada para a política externa 

sul-africana. 

4.3.1. Os votos no regime internacional dos direitos humanos 

 

                                                           
107 A SACU é uma união aduaneira entre África do Sul e os "Estados BSLN" (Botswana, 
Lesoto,  Suazilândia, Namíbia). 
108O Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul (IBAS) foi criado em 2003 e congrega três 
democracias multi-étnicas do mundo em desenvolvimento. O IBAS atua em três vertentes 
principais: coordenação política, cooperação setorial e Fundo IBAS. A última Cúpula do IBAS 
foi realizada em 2011, em Pretória. 
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Os votos da África do Sul nos organismos multilaterais e suas alianças 

regionais no bojo do Pan-africanismo e das coalizões Sul-Sul são, de fato, os 

principais focos de tensão para a política externa de direitos humanos. A 

dificuldade da África do Sul em adotar uma postura mais assertiva em relação a 

violações de direitos humanos em outros países desponta principalmente como 

produto das tensões entre distintas diretrizes de ação internacional: a afirmação 

da liderança regional com uma roupagem ideológica pan-africanista se depara 

com as violações de direitos humanos de muitos regimes que devem ser aliados 

para a consolidação da África do Sul como potência regional. A seletividade do 

regime internacional de direitos humanos reincide diretamente sobre Estados 

africanos, que lideram as resoluções de condenação por violações de direitos 

humanos da Assembleia Geral e do Conselho de Direitos Humanos109. Os 

problemas da adoção de "dois pesos e duas medidas" (double standards) e a 

seletividade do regime internacional de direitos humanos reforçam a 

necessidade de uma liderança na África que seja mais sensível às 

peculiaridades históricas e culturais dos países da região e que possa, a partir 

do seu exemplo histórico, propor alternativas. O problema é ausência de uma 

linha de continuidade nos votos, como se verifica, por exemplo, quando Zuma 

reluta em condenar os abusos cometidos pelo Presidente Bashar al-Assad na 

Síria e, simultaneamente, apoia a decisão da União Africana de suspender o 

Egito após abusos cometidos pelos militares naquele país. 

Tendo em vista as votações da África do Sul no Conselho de Direitos 

Humanos da ONU, Jordaan (2014) identifica três perspectivas analíticas a 

respeito do componente dos direitos humanos na política externa sul-africana.  

A primeira identifica o país como um exemplo de bom cidadão internacional, que 

deixou de ser um pária para ser um defensor assíduo dos direitos humanos. Uma 

segunda perspectiva seria o meio termo, no qual identifica os dilemas inerentes 

aos interesses políticos e normas de direitos humanos e percebe a África do Sul 

como um país com ambiguidades no assunto, como qualquer outra democracia. 

E a última perspectiva argumenta que a África do Sul é pior do que outras 

democracias, porque constantemente defende países com lastimável histórico 

                                                           
109 A crítica à seletividade se aplica também ao Tribunal Penal Internacional, que desde sua 
implementação, só apreciou casos de países africanos. A recente crise entre a África do Sul e 
a instituição será tratada neste capítulo. 
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de direitos humanos. Seguindo a leitura das principais referências da literatura 

sobre a política externa da África do Sul, no primeiro grupo se inserem Luvuyo 

Ndemeni e Frank Chikane (2012), no segundo, Chris Landsberg (2015), Geon 

Geldenhuys (2008), Simaphandla Zondi (2015) e Francis Kornegay (2015), e no 

terceiro, Jordaan (2014), Graham (2015), Karen Smith (2012), Janis Van der 

Westhuizen (2016) e Henning Melber (2014). 

Ao analisar o papel da África do Sul na construção do Conselho de 

Direitos Humanos, em 2006, bem como sua atuação como membro do mesmo 

por dois mandatos de 2006 a 2010, Jordaan defende que o país se encaixa nesta 

última perspectiva, pois atuou como obstáculo para limitar as capacidades do 

Conselho de Direitos Humanos agir de forma independente dos Estados. 

Segundo o autor, quando se trata de direitos humanos, há um descolamento 

entre os comprometimentos domésticos e a política externa da África do Sul, já 

que o país é "indubitavelmente sério" no respeito aos direitos humanos 

internamente (JORDAAN, 2014, p.122). Segundo o autor: 

o foco no papel da África do Sul no CDH não oferece um quadro 
completo do compromisso do país com os direitos humanos - deixa de 
fora o que acontece em arranjos bilaterais e multilaterais -, mas há 
poucas evidências que sugerem que o comportamento da África do Sul 
no CDH está em desalinho com suas ações em qualquer outra esfera 
(2014, p.92)110. 

 

O governo da África do Sul reafirma nos discursos oficiais que a pressão 

internacional e a prática de “naming and shaming” são contraprodutivas e 

geralmente é contra resoluções específicas sobre violações em países111, mas 

o país tem explicitamente reivindicado maior pressão internacional contra Israel 

e votou condenando o país em todas as 23 resoluções sobre violações 

perpetradas pelo Estado de Israel no CDH (JORDAAN, 2014, p.100). Por outro 

lado, nas três resoluções contra a Coreia do Norte se absteve; e trabalhou para 

enfraquecer o mandato do CDH em crises no Sri Lanka, em Darfur e na 

                                                           
110 Tradução nossa do original: "Admittedly, a focus on South Africa’s role in the HRC does not 
offer a complete picture of the country’s commitment to human rights—it leaves out what 
happens in bilateral and other multilateral settings—but there is little evidence to suggest that 
South Africa’s behavior at the HRC is out of step with its actions elsewhere" 
111 Entrevista com o Diretor da Divisão de Direitos Humanos do DIRCO, Luvuyo Ndemeni, no 
dia 22/05/2015. 
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República Democrática do Congo. Além disso, em parceria com o “Grupo 

Africano”112, procurou limitar o mecanismo de revisão dos pares, o RPU, 

instituído em 2006 (JORDAAN, 2014, p. 119-120). 

No terceiro mandato da África do Sul no CDH, de 2014 a 2016113, 

desconsiderando as resoluções adotadas por consenso pelo plenário, sem 

votação114, o país sempre se absteve nas resoluções por países (Síria, Burundi, 

Belarus, Irã, Coreia do Norte) e votou contra a apenas uma resolução, sobre a 

situação do Irã, na 31ª sessão em 2016. Em outras palavras, no seu terceiro 

mandato no CDH, o país não votou favoravelmente em nenhuma resolução do 

item quatro (sobre situação em países) que não tenha sido adotada 

consensualmente. Os países sobre os quais as resoluções abordavam e a África 

do Sul se absteve foram: Síria (nove resoluções), Coreia do Norte (três 

resoluções), Irã (duas resoluções), Belarus (três resoluções) e Burundi (uma 

resolução). Nenhuma manifestação oral da delegação sul-africana foi 

encontrada em pesquisa realizada no sistema extranet do ACNUDH115. 

Graham (2015) foca sua análise nos votos do país em seus dois mandatos 

como membro não-permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas 

(CSNU), com o Presidente Mbeki, de 2007 a 2008, e com o Presidente Zuma, 

de 2011 a 2012. A autora desenvolve um astuto modelo de três etapas (three-

step model): a análise da posição oficial da política externa declarada em 

discursos e documentos; o voto dado em uma resolução do CSNU; e a 

interpretação deste voto. 

 No mandato de 2007-2008, apesar de apoiar 120 das 121 resoluções 

aprovadas, dois votos em resoluções vetadas foram polêmicos: o projeto de 

resolução S/2007/14116, apoiada pelos EUA e Reino Unido sobre a situação de 

                                                           
112 A distribuição das 47 cadeiras do CDH é regional: 13 para a África, 13 para a Ásia, 6 para a 
Europa Oriental, 8 para a América Latina e Caribe e 7 para "Europa Ocidental e Outros", que 
inclui a América do Norte, a Oceania e a Turquia. 
113 Para levantamento de todos os votos da África do Sul no CDH, acesse: 
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/country/?country=South_Africa. 
Acessado no dia 21/12/2017. 
114 Contabilizamos três resoluções sobre Myamar, três resoluções sobre Eritreia e uma 
resolução sobre o Sudão do Sul adotadas por consenso nesse período . 
115 Disponível em: https://extranet.ohchr.org. Acesso no dia 25/01/2018. 
116 Acesse a resolução no site: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20S2007%2014.pdf. Acessado no dia 
21/12/2017. 

http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/country/?country=South_Africa
https://extranet.ohchr.org/
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20S2007%2014.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/ROL%20S2007%2014.pdf


137 
 

Myanmar, em que a África do Sul ficou ao lado de China e Rússia e votou contra 

a condenação do regime militar de Myanmar por violações de direitos humanos; 

e o projeto de resolução S/2008/447117, apoiada pelo Reino Unido, que 

estipulava sanções contra o governo de Robert Mugabe no Zimbábue.  

Segundo Graham, a justificativa apresentada sobre o veto na resolução 

de Myanmar118 foi de que o CSNU não era o órgão apropriado para discutir 

violações de direitos, o que contradiz a postura do país na resolução 1745 sobre 

o Timor Leste, na qual foi a favor da extensão do mandato da United Nations 

Integrated Mission in Timor-Leste (UNMIT)119 (GRAHAM, 2015, p.79). Caso a 

resolução em relação a Myanmar determinasse sanções contra o país, a posição 

sul-africana poderia ser explicada pelo ceticismo a respeito da linguagem de 

condenação para resolução de conflitos. Todavia, a resolução sobre Myanmar 

determinou bons ofícios da ONU e estimulou a participação de organizações 

humanitárias internacionais no país; previsões que se alinham com a posição do 

país em operações de paz e mediação de conflitos, a ser analisada no próximo 

tópico. Esse perfil é coerente com os votos em outras resoluções do CSNU sobre 

cessar-fogo, fim de sanções e missões de paz, geralmente na região dos 

Grandes Lagos no continente africano (principalmente em Ruanda, Burundi e 

República Democrática do Congo), quando a África do Sul sempre votou 

favoravelmente. 

A análise dos votos revela que a África do Sul sempre criticou a excessiva 

politização do CSNU, principalmente pelos P3 (EUA, Reino Unido e França), o 

que contribuiu para um padrão oscilante das justificativas dos votos sul-africanos 

nas polêmicas apontadas (GRAHAM, 2015, p.82). O debate sobre o papel do 

país no campo dos direitos humanos atingiu seu clímax durante o primeiro 

mandato da África do Sul no CSNU. Para alguns críticos, os votos da África do 

Sul expressaram o abandono de uma política externa inspirada nos direitos 

humanos, pois o país estaria ignorando violações em países com Bielorússia, 

                                                           
117 Acesse a resolução no site: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/POC%20S2008447.pdf. Acessado no dia 21/12/2017. 
118 O país se chamava Birmânia e foi rebatizado pela junta militar. Usamos Myanmar, a 
nomenclatura adotada pela ONU nas resoluções. 
119 Ver detalhes da missão em: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmit/. 
Acessado no dia 21/12/2017. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/POC%20S2008447.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/POC%20S2008447.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/past/unmit/
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Myanmar, Coreia do Norte e Zimbábue. O Arcebispo Desmond Tutu foi enfático 

ao se manifestar sobre o voto sul-africano sobre Myanmar: “Estou 

profundamente desapontado com o nosso voto. É uma traição do nosso nobre 

passado. Muitos na comunidade internacional mal podem acreditar nisso. É 

inexplicável...o governo militar tirânico está regozijando-se, e nós os 

apoiamos”120 (ZONDI, 2012, p.5-6). 

No mandato como membro não-permanente do CSNU em 2011-2012, 

com Jacob Zuma no poder, o embaixador da África do Sul na ONU anunciou 

elementos de continuidade e mudança em relação ao primeiro mandato. O país 

votou favoravelmente em todas as 119 resoluções aprovadas, porém, mais uma 

vez foi envolvido em votos controversos, sobre a Líbia e a Síria (GRAHAM, 2015, 

p.85). Na resolução 1973, que autorizou a zona de exclusão aérea (no fly zone) 

sobre o espaço aéreo sírio (como mencionado na seção 4.2), em claro apoio à 

posição da Liga dos Estados Árabes (LEA), o país votou favoravelmente, a 

despeito da abstenção coordenada dos outros BRICS. O resultado posterior, do 

bombardeio da OTAN e a mudança de regime, foi motivo de muitas críticas ao 

voto sul-africano. O Diretor-Geral do Department of International Relations and 

Cooperation121 (DIRCO), Jerry Matjila, pontuou que a diplomacia do país teve 

boa fé, mas se arrependeu de uma decisão ingênua (GRAHAM, 2015, p.86).  

A abstenção sul-africana no voto do projeto de resolução S/2011/612122, 

que condenava violações de direitos humanos na Síria, foi justificada com base 

no ocorrido na Líbia: a resolução, patrocinada pelo Reino Unido, estaria 

escondendo uma agenda de mudança de regime (LANDSBERG, 2012 apud 

GRAHAM, 2015, P.87). Graham conclui que os dois mandatos no CSNU 

ofereceram lições importantes para a política externa sul-africana, mas que a 

percepção deixada foi de que o país investiu em uma agenda contra o P3 (EUA, 

França e Reino Unido) e pela reforma do Conselho, visto que a meta mais 

ambiciosa da política externa multilateral da África do Sul é ser o representante 

                                                           
120 Tradução nossa do original: "I am deeply disappointed by our vote. It is a betrayal of our own 
noble past. Many in the international community can hardly believe it. It is inexplicable…The 
tyrannical military government is gloating, and we sided them." 
121 Equivalente ao Ministério das relações exteriores do Brasil. 
122 Para ler a resolução, acesse: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-
6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf. Acessado no dia 
21/12/2017. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/Syria%20S2011%20612.pdf
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africano em um Conselho reformado - e essa agenda teria comprometido a 

coerência dos votos. 

Os estudos de Jordaan (2014) e Graham (2015) são muito oportunos e 

estimulam indagações pertinentes sobre a coerência da política externa de 

direitos humanos da África do Sul, revelando inconsistências nas justificativas do 

país. Deve-se ressaltar, todavia, que esta tese analisa a política externa sul-

africana não apenas a partir do padrão de votos nos organismos internacionais, 

mas também considerando as questões geopolíticas que acompanham esses 

votos, a economia política do país, os atritos entre interesses econômicos e 

direitos humanos (comum a todo país) e as dinâmicas domésticas do processo 

de formulação da política externa. O regime internacional de direitos humanos 

envolve todas essas questões, mais abrangentes do que a política de sanções 

e condenações nos organismos multilaterais. Esse é também parte do 

pressuposto epistemológico da análise lato sensu das questões de direitos 

humanos. 

Com um olhar menos institucionalista e legalista, podemos perceber que 

a construção de consenso regional é um fator explicativo para as inconsistências 

pelas quais a África do Sul é criticada em seus votos no CDH. Poder-se-ia 

apontar que a Zâmbia frequentemente ignora a aliança africana, como estudo de 

Jordaan demonstra empiricamente, o que sinaliza margem de manobra quanto 

à fidelidade ao grupo. Todavia, a África do Sul busca consolidar sua liderança 

regional e, junto com Argélia e Egito, se prontificou a limitar os poderes do CDH 

justamente porque os países africanos apresentam realidades sociopolíticas 

muito mais suscetíveis aos escrutínios do conselho.  Luvuyo Ndemeni, diretor do 

Departamento de Direitos Humanos do DIRCO, destaca também a tendência 

dos votos em blocos geopolíticos, de forma que a lógica de atuação em grupo 

às vezes se torna mais importante (por exemplo, voto de países europeus, 

africanos ou latino-americanos)123. Essa é uma questão relevante para a 

liderança regional da África do Sul, pois, até pela imensidão do continente, o país 

procura construir consensos com outros países que também têm potencial de 

                                                           
123 Entrevista com Luvuyo Ndemeni, realizada pelo autor no DIRCO, no dia 22/05/2015. 
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liderança em sub-regiões africanas, como Nigéria, Costa do Marfim, Egito, 

Argélia e Etiópia124. 

Essa dificuldade de conciliar a agenda Pan-africana com o 

comprometimento com o regime internacional de direitos humanos corrobora a 

análise de que a África do Sul desenvolve a sua política externa a partir dos 

círculos concêntricos que definem suas prioridades: a África é o primeiro círculo; 

as relações Sul-Sul, o segundo; e as relações Norte-Sul, o terceiro (MASTERS, 

2012)125.  

Um outro fator que deve ser levado em conta é a politização e a 

seletividade dos mecanismos da ONU no que se refere ao tratamento dos 

direitos humanos, principalmente o Conselho de Segurança. A relevância da 

governança global representada pela ONU é irrefutável, mas devemos 

reconhecer seus limites e, inclusive, entender como a organização também 

reflete as relações de poder no sistema internacional. Ndemeni usa como 

exemplo desta politização a influência que os maiores doadores do Alto 

Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos têm sobre a agenda 

temática do CDH. Para o diplomata, a pressão sobre a África do Sul para que 

seja vocal contra violações pode isolar o país, e existem formas de conter 

violações pelo engajamento. Todos os países enfrentam desafios no campo dos 

direitos humanos, mas a forma como os escrutínios são realizados enfatiza os 

países em desenvolvimento, enquanto questões gravíssimas que revelam 

violações de direitos humanos em países desenvolvidos, como a xenofobia e a 

crise dos refugiados na Europa, por exemplo, não são colocadas em pauta126. 

De fato, o ganho de escala na política externa da África do Sul, com sua 

participação no Conselho de Segurança e no Conselho de Direitos Humanos, 

aumenta a possibilidade de contradições e tensões no processo de formulação 

e execução da política externa. A justificativa do voto em relação a Myanmar, 

como apontado por Graham (2015), é incoerente, haja vista o teor da resolução 

                                                           
124 Entrevista com o Diretor do Institute for Global Dialogue (IGD), Siphamandla Zondi, 
realizada pelo autor em Pretória, no dia 02/03/2015. 
125Entrevista com Lesley Masters, realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no dia 
11/02/2015. 
126 Entrevista com Luvuyo Ndemeni, realizada pelo autor no DIRCO, no dia 22/05/2015. 
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- e também não corresponde àquilo que argumentamos - sobre o papel do país 

como um mediador de crises. 

Alguns autores afirmam que a incoerência das posições da África do Sul 

no que se refere aos direitos humanos na esfera internacional pode minar o seu 

prestígio como defensor das normas de direitos humanos, elemento estratégico 

fundamental para a política externa do país. Karen Smith (2012) explica que o 

país deve basear sua política externa no soft power por razões estratégicas, haja 

vista as especificidades históricas que impuseram ao país um papel especial na 

defesa dos direitos humanos. Na mesma linha de argumento, Melber (2014) 

acredita que o capital social é imprescindível para os objetivos de política externa 

do país, e a Realpolitik não pode ser o guia de ação da diplomacia sul-africana. 

Segundo Melber: 

As pessoas no poder que não têm medo de articular sua própria política 
baseada em direitos entre os pares nas relações internacionais em 
busca da justiça reforçam a imagem positiva de seu país - e do 
continente – e, no processo, cria capital social (2014, p. 136)127. 

 

Além de desperdiçar a dimensão estratégica de seu soft power, Smith 

defende que a África do Sul é percebida, hoje, como um país que enfraquece a 

defesa mundial dos direitos humanos. Os relatórios de ONGs internacionais que 

acompanham questões de política externa e direitos humanos, como Human 

Rigths Watch (HRW) e Anistia Internacional (AI), corroboram essa análise. Em 

seu relatório mundial de 2015, a HRW apresentou um relatório sobre a África do 

Sul com menção especial para a política externa do país no campo dos direitos 

humanos128. Segundo o relatório: 

                                                           
127Tradução nossa do original: "Those in charge over political power who are not afraid to 
articulate their own rights- based policy in international affairs among peers in pursuance of justice 
enhance the positive image of their country – and the continent – and in the process create social 
capital". 
128 Disponível em: http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/south-africa. Acesso 
no dia 29/01/2018. 
Tradução nossa do original:"South Africa’s inconsistent foreign policy once again came to the 
fore in 2014. While the country regularly supports and mediates an end to conflicts on the 
continent, it has  proved  reluctant  to  protect  the  rights  of  victims  at  the  UN  Human  Rights 
Council, and at times has taken decisions that contradict its human rights principles…South Africa 
also largely failed to utilize its membership at the United Nations Human Rights Council to support 
resolutions that would have helped the promotion and protection of human rights in various 
countries, most notably in North Korea, Syria, Sri Lanka, and Iran." 

http://www.hrw.org/world-report/2015/country-chapters/south-africa
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A política externa incoerente da África do Sul voltou a surgir em 2014. 
Enquanto o país apoia e media regularmente o fim dos conflitos no 
continente, mostrou-se relutante em proteger os direitos das vítimas no 
Conselho de Direitos Humanos da ONU. Tomou decisões que 
contradizem os seus princípios de direitos humanos... A África do Sul 
também não conseguiu utilizar os seus membros no Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas para apoiar resoluções que 
teriam ajudado na promoção e proteção dos direitos humanos em 
vários países, Sri Lanka e Irã 129. 

E o relatório aponta para o padrão de justificativas dos votos sul-africanos:  

Apesar das resoluções dos países terem desempenhado um papel 
chave no esclarecimento de abusos e em dar uma voz mais forte às 
vítimas, a África do Sul justificou as suas ações argumentando que não 
apoia o trabalho do Conselho em situações específicas de cada país, 
porque tais medidas e resoluções são percebidas como altamente 
politizadas e provocadoras de divisões130. 

 
O relatório sobre a atuação internacional da África do Sul na esfera dos 

direitos humanos é bastante crítico e estimula a imagem do país como um 

defensor de Estados violadores dos direitos humanos131.  

Um recente acontecimento, ainda sem desfecho, contribui muito para o 

alastramento dessa imagem: a decisão do governo sul-africano sair do Tribunal 

Penal Internacional em 2016. A decisão remete à crise de 2015 sobre a prisão 

do presidente sudanês, Omar Al Bashir, em solo sul-africano. Omar al-Bashir foi 

condenado pelo TPI em 2009 e desde então o TPI emitiu uma ordem 

internacional de captura. Bashir visitava a África do Sul como chefe de Estado 

para participar de reunião de cúpula da União Africana em 2015, quando um 

tribunal da África do Sul emitiu uma ordem de prisão contra o estadista, 

cumprindo determinação do TPI132. O governo alegou que a detenção de al-

Bashir seria ilegal perante a lei de imunidade diplomática vigente no país e 

facilitou a saída do presidente sudanês. Mais uma vez a percepção difundida 

internacionalmente foi de que a África do Sul estava apoiando regimes que 

                                                           
129 O país foi eleito para um novo mandato no CDH de 2014 a 2016. 
130 Tradução nossa do original: "Despite country resolutions playing a key role in shedding light 
on abuses and giving a stronger voice to victims, South Africa has justified its actions by 
arguing that it does not support the council’s work on country-specific situations because such 
measures and resolutions are perceived as highly politicized and divisive". 
131 Em seu informe, a AI também elogiou a questão dos direitos humanos na África do Sul, 
porém apontou para problemas domésticos como a violência policial, crimes sexuais e ataques 
xenofóbicos contra imigrantes. O informe pode ser acessado em: https://anistia.org.br/. 
Acessado no dia 10/06/2015. 
132Ver: https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/29/Por-que-o-Tribunal-Penal-
Internacional-s%C3%B3-julga-africanos. Acessado no dia 26/12/2017. 

https://anistia.org.br/
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/29/Por-que-o-Tribunal-Penal-Internacional-s%C3%B3-julga-africanos
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2016/01/29/Por-que-o-Tribunal-Penal-Internacional-s%C3%B3-julga-africanos
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violam os direitos humanos e, consequentemente, abandonando o legado de 

Mandela133.  

A decisão de sair do TPI foi, todavia, questionada pela Corte 

Constitucional do país em fevereiro de 2017134. Dentro de uma lógica pan-

africanista e do Sul Geopolítico, a África do Sul aumentou o tom crítico ao TPl 

por ter até hoje investigado apenas países africanos. O caso pode ser 

circunscrito ao dilema entre a solidariedade regional e os direitos humanos 

(WESTHUIZEN, 2017, p.561) e simboliza a dificuldade de o país resolver esse 

dilema sem perder o capital simbólico acumulado com a transição política e com 

o ativismo antiapartheid. 

O histórico de luta antiapartheid claramente influencia essa percepção: o 

papel das ONGs para a conscientização mundial sobre as violações de direitos 

humanos cometidas pelo regime segregacionista criou, no mundo das ONGs, a 

expectativa de que o CNA fosse se comportar como um arauto da bandeira dos 

direitos humanos em qualquer parte do mundo. Segundo Kornegay: "A noção do 

excepcionalismo sul-africano era muito ingênua"135. Geon Geldenhuys pondera 

que a questão deve ser olhada dentro da lógica dos Estados, e todos os países 

perseguem uma ampla diversidade de agendas de política externa, que entram 

em conflito. Discursivamente, nenhum país se opõe aos direitos humanos; mas 

quando interesses são confrontados, os direitos humanos são reduzidos a uma 

posição secundária. E isso não é diferente com a África do Sul. No mundo real 

dos Estados, é virtualmente impossível qualquer Estado ser 100% consistente 

por causa de seus conflitos de interesses. E a autoridade moral da África do Sul, 

que por sua transição milagrosa entrou em "lua de mel" com a comunidade 

internacional, foi um mito fundacional136. 

                                                           
133 Ver: https://www.theguardian.com/global-development-professionals-
network/2015/jun/24/south-africas-failure-arrest-al-bashir-not-in-keeping-mandelas-ideals. 
Acessado em 26/12/2017. 
134 Ver: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-
rome-statute-revoked/. Acessado em 12/12/2017. 
135 Entrevista realizada pelo autor no dia 10/06/2015 em Joanesburgo. Tradução nossa do 
original: "The notion of South African exceptionalism was very naive". 
136 Entrevista com Geon Geldenhuys, realizada pelo autor, na Universidade de Joanesburgo, 
no dia 12/06/2015. 

https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/24/south-africas-failure-arrest-al-bashir-not-in-keeping-mandelas-ideals
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2015/jun/24/south-africas-failure-arrest-al-bashir-not-in-keeping-mandelas-ideals
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-rome-statute-revoked/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-rome-statute-revoked/
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A ascensão de Mandela ao poder e seus discursos alimentaram essa 

crença. Todavia, não se pode esperar de Estados a mesma postura que ONGs, 

bem como não se pode pensar que o CNA no poder agiria como movimento de 

libertação. Isso não significa condescendência com a prática dos governos, mas 

apenas a relevância de análises políticas que levem em conta a natureza do ator. 

Não se pretende justificar a atuação da diplomacia sul-africana no campo dos 

direitos humanos; mas apenas entender que essa atuação está limitada por uma 

série de questões geopolíticas que retratam a realidade da cartografia de poder 

contemporâneo. Como explica Frank Chikane, os países que hoje condenam 

violações de direitos humanos são os mesmos que apoiaram o apartheid137.  

As críticas são relevantes e consistentes, porém muitas vezes 

reproduzem os mitos de origem da política externa sul-africana. As expectativas 

da África do Sul atuar como vanguarda dos direitos humanos são as origens das 

principais contestações da política externa do país. Esse é um desafio que o a 

diplomacia sul-africana deve responder urgentemente pois, justas ou não, as 

críticas estão consumindo o capital simbólico que o país conquistou com a 

transição democrática. O legado da transição deve ser mais aprofundado e 

elucidado pelo governo sul-africano através da diplomacia pública, para que 

fique clara a diferença entre as expectativas criadas sobre a política externa de 

direitos humanos e as estratégias do país, principalmente como um importante 

mediador de crises regionais e com forte participação em operações de paz da 

ONU e da UA, como veremos agora.  

4.3.2. Operações de paz e mediação de conflitos: "Is South Africa an African 

peacemaker"? 

 

A “diplomacia da paz” é um conceito que envolve atividades associadas 

ao peacemaking (mediação de conflitos), peacekeeping (operações de paz, 

geralmente com mandatos da ONU) e peacebuilding (esforços de reconstrução 

e desenvolvimento pós-conflito) (VAN NIEUWKERK, 2012, p.84). A diplomacia 

da paz sul-africana está vinculada ao exercício de seu capital simbólico, 

principalmente por sua reputação como ator capaz de negociar em situação de 

                                                           
137 Entrevista com Frank Chikane, realizada pelo autor em Pretória, no dia 10/06/2015. 
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conflito iminente. Além de contrariar todas as expectativas trágicas sobre uma 

quase inevitável guerra civil sul-africana, a ausência de mediação internacional 

nesta emblemática transição revelou também a alta capacidade de resolução 

dos atores locais (SAUNDERS, 2014). 

O modelo de transição sul-africano ganhou reputação mundial. A 

perspectiva da "exportação do milagre sul-africano" ganhou espaço na 

diplomacia do país e passou a ser um dos principais fatores de legitimação do 

papel da África do Sul na mediação de conflitos e transição pacífica. Soma-se a 

isso a figura icônica de Nelson Mandela como reconciliador nacional e a noção 

de uma dívida histórica da África do Sul por conta das décadas de uma 

diplomacia do apartheid com diversas incursões militares e hostilidade aos 

vizinhos que faziam oposição ao regime de segregação racial e forneciam apoio 

aos movimentos exilados sul-africanos. 

Na esteira da transição política, o governo Mandela incorporou as práticas 

à política externa, o que ficou evidente em casos até fora da África, como na 

crise entre o Ocidente e Muamar Kadafi da Líbia, em que Mandela foi essencial 

nas negociações para que a Líbia entregasse os suspeitos do atentado terrorista 

que explodiu um avião na cidade escocesa de Lockerbie, em 1988 (BOYD-

JUDSON, 2005). A atuação unilateral da África do Sul, como no citado caso dos 

ativistas nigerianos, criou dificuldades também na mediação de conflitos; e o 

caso do Lesoto em 1998, país-enclave no território sul-africano, foi emblemático.  

Nas eleições gerais realizadas em maio de 1998, o partido governista, 

Lesotho Congress for Democracy (LCD), obteve 78 das 80 cadeiras da 

Assembleia Nacional e elegeu seu líder Bethuel Pakalitha Mosisili para primeiro-

ministro. O resultado da eleição foi contestado pela oposição, que alegou fraude. 

A escalada de manifestações, nos meses seguintes, levou, em setembro, à 

intervenção militar da SADC para garantir a ordem constitucional do país, com 

uma força conjunta da África do Sul, que enviou 600 soldados ao país, e de 

Botsuana, que participou com 300 soldados. 

A atuação da diplomacia da paz sul-africana ganhou ainda mais espaço e 

mecanismos multilaterais no continente africano. Com a chegada da Thabo 

Mbeki ao poder, em 1999, o uso das instituições regionais - especialmente a 
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reconfigurada União Africana - criou uma nova dinâmica em que a África do Sul 

assumiu a centralidade nos processos de mediação de conflitos e reconstrução, 

atuando em 17 países na África (VAN NIEUWKERK, 2012, p. 86). Destacam-se 

os casos de países do seu entorno regional, como Zimbábue, e outros mais 

distantes, como a República Democrática do Congo, Burundi e a Costa do 

Marfim.  

A diplomacia da paz sob o mandato de Mbeki teve dois principais 

aspectos: o fortalecimento da arquitetura institucional africana (principalmente a 

UA) e a atuação em países em conflito (ZONDI, 2015, p.102). A agenda africana, 

um comprometimento compartilhado com importantes lideranças, como o 

presidente nigeriano Osabanjo, viveu uma “era de ouro” (LANDSBERG, 2013). 

O multilateralismo foi uma mudança relevante em relação ao governo Mandela, 

que adotou uma postura mais unilateral para gerenciar crises africanas e 

enfrentou resistência dos países do continente. Mbeki transformou o 

multilateralismo no principal veículo para suas ambições pan-africanas 

(SOUTHALL, 2006, p.4), sendo fundamental para a institucionalização de 

mecanismos regionais que potencializam a resolução multilateral de conflitos. 

Por vias distintas, deve-se destacar, ambos os governos foram atuantes em 

crises regionais. 

Essa diferença na atuação regional remete, mais uma vez, à identificação 

de distintas estratégias sobre a política externa da África do Sul pós-apartheid e 

a questão dos direitos humanos está no epicentro das discordâncias entre essas 

visões. Mandela foi crítico da líderes não-democráticos do continente africano, o 

que causou certo desconforto, principalmente pela história recente do apartheid 

e sua política externa unilateral e militarista no continente africano. A posição de 

Mandela foi, segundo Kornegay, inspirada pelas expectativas criadas sobre a 

política externa sul-africana138. A intervenção militar no Lesoto para restabelecer 

a ordem constitucional naquele país reviveu os fantasmas do militarismo do 

regime predecessor (SOUTHALL, 2006, p.4). Em última instância, a capacidade 

da África do Sul de usar seu poder em defesa de um internacionalismo liberal 

ligado aos direitos humanos foi severamente limitada pelas suspeitas por suas 

                                                           
138 Entrevista conduzida pelo autor, no dia 10/06/2015, em Joanesburgo. 
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ambições em se estabelecer um hegemon regional, implementando uma agenda 

Ocidental (SOUTHALL, 2006, p.6).  

O multilateralismo pan-africanista de Mbeki capacitou a afirmação do país 

como potência regional e, simultaneamente, abriu mais flancos de contestação 

sobre o lugar da defesa dos direitos humanos na agenda de política da África do 

Sul, geralmente com críticas de organizações não-governamentais e países 

desenvolvidos. Sobre essas contestações, Southall destaca a inconsistência de 

críticas que demandam um papel mais forte da África do Sul em defesa dos 

direitos humanos e democracia no Zimbábue e, simultaneamente, condena a 

ação intervencionista no Lesoto (2006, p.9). Alguns conflitos merecem atenção 

especial para entendermos o exercício de mediação sul-africano, a começar pelo 

caso da República Democrática do Congo, que representa um dos mais longos 

engajamentos internacionais da África do Sul para garantir a paz, envolvendo 

todos os três presidentes eleitos no período pós-apartheid (Nelson Mandela, 

Thabo Mbeki e Jacob Zuma) (TONHEIM & SWART 2015, p.1). 

O envolvimento da África do Sul no conflito da República Democrática do 

Congo se iniciou no governo Mandela, em 1997, quando o país se chamava 

Zaire. A tentativa de mediação entre as duas principais lideranças, o presidente 

Seko Mobutu e Laurent-Désiré Kabila, do grupo rebelde Alliance for Democratic 

Forces for the Liberation on Congo-Zaire (ADFL), foi muito criticada por não 

considerar a iminente derrota e queda do governo Mobutu, haja vista o apoio de 

Ruanda, Uganda e Burundi a Kabila. O processo de negociação foi ignorado pelo 

líder rebelde, que, em maio de 1997, não compareceu ao local designado, no 

navio sul-africano Outeniqua, aportado na cidade de Ponta Negra no 

Zaire/Congo (TONHEIM; SWART, 2015, p.2). Com apoio externo, Kabila 

derrubou o governo e mudou o nome do país. Em pouco tempo, porém, o novo 

governo passou a sofrer contestações pela forte presença militar de tropas 

ruandesas para garantir a segurança no país. Ao exigir a saída das tropas 

estrangeiras, em julho de 1998, a aliança ruandesa reagiu e passou a ameaçar 

o governo congolês, que, por sua vez, recebeu apoio de Angola, Namíbia, 

Zimbábue, Chade e Sudão (MITI, 2012, p.31). O conflito ficou conhecido tanto 

como a “Segunda Guerra do Congo” como a “Primeira Guerra Mundial Africana”; 

a não participação militar da África do Sul foi criticada e o país foi acusado de 
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apoiar os rebeldes, pois vendia armas para Ruanda e Uganda. Mandela 

defendeu uma saída não-violenta, o que gerou críticas. A intervenção militar no 

Lesoto foi usada como exemplo da incoerência sul-africana (TONHEIM; SWART, 

2015, p.2).  

O Acordo de Lusaka para o cessar-fogo foi assinado em agosto de 1999, 

envolvendo países e grupos armados; porém, o progresso do acordo foi muito 

limitado até o assassinato de Laurent Kabila em 16 de janeiro de 2001. O 

sucessor foi seu filho, Joseph Kabila, que aceitou a presença da missão da ONU 

(MONUC139) e facilitou o caminho para as negociações conhecidas como o Inter-

Congolese Dialogue. A resolução 1341 do CSNU140, em fevereiro de 2001, 

demandou a retirada de forças estrangeiras do território congolês. Nesse 

contexto que a África do Sul, com o presidente Thabo Mbeki, reentra no processo 

de mediação do conflito no Congo (MITI, 2012, p.32).  

Um dos maiores impasses tratava da partilha de poder no governo de 

transição. Mbeki convenceu os negociadores a manter Joseph Kubila no 

comando para evitar um vácuo de poder durante a transição. A África do Sul 

desempenhou papel central para as negociações de paz da República 

Democrática do Congo, organizando encontro em Sun City (resort perto de 

Pretória, na África do Sul) entre as partes em conflito na guerra civil congolesa, 

que pavimentou o caminho para os acordos de paz (VAN NIEWKERK, 2012, 

p.93). Os acordos de Pretória, em 2002, determinaram a retirada das tropas 

ruandesas e a África do Sul forneceu apoio significativo ao seu cumprimento, 

inclusive com a contribuição de tropas sul-africanas para a missão de paz da 

ONU (TONHEIM & SWART, 2015, p.3). Até o final de 2003, quando foi realizado 

o acordo do governo de transição e nova constituição foi promulgada, o governo 

sul-africano gastou aproximadamente 820 milhões de Rands sul-africanos141 no 

Congo (KHADIAGALA, 2009). A África do Sul continuou atuante, principalmente 

                                                           
139 Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo, Depois renomeada 
MONUSCO. 
140 A resolução está disponível em: https://daccess-ods.un.org/TMP/6546416.28265381.html. 
Acesso no dia 29/01/2018. 
141 Aproximadamente US$ 58 milhões, na cotação do dia 30 de outubro de 2017. 

https://daccess-ods.un.org/TMP/6546416.28265381.html
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com participação ativa de Mbeki no Comité International dÁccompagnement de 

la Transition (TONHEIM & SWART, 2015, p.3).  

Em abril de 2012, a situação congolesa voltou a ser agravar com a 

formação do grupo rebelde M23, formado por desertores do exército congolês e 

com apoio de Ruanda e Uganda, segundo relatório de grupos de especialistas 

para a ONU142. Em novembro de 2012, o M23 tomou controle de Goma, capital 

da província de Nord-Kivu. No acordo de paz alcançado em fevereiro de 2013 - 

com participação de 11 países africanos, ONU, UA e SADC - a África do Sul, 

com o presidente Jacob Zuma, ofereceu suporte ao presidente Kibila, o que foi 

crucial para equilibrar a balança de poder das negociações (TONHEIM & 

SWART, 2015, p.3). A brigada internacional, criada de forma pioneira pela 

resolução 2098143 do CSNU, contou com ampla participação sul-africana, que 

forneceu 1.345 soldados num total de 3.069 da brigada. 

Outro conflito africano na região dos Grandes Lagos, no Burundi, se 

iniciou em 1993, quando o primeiro presidente hutu do país, eleito em 1992, foi 

assassinado. Seu sucessor também morreu tragicamente em abril de 1994, junto 

com o presidente de Ruanda, quando o helicóptero em que estavam foi abatido. 

Esses acontecimentos desencadearam conflitos pelo poder entre tutsis e hutus 

que culminaram em uma guerra civil. Entre 1994 e 1996, o genocídio em Ruanda 

era o foco da OUA e ONU, e pouca atenção foi dada ao Burundi (MITI, 2012, 

p.28). Depois de frustradas tentativas de mediação de representantes da ONU, 

UE, EUA e OUA, Nelson Mandela passa a liderar o processo de mediação em 

janeiro de 2000, já depois de seu mandato como presidente sul-africano. Os 

acordos de Arusha de 2000 foram possíveis, em grande medida, pelo respeito 

dos negociadores por Nelson Mandela, como aponta o relatório da International 

Crisis Group (ICG, 2000)144. A África do Sul se engajou na provisão de tropas 

para garantir a transição pacífica e também arcou com os custos do acordo de 

                                                           
142 O relatório pode ser acessado no site: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_843.pdf. Acessado no dia 22/12/2017. 
143 A resolução pode ser acessada no site: 
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013). Acessado no dia 
22/12/2017.  
144  Para um tratamento mais detalhado do papel de Mandela no Burundi, ver Bentley and 
Southall (2005), and International Crisis Group (ICG 2000a), que pode ser acessado no site:  
http://www.crisisgroup.org. 

http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_843.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2012_843.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2098(2013)
http://www.crisisgroup.org/
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cessar-fogo entre governo e grupos armados (MITI, 2012, p.30). A África do Sul 

"tem um papel vital na elaboração de regras e criação de normas na região dos 

Grandes Lagos. E agora desempenha um papel fundamental como interlocutor 

entre as sub-regiões da África Austral e da África Oriental" (KHADIAGALA apud 

VAN NIEUWKERK, 2012, p.93)145. A região dos Grandes Lagos transformou-se 

no epicentro dos conflitos africanos, com conflitos étnicos e interesses de vários 

países. Os conflitos no Congo, Burundi e Ruanda desafiam a capacidade de 

resolução de conflitos pelos Estados africanos, sempre com interesse e 

participação de países desenvolvidos, como EUA, França e Bélgica. O papel 

demandado pelos países africanos por uma África do Sul como o principal 

mediador africano desses conflitos, e correspondido pelos governos sul-

africanos, corrobora a relevância do país como um mediador de crises regionais, 

legitimado, em grande medida, pelo seu emblemático processo de transição e 

lideranças reconhecidas como Mandela e Mbeki. Todavia, não há consenso 

sobre o sucesso sul-africano nestes complexos processos de mediação de 

conflito. Se os casos do Burundi e do Congo representam êxitos relativos da 

diplomacia de paz-sul-africana, os resultados no Zimbábue são mais 

questionáveis. 

O caso da “diplomacia silenciosa” para o Zimbábue146 é o mais 

emblemático. A diplomacia silenciosa foi o tema de política externa que ganhou 

mais espaço no debate público sobre a política externa sul-africana e, 

geralmente, em tom bastante crítico contra a África do Sul por sua postura 

condescendente com ditador Robert Mugabe, no poder desde a independência 

do país em 1980147.  

 O referendo constitucional de 2000 propôs estender o mandato de Robert 

Mugabe, do Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF), por 

                                                           
145 Tradução nossa do original: "has (...)a vital role role in rule making and norm creation in the 
Great lakes region; and now plays a key role as interlocutor between the Souther African and 
Eastern African sub-regions". 
146 Para uma análise aprofundada sobre o conflito no Zimbábue, ver SACHIKONYE (2011); 
COMPAGNON (2011); e ICG 2001. 
147 Em novembro de 2017, Ribert Mugabe foi forçado a renunciar pela cúpula militar do país. 
Os militares prometem realizar eleições diretas para presidente me 2018. Fonte: 
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/zimbabwe-president-pledges-free-and-fair-vote-
in-four-to-five-months. Acesso no dia 29/01/2018. 
  

https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/zimbabwe-president-pledges-free-and-fair-vote-in-four-to-five-months
https://www.theguardian.com/world/2018/jan/18/zimbabwe-president-pledges-free-and-fair-vote-in-four-to-five-months
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mais 12 anos, aumentar os poderes do presidente e permitir a expropriação de 

terras sem compensação. O Movement for Democratic Change (MDC) foi 

formado para se opor ao projeto constitucional, e obteve a vitória; porém, após 

o resultado, uma violenta onda de invasões de fazendas por veteranos de guerra 

foi desencadeada, sem coibição do governo (MITI, 2012, p.35). O expressivo 

resultado do MDC nas eleições parlamentares também em 2000 representou a 

primeira ameaça real ao ZANU-PF, no poder desde 1980. Nas eleições 

presidenciais de 2002, Mugabe venceu o pleito, mas foi acusado de empregar 

todos os recursos para ser vitorioso, como tortura, intimidação e fraude. A reação 

dos países ocidentais foi imediata, com sanções contra membros do governo, 

corte de ajuda financeira e fechamento de embaixadas. Neste contexto, a 

mediação de Mbeki se inicia.  

O presidente sul-africano incentivou países ocidentais a prover recursos 

para a compensação financeira de fazendeiros, pois acreditava que o conflito 

fundiário era a principal questão da crise do Zimbábue. Para Mbeki, a solução 

política no país deveria ser deixada para os esforços multilaterais da UA e da 

SADC e a estratégia defendida foi a partilha de poder entre o ZANU-PF e MDC, 

e não as sanções contra as lideranças zimbabuanas ou a pressão por mudança 

de regime, o que poderia levar ao colapso do Estado e ter consequências 

negativas para a região (MITI, 2012, p.35). Todavia, o diálogo entre as partes 

não foi viabilizado, e, nas eleições parlamentares de 2005, o MDC conseguiu 

mais uma vez bons resultados, com amplo apoio da população de áreas 

urbanas. A resposta do governo foi a "operação murambatsyina", que resultou 

em mais 700 mil pessoas desalojadas, justificada para evitar ocupações e casas 

irregulares, porém com o tácito objetivo de reprimir opositores (MITI, 2012, p.36).  

Nas eleições presidenciais de 2008, mais uma vez Mugabe se valeu dos 

aparatos estatais para reprimir o MDC. Após os resultados iniciais apontarem 

derrota de Mugabe em primeiro turno, a apuração foi suspensa e semanas se 

passaram sem que o resultado oficial fosse anunciado. Nesse ínterim, o ZANU-

PF promoveu uma campanha de violência contra a oposição, e especulou-se 

que o resultado das eleições tenha sido manipulado para forçar o segundo turno, 

em 27 de junho de 2008. A campanha teria servido, portanto, para amedrontar 

os eleitores do MDC em um eventual segundo turno. O resultado do segundo 



152 
 

turno foi uma vitória avassaladora de Mugabe, com 85,5% dos votos, enquanto 

o resultado oficial do primeiro turno foi de 47,9% para o candidato do MDC, 

Morgan Tsvangirai, e 43,2% para Robert Mugabe. Nesse contexto, em um 

encontro da SADC na Tanzânia, Thabo Mbeki foi mais uma vez escolhido como 

mediador entre o ZANU-PF e o MDC. O Global Political Agreement, alcançado 

em setembro de 2008 com a mediação do SADC, garantiu o acordo de partilha 

de poder entre Robert Mugabe, que permaneceu presidente, e Morgan 

Tsvangirai, que foi empossado como primeiro-ministro. 

A justificativa da "diplomacia silenciosa" da África do Sul para o Zimbábue 

sempre se baseou na prevenção do colapso total da economia e da política do 

país, o que seria desastroso para toda a região. A preocupação em evitar a 

percepção da África do Sul como um hegemon regional, e, ao mesmo, tempo, 

garantir um ambiente menos hostil aos investimentos econômicos sul-africanos 

(SOUTHALL, 2006, p.10), foi a justificativa estratégica da política externa para o 

Zimbábue. Ndemeni, usa o exemplo da guerra civil na Líbia como um paralelo 

daquilo que poderia ocorrer no Zimbábue se a estratégia de mudança de regime 

do Ocidente não fosse neutralizada pela África do Sul, e despreza a alcunha 

midiática ao engajamento sul-africano: "Diplomacia, por si só, supõe-se 

silenciosa148". Chikane também exalta o esforço da África do Sul em evitar uma 

escalada da violência no Zimbábue, ressaltando que a África do Sul não 

acreditou na estratégia de 'mudança de regime'149.  

Todavia, a magnitude e gravidade das violações de direitos humanos pelo 

governo de Mugabe falaram muito mais alto que a perspectiva geopolítica 

apresentada pelo governo, e esta foi a agenda de política externa que mais se 

discutiu na África do Sul desde a redemocratização. Na perspectiva humanitária, 

a “diplomacia silenciosa” foi um desastre, porque fortaleceu o governo de 

Mugabe, violador flagrante dos direitos humanos. A justificativa do envolvimento 

sul-africano vai além de um bloqueio à mudança de regime, pois este é um 

conceito impreciso, principalmente quando aplicado em um caso em que há 

manipulação de eleições. A mediação sul-africana representa uma aliança de 

                                                           
148 Entrevista conduzida pelo autor no DIRCO, no dia 22 de maio de 2015. Tradução nossa do 
original: “Diplomacy in itselt is supposed to be quiet.” 
149 Entrevista realizada pelo autor no dia 08/06/2015 em Midrand, Joanesburgo. 
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governos africanos de libertação nacional - principalmente na África Austral, com 

a ascensão desses governos em Angola, Moçambique, África do Sul e 

Zimbábue. Portanto, a estratégia da "diplomacia silenciosa" se insere no 

paradigma de mediação que foi o guia de ação da África do Sul na crise do 

Zimbábue. A estratégia, todavia, não funcionou150. 

Outros importantes processos de mediação e esforços de reconstrução 

pós-conflito com participação da África do Sul merecem destaque, porém não 

serão detalhados aqui por limitações da agenda de pesquisa. São os casos da 

Costa do Marfim, Sudão, Suazilândia, República Central Africana, Mali e 

Somália. O ponto é que, independentemente dos resultados alcançados nos 

processos de mediação, a conjuntura geopolítica exigiu da África do Sul um 

papel ativo do país como mediador e negociador em diversos conflitos africanos. 

As negociações no âmbito da Convention for a Democratic South Africa 

(CODESA) durante a transição sul-africana se transformaram nas credenciais do 

país quanto às suas capacidades de lidar com grupos em conflito, mesmo na 

iminência de um conflito ou até para criar um ambiente de negociações em crises 

já deflagradas, com contenção de danos.  

Leys também explora o assunto: 

Os três Presidentes da África do Sul - Nelson Mandela, Thabo Mbeki e 
Jacob Zuma - lidaram com várias situações de conflito no continente 
africano... No seu tratamento destes conflitos foram influenciados pelas 
suas próprias experiências durante a Convention for a Democratic 
South Africa (CODESA) (MITI, 2012, p.21)151. 

 

A perspectiva de "soluções africanas para os problemas africanos" 

patrocinada por Thabo Mbeki constata-se no padrão sul-africano na forma de 

solução de conflitos, por meio da capacitação de atores locais nas negociações 

("all inclusive negotiation process") (MITI, 2012, p.40). Anthoni van Niewkerk 

ilustra a relevância reconhecida da África do Sul na mediação de conflitos 

                                                           
150 Entrevista com Francis Kornegay, realizada pelo autor no dia 10/06/2015, em Joanesburgo. 
151 Tradução nossa do original: "The three presidential leaders of South Africa – Nelson 
Mandela, Thabo Mbeki and Jacob Zuma, have dealt with various conflict situations on the 
African continent...In their handling of these conflicts they were influenced by their own 
experiences during the Convention for a Democratic South Africa (CODESA)". 
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africanos: "...em qualquer lugar que ocorra uma crise na África, o telefone toca 

em Pretória"152. O modelo de mediação sul-africano envolve: 

um governo de unidade nacional de base ampla envolvendo as partes 
em conflito; medidas de construção de confiança e reforma das forças 
de segurança; provisões para abordar questões de justiça; e um 
calendário para a elaboração de uma nova constituição permanente e 
a realização de eleições democráticas153. 

 

Deve-se destacar também o papel ativo da política externa sul-africana 

nos esforços de reconstrução pós-conflito e construção da paz (peacebuilding), 

e, nesse sentido, o legado da justiça transicional e da Comissão da Verdade e 

Reconciliação na África do Sul, com ativa participação de atores governamentais 

e não-governamentais, também se projeta na política externa. O modelo sul-

africano transformou-se em referência mundial e inspirou diversos outros 

processos de transição, como em Serra Leoa e Marrocos (SOUTHALL, 2006, 

p.18-19).  

Um outro importante motivo de críticas ao papel desempenhado pela 

África do Sul é a intensa participação da indústria armamentista do país nos 

conflitos africanos. Esse fato expõe a liderança regional do país a contradições 

e questionamentos sobre suas intenções na mediação de crises e reconstrução 

pós-conflito. Naidu denuncia que a indústria de armas tem o apoio 

governamental para abastecer conflitos em países e desenvolvimento e, 

simultaneamente, ajudar em esforços pós-conflito, como na desminagem 

(NAIDU apud SOUTHALL, 2006, p.22). 

A natureza da transição política e seu legado também se constata na 

ampla presença da África do Sul em operações de paz no continente africano, 

pois é um dos países que mais contribuiu para as operações de paz na ONU no 

século XXI154. O comprometimento do país em operações de paz ganhou 

                                                           
152 Entrevista com Anthony Van Niewkerk, realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand no dia 20/05/2015. Tradução nossa do original: “whenever there´s a crisis 
somewhere in Africa the phone rings in Pretoria”. 
153 Tradução nossa do original: "a broad-based national unity government involving the warring 
parties; confidence-building measures and the reform of security forces; provisions to address 
justice issues; and a timetable for the drafting of a new permanent constitution and the holding 
of democratic elections". 
154 Informação do site: http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-
south-africa/. Acessado no dia 22/12/2017. 

http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-south-africa/
http://www.providingforpeacekeeping.org/2014/04/03/contributor-profile-south-africa/
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propulsão com o governo de Thabo Mbeki, após a publicação do Livro Branco 

sobre a Participação Sul-Africana em Missões de Paz Internacionais, em 1999, 

com ênfase na "construção da paz" e reconstrução pós-conflito (SCHOEMAN, 

2013).  

As forças sul-africanas já serviram em 14 operações de paz, incluindo sete 

missões da ONU. As contribuições anuais da África do Sul atingiram um patamar 

regular a partir dos anos 2000, como representado no gráfico abaixo: 

 

Gráfico 1.  

 
 

Como vimos, a participação da África do Sul ganhou expressividade a 

partir das negociações que levaram à paz na República Democrática do Congo. 

No Acordo de Pretória, de 2002, a África do Sul se comprometeu a contribuir 

para a MONUC (que veio a ser MONUSCO). Depois, a participação na Operação 

de Paz das Nações Unidas no Burundi (ONUB) e na Missão das Nações Unidas 
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e da União Africana em Darfur (UNAMID) incrementa as contribuições sul-

africanas. 

A África do Sul tinha, em dezembro de 2015, uma contribuição total de 

2179 pessoas155 divididas entre soldados, observadores e policiais em três 

missões, todas localizadas no continente africano, mais especificamente na 

região dos Grandes Lagos (Congo, Darfur e Sudão do Sul). Deste total, 341 eram 

mulheres. Na MONUSCO156, eram 1333 sul-africanos; na UNAMID, 817; e, na 

UNMISS157, 23. A curva de participação diminuiu consideravelmente com a 

decisão de Jacob Zuma retirar as tropas sul-africanas de Darfur, no Sudão, em 

2016. O contexto de crise econômica sul-africana e os problemas na missão de 

paz no campo são alguns fatores apontados para a decisão sul-africana158. 

O escopo da participação da África do Sul demonstra que o país 

deliberadamente escolhe missões africanas para se envolver, de acordo com as 

prioridades de sua agenda de política externa. A África do Sul foca em fortalecer 

as capacidades da UA em promover a paz e segurança no continente, como 

aponta a criação da African Standby Force (ASF). O papel de liderança sul-

africano no Conselho de Paz e Segurança da União Africana comprova o 

comprometimento do país, assim como a participação como membro não-

permanente do Conselho de Segurança da ONU, particularmente no segundo 

mandato (2011-12), em que promoveu esforços para a atuação conjunta entre a 

UA e o Conselho de Segurança em missões de paz, como em Darfur com a 

UNAMID159. O foco na África não significa, no entanto, limitação das ambições 

do país, pois a África do Sul persegue seu objetivo de ser um global player, 

especialmente usando a agenda africana (SCHOEMAN, 2013, p.13). 

Um relatório do Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) 

resume as características que corroboram o papel da África do Sul como um 

African peacemaker: 

                                                           
155 Fonte: http://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors. Acessado no dia 
26/12/2017. 
156 Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo. 
157 Missão das Nações Unidas no Sudão do Sul. 
158 Ver: http://www.politicsweb.co.za/opinion/south-africas-withdrawal-from-darfur. Acessado em 
26/12/2017. 
159 Fonte: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/. Acessado no dia 22/12/2017. 

http://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors
http://www.politicsweb.co.za/opinion/south-africas-withdrawal-from-darfur
http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/
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Este relatório mostra que a África do Sul tem desempenhado e 
continua a desempenhar um papel importante na resolução de conflitos 
e no estabelecimento da paz no continente Africano [...] no entanto, a 
África do Sul não está agindo por conta própria; é apoiada e opera 
dentro dos parâmetros da SADC e da UA. [...] O status do país como 
uma potência emergente, sua economia relativamente forte, sua 
tecnologia e know-how, sua experiência passada de uma transição 
pacífica do apartheid para a democracia e, ligado a estes últimos, o 
respeito e a alta estima como a África do Sul é vista por outros países 
africanos, particularmente no que se refere ao legado de Mandela, são 
características que potencializam a África do Sul para desempenhar o 
papel de peacemaker continental. É, portanto, principalmente por 
causa de sua própria história e autoridade moral que a África do Sul é 
percebida como possuidora de experiência crucial para contribuir para 
a reconciliação nacional, construção de instituições e desenvolvimento 
econômico de outros países africanos em conflito (TONHEIM; SWART, 
2015, p.5)160. 

 

O país dedica recursos a sua diplomacia da paz e participa de operações 

de paz, com sólido acompanhamento da evolução dos processos de negociação 

entre as partes em conflito161. A África do Sul está constantemente envolvida em 

zonas de guerra no continente africano, e a capacitação do atores e abertura 

para o diálogo entre as partes é uma estratégia diferencial162. O legado da 

transição negociada da África do Sul se expressa, portanto, com o papel do país 

como mediador de crises regionais e ativa participação em operações de paz. 

Esse papel é revestido pela narrativa do pan-africanismo, que ganha mais 

robustez institucional a partir de Thabo Mbeki. Segundo Kornegay, essa é forma 

como a PEDH da África do Sul deve ser analisada: a prática diplomática consiste 

em promover negociações para a resolução de conflitos africanos, pois o país 

                                                           
160 Tradução nossa do original: " This report shows that SA has played and still plays an 
important role within conflict resolution and peacemaking on the African continent [...] However, 
South Africa is not acting on its own; it is supported by and operating within the parameters of 
the SADC and the AU [...]The country’s status as an emerging power, its relatively strong 
economy, its technology and know-how, its past experience of a peaceful transition from 
apartheid to democracy, and, linked to the latter, the respect and high esteem in which SA is 
held by other African countries, particularly with regard to the Mandela legacy, are all 
characteristics that equip SA to play the role of a continental peacemaker. It is therefore mainly 
because of its own history and moral authority that SA is perceived as having the 
crucialexperience to contribute to national reconciliation, state- and institution-building and 
economic development of other conflict-ridden African countries". 
161 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari, realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 
162 Entrevista com Sipho Mantula concedida ao autor na University of South Africa no dia 
18/03/2015. 
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desempenha um papel-chave na promoção de direitos humanos dentro do 

contexto de mediação de conflitos, mesmo no fracasso do Zimbábue163. 

Ao mesmo tempo, a crença da África do Sul como um país que se 

posicionaria como arauto dos direitos humanos no mundo e, particularmente, na 

África, se colocado sob uma perspectiva legalística e no plano filosófico liberal 

dos direitos humanos, cria diversos pontos de atrito com o papel de mediador 

em crises.  

De uma forma geral, em situações de conflito iminente e até guerra civil, 

a linguagem de condenação e punições que predomina no funcionamento do 

regime internacional dos direitos humanos pode ser contraprodutiva para que as 

negociações entre as partes em conflito sejam viabilizadas. Os criticados votos 

em organismos multilaterais podem ser entendidos também nessa perspectiva 

da crença do diálogo como estratégia para solucionar as crises, o que não 

significa que eles não apresentam inconsistências e falta de transparência. O 

mais latente tensionamento entre a demanda do internacionalismo dos direitos 

humanos e o papel como mediador de crises é a crise do Zimbábue, 

principalmente pela postura conciliatória que a África do Sul adotou com um 

regime responsável por graves violações de direitos humanos. A escolha sul-

africana, em última instância, reflete a noção de que paz é mais importante e 

precede a justiça, um grande dilema moral (MITI, 2012, p.40).  

Os mitos de origem da política externa da África do Sul pós-apartheid 

potencializam críticas sobre a atuação do país no campo dos direitos humanos, 

e demonstram o desafio de buscar uma "boa cidadania internacional". Para 

reverter a imagem de um país que abandonou o legado de Mandela na luta dos 

direitos humanos, a África do Sul tem que revisar o seu padrão de votos no 

regime internacional, que não é transparente. Será uma postura revisionista, que 

contesta a legitimidade das instituições internacionais e acredita que a 

construção dos direitos humanos se dá pelo diálogo e não pela linguagem da 

condenação? Será alinhada com as demandas de ONGs, como a HRW e a AI, 

que cobram uma atuação liberal e idealista, sem vinculações geopolíticas, e que 

se define apenas pela apreciação do caso e não pela identidade dos Estados? 

                                                           
163 Entrevista com Francis Kornegay, realizada pelo autor no dia 10/06/2015, em Joanesburgo. 
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A primeira linha poderia ser interpretada como a opção por uma ética da 

responsabilidade, que se direciona para a moral da região e para a localização 

geopolítica do país na ordem internacional, com a ênfase no discurso do Sul. A 

segunda seria a ética da convicção, uma política externa idealista que se baseia 

na pura apreciação dos fatos que envolvem violações de direitos humanos, o 

que poderia ser definida como uma “idea-driven foreign policy” (GELDENHUYS, 

2008).  

Independentemente do seu perfil, se a percepção geral for de que a África 

do Sul reproduz a politização e seletividade, padrão no comportamento das 

potências ocidentais no regime internacional de direitos humanos, o seu discurso 

do Sul Geopolítico é esvaziado. Regionalmente isso cria dificuldades para a 

política externa sul-africana, já que a perspectiva do Sul no país está 

intimamente associada ao Pan-africanismo. A afirmação do país como potência 

regional passa, necessariamente, pela estratégia pan-africana e, por isso, 

indiretamente pela transparência quanto a esses padrões de política externa no 

campo dos direitos humanos. Esses padrões não são excludentes, mas podem 

apontar para direções contrárias em questões sensíveis, como no caso da 

“diplomacia silenciosa” para o Zimbábue ou os votos no CDH e no CSNU.  

 Esse é um ponto crucial para a liderança regional da África do Sul, que 

lida constantemente com a sombra do apartheid e estimula desconfiança quanto 

às iniciativas sul-africanas nas zonas de guerra do continente. Flemes explica 

esses desafios regionais: 

Embora o governo sul-africano esteja pronto para pagar os custos da 
hegemonia cooperativa (como a capacitação de instituições regionais 
e de manutenção da paz), a aceitação regional da liderança da África 
do Sul é limitada pelo seu legado histórico. Além disso, a política 
externa de Pretória baseia-se em recursos ideacionais, como a sua 
reputação como defensor da democracia e dos direitos humanos e a 
legitimidade derivada do seu comportamento paradigmático como um 
"bom cidadão global (FLEMES, 2007, p.1)164. 

 

                                                           
164 Tradução nossa do original: "But although the South African government is ready to pay the 
costs of cooperative hegemony (such as capacity building for regional institutions and 
peacekeeping), the regional acceptance of South Africa’s leadership is constrained by its 
historical legacy. Additionally, Pretoria’s foreign policy is based on ideational resources such as 
its reputation as an advocate of democracy and human rights and the legitimacy derived from 
its paradigmatic behaviour as a ‘good global citizen’."  
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A perspectiva dos direitos humanos no âmbito regional deve ser analisada 

também em sua dimensão institucional do sistema africano, o que permite novas 

evidências importantes para a análise da PEDH da África do Sul. 

4.3.3. O sistema regional de direitos humanos 

 

A formação do sistema africano de direitos humanos ocorreu no âmbito 

da Organização da Unidade Africana (atual União Africana), principalmente com 

a Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos Povos165, aprovada em 1981 e 

em vigor desde 1986166. A Carta Africana é o principal instrumento normativo 

para proteção dos direitos humanos no continente, e suas provisões 

substantivas estão alinhadas com as de outros instrumentos regionais e 

internacionais, como a Carta Americana, a Convenção Europeia e os Pactos de 

Direitos Civis e Políticos e de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais.  

Conhecida também como Carta de Banjul, a Carta Africana enfatiza 

características da cultura e da formação histórica africana, em três aspectos:  

a consagração dos valores tribais como corolário do espírito da Carta; 
a disposição singular não só de direitos, mas também de deveres dos 
indivíduos africanos para com seus grupos familiares e, finalmente, a 
afirmação conceitual dos direitos dos povos como direitos humanos, 
em especial aqueles concernentes ao direito à independência, à 
autodeterminação e à autonomia dos Estados africanos. A Carta 
inaugura, ainda, um marcante avanço legislativo no tocante ao 
tratamento normativo dos direitos humanos. De forma inédita, elenca, 
conjuntamente no rol dos direitos protegidos, tanto os direitos civis e 
políticos como também os direitos econômicos, sociais e culturais.  
(BRANT; BARROS; PEREIRA, pp.6917-18). 

 

O histórico do colonialismo e o respeito às tradições culturais trouxeram 

elementos contextuais que diferenciam a Carta Africana em relação a 

documentos congêneres de outras regiões do mundo. Daí o reconhecimento dos 

direitos dos povos abre a leitura de uma perspectiva que destoa do 

individualismo predominante na DUDH, por exemplo (HEYNS; KILLANDER, 

2006, p.518). Esse é um processo institucional que remete a uma conjuntura 

                                                           
165 A Carta pode ser acessada em: 
http://www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf 
166 A apresentação sistema africano de direitos humanos não incorre em uma exaustiva análise 
sobre a história e a evolução institucional. Para análise da história do Sistema africano de 
direitos humanos, ver: CANÇADO TRINDADE (2003); PIOVESAN (2012); e HEYNS; 
KILLANDER (2006). 
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histórica do "processo de libertação da África, a luta por independência e 

dignidade dos povos africanos, o combate ao colonialismo e neocolonialismo, a 

erradicação do apartheid, do sionismo e de todas as formas de discriminação” 

(PIOVESAN, 2012, p.191). 

Quanto aos mecanismos de monitoramento de violações de direitos 

humanos, o artigo 30 da Carta determinou a criação da Comissão sobre o Direito 

das Pessoas e dos Povos, dentro do guarda-chuva institucional da OUA, com a 

missão de supervisionar e interpretar a Carta. A comissão foi criada em 1987 e 

hoje funciona em Banjul, Gâmbia. Ela é formada por 11 membros reconhecidos 

pela alta capacidade e notório saber em matéria de direitos humanos167. A 

Comissão Africana é responsável por exercer diversas funções nas áreas de 

promoção dos Direitos Humanos, entre elas: analisar relatórios periódicos 

apresentados pelos Estados e discutir e averiguar violações de Direitos 

Humanos. 

A Comissão Africana foi ratificada pela África do Sul em 1996. O país está 

em dia com os relatórios periódicos que todo Estados-parte se compromete a 

enviar para a Comissão de dois em dois anos. Porém, na prática, o relatório 

adotado em 2016 foi apenas o segundo, pois incluiu todo o período de 2002 a 

2013, combinando o todos os relatórios que deveriam ter sido elaborados a cada 

dois anos168.  

O caráter não obrigatório das decisões da comissão é um elemento a se 

destacar. As violações de direitos humanos podem ser comunicadas para a 

Comissão e, se forem cumpridos os critérios de admissibilidade, podem ser 

fiscalizadas por um relator para uma resolução amigável. Por fim, a Comissão 

pode fazer suas recomendações ao Estado. Porém, as decisões da Comissão 

não têm força jurídica vinculante e diminui o engajamento por parte dos Estados. 

Tal realidade institucional estimulou o debate sobre a criação de um órgão 

jurisdicional no sistema africano de direitos humanos. O resultado foi o protocolo 

à Carta adotado em 1998, que determinou a criação da Corte Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos. O protocolo entrou em vigor em 25 de janeiro de 

                                                           
167 Fonte: http://www.achpr.org/instruments/achpr/. Acesso no dia 21/11/2017. 
168 Disponível em:: http://www.achpr.org/states/south-africa/reports/2nd-2003-2014/. Acesso no 
dia 28/11/2017. 

http://www.achpr.org/instruments/achpr/
http://www.achpr.org/states/south-africa/reports/2nd-2003-2014/
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2005. As atividades da Corte foram iniciadas em 2006, porém até 2008 apenas 

para questões operacionais e administrativas. A Corte Africana tem como 

objetivo analisar casos de denúncias e violações de direitos humanos na África, 

e possui competência contenciosa e consultiva. Segundo Piovesan: 

A criação da Corte Africana, como órgão jurisdicional supranacional 
[visa] aprimorar e fortalecer os mecanismos de proteção dos direitos 
previstos na Carta, uma vez que a Comissão tem sido vista mais como 
órgão de promoção, mediação e reconciliação e, no máximo, como 
órgão “quase judicial" (PIOVESAN, 2012, p.200). 

 
 

No que tange à competência contenciosa da Corte Africana, o artigo 5º do 

Protocolo estabelece que poderão ser peticionários: a Comissão; o Estado parte 

que tenha apresentado reclamação para a Comissão; o Estado parte em face de 

quem a reclamação foi apresentada; o Estado parte cujo cidadão tenha sido 

vítima de violação de direitos humanos; e as organizações intergovernamentais 

africanas. Entretanto, o Protocolo faz a ressalva de que demandas elaboradas 

diretamente por indivíduos e por ONGs só poderão ser aceitas pela Corte 

Africana se o Estado-parte contra quem a petição foi elaborada tenha aceitado 

a jurisdição da Corte para tal fim através da declaração facultativa prevista no 

artigo 34 (6) (MORAIS, 2015). 

O primeiro julgamento da Corte foi em 2009 e até agosto de 2017 apenas 

32 julgamentos foram finalizados, de um total de 147169. Dos 54 membros da UA, 

30 assinaram o protocolo para adesão à Corte Africana e, até julho de 2017, 

apenas 8 destes Estados170 depositaram a declaração do artigo 34(6) que 

reconhece a jurisdição da Corte Africana para aceitar casos de indivíduos e 

ONGs. Portanto, a Corte ainda tem um funcionamento muito precário e com 

adesão muito baixa dos Estados, principalmente quanto ao acesso de indivíduos 

e ONGs.  

                                                           
169http://pt.african-court.org/index.php/12-homepage1/1-welcome-to-the-african-court. Acessado 
no dia 26/12/2017. 
170 Os 8 estados são: Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gana, Mali, Malauí, Tanzânia e 
Tunísia. Os 30 Estados que ratificaram o protocolo são: África do Sul, Argélia, Benin, Burkina 
Faso, Burundi, Camerões, Chade, Costa do Marfim, Comoros, República Democrática do 
Congo, Gabão, Gâmbia, Gana, Quênia, Libia, Lesoto, Mali, Malauí, Moçambique, Mauritânia, 
Ilhas Maurício, Nigéria, Niger, Ruanda, República Árabe Saharauí Democrática, Senegal, 
Tanzânia, Togo, Tunisiaand Uganda." 

http://pt.african-court.org/index.php/12-homepage1/1-welcome-to-the-african-court
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A África do Sul assinou o protocolo da Corte Africana e aceitou todos os 

instrumentos171, porém não fez declaração do artigo 34(6) para acesso direto de 

indivíduos e ONGs à corte. A não aceitação do artigo resulta praticamente no 

impedimento da corte julgar casos sobre os países que não assinam o artigo de 

34(6). O único caso sobre violações de direitos humanos pela África do Sul foi 

levado por indivíduos e foi arquivado justamente porque a corte não reconheceu 

a sua jurisdição172.  

Dessa forma, o envolvimento da África do Sul com o regime regional de 

direitos humanos tem uma limitação quando à judicialização, visto que o único 

instrumento que permite algum tipo de fiscalização são os relatórios, que não 

criam nenhuma consequência jurídica, embora não sejam desprezíveis seus 

efeitos políticos e possibilidades de advocacy173. O atraso na entrega dos 

relatórios que deveriam ocorrer a cada dois anos é outro problema que aponta 

para a falta de comprometimento dos Estados com o sistema.  

A possibilidade de judicialização fica restrita às demandas interestatais, 

isto é, quando o Estado pode atuar diretamente contra outro Estado que 

possivelmente violou algum dispositivo da Carta de Banjul. Isso pode ocorrer por 

meio de uma comunicação à comissão e por uma demanda à corte - algo que 

nunca ocorreu e relação à África do Sul. 

4.4. A política externa sul-africana de direitos humanos no nível 

doméstico 

 

A diplomacia pública incentiva a transparência nas motivações dos 

posicionamentos do país e o diálogo com a sociedade; nesse sentido, é um 

caminho para que esses paradoxos não sirvam como fonte de contestação à 

legitimidade da política externa. Um imperativo para isso é aperfeiçoar os 

mecanismos domésticos de participação política, promovendo a democratização 

                                                           
171http://www.achpr.org/pt/instruments/. Acessado no dia 02/12/2017. 
172 Para ver sentença, acesse: http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-
details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-
republic-of-south-africa-details. Acesso no dia 29/11/2017. 
173 Ver: IJRC, Advocacy before the African Human Rights System; A Manual for Attorneys and 
Advocates, 2017. Disponível em: http://www.ijrcenter.org/wp-content/uploads/2017/11/2.-
African-Human-Rights-System-Manual.pdf. Acesso no dia 26/12/2017. 

http://www.achpr.org/pt/instruments/
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
http://www.ijrcenter.org/wp-content/uploads/2017/11/2.-African-Human-Rights-System-Manual.pdf
http://www.ijrcenter.org/wp-content/uploads/2017/11/2.-African-Human-Rights-System-Manual.pdf
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do processo de formulação da política externa. A desconstrução dos mitos de 

origem da política externa exige a eficácia de uma diplomacia pública que 

problematize qual é o verdadeiro legado do processo de democratização da 

África do Sul para o projeto de inserção internacional do país. 

A publicação do Livro Branco da Política Externa174 em 2011 foi um passo 

importante para este desafio. O documento enfatiza a necessidade estratégica 

do país aprofundar sua participação em operações de paz, resolução de conflitos 

e reconstrução, mas, salvo menções genéricas sobre os valores da política 

externa do Ubuntu, não há previsão de uma diplomacia vocal contra as violações 

de direitos humanos no mundo. O documento prioriza, portanto, o papel sul-

africano como mediador de conflitos regionais e omite a diplomacia de votos e 

sanções a países que violam os direitos humanos.    

A diplomacia sul-africana recebe críticas por ter se prontificado a exercer 

um papel que não pode desempenhar. Muitos especialistas consideram que a 

política externa da África do Sul abandonou a centralidade dos direitos humanos, 

enfatizada por Mandela como o primeiro pilar da diplomacia pós-apartheid, em 

detrimento dos interesses materiais175. Por outro lado, existem interpretações 

distintas sobre a aplicação dos direitos humanos na política externa, 

principalmente quando se leva em conta o uso político dos direitos humanos 

pelos Estados. Como foi demonstrado, nos organismos internacionais ainda 

persiste muita seletividade e padrões duplos para julgar os “humanos mais 

humanos” e as violações que merecem ser denunciadas.  Abordar a política 

externa sob um prisma das questões domésticas propicia novos rendimentos 

analíticos.  

Esse exercício analítico se dá a partir da identificação dos atores e 

agendas que participam e influenciam a formulação da política externa. As 

tensões inerentes às relações entre soberania e direitos humanos melhor se 

resolvem no âmbito doméstico dos Estados e de suas institucionalidades, que 

será tratado nesta seção sobre o nível doméstico da PEDH. Para isso, é 

                                                           
174O Livro Branco está disponível em: 
http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/foreignpolicy_0.pdf. Acessado no dia 26/12/2017. 
175 Entrevista com Suzanne Graham realizada pelo autor na Universidade de Joanesburgo, no 
dia 09/02/2015. 

http://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/foreignpolicy_0.pdf
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importante na subseção seguinte a descrição do quadro institucional do 

processo de formulação da política externa sul-africana. 

4.4.1. As instituições atuantes na política externa 

 

A Constituição da África do Sul176 é mundialmente celebrada como um 

dos documentos constitucionais mais progressistas já elaborados, com ampla 

previsão de participação política e garantia dos direitos civis. A experiência sul-

africana foi mais amplamente discutida e documentada do que qualquer outro 

processo de elaboração constitucional da história. Os debates foram inclusivos, 

pois os esforços de divulgação e estímulo à participação popular levaram grande 

parte da população a participar dos debates. O capítulo 9 da carta magna sul-

africana determina a criação de instituições que objetivam a garantia da 

democracia constitucional. Essas instituições são: a) O Protetor Público; b) A 

Comissão de Direitos Humanos; c) A Comissão para a Promoção e Proteção dos 

Direitos de Comunidades Culturais, Religiosas e Linguísticas; d) A Comissão 

para a Igualdade de Gênero; e) o Auditor-Geral; f) a Comissão Eleitoral. Essas 

instituições são independentes e devem ser protegidas pelo Estado. As 

instituições do capítulo 9 são sempre lembradas como um fator diferencial da 

África do Sul para a garantia dos direitos humanos, o que confirma a ideia de um 

'right-based' country, como explica Frank Chikane177. 

A Constituição foi finalizada em 1996 e gerou consequências abrangentes 

para o parlamento e para o processo político (VAN WYK, 2010, p. 21). A nova 

constituição também inaugurou o National Council of Provinces (NCP), que 

substituiu o Senado - o que deu mais influência às províncias no processo 

político.  Uma variedade de participantes políticos (indivíduos, instituições e 

organizações) e colaboração com comunidades políticas e redes estão 

envolvidas no processo político. 

O ano de 1994 foi a ano 1 do calendário da Nova África do Sul, com o 

governo da unidade nacional (GNU) que ascendeu ao poder com uma ampla 

coalizão que incluía os 3 partidos mais votados nas eleições: O CNA, O Inkatha 

                                                           
176 A Constituição está disponível em: https://www.gov.za/documents/constitution-republic-
south-africa-1996-schedule-3-election-procedures#6. Acesso no dia 23/01/2018. 
177 Entrevista realizada pelo autor no dia 08/06/2015, em Midrand, Joanesburgo. 

https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-schedule-3-election-procedures#6
https://www.gov.za/documents/constitution-republic-south-africa-1996-schedule-3-election-procedures#6
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Freedom Party (IFP) e o Partido Nacional (NP), que governou o país durante o 

apartheid. O GNU era uma previsão da Constituição provisória de 1993. O 

governo, com ampla maioria parlamentar, conseguiu implementar suas medidas 

políticas. A incorporação dos antigos bantustões (homelands) foi um dos 

principais desafios para a criação da burocracia estatal e impactou fortemente o 

processo de formulação da política externa. A saída do Partido Nacional do 

governo da unidade nacional, em junho de 1996, tornou mais tenso o processo 

político sul-africano. O Partido Nacional decidiu ser oposição após promulgada 

a nova carta constitucional178. 

Primordial para entender o processo político na África do Sul é a aliança 

tripartite entre o CNA, o SACP e o Congress of South African Trade Unions 

(COSATU), uma participação política não oficial construída pelo passado comum 

de luta contra o apartheid. A construção da aliança foi fundamental para o 

processo de elaboração do RDP, programa econômico que foi a pedra angular 

da campanha do CNA em 1994, e depois foi substituído pelo GEAR. Depois de 

1994, apesar de sua aliança com o partido da situação, a COSATU e o SACP 

defenderam suas visões de política externa distintas do CNA (SIKO, 2014, p.6), 

principalmente em relação às políticas defendidas por Thabo Mbeki sobre o 

Zimbábue. Segundo Bongani Masuku, Secretário de Relações Internacionais da 

COSATU, a aliança não impede que a associação critique as políticas do 

governo, pública ou internamente, dependendo da relevância do assunto179. 

No poder executivo, as instituições envolvidas no processo político sul-

africano são os 27 Departamentos do governo (equivalentes a Ministérios); o 

Gabinete, composto pelo Presidente, o Deputy-Minister (equivalente ao Vice-

Presidente) e todos os 27 ministros. O Gabinete é o mais importante órgão de 

formulação e implementação política, e deve aprovar basicamente tudo. Os 

ministérios mais atuantes em matéria de política externa, além do DIRCO, são: 

Comércio e Indústria; Finanças; Defesa; Polícia; Home Affairs; Saúde; 

Inteligência; e Transportes. No plano subnacional, o país tem os seus Provincial 

                                                           
178 Fonte: https://www.deseretnews.com/article/488324/NATIONAL-PARTY-PULLS-OUT-OF-
MANDELAS-GOVERNMENT.html. Acessado no dia 21/12/2017. 
179 Entrevista conduzida pelo autor na COSATU House, em Joanesburgo, dia 12 de março de 
2015. 

https://www.deseretnews.com/article/488324/NATIONAL-PARTY-PULLS-OUT-OF-MANDELAS-GOVERNMENT.html
https://www.deseretnews.com/article/488324/NATIONAL-PARTY-PULLS-OUT-OF-MANDELAS-GOVERNMENT.html
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government departments, para as 9 províncias da África do Sul, e os local 

government departments. Os governos subnacionais (províncias e governos 

locais) têm apenas um papel em política externa, segundo seção 231 da 

Constituição, relacionado à ratificação de tratados via o NCP. Vale ressaltar que 

das 9 províncias da África do Sul, 7 fazem fronteira com outros países. 

No poder legislativo, o parlamento é composto pela Assembleia Nacional, 

com 400 cadeiras, e o NCP, com 90 cadeiras. Os comitês parlamentares servem 

como instituições de vigilância em temáticas específicas. O parlamento tem uma 

atuação limitada. Ele aprova orçamento, aprecia tratados e avalia documentos 

políticos. Tem, porém, papel primordial na comunicação entre o público e o 

governo. Os comitês parlamentares permitem a participação de indivíduos ou 

grupos de interesse, e, no caso da política externa, destaca-se o Portfolio 

Committee on International and Cooperation (PCIRCO). Todos os encontros são 

abertos ao público; todos os membros de ambas as Casas podem participar, 

mas o voto é restrito a indicações dos partidos.  

O judiciário tem um papel limitado em matéria de política externa, muito 

embora em casos como a crise envolvendo o presidente sudanês Omar Al Bashir 

ou a passagem de armas chinesas pelo território sul-africano com destino ao 

Zimbábue, a atuação do poder judiciário tem implicações para a política 

externa180. Esses casos serão analisados adiante. Importante ressaltar que a 

Constitução criou a Corte Constitucional, a mais alta corte do país, cuja função 

precípua é a defesa da carta magna. 

A política externa sul-africana segue um processo decisório fiel ao modelo 

ocidental clássico, pois o presidente da República e o chanceler são as figuras 

mais importantes. A forte centralidade do presidente na formulação da política 

externa é uma característica da política externa sul-africana que, por vezes, 

dificulta a participação da sociedade civil, tornando-se um empecilho para a 

democratização da política externa (LANDSBERG & WYK, 2012, p. 279).  Ainda 

assim, esses atores devem dialogar com outros atores estatais – ministérios, 

parlamento, governos provinciais e locais - e não-estatais - academia, 

                                                           
180 Para uma análise sobre a participação do judiciário em questões de política externa na 
África do Sul, ver FRTIZ (2014). 
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comunidade empresarial, sindicatos e sociedade civil. Para isso, o governo 

estabeleceu o Policy Coordination and Advisory Unit, localizado na Presidência, 

para coordenar as relações internacionais e políticas comerciais do governo. 

A Seção 56 da Constituição (ato 108) regula a participação política, com 

a previsão de conferências nacionais, fóruns comunitários e requerimentos de 

pesquisas para ONGs e instituições privadas de pesquisa. Diversos think tanks 

e instituições de pesquisas participam de importantes decisões de política 

externa, provendo conhecimento e informações. O International Security Issues 

(ISS), por exemplo, desempenhou papel relevante em programas de 

desarmamento na África; o Centre for Conflict Resolution (CCR) atuou na 

mediação da crise no Burundi nos anos 1990; o African Centre for the 

Constructive Resolution of Disputes (ACCORD) foi ativo em crises no Sudão e 

no Congo; e o Institute for Global Dialogue (IGD) desempenhou papel relevante 

ao engajar atores da sociedade civil do Lesoto no diálogo construtivo após a 

intervenção militar sul-africana em 1998 (MASTERS, 2012, p.35). Alguns críticos 

apontam que os think tanks sul-africanos ainda são em geral fracos, 

principalmente por seguirem agendas vinculadas aos seus financiadores181. 

A proteção doméstica aos direitos humanos e a participação social foram 

difundidos pela Constituição. Destacam-se a criação da Comissão de Direitos 

Humanos e dos Parliamentary Portfolio Committees. O primeiro órgão tem o 

poder de monitorar o cumprimento dos direitos humanos, e os comitês 

parlamentares, como já mencionado, garantem o escrutínio de todos os atos 

legislativos e sua compatibilidade com a Constituição. Esse sistema permite 

ONGs e atores civis pressionarem o parlamento e se engajarem nos debates 

legislativos que envolvem política externa e direitos humanos (MALUWA, 2000, 

p.214-15). 

Feito esse retrato institucional do processo de tomada de decisão em 

matéria de política externa na África do Sul, na próxima seção analisamos a 

dimensão doméstica da política externa e o grau de democratização da política 

externa sul-africana, com o foco na temática dos direitos humanos. 

                                                           
181 Esse é uma opinião de Peter Vale, em resposta por email no dia 23/06/2016. 
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4.4.2. Democratização da política externa da África do Sul: avanços e limitações 

 

As consequências de se pensar a política externa como política pública é 

possibilitar a resolução do debate sobre o fluxo de informações no processo 

decisório. O sentido do “público” nas democracias contemporâneas deve ser 

ampliado, haja vista o esgarçamento das relações entre representantes e 

representados e a crítica sobre os déficits de participação e, por vezes, de 

transparência das políticas sociais. No campo específico da política externa, 

deve-se ressaltar que se trata de uma política pública sui generis, pois seus 

outputs se localizam em grande medida na esfera internacional. Ela é uma 

política que tem uma dimensão de política de Estado, que aborda os interesses 

nacionais. Ainda assim, ao contrário do defendido pela corrente realista das 

Relações Internacionais, ela não pode ser categoricamente separada da política 

doméstica. Existe, isso é indiscutível, uma dimensão doméstica da política 

externa, com jogos de poder, barganhas políticas, diversidade de opiniões sobre 

os interesses do país no exterior e luta por representatividade reverberada por 

polifonia de vozes de número crescente de atores, estatais e não-estatais, 

interessados em política externa.  Nesse sentido, é importante para o analista 

identificar os ciclos da política pública.  Segundo Ingram e Fiederlein (1988), 

esses ciclos são:  Agenda setting; formulação da política; legitimação (nessa 

abordagem institucionalista, as autoras se limitam à relação entre Executivo e 

Legislativo, e não exploram a dimensão dos atores não-estatais); 

Implementação. Nesse percurso, fica evidente que há disfuncionalidades, pois o 

campo da agência e dos atores é crivado por conflitos e, por mais que o poder 

Executivo detenha, como no caso sul-africano, a legitimidade de implementação, 

não tem a capacidade de implementar toda a agenda de política externa. Mas, 

em que medida a sociedade pode e logra participar do processo de formulação? 

Na transição democrática da África do Sul, grupos da sociedade civil 

estiveram no centro do processo de transformação e estavam relativamente 

mais preparados do que os departamentos do governo (LANDSBERG & WYK, 

2012, p. 34). O histórico de luta e amplitude da rede de ativismo transnacional 

contra o apartheid contribuiu para que se formasse na sociedade civil sul-

africana uma cultura de ativa participação e reivindicação de direitos políticos e 
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sociais, bem como participação nos processos de formulação da política externa. 

Um marco da abertura da política externa sul-africana foi o documento publicado 

pelo Department of Foreign Affairs182, denominado ‘South African Foreign Policy 

Discussion Document’, o qual convidou acadêmicos e sociedade civil para um 

fórum de debate sobre as metas de política externa do país (PERE, 2002, p.19). 

A vibrante sociedade civil sul-africana, com atuação ativa de igrejas, jovens, 

movimentos trabalhistas, organizações de direitos humanos, entre outros, 

pressiona o país para que este cumpra as expectativas de ser uma autoridade 

moral no mundo. O COSATU tem um papel ativo para que o governo pressione 

o respeito aos direitos humanos em países da região, como Nigéria, Zâmbia e 

Suazilândia (MALUWA, 2000, p. 213). A vigilância da sociedade civil sul-africana 

aprofunda o caráter público da política externa, com exigências por prestações 

de contas do governo e maior transparência nas decisões do país no cenário 

internacional. 

A formulação da política externa na África do Sul é um processo 

conduzido tradicionalmente pela elite, em geral em segredo e com nível de 

participação muito baixo. Porém, o governo de Jacob Zuma, diferentemente de 

Thabo Mbeki, tem forte ênfase na relação entre política externa e política 

doméstica. O DIRCO assumiu a importância de uma diplomacia pública que 

busca promover a política externa da África do Sul não apenas 

internacionalmente, mas também domesticamente. O ponto crítico é que na 

estratégia do DIRCO não parece que o público doméstico represente algo maior 

do que apenas uma audiência, como um potencial parceiro na formulação da 

política externa (SMITH & WESTHUIZEN, 2015).  

A publicação do Livro Branco da Política Externa, em 2011, é um outro 

dado que merece destaque em relação ao processo de democratização da 

política externa sul-africana. Ainda assim, diversas críticas surgiram em relação 

ao Livro Branco. Segundo Mzukisi Qobo: “Uma de suas deficiências 

fundamentais é a ausência de um sentido claro de liderança e propósito sobre o 

                                                           
182 O nome mudou para Department of International Relations and Cooperation (DIRCO), em 
2009. 
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lugar do país na África e no mundo”183. Qobo também critica o conceito de 

“Diplomacia do Ubuntu” por sua ausência de definição sobre o que significa em 

termos práticos na política externa sul-africana184. O ceticismo em relação ao 

tema é notável, tal como demonstrado por Anthony Van Niewkerk em 

entrevista185. Uma tentativa de responder às críticas foi a criação da Radio 

Ubuntu pelo DIRCO, em outubro de 2013, a primeira estação de rádio do 

governo via internet. Todavia, seu alcance é muito limitado, principalmente por 

se tratar de um meio de comunicação obsoleto e que depende da internet, em 

um país em que a maioria dos habitantes ainda não tem acesso à rede mundial. 

Isso demonstra que a diplomacia pública sul-africana tem limitações por ser 

definida por uma estratégia informacional unilateral, que não foca na 

interatividade e no diálogo (SMITH; WESTHUIZEN, 2015, p.25-26;32). 

O poder da ideia pode ser melhor trabalhado. O Ubuntu é uma filosofia 

que, aplicada à política externa, reproduz desafios similares à relação entre 

política externa e direitos humanos. Em relação às normas de direitos humanos, 

é imprescindível identificar o lugar de origem da construção das normas. Na 

geopolítica contemporânea, países do Sul l se engajam como co-construtores 

das normas e tentam relativizar os direitos humanos. O viés do regime 

internacional dos direitos humanos se evidencia quando se observa que os 

mecanismos de controle das violações são focados eminentemente nos 

indivíduos e não nas semânticas do coletivo. Segundo Sipho Mantula, elevar o 

Ubuntu para o nível internacional facilita a demonstração de como o globo é 

interconectado186. A filosofia do Ubuntu na África, e sua exportação para a 

“Diplomacia do Ubuntu” pelo DIRCO, é um claro indicador dessa disputa 

normativa que reflete as ascensões de novos polos do sistema internacional. Um 

dos elementos fundamentais da “Diplomacia do Ubuntu” é não utilizar a 

condenação, mas o diálogo que faça avançar as relações e criar um ambiente 

                                                           
183Fonte: http://mg.co.za/article/2011-08-29-south-africas-foreign-policy-stuck-in-the-doldrums. 
Acesso no dia 05/12/2017. Tradução nossa do original: "One of its fundamental shortcomings is 
an absence of a clear sense of leadership and purpose about the country’s place in Africa and 
the world". 
184Ver em: http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/south-africas-foreign-policy-objectives-
reviewing-the- white-paper.  
http://mg.co.za/article/2011-08-29-south-africas-foreign-policy-stuck-in-the-doldrums. 
Acesso no dia 12/12/2017. 
185 Entrevista realizada pelo autor, na University of Witwatersrand, no dia 20/15/2015. 
186 Entrevista concedida ao autor na University of South Africa no dia 18/03/2015. 

http://mg.co.za/article/2011-08-29-south-africas-foreign-policy-stuck-in-the-doldrums
http://mg.co.za/article/2011-08-29-south-africas-foreign-policy-stuck-in-the-doldrums
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de confiança entre os Estados.  Esse conceito, se for melhor apresentado pelo 

governo, pode contribuir para elucidar muitas das questões que foram aqui 

colocadas sobre a política externa de direitos humanos da África do Sul.  

A filosofia pan-africana e do Renascimento Africano recaptura a 

necessidade de confrontar o passado e construir a perspectiva de um 

humanismo, o que é pode ser correlacionado com o paradigma do Ubuntu, "eu 

sou porque você é" (ZONDI, 2015, p.100). O Ubuntu condiz com o caminho que 

a África do Sul aprendeu com transição pós-apartheid, que não foi definido pela 

imposição e condenação, mas pela reconciliação e o diálogo187. Uma diplomacia 

pública que sensibilize a comunidade sul-africana de política externa e a opinião 

pública sobre o Ubuntu aplicada à política externa pode explicar a posição 

contrária ou abstenção em votos que condenam violações de direitos humanos 

em países. Frank Chikane aborda o tema de forma interessante: o Ubuntu é a 

filosofia que reconhece no outro a sua própria humanidade; e, portanto, entende 

que a forma como trata o outro define como valoriza a sua própria humanidade. 

Torturar terroristas e condenar países adversários que violam direitos humanos 

é a forma dual como o Ocidente trabalha com a política externa de direitos 

humanos, e a África do Sul não pode ceder às pressões por forma dualística de 

se pensar e aplicar os direitos humanos188. Todavia, esse não é o caso quando 

se observam as sistemáticas condenações da África do Sul contra Israel, como 

aponta Karen Smith, reforçando argumento de Jordaan apresentado 

anteriormente nesta tese. Segundo Smith, o argumento de que outros países 

utilizam double standards não significa que você possa fazer o mesmo189. 

A criação de uma agência estatal, o Brand South Africa, cujo papel é 

difundir o conhecimento sobre a África do Sul no mundo, sinaliza a preocupação 

maior com a diplomacia pública; porém, demonstra a vinculação de duas 

estratégias cujos objetivos são distintos, quais sejam, marketing e diplomacia 

pública (SMITH; WESTHUIZEN, p.36). O Brand South Africa tem uma direção 

mercadológica e sua proposta é principalmente estimular o acesso para os 

                                                           
187 Entrevista com Sipho Mantula concedida ao autor na University of South Africa no dia 
18/03/2015. 
188 Entrevista com o Reverendo Frank Chikane concedida ao autor no dia 08/06/2015, em 
Joanesburgo. 
189 Entrevista realizada pelo autor na Universidade de Cape Town, no dia 17/02/2015. 
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produtos exportados pelo país. Não é, portanto, uma iniciativa que lida com os 

dilemas criados pela graduação sul-africana no cenário internacional. O mais 

importante para uma eficiente diplomacia pública que consiga discutir e 

apresentar saídas aos dilemas é transparência e boas práticas políticas, e, em 

relação a estes aspectos, a posição do país no campo dos direitos humanos 

estaria comprometendo sua reputação (SMITH; WESTHUIZEN, 2015, p.34). 

Em um fórum organizado pelo Policy Research and Analysis Unit (PRAU) 

do DIRCO, em conjunto com o think tank IGD, acadêmicos e diplomatas 

debateram as dificuldades da África do Sul satisfazer seus interesses nacionais 

e desenvolver uma política externa coerente com seu discurso. O tema do fórum, 

“Reconciling National Interests and Values: a Dilemma for South Africa’s Foreign 

Policy?”, expressa justamente a dificuldade que o país enfrenta para satisfazer 

as demandas criadas sobre sua atuação no campo dos direitos humanos, e 

sinaliza um esforço do governo em debatê-la. O Estado deve responder 

eficientemente a essas tensões, e uma estratégia para tal resposta é engajar a 

comunidade acadêmica, a sociedade civil, o empresariado e os sindicatos, entre 

outros atores, nos debates sobre a política externa. Na África do Sul, o PRAU é 

o principal mecanismo institucional do DIRCO para a elaboração de projetos que 

viabilizem a democratização da política externa. Essa unidade do DIRCO lidera, 

segundo declaração do Diretor da PRAU190, a retomada do projeto de criação do 

South African Council on International Affairs (SACOIR), que foi anunciado em 

2011. 

O conselho será composto por um total de 20 membros oriundos da 

academia, do empresariado, da sociedade civil e de sindicatos e sua estrutura 

funcional e orçamentária já foi definida191. A SACOIR vai operar dentro do 

guarda-chuva institucional da DIRCO, como um órgão de consulta. A previsão é 

que ocorram dois encontros plenários por ano, dois encontros de grupos de 

trabalho e também a organização de um simpósio para discutir questões-chave 

                                                           
190 Declaração no Comitê sobre Comércio e Relações Internacionais no âmbito do National 
Council of Provinces (equivalente ao Senado Federal do Brasil), no dia 18 de fevereiro de 2015 
na Cidade do Cabo, com presença do autor em audiência pública na Cidade do Cabo. 
191 Os membros do conselho terão contrato de 3 anos e serão remunerados de acordo com o 
Public Finance Management Act. O orçamento previsto para a SACOIR em 2015 figura no 
valor de 1.837.875,00 Rands Sul-africanos, aproximadamente US$ 130 mil na cotação de 30 
de outubro de 2017. 
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de política externa com interlocutores domésticos e externos, cujo nome será 

“The Johnny Makhatini Dialogue Forum”. Em 2016, ocorreu a sabatina do 

conselho em um encontro dos conselheiros com a chanceler, Maite Nkoana-

Mashabane192. O conselho elaborou, posteriormente, um documento com 

diversas críticas e sugestões sobre a inserção internacional sul-africana, o qual 

foi enviado para o PCIRCO, comitê do parlamento voltado pata temas de política 

externa. Criticou-se, por exemplo, as mensagens dúbias que a África do Sul 

emite ao sair do TPI e, ao mesmo tempo, defender um assento africano no 

Conselho de Segurança193. O conselho identifica, portanto, a dificuldade de a 

política externa sul-africana resolver o dilema da graduação que resulta do 

equilíbrio entre o pan-africanismo e a linguagem dos direitos humanos. 

O SACOIR pode se tornar uma caixa de reverberação da dimensão 

doméstica da política externa sul-africana, além de viabilizar a institucionalização 

do diálogo entre os agentes tradicionais e novas vozes atuantes na política 

externa. O fator que merece destaque é o entendimento pelo Ministério 

responsável pela formulação da política externa sul-africana de que os diversos 

setores atuantes no campo podem contribuir para o entendimento da diversidade 

de “interesses nacionais”.  Segundo o Diretor do PRAU, Andre Van de Venter194, 

essa foi uma iniciativa totalmente top-down, uma demanda originada do gabinete 

do Ministro. Não se trata de perda de agenda para a DIRCO, mas trata-se sim 

da busca do diálogo, tendo em vista as crescentes demandas por maior 

transparência na tomada de decisão. De uma forma geral, existe um ceticismo 

sobre a disposição política do governo em capacitar essa plataforma, embora 

este seja ainda um trabalho em progresso195. Se o governo irá escutar as 

opiniões da SACOIR ou não irá, essa é uma outra questão; o importante é que 

"alguma voz pública estará ligada àqueles que estão fazendo a política externa 

no mais alto nível ... (e) reforçar diálogos abertos e democráticos”196. 

                                                           
192 Ver: http://www.accord.org.za/news/sacoir-overview-presented-to-dirco/. Acessado no dia 
26/12/2017. 
193 Ver: http://allafrica.com/stories/201611170473.html. Acesso no dia 26/12/2017.  
194 Entrevista realizada pelo autor no DIRCO, no dia 09 de março de 2015. 
195 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 
196Segundo Peter Vale, que gentilmente respondeu questões sobre a SACOIR por email no dia 
23/06/2016. Vale é um dos membros do Conselho. Tradução nossa do original: "some public 

http://www.accord.org.za/news/sacoir-overview-presented-to-dirco/
http://allafrica.com/stories/201611170473.html
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O Livro Branco e o SACOIR são iniciativas genuínas que reforçam o 

caráter público da política externa, mas deve-se ressaltar que a ênfase nas 

relações econômicas coloca em cena diversos atores privados, cujos interesses 

são eminentemente econômicos e podem criar tensões público-privadas. A 

tendência no capitalismo contemporâneo é uma naturalização das práticas do 

espaço privado corporativo no espaço público. Por isso, cabe ao analista 

identificar o padrão e comportamento do empresariado em relação à 

internacionalização das empresas nacionais, bem como as capacidades do setor 

privado de competir internacionalmente. O governo Zuma reforçou a diplomacia 

econômica iniciada por Mbeki, e a internacionalização e acesso aos mercados 

(principalmente os africanos) mobilizam o setor empresarial de forma que isso 

impacta na política externa, especialmente no comércio exterior e cooperação 

para o desenvolvimento. A forte presença do empresariado cria algumas tensões 

que, no caso sul-africano, se evidenciam de forma latente quando temas de 

direitos humanos se defrontam com interesses econômicos. O caso mais 

emblemático que ilustra essas tensões público-privadas é a negação do visto 

para a visita do Dalai Lama ao país, em três ocasiões diferentes.  

Apesar de não apresentar justificativas deliberadas sobre a negação do 

visto em três ocasiões, por se tratar de um ato discricionário do Estado sul-

africano, a percepção internacional e doméstica sobre o fato foi de que a África 

do Sul evitou criar tensões com a China, seu maior parceiro econômico e país 

diretamente interessado em combater a causa política do Dalai Lama, qual seja, 

a emancipação do Tibete. Esse é um caso emblemático que justamente ilustra 

que, quando confrontados com seus interesses econômicos, a África do Sul pode 

colocar os direitos humanos em segundo plano. Além disso, aflora-se também a 

percepção de o país ter sua soberania relativizada pelo poderio econômico 

chinês. Em entrevista, Bongani Masuku, da COSATU, afirmou que a África do 

Sul não concorda com o pleito por independência do Tibete, porque “é um 

princípio: não apoiamos a fragmentação dos países... (mesmo assim) a China 

deve renegociar com o povo tibetano novos termos de engajamento e 

                                                           
voice will be linked to those who are making foreign policy at the very highest level...(and) 
enhance open and democratic conversations". 
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participação livre197”.  Todavia, seguindo a análise de Karen Smith (2012) sobre 

a percepção a respeito da negação do visto, indubitavelmente esses foram erros 

estratégicos da diplomacia sul-africana, pois a aceitação da visita do Dalai Lama 

aumentaria a percepção de um país defensor dos direitos humanos e também 

com posições soberanas independentes e, ao mesmo tempo, dificilmente essa 

visita afetaria as relações econômicas com a China. 

As violações de direitos humanos na África do Sul pós-apartheid são 

evidências da dificuldade de execução de um projeto ambicioso no que concerne 

aos direitos humanos e também geram crises de legitimidade sobre o papel do 

país como vanguarda desses valores. Haja vista a assimetria econômica da 

África do Sul em relação aos seus vizinhos na região austral da África, o fluxo 

migratório de trabalhadores em busca de oportunidades é significativo e os casos 

de xenofobia têm sido uma constante no cenário sociopolítico sul-africano. A 

onda de ataques xenofóbicos de maio de 2008, quando 62 imigrantes africanos 

foram mortos em várias cidades e 100.000 removidos, foi a mais violenta desde 

o apartheid. Em 2015, novos ataques contra imigrantes somalis, etíopes, 

zimbabuanos, nigerianos, moçambicanos, entre outros, mais uma vez ganharam 

destaque no noticiário. O conceito de "Diplomacia do Ubuntu" pode ser 

questionado na medida em que os episódios de xenofobia contra africanos não 

são resolvidos domesticamente, visto que se trata de uma filosofia africana. A 

xenofobia está impactando a agenda africana da África do Sul198. 

Ganhou repercussão internacional também o episódio de violência policial 

em agosto de 2012, quando 34 trabalhadores em greve foram brutalmente 

assassinados na mina de platina em Marikana199. A Comissão de Inquérito de 

Marikana encerrou suas audiências públicas em 14 de novembro de 2014, e 

acusou formalmente a polícia sul-africana, recomendando um inquérito 

exaustivo para apurar a responsabilidade criminal dos agentes envolvidos no 

                                                           
197 Entrevista realizada pelo autor na COSATU House, em Joanesburgo, no dia 12 de março de 
2015. Tradução nossa do original: "it’s a principle: we don´t support the fragmentation of 
countries (even though) China must renegotiate with the Tibetan people new terms of 
engagement and free participation." 
198 Entrevista com Alfredo Tjiurimo Hengari realizada pelo autor na Universidade de 
Witwatersrand, no dia 20/05/2015. 
199 Sobre o caso, ver: http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/09/sur-25-portugues-
michael-power-manson-gwanyanya.pdf. Acessado no dia 26/12/2017. 

http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/09/sur-25-portugues-michael-power-manson-gwanyanya.pdf
http://sur.conectas.org/wp-content/uploads/2017/09/sur-25-portugues-michael-power-manson-gwanyanya.pdf
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massacre, porém nenhum responsável foi punido cinco anos depois do 

massacre200. Esses casos ilustram a gravidade dos problemas relacionados à 

imigração, desemprego, condições precárias de trabalho e violência policial. 

Esses problemas são consequências do retrato social do país, principalmente o 

aumento da desigualdade (o país figura entre os piores índices GINI do mundo) 

e o desemprego (a taxa oficial é de 27%, mas a estimativa é de desemprego real 

variam entre 30% até mais de 40%201). 

Indiscutivelmente, o processo de formulação da política externa da África 

do Sul tem os mecanismos institucionais que permitem a participação de 

diversos atores. Uma mudança importante na política externa da Nova África do 

Sul foi o aumento significativo do diálogo formal entre o governo e atores de fora 

da formulação política. O Livro Branco, apesar de suas justas críticas, faz circular 

a informação sobre a política externa entre o público; os trabalhadores têm sua 

representação pela aliança tripartite; o empresariado formalizou interações 

regulares com o governo; acadêmicos, particularmente na arena da política 

externa, têm muito mais acesso aos tomadores de decisão do que tinham antes 

de 1994; o parlamento, através do sistema de comitês, tem uma voz formal no 

processo político; jornalistas, apesar da dificuldade de acesso, ainda têm suas 

redes com os tomadores de decisão. Todo esse ambiente se traduz na 

capacidade de influenciar em questões de política externa e pressionar o poder 

executivo. Todavia, esses mecanismos de participação raramente traduzem em 

influência de outros atores na formulação da política externa. John Siko explica 

que em diversas entrevistas que realizou em seu estudo, os entrevistados dos 

                                                           
200 “Em junho de 2015, a Comissão Farlam, que foi criada pelo governo sul-africano para 
analisar as circunstâncias dos assassinatos, recomendou uma investigação completa sob a 
direção do Procurador Geral, com o objetivo de verificar a responsabilidade criminal dos 
membros do SAPS envolvidos nos eventos na Marikana. Em dezembro de 2016, o presidente 
Jacob Zuma anunciou que seriam incriminados policiais de alto escalão, envolvidos nos 
assassinatos. Em março de 2017, o órgão de fiscalização policial da Diretoria Independente de 
Investigação da Polícia identificou 72 policiais a serem processados em relação ao papel 
desempenhado nos homicídios de Marikana. Os registros foram submetidos à Autoridade 
Nacional de Fiscalização em maio.” Fonte: https://anistia.org.br/noticias/africa-sul-cinco-anos-
depois-vitimas-de-marikana-ainda-esperam-por-justica/.  
201Ver: https://tradingeconomics.com/south-africa/unemployment-rate e 
https://businesstech.co.za/news/general/79373/the-real-employment-rate-in-sa/. Acesso no dia 
26/12/2017 

https://anistia.org.br/noticias/africa-sul-cinco-anos-depois-vitimas-de-marikana-ainda-esperam-por-justica/
https://anistia.org.br/noticias/africa-sul-cinco-anos-depois-vitimas-de-marikana-ainda-esperam-por-justica/
https://tradingeconomics.com/south-africa/unemployment-rate
https://businesstech.co.za/news/general/79373/the-real-employment-rate-in-sa/
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diversos setores - academia, empresariado, sociedade civil e mundo sindical. 

Segundo Siko, os entrevistados 

queixam-se de que suas interações com o governo em política externa 
- especialmente com o presidente Mbeki e seus conselheiros mais 
próximos - tendiam a ser exercícios formais que não resultaram em 
nenhuma mudança política” (SIKO, 2014, p.260)202.  

Ainda assim, um caso provou-se uma exceção do uso dos canais de 

participação por atores estatais e não-estatais para influenciar a formulação da 

política externa da África do Sul: o episódio da venda de armas chinesas para o 

Zimbábue em 2008. 

4.4.3. Armas para Zimbábue, problemas para a África do Sul 

 

Como parte de sua “diplomacia silenciosa” em relação ao vizinho 

Zimbábue, a África do Sul receberia, em abril de 2008, no porto de Durban, o 

navio chinês, MV 'An Yue Jiang', com 6 contêineres de armamentos vendidos 

pela China para o governo de Robert Mugabe em Zimbábue; e permitiria a 

travessia das armas pelo território sul-africano. O vazamento dessas 

informações gerou um amplo debate público e uma coalizão de grupos da 

sociedade civil, incluindo a COSATU, pressionou o governo para que as armas 

não fossem descarregadas em Durban. A ampla cobertura da mídia permitiu o 

debate público e, como resultado, o National Conventional Arms Control 

Committee foi forçado a recuar e não aceitou que as armas fossem 

descarregadas e transportadas pelo território sul-africano. O caso ganhou 

repercussão, pois se deu em um momento muito delicado no Zimbábue.  

A conjuntura eram as eleições presidenciais, cujo primeiro turno ocorreu 

em 29 de março de 2008. O governo de Zimbábue aceitou que a SADC 

monitorasse as eleições após diversas denúncias do MDC, partido de oposição, 

sobre perseguição sistemática do ZANU-PF, partido do presidente Robert 

Mugabe. Mesmo assim, após os resultados iniciais apontarem derrota de 

Mugabe em primeiro turno, a apuração foi suspensa e semanas se passaram 

sem que o resultado oficial fosse anunciado. Nesse ínterim, o ZANU-PF 

                                                           
202 Tradução nossa do original: "complained that their interactions with government on foreign 
policy - especially with President Mbeki and his closer advisors - tended to be formalistic ‘box-
checking’ exercises that resulted in no policy shifts." 
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promoveu uma campanha de violência contra a oposição, e especulou-se que o 

resultado das eleições foi manipulado para forçar o segundo turno em 27 de 

junho de 2008. A campanha serviria, portanto, para amedrontar os eleitores do 

MDC em um eventual segundo turno. O resultado do segundo turno foi uma 

vitória avassaladora de Mugabe, como vimos anteriormente. Nesse interregno 

entre os dois turnos, o caso da venda de armas da China ganhou destaque, mais 

especificamente em 14 de abril de 2008.  

O editor da revista Newsweek alertou a mídia e sacrificou uma história 

exclusiva, pois sabia que não poderia esperar a publicação mensal de sua revista 

para denunciar a venda. A ampla denúncia nos mais importantes meios de 

comunicação na África do Sul e no mundo estimulou a campanha da sociedade 

civil sul-africana, embora no início isso tenha ocorrido apenas de forma bem 

incipiente, com articulação de grupos religiosos e organizações não-

governamentais que organizaram protesto no porto de Durban. A South African 

Transport and Allied Workers Union (SATAWU) anunciou que não iria 

descarregar os armamentos no porto de Durban (FRITZ, 2009, p.4-5). A 

COSATU desempenhou papel central para a mobilização dos trabalhadores, 

segundo o Secretário de Relações Internacionais da Federação, Bongani 

Masuku203. 

A resposta inicial do governo sul-africano foi que o país não poderia 

interferir nas relações comercias entre China e Zimbábue. Todavia, o National 

Conventional Arms Control Committee (criado pelo National Conventional Arms 

Control Act de 2002) deveria autorizar a passagem das armas pelo território sul-

africano, fato que refuta a incapacidade de ação do governo. O Southern African 

Litigation Centre (SALC) formou um time de especialistas para apreciar a 

questão, e chegou-se à conclusão de que a entrada do navio em águas sul-

africanas era ilegal, pois o mesmo não possuía autorização do comitê. Além 

disso, a carga não poderia atravessar o território sul-africano, já que o comitê 

não pode autorizar a passagem de armas que contribuam para repressão interna 

em outro país, conforme a seção 14(2) do ato (DU PLESSIS, 2008). Seguindo 

recomendações da SALC, a Suprema Corte do Estado de KwaZulu-Natal, onde 

                                                           
203 Em entrevista realizada pelo autor na COSATU House, em Joanesburgo, no dia 12 de 
março de 2015. 
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fica a cidade de Durban, determinou a suspensão da operação e proibiu a saída 

do navio do porto da cidade. O navio, todavia, zarpou de Durban antes que a 

ordem judicial fosse entregue. Nesse momento, a organização da sociedade civil 

tornou-se mais dinâmica e coordenada, com destaque para a atuação de 

organizações como a Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), a 

SALC e a SATAWU. 

A mídia continuou acompanhando o caso, alertando o público de que o 

navio se locomovia em direção a Moçambique, e organizações da sociedade civil 

moçambicana também se mobilizaram para impedir a entrada das armas em seu 

país. O Sindicato dos Trabalhadores de Transportes anunciou que não faria a 

descarga dos produtos, nem o transporte por território moçambicano. O navio 

inverteu seu curso, navegando ao longo da costa sul-africana e, nesse tempo, a 

SALC pressionou a South African Defence Force (SADF) a usar a lei para 

impedir a passagem do navio em águas sul-africanas, enquanto grupos da 

sociedade civil alertaram parceiros na Namíbia e em Angola para prevenir a 

entrada do navio em portos de seus países. O destino do navio, depois de 6 de 

maio de 2008, tornou-se um mistério. O governo de Zimbábue anunciou a 

recepção das armas, mas não informou o percurso das mesmas até o país 

(FRITZ, 2009, p.5-7). 

Muito embora a remessa das armas não tenha sido impedida, a 

mobilização em rede de ativistas em uma temática de política externa revelou a 

capacidade da sociedade civil usar mecanismos institucionais e democráticos 

para influenciar a política externa na África do Sul, forçando o governo a rever 

sua posição. Deve-se destacar o caráter internacional da campanha, com 

organizações e instituições coordenando atividades, especialmente a SALC, 

criada para defender os direitos humanos e o interesse público na África austral. 

Atores internacionais, como a International Transport Workers Federation (ITF) 

e a International Action Network on Small Arms (IANSA), também foram 

importantes para ativar a rede de ativismo. A pressão de governos também deve 

ser ressaltada, com destaque para a atuação do Departamento de Estado dos 

EUA, que enviou seu representante para a África, Jendayi Frazier, para 

pressionar governos a não aceitarem o navio em seus portos. A participação dos 

EUA gerou críticas que acusaram a cooptação dos movimentos pela agenda 
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estadunidense na região, mas vale lembrar que a atuação do país foi posterior 

às mobilizações que surgiram em Durban (FRITZ, 2009, p. 9-10). 

A relevância e peculiaridade da mobilização contra a venda das armas 

chinesas é bem explicada por Nicole Fritz: 

         
É difícil em qualquer lugar do mundo despertar o público o suficiente 
para demonstrar solidariedade com as vítimas de abusos de direitos 
humanos perpetrados em outros lugares. É particularmente difícil no 
contexto da África Austral, onde a pessoa comum enfrenta desafios 
socioeconômicos e onde as violações internas dos direitos humanos 
frequentemente esgotam a simpatia pública. Os abusos de direitos 
humanos cometidos em outras partes do mundo parecem muito 
abstratos e distantes para que eles possam afetar os resultados de 
forma significativa. O navio alterou as coisas. A sociedade civil e o 
público em vários países da região vieram a reconhecer que suas 
ações poderiam afetar de forma comprovada os resultados no 
Zimbábue (2009, p.8)204. 

 

Em artigo online publicado no site da BBC205, Patrick Bond and Ashwin 

Desai destacam amplas consequências do evento, com destaque para a 

sociedade civil apropriando funções tradicionais do Estado em política externa, 

e citam o caso do navio chinês como um exemplo de “bottom up foreign policy”. 

Trata-se de um exemplo de que o potencial de democratização da política 

externa sul-africana precisa ainda de aperfeiçoamento institucional e vontade 

política do Estado e da sociedade civil para que seja uma constante e não 

apenas uma exceção à regra, como é hoje no processo de formulação da política 

externa do país. 

 

4.5. Considerações finais do estudo de caso 

 

                                                           
204 Tradução nossa do original: "It is difficult anywhere in the world to rouse the public enough to 
demonstrate solidarity with victims of human rights abuses perpetrated elsewhere. It is 
particularly difficult in the southern African context, where the average person faces socio-
economic challenges and where domestic human rights violations often exhaust public 
sympathy. Human rights abuses committed in other parts of the world seem too abstract and 
distant for them to be able to affect outcomes meaningfully. The ship — a moving rallying point 
— altered things. Civil society and the public in various countries in the region came to 
recognize that their actions could demonstrably affect outcomes in Zimbabwe". 
205 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7366599.stm 
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A trajetória histórica do Congresso Nacional Africano ao poder na África 

do Sul foi legitimada, entre outros fatores, pelo uso da bandeira dos direitos 

humanos, conteúdo ideológico fundamental na construção da proposta de uma 

sociedade não -acial, como informa o principal documento dos movimentos 

antiapartheid, a Carta da Liberdade de 1955. O fortalecimento dos mecanismos 

institucionais para a proteção dos direitos humanos no sistema internacional e a 

luta antiapartheid estiveram organicamente associados, e a derrocada do regime 

segregacionista criou uma atmosfera de otimismo relação à “Nova África do Sul”, 

principalmente quanto ao papel que desempenharia no campo dos direitos 

humanos. Essa expectativa foi ainda fortalecida pela conjuntura internacional 

pós-Guerra Fria e também pela simbologia da liderança de Nelson Mandela. 

Após mais de 20 anos de política externa, constata-se que há um 

desapontamento geral em relação à atuação da diplomacia sul-africana no 

campo dos direitos humanos. Deve-se entender, antes de qualquer juízo de 

valor, os constrangimentos que os Estados enfrentam, principalmente diante da 

complexa relação entre a satisfação dos interesses nacionais e defesa dos 

direitos humanos na esfera internacional. E não são insignificantes os desafios 

que a África do Sul enfrenta nessa esfera: um Estado democrático recém-criado, 

com o legado de uma história de mais de 4 séculos de segregação e colonização 

e com recursos limitados de poder para uma atuação diplomática expressiva; e 

potência regional em busca de afirmação da liderança em um continente com 

problemas gravíssimos de violação dos direitos humanos, fato que coloca o país 

muitas vezes no dilema entre defesa dos direitos humanos nas instituições 

globais ou proteção dos governos aliados - consubstanciada pela ideologia pan-

africanista.   

Justamente o histórico de votação do país no Conselho de Direitos 

Humanos e no CSNU realça a dificuldade de criar uma linha de ação 

transparente e coerente. As justificativas para os votos sul-africanos têm uma 

linha geral que podemos identificar: o país adota um discurso moderadamente 

reformista das instituições, acredita no engajamento construtivo com países com 

violações graves de direitos humanos, ao invés da linguagem de punição e 

sanções que estão imbuídos nos órgãos do Sistema ONU. Além disso, critica a 

politização e seletividade na apreciação desses órgãos, principalmente no uso 
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político dos direitos humanos pelas potências ocidentais. Ainda assim, 

apresentamos as dificuldades que o país enfrenta em manter uma linha coerente 

nesse sentido, haja vista a sensibilidade da natureza do tema. Por isso, a 

percepção internacional e doméstica é, indiscutivelmente, de que a África do Sul 

coloca os direitos humanos em um plano secundário em comparação com busca 

de seus interesses estratégicos e econômicos.  

Importante é a ressalva de que as expectativas internacionais quanto à 

PEDH foram superestimadas tendo em vista a simbologia da liderança de Nelson 

Mandela. Muitas críticas parecem partir do pressuposto de que a África do Sul, 

ao enfatizar a centralidade dos direitos humanos em sua agenda de política 

externa, deveria adotar uma posição liberal, seguindo a demanda da 

comunidade de direitos humanos, especialmente de ONGs como a HRW e a AI. 

A defesa dos direitos humanos não passa necessariamente pela condenação 

verbal e sanções contra regimes violadores; ela pode ser viabilizada de outras 

formas. O papel que o país apresenta como mediador em crises regionais e 

relevância crescente em operações de paz reflete o verdadeiro legado da 

transição democrática, que pode ser transportada para a busca de diálogo e 

capacitação dos atores na solução pacífica das controvérsias. Peter Vale é 

enfático: "O país ainda tem muito a ensinar ao mundo sobre reconciliação, 

negociação e constituição"206. 

O legado da transição democrática tem muito mais correspondência com 

esse perfil de atuação internacional do que os mitos de origem sobre uma 

postura de condenação que o país deveria adotar contra os países violadores, 

conforme uma agenda liberal. O problema evidenciado é a limitação da 

diplomacia pública da África do Sul para que essa discussão seja elucidada. A 

relevância de Mandela para o ativismo internacional, especialmente para as 

ONGs, alimentou essas distorções analíticas que, por vezes, parecem ignorar as 

especificidades geopolíticas em que o país se insere e, inclusive, as alianças 

que foram costuradas a partir do histórico de apoios que o CNA recebeu na luta 

antiapartheid. O caso de Israel é emblemático neste sentido: o país foi um aliado 

do regime de apartheid e inclusive ajudou no planejamento do arsenal nuclear 

                                                           
206 Entrevista por email no dia 23/06/2016. Tradução nossa do original: "The country still has 
much to teach the world about reconciliation, negotiation and constitution-making." 
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pelo governo segregacionista sul-africano. Não é nenhuma surpresa o governo 

do CNA condenar sistematicamente Israel em votações no CDH. Além dessas 

ressalvas, a análise de política externa no campo dos direitos humanos deve ir 

além dos votos do país no regime internacional. 

Acreditamos que o padrão de julgamento da coerência da política externa 

de direitos humanos sul-africana deve ser definido a partir de seu exemplo como 

instrumento de fortalecimento dos direitos humanos domesticamente, 

principalmente por prover mecanismos jurídicos de participação política que 

permitem o seu debate público. Os votos e parcerias do país são elementos 

subsidiários que devem estar elucidados pela diplomacia pública - algo que a 

África do Sul até agora fracassou em fazer. Na medida em que a sociedade, em 

seu aspecto mais amplo, incluindo sociedade civil, academia, empresariado e 

sindicatos, tenha instrumentos para entender os posicionamentos do país na 

esfera internacional, e o Estado aperfeiçoe os instrumentos que propiciem maior 

transparência ao processo decisório - que é prerrogativa indiscutivelmente sua 

– os dilemas de graduação podem ser debatidos e elucidadas como uma solução  

de  compromisso.  Nesse sentido, algumas iniciativas da África do Sul são 

positivas, com destaque para a publicação do Livro Branco da Política Externa, 

em 2011, a criação da SACOIR, o Brand South Africa e a Rádio Ubuntu.  

Todavia, a diplomacia pública sul-africana ainda não conseguiu estimular 

a conscientização sobre o Ubuntu em sua política externa, um exercício que 

deve ir muito além do ambiente tecnocrático, mas com participação da academia 

e dos movimentos sociais207. A filosofia de Ubuntu como elemento de política 

externa tem potencial para elucidar posicionamentos do país em relação aos 

seus votos e alianças regionais e, mais do que isso, desconstruir os mitos de 

origem da política externa sul-africana e demonstrar a incidência do legado da 

luta contra o apartheid e a transição negociada como elementos fundamentais 

da política externa do país, especialmente para a mediação de conflitos 

regionais.  

                                                           
207 Entrevista com Sipho Mantula concedida ao autor na University of South Africa, no dia 
18/03/2015. 
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Mesmo com uma diplomacia pública ineficiente nesse sentido, há indícios 

de que a dimensão pública da política externa sul-africana pode funcionar. O 

caso do navio chinês indica que o governo, quando confrontado pelas demandas 

de uma sociedade civil organizada, pode mudar suas decisões em matéria de 

política externa, e isso foi possível porque as instituições democráticas do país 

são sólidas e podem propiciar a democratização da política externa. Para 

recuperar a imagem que foi construída pelo histórico ímpar de luta contra a 

violação dos direitos humanos, é importante que a África do Sul estimule a 

capilaridade institucional dos mecanismos de participação política que já possui 

e que ainda vai desenvolver. O árduo trabalho para mudar a imagem que o país 

tem no mundo começa em casa. 
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5. POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA NO CAMPO DOS DIREITOS 

HUMANOS  

 

E se, ao furar o sinal, o velho sinal vermelho habitual 
Notar um homem mijando na esquina da rua sobre um saco 

Brilhante de lixo do Leblon 
E quando ouvir o silêncio sorridente de São Paulo 

Diante da chacina 
111 presos indefesos, mas presos são quase todos pretos 

Ou quase pretos, ou quase brancos quase pretos de tão pobres 
E pobres são como podres e todos sabem como se tratam os pretos 

E quando você for dar uma volta no Caribe 
E quando for trepar sem camisinha 

E apresentar sua participação inteligente no bloqueio a Cuba 
Pense no Haiti, reze pelo Haiti 

O Haiti é aqui 
O Haiti não é aqui 

 
 

Caetano Veloso, "Haiti" 
 

 O estudo de caso da política externa brasileira (PEB) neste capítulo é 

dividido em 6 seções: nesta seção introdutória, discutiremos brevemente as duas 

estratégias de ação que na maior parte do século XX inspiraram a aplicação dos 

princípios e valores que embasam a tradição da PEB. As seções 2 e 3 abordam 

a relação entre o início do processo de democratização e a narrativa da política 

externa, com ênfase em questões de direitos humanos, de 1985 a 2002. Na 

seção 4, debatemos os aspectos gerais da PEB no período de 2003 a 2016, 

caracterizado pela distinta visão de mundo e estratégia de protagonismo 

internacional do Brasil nos governos do Partido dos Trabalhadores (PT). Na 

seção 5, analisaremos a PEDH em seus níveis internacional e regional – mais 

especificamente os votos em organismos internacionais, a participação em 

operações de paz e o engajamento no sistema interamericano de direitos 

humanos. Na seção 6, a análise foca no nível doméstico e nas dinâmicas 

sociopolíticas que decorrem do processo de formulação da política externa no 

campo dos direitos humanos. Destaca-se, nesta última seção, o debate sobre a 

democratização da política externa e a tese do insulamento burocrático do 

Itamaraty, exposta às forças democratizantes. 
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 Desta forma, pretende-se discutir a relevância da política externa de 

direitos humanos na concepção da PEB pós-democratização, a partir dos 

pressupostos epistemológicos e conceituais arquitetados no modelo da tese. 

Antes de debater a relação entre o processo de democratização e a PEB, é 

importante lançar luz sobre as tradições da diplomacia brasileira e visões de 

mundo que inspiraram a PEB, grosso modo, sintetizadas em duas linhas 

estratégicas de ação208 que vigoraram na maior parte do século XX.  

5.1. A tradição diplomática brasileira e as linhas de ação estratégica: uma 

revisão do conceito de paradigmas 

  

O americanismo é a primeira grande linha estratégica identificada nos 

estudos da PEB. As mudanças do sistema internacional e do regime doméstico, 

com a proclamação da República, em 1889, contribuíram para a percepção de 

setores das elites brasileiras sobre a importância de uma nova linha de ação 

estratégica da política externa, voltada para os EUA (PINHEIRO, 2004, p.12). A 

visão pragmática do chanceler José Maria da Silva Paranhos Júnior, o barão do 

Rio Branco209, sobre a aliança especial com os EUA é definitivamente um legado 

(BURNS, 2003). 

 As dificuldades210 do Brasil em se inserir como um aliado especial dos 

EUA depois da Segunda Guerra Mundial abriram espaço para o surgimento de 

outra grande linha de ação da PEB: o globalismo foi introduzido inicialmente pela 

                                                           
208 Para estudos mais detalhados sobre a história da política externa brasileira, ver: CERVO & 
BUENO, 2008; PINHEIRO, 2004; ALBUQUERQUE, 1996; OLIVEIRA, 2005; NETO,2012. 
209Rio Branco foi consagrado como o "Deus Terminus" das fronteiras brasileiras por liderar os 
principais acordos que lograram equacionar as pendências fronteiriças do Brasil, com o 
exemplo maior do Tratado de Petrópolis de 1903. Mesmo antes de ascender ao cargo de 
Ministro, Paranhos foi o negociador brasileiro em arbitragens internacionais para resolver 
querelas fronteiriças, e colecionou vitórias importantes com a questão de Palmas (1895), com a 
Argentina, e Guiana Francesa (1900), com vitória diplomática contra a França, representada 
pelo notável geógrafo francês Vidal de La Blache. Como Ministro de Estado, formalizou 
tratados a respeito de pendência fronteiras com a Bolívia (1903), Equador (1904), Peru (1904 e 
1909), Inglaterra (1905), sobre a Guina Inglesa, Holanda (1906), sobre o Suriname, Colômbia 
(1907), e Uruguai (1909). Para a biografia do Barão do Rio Branco, ver: LINS (1996), 
RICUPERO (2000). 
210O governo Dutra (1945-1950) foi marcado pelo “alinhamento sem recompensas” com os 
EUA (MOURA, 2012); seu sucessor, Vargas (1951-1954), não conseguiu repetir a estratégia de 
barganha que gerou frutos para o Brasil na Segunda Guerra, e o resultado foi o “pragmatismo 
impossível” (HIRST, 1990); o fracasso da Operação Pan-Americana (OPA) com o governo de 
Juscelino Kubitschek é outro exemplo que demonstra as dificuldades da afirmação do Brasil 
como o aliado especial dos EUA na América Latina. 
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Política Externa Independente (PEI). As reflexões críticas sobre o processo de 

industrialização brasileiro e a sua condição de periferia no sistema capitalista 

foram insumo para a PEI desenhada por Afonso Arinos no governo Jânio 

Quadros (1960) e orquestrada por San Tiago Dantas211 no governo João Goulart 

(1961-1964). A partir dos primados de não-intervenção e não-colonialismo, a 

ideia central da PEI foi expressar o não pertencimento do Brasil a blocos 

ideológicos, o desengajamento do americanismo no sentido de afirmar a 

autonomia, neutralismo e universalismo da PEB (LIMA, 1994). Em um momento 

inicial, o conteúdo ideológico que justificou o golpe civil-militar de 1964 incidiu 

decisivamente sobre a PEB e interrompeu a estratégia globalista; porém, foi 

apenas um "passo fora da cadência" (CERVO; BUENO, 2008)212, e os governos 

militares subsequentes reinterpretaram o elemento nacional-desenvolvimentista 

e a estratégia globalista da PEB, sem desafiar a fidelidade ao bloco capitalista 

na Guerra Fria. O Pragmatismo Ecumênico e Responsável (1974-1979), com o 

presidente-general Ernesto Geisel e o chanceler Azeredo da Silveira, foi 

certamente período em que a estratégia globalista ganhou mais espaço na PEB 

durante o regime militar213.  

 Os valores e princípios da PEB se ancoram nessas duas grandes linhas 

de atuação do Brasil na esfera internacional. O pano de fundo desses elementos 

foi a constante aspiração do Brasil a uma ideia de predestinação à grandeza 

(MARES; TRINKUNAS, 2016). O fortalecimento do Itamaraty como instituição 

burocrática resulta, dentre outros fatores, desse somatório que ao longo da 

história brasileira criou e consolidou as tradições da PEB, bem como permitiu a 

sua universalização. O Brasil, ao longo de sua história diplomática e por meio 

                                                           
211 Ver DANTAS (2011). 
212No governo de Castelo Branco (1964-1967), o alinhamento automático aos EUA que se viu 
no governo Dutra é replicado, dessa vez ancorado pelo discurso anticomunista e pela tese da 
segurança hemisférica segundo a visão geopolítica de Golbery Couto e Silva e sua obra 
referencial, "Geopolítica do Brasil" (1967). 
213A ação mais emblemática foi o pronto reconhecimento da independência de Angola e seu 
governo socialista do Movimento Popular para a Libertação de Angola (MPLA) em 1975. 
Destacam-se também: a aproximação com os países árabes e apoio ao voto antissionista na 
ONU; o reatamento de relações diplomáticas com a China em 1974; e a proposição, junto ao 
G-77, de uma Nova Ordem Econômica Internacional (NOEI), como sinal de retorno a uma 
solidariedade terceiro-mundista; o aprofundamento da cooperação com países desenvolvidos 
em temas caros para os EUA, como o  acordo nuclear firmado em 1975 com a Alemanha e o 
Programa de Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) com financiamento do Japão;  e a 
denúncia, em 1977, do acordo bilateral de assistência militar com os EUA, que havia sido 
firmado em 1952. 
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dessas linhas estratégicas de ação, agregou princípios e valores à sua política 

externa, a destacar: autodeterminação, não-intervenção e solução pacífica de 

controvérsias; juridicismo e legalismo; multilateralismo; cooperação e não-

beligerância; parcerias estratégicas; desenvolvimento como vetor; autonomia e 

independência de inserção internacional (CERVO, 2008). A bagagem 

diplomática brasileira resulta do acúmulo destes princípios e valores, referências 

importantes para a pesquisa sobre o processo de democratização brasileiro e a 

narrativa de política externa, especialmente no campo dos direitos humanos.  

Ressaltamos aqui a nomenclatura “linhas estratégicas” ao invés de 

“paradigmas” de política externa, abordagem predominante na literatura sobre a 

análise da PEB. A ideia de paradigmas da política externa pode ser, em vários 

sentidos, limitadora para a análise da PEB. Vale aqui menção ao conceito de 

paradigma por Thomas Kuhn (1991) e sua teorização sobre as revoluções 

científicas. Claro que não podemos recair em um automatismo na correlação de 

termos das ciências exatas para as ciências sociais. Cervo explica a necessária 

distinção entre ciências exatas e sociais: 

Um paradigma, em ciências humanas e sociais, equivale a uma 
explanação compreensiva do real. O uso que dele fazem as ciências 
exatas e naturais é diferente. Nessas últimas, o paradigma articula em 
uma teoria uma série de leis científicas que estabelecem, em princípio, 
relações necessárias de causa e efeito. Quando uma lei é rejeitada 
pela experiência, o paradigma cai. Nas ciências humanas, o paradigma 
também desempenha a superior função de organizar a matéria objeto 
de observação, porém não apresenta a mesma rigidez científica. Esse 
tipo de análise, nas ciências humanas, restringe-se à função de dar 
inteligibilidade ao objeto, iluminá-lo através de conceitos, dar 
compreensão orgânica ao complexo mundo da vida humana. Em razão 
dessa versatilidade e flexibilidade, não deve o leitor exigir de um 
paradigma o encaixe de todas as variáveis, dependentes, 
independentes ou intervenientes, na explicação de um tema de estudo 
(CERVO 2003, p.6). 

 

Almeja-se com esse paralelo apenas ilustrar que a ideia de paradigma 

induz a uma percepção de disputas entre visões de mundo e que produzem 

resultados novos (novos paradigmas) em um processo evolutivo revolucionário. 

Segundo Kuhn, “a transição sucessiva de um paradigma a outro, por meio de 

uma revolução, é o padrão usual de desenvolvimento da ciência amadurecida” 

(KUHN, 1991, p.32). Aplicada no caso da PEB, a disputa dos paradigmas 
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“americanista x globalista”214 foi muito utilizada nos estudos de área. Um olhar 

sobre o estado da arte da área revela o quanto esses conceitos podem levar a 

leituras equivocadas da PEB, muito embora os estudos referenciais expliquem a 

diversidade de políticas externas que são formuladas em um mesmo 

paradigma215. O propósito de apresentar os guias de ação a partir de paradigmas 

produz maior probabilidade de visões simplistas sobre a complexidade de 

agendas que envolvem a formulação da política externa. Pode, também, 

redundar em comparações deturpadas de contextos históricos muito distintos 

que venham a ser inseridos com um momento de prevalência de um ou outro 

paradigma. A PEB assume feições variadas, dados os grupos no poder, as 

conjunturas regional e internacional e as dinâmicas sociais. Trata-se de um 

objeto de estudo que não é estático ou hermético, pois se movimenta com a 

história.  

As estratégias de inserção internacional transitam de forma dinâmica 

nesses três níveis em distintos temas, e o vasto leque de opções à disposição 

dos governos em matéria de política externa pode ser analisado sem reproduzir 

rótulos paradigmáticos. A variedade estratégica traçada a partir da trajetória 

histórica da política externa demonstra que a linguagem de paradigmas procura 

criar categorias que tendem a uma visão hermética da política exterior. Se há 

tantas variações dentro dos próprios paradigmas, faz sentido de fato pensar a 

PEB a partir deles? A análise da política externa a partir de paradigmas pode 

criar simplificações e dificultar leituras das especificidades do momento histórico, 

das dinâmicas de poder entre as elites, das preferências dos atores envolvidos. 

Um paradigma deve prever um comportamento, porém no caso da PEB, essas 

previsões são complicadas, pois há sempre variedades de estratégias que não 

                                                           
214 O debate sobre os paradigmas da política externa foi muito difundido pela literatura, com 
nomes variados, e definidos também por razões distintas. Amado Cervo, por exemplo, fala de 
paradigmas de Estado, correlacionando ao modelo de desenvolvimento econômico, e 
apresenta os paradigmas do Estado desenvolvimentista, Estado normal e Estado logístico 
(CERVO, 2006).  
215 Segundo Letícia Pinheiro, por exemplo, a divisão paradigmática adotada em sua obra 
poderia ser complementada pela seguinte subdivisão: “americanismo pragmático”, de 1902 a 
1945, 1951 a 1961 e 1967 a 1974; “americanismo ideológico”, de 1946 a 1951 e 1964 a 1967; 
"globalismo grotiano”, de 1961 a 1964; “globalismo hobbesiano”, de 1974 a 1990 (PINHEIRO, 
2004). 
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respondem necessariamente a um paradigma que as orienta. Falamos, por isso, 

de estratégias e não de paradigmas. 

Como alerta a professora Maria Regina Soares de Lima216, a PEB tem as 

suas constantes históricas, principalmente a tradição do país de defender uma 

inserção internacional que valoriza o diálogo. Essa é a dependência da trajetória 

(path dependence) da tradição da PEB, linha mestre de atuação do Brasil no 

cenário internacional. Essas estratégias podem ser colocadas em três níveis de 

análise da atuação do Brasil, conforme nossa proposta metodológica, e elas 

também variam de acordo com a agenda internacional específica e seus 

interlocutores domésticos (governo, grupos de interesse, opinião pública, 

sociedade civil etc.). 

Apesar dessa ponderação conceitual, a perspectivada análise de política 

externa que a literatura produziu a partir dos eixos paradigmáticos é 

imprescindível na construção de nosso argumento e no entendimento da história 

da PEB. A tradição histórica é essencial para se entender os efeitos do processo 

de democratização para a narrativa da PEB e a entrada dos direitos humanos 

como um dos princípios das relações internacionais do Brasil consagrados 

constitucionalmente. 

5.2. O início do processo de democratização e a PEDH: a adesão aos 

regimes internacionais e as reformas neoliberais (1985-2002) 

 

 Nesta seção, dividida em duas subseções com recortes históricos de 1985 

a 1994 e de 1995 a 2002, analisamos a relação entre o processo de 

democratização e a PEB, com ênfase nas questões de direitos humanos.   

5.2.1. A política externa de direitos humanos na Nova República: O início do 

processo de democratização e a narrativa da PEB (1985-1994) 

 

 No contexto do processo de democratização, iniciado em 1985, dois 

movimentos concomitantes - globalização e democratização - incidem 

expressivamente sobre a PEB. O ponto de reflexão que nos interessa nesta 

                                                           
216Nota de aula do dia 27 de abril de 2017, na disciplina “O Internacional na visão das elites 
brasileiras do século XX e XXI”, oferecida pela da pós-graduação do IESP/UERJ. 
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seção é entender o impacto desses dois movimentos no projeto de inserção 

internacional do Brasil, e problematizar a relevância dos direitos humanos no 

discurso e na ação do Brasil no exterior. 

 O debate sobre a democratização e suas consequências para a política 

externa é recorrente em estudos sobre a PEB. Na inter-relação entre regime 

político, modelo de desenvolvimento econômico e política externa, Letícia 

Pinheiro descreve três premissas que orientam seu estudo sobre  a história da 

política externa brasileira no período republicano: (1) a implantação de um 

modelo de desenvolvimento não implica a adoção de uma única de linha de 

política externa; (2) a mudança na natureza do regime político não determina 

uma mudança no conteúdo da política externa; (3) e a política externa pode 

sofrer uma profunda revisão sem que haja alteração no regime político 

(PINHEIRO, 2004, p.10). A autora afirma que "a redemocratização responde 

muito pouco por qualquer alteração no conteúdo da política externa" (PINHEIRO, 

2004, p.53). Sua posição é a mesma de Cervo (2008), para quem a transição do 

regime militar para o regime civil afetou apenas superficialmente a política 

exterior e o modelo de inserção internacional. Ele explica que: 

Diante de modelos de inserção internacional postos à escolha dos 
dirigentes e dos agentes sociais, a alternância de longo prazo 
prevalece sobre a continuidade e provoca impactos sucessivos sobre 
o destino da nação; porém, por vezes, especialmente nos anos 
recentes, elementos imbricados de diferentes paradigmas de relações 
internacionais coabitam e os efeitos se entrelaçam" (CERVO, 2008, 
p.3). 

 

 Essa continuidade de política externa se explica, em grande medida, pela 

preservação da autonomia relativa do Itamaraty, que manteve distanciamento 

dos constrangimentos enfrentados pelo Estado brasileiro neste reordenamento 

político e econômico (HIRST; PINHEIRO, 1995, p.64). Para Oliveira (2005), as 

linhas gerais da PEB também são mantidas com o processo de democratização, 

e a defesa dos interesses do Terceiro Mundo permaneceu central para a 

diplomacia brasileira, em um contexto de crise da dívida externa e evidente 

vulnerabilidade dos países em desenvolvimento (OLIVEIRA, 2005, p.209). 

Mesmo antes do governo Sarney, a viagem oficial de Tancredo Neves 

como presidente eleito à América Latina, EUA e Europa teve como objetivo dar 
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ao mundo o conhecimento do reencontro do Brasil com a democracia (LAFER, 

1985, p.13-14). O excelente impacto do périplo de Tancredo junto à opinião 

pública mundial e aos meios de comunicação criou um clima otimista sobre a 

inserção internacional do Brasil, e favoreceu o amplo apoio a Tancredo sobre o 

seu projeto de política externa. “O consenso de Tancredo” (CASARÕES, 2012; 

BELÉM LOPES, 2017; RICUPERO, 2005; LAFER, 1985) foi recuperado por 

Rubens Ricupero em artigos na Folha de São Paulo escritos em 2001 e 2005217, 

que explicou suas bases de sustentação: 

A solução é, mais uma vez, recorrer à sabedoria de Tancredo quando 
afirmava existir consenso nacional em torno não de política externa 
qualquer, mas daquela "conduzida pelo Itamaraty", como para 
acentuar a continuidade, a isenção, o profissionalismo e diferenciá-la 
de facções ou partidos, civis ou fardados218.  

 

 O consenso se definiu pela vinculação entre a democratização brasileira 

e sua política externa, pela defesa dos valores democráticos na esfera 

internacional. Na prática, as mudanças se dariam muito mais no sentido de 

exaltação do novo momento brasileiro, mas constata-se a continuidade em 

termos de estratégias da política externa. A estratégia globalista estava em 

sintonia fina com a perspectiva de democratização no cenário internacional. 

Tancredo Neves exaltou em discurso nos EUA que “nas relações internacionais 

em geral é minha intenção manter as linhas mestras de nossa política e do nosso 

relacionamento econômico externo" (LAFER, 1985, p.14). A continuidade da 

PEB no início da democratização foi objeto de pesquisas. 

Nos estudos sobre a PEB na transição democrática é difundida a análise 

sobre os efeitos relativamente inexpressivos da mudança de regime sobre a PEB 

(PINHEIRO, 2004; CERVO; 2008; LIMA 2004; HIRST & PINHEIRO, 1995; 

OLIVEIRA, 2005). Barreto (2012) assinala também a continuidade em linhas 

gerais, o que remete à tradição da política externa brasileira e permanência de 

                                                           
217 RICUPERO, R. O que restou do consenso de Tancredo? Folha de S. Paulo, 30 jan. 2001. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3012200106.htm.  
RICUPERO, R. O fim do Consenso? Folha de S. Paulo, 12 jun. 2005. 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1206200504.htm.  
218RICUPERO, R. O fim do Consenso? Folha de S. Paulo, 12 jun. 2005. 
 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi3012200106.htm
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1206200504.htm
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seus princípios fundamentais, porém aponta as mudanças em certos temas. 

Explica o autor: 

Não é de se admirar, portanto, que [...] o primeiro governo civil, em 
1985, não tenha anunciado modificações relevantes à política externa 
em relação ao final do regime militar. Ao contrário, Olavo Setúbal 
declarou, ao tomar posse como chanceler, que encontrara no Itamaraty 
“uma comunhão de ideias”, o que considerou ser uma condição básica 
para que pudesse ser dada “continuidade às melhores tradições de 
solidariedade e universalismo legadas pelo barão do Rio Branco”. Na 
realidade, porém, haveria sim alterações significativas da política 
externa após o final do regime militar: o desenvolvimento de atuação 
internacional desimpedida em matéria de direitos humanos; o 
reatamento de relações diplomáticas com Cuba; o reingresso do Brasil 
no Conselho de Segurança da ONU como membro não permanente; a 
renúncia brasileira a explosões nucleares; a intensificação de medidas 
em favor da proteção do meio ambiente; e a assinatura do TNP 
(BARRETO, 2012). 

  

 A política externa no campo dos direitos humanos sinaliza mudança, ao 

menos no plano discursivo, dentro da estratégia de renovação das credenciais 

diplomáticas brasileiras. Ou, pelo menos, com a promessa de adesão aos 

acordos internacionais, sem questionar o campo político-conceitual dos direitos 

humanos tal como ele emana do Ocidente (com foco nos direitos civis e 

políticos). Segundo o Embaixador Seixas Corrêa, "a área dos direitos humanos, 

na realidade, foi talvez a que primeiro assinalou um curso novo para a diplomacia 

brasileira" (SEIXAS CORRÊA, 1996 apud CÔRTES, 2010, p.236). Esse passo 

era relativamente fácil, pois as demandas que emanam do Ocidente se 

restringem à democracia formal e respeito ao regime (com adesão ou ratificação 

dos acordos). Essa foi a forma de perceber o campo dos direitos humanos no 

início do processo, sem colocar em xeque o padrão de desigualdade social no 

Brasil e/ou questionar os direitos humanos sob a ótica dos direitos sociais e 

econômicos. O jurista Antônio Augusto Cançado Trindade destaca um novo 

processo histórico nas posições brasileiras na matéria dos direitos humanos 

iniciado no pós-1985 (CANÇADO TRINDADE, 2006). Essa é uma linha 

defendida também por Corrêa, que discorre sobre o tópico: 

É certa a dificuldade para se estabelecer correlação entre o regime 
político de um país e a formulação de sua política externa, mas a 
questão dos direitos humanos é inquestionavelmente uma área na qual 
esse vínculo pode ser apontado de forma concreta [...] a atitude 
assumida pelo Governo Sarney pretende, além de coadunar as 
liberdades políticas internas com sua conduta externa, estabelecer no 
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cenário internacional a diferenciação entre a Nova república e o regime 
autoritário que a precedera (CORRÊA, 2010, p.244). 

 
 Os temas considerados soft power, que antes figuravam em segundo 

plano, como meio ambiente e direitos humanos, tornam-se elementos centrais 

da construção do discurso diplomático do Brasil. João Daniel Lima de Almeida 

explica: 

Era o início do resgate das hipotecas do Regime Militar. O Brasil adere 
aos regimes de direitos humanos e meio ambiente, temas bloqueados 
pelo “soberanismo” dos militares, nos quais o Brasil era alvo negativo 
da opinião pública internacional, por conta do desmatamento e das 
torturas aos presos políticos durante o regime anterior (ALMEIDA, 
2014, p.568). 

 

A situação geopolítica da Guerra Fria e os mecanismos de legitimação 

elaborados pelo regime militar, quase sempre justificados pela retórica 

anticomunista, contribuíram para que alguns preceitos históricos da PEB fossem 

colocados em quarentena. O ciclo de autoritarismo afastou o Brasil de sua 

tradição jurídico-diplomática sobre a matéria, visto que a diplomacia brasileira 

teve participação ativa na elaboração dos instrumentos internacionais de 

proteção aos direitos humanos e manifestava-se em favor dos mesmos antes da 

ditadura militar (CANÇADO TRINDADE, 2006, p.226). Um exemplo emblemático 

é a atuação de Bertha Lutz como representante do Brasil na Conferência de São 

Francisco, determinante para a inclusão dos direitos das mulheres na Carta da 

ONU, superando a resistência das delegações britânica e norte-americana 

(como mencionado no capítulo 3)219. A bandeira dos direitos humanos, que 

ganhou vulto com a cruzada de Jimmy Carter, presidente dos EUA de 1977 a 

1980, era tema tabu, principalmente pela questão da tortura perpetrada por 

oficiais brasileiros. A posição negacionista e abstenteísta deu a tônica da PEDH 

durante o regime militar. Os instrumentos internacionais sobre a matéria, como 

os pactos da ONU e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, foram 

elaborados durante a ditadura, regime marcado por profundas restrições aos 

direitos civis e políticos e liberdade de expressão (CÔRTES, 2010, p.238). A 

                                                           
219 Ver estudo pioneiro de Fatima Satorand Elise LuhrDietrichson, da Universidade de Londres: 
https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-southern-
legacy.html. Acessado no dia 18/12/2017. 

https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-southern-legacy.html
https://www.soas.ac.uk/cisd/events/11oct2016-women-and-the-un-charter-a-southern-legacy.html
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dificuldade em lidar com temas de direitos humanos desgastou a imagem do 

Brasil no mundo, e o discurso da PEB passou a destacar essa agenda.  

A partir de 1985, o Brasil subiu às tribunas dos principais foros mundiais 

enfatizando o respeito aos direitos humanos e à democracia. Em discurso na 

Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), o Presidente José Sarney 

anunciou a decisão de aderir aos dois pactos de direitos humanos da ONU, bem 

como à Convenção das Nações Unidas contra a Tortura: 

Os direitos humanos adquirem uma dimensão fundamental, 
estreitamente ligada à própria prática da convivência e do pluralismo. 
O mundo que os idealizadores da Liga das Nações não puderam ver 
nascer, e cuja edificação ainda esperamos, é um mundo de respeito 
aos direitos da pessoa humana, que as Nações Unidas procuram 
promover através dos Pactos Internacionais de Direitos Humanos. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos é, sem dúvida, o mais 
importante documento firmado pelo homem na História 
contemporânea. E ele nasceu no berço das Nações Unidas. Com 
orgulho e confiança, trago a esta Assembleia a decisão de aderir aos 
Pactos Internacionais das Nações Unidas sobre Direitos Civis e 
Políticos, à Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou 
Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, e sobre Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais. Com essas decisões, o povo 
brasileiro dá um passo na afirmação democrática do seu Estado e 
reitera, perante si mesmo e perante toda a Comunidade internacional, 
o compromisso solene com os princípios da Carta da ONU e com a 
promoção da dignidade humana (SEIXAS CÔRREA, 2012, p.152). 

 

O Chanceler brasileiro, Otávio Setúbal, fez o mesmo no tocante à 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos na Assembleia da OEA, em 

1985 (CANÇADO TRINDADE, 2006, p.227-228). Os três tratados foram 

ratificados apenas em 1992. O citado discurso de Sarney na Assembleia Geral 

da ONU apelou para a transição pacífica da democracia brasileira, e o seu 

assessor internacional, o Embaixador Luiz Felipe Seixas Corrêa, reiterou que a 

democratização brasileira definiria a atuação externa do governo (BARRETO, 

2012, p.25). A constitucionalização das práticas de política externa com os 

princípios que regem as relações internacionais do Brasil, estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988, corrobora a relevância dos direitos humanos, 

consagrados em seu artigo nº4220. 

                                                           
220 Art. 4°- A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 
seguintes princípios: I- independência nacional; II- prevalência dos direitos humanos; III- 
autodeterminação dos povos; IV- não-intervenção; V- igualdade entre os Estados; VI- defesa 
da paz; VII- solução pacífica dos conflitos; VIII- repúdio ao terrorismo e ao racismo; IX- 
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; X- concessão de asilo político. 
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Paulo Sérgio Pinheiro discorre sobre essa abordagem dual da PEB, de 

continuidade quanto à sua inserção na comunidade internacional e de inovação 

criada pelo processo de democratização, e a área dos direitos humanos foi 

justamente a mais afetada pela nova orientação. Porém, o Brasil adotou uma 

postura de distanciamento das normas internacionais, ainda preocupado com 

efeitos negativos à sua imagem (ALVES, 1994, p.93). Em contraste com a 

retórica dos discursos e assinatura dos tratados, a postura do governo frente às 

denúncias de ONGs internacionais foi marcadamente defensiva e reativa, 

principalmente nos casos do extermínio de meninos de rua na Igreja da 

Candelária no Rio de Janeiro e a chacina de índios da comunidade Ianomâmi 

em Roraima, ambos em 1993 (OLIVEIRA, 1999, p.93-94). Um exemplo foi a 

posição do Ministro da Justiça do governo, Paulo Brossard, que acusou, em 

discurso transmitido nacionalmente, a Anistia Internacional de ser uma 

organização subversiva por conta de relatório da ONG sobre violações de 

direitos humanos no Brasil (PINHEIRO, P., 2001, p.7-10). 

Apesar da mudança discursiva no início do processo de democratização, 

a agenda dos direitos humanos se inseriu mais como figura de retórica e não foi 

um tema com visibilidade do processo de democratização do Brasil. Cumpriu 

apenas um protocolo discursivo, o que explica em parte a demora na ratificação 

dos tratados supracitados. As elites política e diplomática não acreditavam que 

para alavancar o processo de democratização os direitos humanos eram um 

aspecto central. Por isso, segundo Monica Hirst221, o Brasil é um "late comer" na 

matéria, que ganhou real destaque na PEB a partir do governo FHC, como 

veremos. Houve, portanto, um resquício da posição reticente em direitos 

humanos. Segundo Belli:  

a plena aceitação da supervisão internacional sofreu ligeiro atraso em 
relação ao fim do regime militar e ao novo discurso em prol dos direitos 
humanos e da democracia. Houve uma fase transitória [...] em que a 
visão a respeito do papel do Brasil na CDH continha ainda resquícios 
da postura defensiva que prevalecera sob o regime militar” (BELLI, 
2009, p.172). 

 

                                                           
221 Entrevista realizada pelo autor com Monica Hirst, no dia 10 de março de 2017, no Rio de 
Janeiro. 
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O atraso se explica em parte pela natureza da transição política no Brasil, 

negociada entre as elites militar e política. A relação com os militares ainda era 

complexa e a elite política da ditadura ainda tinha muita influência no governo. O 

presidente José Sarney, por exemplo, foi presidente do partido governista, a 

Aliança Renovadora Nacional (ARENA)222. A eleição indireta de Tancredo Neves 

e Sarney como vice, foi uma solução de compromisso entre situação e oposição, 

que ignorou as vozes das ruas no movimento "Diretas já"223. A “via lenta para a 

democratização brasileira” (SKIDMORE,1988) revela a natureza da transição 

política no Brasil, principalmente com a anistia dos agentes públicos 

responsáveis por violações de direitos humanos e a ausência de um processo 

de justiça de transição, que, portanto, demonstram a relativização da gravidade 

das violações de direitos humanos cometidas por agentes públicos durante o 

regime militar. Não havia um real comprometimento das elites com o tema dos 

direitos humanos, que não era prioridade - como explica a literatura sobre a 

relação entre a nova coalizão política e a antiga base de sustentação autoritária, 

(HUNTINGTON, 1991; ZALLAQUETT; 1992). Bernardi (2015) aponta fatores 

além da aliança de elites, como a resistência da cúpula do judiciário em aceitar 

a interferência de cortes internacionais de direitos humanos e as dificuldades da 

sociedade civil se mobilizar para criar pressões no sentido da participação 

brasileira nos regimes de direitos humanos. 

Ainda assim, o discurso de Sarney na Assembleia Geral, quando assume 

o péssimo histórico do Brasil na temática dos direitos humanos, representa uma 

mudança em relação às políticas de negação que inspiravam a atuação 

diplomática do Brasil durante o regime militar e, inclusive, o discurso difundido 

nas diversas representações brasileiras pelo mundo. A mudança do discurso foi 

um passo inicial, ainda que insuficiente, para que os direitos humanos 

ganhassem destaque na narrativa da PEB. Esse movimento da política externa 

se deu em um contexto de reconquista das credenciais diplomáticas no início do 

processo de democratização. O anúncio da assinatura dos principais tratados 

enquadra-se, portanto, na interpretação da literatura que defende que o 

processo de democratização de um país o estimula a aumentar sua participação 

                                                           
222 Entrevista com o embaixador Celso Amorim, conduzida pelo autor no Rio de Janeiro, no dia 
30 de março de 2017. 
223 O qual pressionou a aprovação da Emenda Constitucional Dante de Oliveira, de 1984 
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em acordos internacionais no campo dos direitos humanos (os mecanismos de 

Lock In), apontada no capítulo 3 (MORAVCSIK, 2000; MANFIELD; 

PEVEHOUSE, 2006; HAFNER-BURTON ET AL., 2008224).Concordamos com 

Bernardi (2016), que defende que os mecanismos Lock In não são suficientes 

para explicar a adesão do Brasil aos tratados e a mudança do discurso. A lógica 

política doméstica e os valores que consubstanciam a inserção internacional do 

Brasil, consagrados na Constituição Federal, expressam uma vontade de 

mudança que não se esgota apenas com o reconhecimento internacional. Na 

mesma linha, Belli ressalta que a gradativa adesão do Brasil aos mecanismos 

de monitoramento do regime representa a consolidação da escolha democrática 

da sociedade brasileira (BELLI, 2009, p.172). Ademais o impacto da mudança 

de regime político, a questão econômica é outro imperativo para a análise da 

PEB. 

 Na fase inicial do processo político de democratização, um fator que 

impacta a política externa é o esgotamento do modelo de desenvolvimento ISI, 

evidenciado com a crise da dívida externa e a inflação galopante. Segundo Hirst 

e Pinheiro: 

a partir da segunda metade dos anos oitenta, entretanto, a 
continuidade deste projeto foi seriamente comprometida por 
transformações externas e internas que afetaram sua base de 
sustentação e legitimação. No primeiro caso, inscrevem-se o 
reordenamento político do sistema internacional, a partir do fim da 
Guerra Fria e o aprofundamento do processo de globalização do 
sistema mundial; no segundo, o esgotamento do modelo de 
crescimento interno baseado em uma lógica substitutiva e o tortuoso 
processo de consolidação brasileira (HIRST; PINHEIRO, 1995). 

 

 O modelo de política externa baseado no nacional-desenvolvimentismo, 

entrou em colapso nos anos 1980 (CERVO; BUENO, 2008, p.386), com o 

crescimento descontrolado da dívida externa e da inflação, e a recessão 

econômica que atinge o país em 1988. Mesmo iniciado o processo de 

democratização política, o quadro de instabilidade econômica que se estende 

até meados dos anos 1990 colocou a política externa em uma posição 

secundária na agenda dos tomadores de decisão por conta da centralidade da 

busca do equilíbrio macroeconômico. Maria Regina Soares de Lima explica que 

                                                           
224 Ver debate em Bernardi (2016). 
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esse contexto distinguiu potencialmente o período militar do civil e diminuiu os 

espaços para inovações conceituais em matéria de política externa (LIMA, 

1994); e esse é um outro fator que explica o uso da retórica dos direitos 

humanos, mas sem iniciativas expressivas no campo. Segundo Lima, o perfil do 

presidencialismo brasileiro, por omissão ou delegação de poder, ou afinidade de 

pontos de vista, determina a autonomia do Itamaraty na elaboração da política 

externa, mais do que o próprio regime político. 

 Portanto, variáveis como o modelo de desenvolvimento e a crise 

econômica, o perfil do processo de formulação da PEB e a natureza do processo 

de democratização explicam as descontinuidades de estratégias de política 

externa que ocorram em um mesmo regime, bem como continuidades em 

regimes distintos, como Lima pondera. Isso não significa que o processo de 

democratização não impulsione mudanças na PEB, apenas que essas variáveis 

diminuem o seu impacto de transformação, que é postergado. A figura abaixo 

sintetiza o nosso argumento sobre a relação entre democratização e política 

externa nos anos 1980: 
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Figura 3. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Dawisson Belém Lopes (2017) apresenta argumentos sobre a relação 

inextricável entre regime político e a PEB, e argumenta que as tradições da PEB 

se recombinam de modo distinto com os regimes políticos (BELÉM LOPES, 

2017, p.21). O processo de democratização, particularmente, produz efeitos 

importantes: a “poliarquização” da PEB, tendo em vista a diversificação de atores 

políticos e interesses em disputa na formulação da PEB; a constitucionalização 

de seus princípios em 1988; a “democratização” da PEB, haja vista as pressões 

para a maior transparência do processo de formulação e também maior 

participação no mesmo. Segundo o autor: “a PEB acompanhará, ainda que de 

forma idiossincrática e com uma cadência diferente, tanto discursiva quanto 

prática, a marcha rumo à democratização política – de resto, uma tendência 

global na década de 1980” (BELÉM LOPES, 2017, p.35). 

 A promulgação da Constituição Federal em 1988 e as primeiras eleições 

presidenciais diretas do regime, em 1989, deram lastro ao processo de 

democratização, principalmente no sentido de neutralizar o “fantasma” do 

autoritarismo que ainda era forte no imaginário político. O processo de 

democratização brasileiro auferiu o seu selo de legitimidade. 

 Na década de 1990, a nova ordem internacional pós-Guerra Fria criou 

também novos condicionantes políticos e econômicos. No governo Collor, aos 

aspectos domésticos que se misturam, quais sejam, o processo de 

democratização e a redefinição do modelo de desenvolvimento (sem ignorar sua 

interface com o nível internacional), soma-se a reorganização do sistema 

internacional pós-Guerra Fria, que definiu as tendências de globalização e 

regionalismo. O declínio do modelo ISI e a execução do receituário neoliberal 

impactaram diretamente a PEB. A inserção internacional brasileira foi definida 

pela liberalização comercial, estabilização macroeconômica, privatizações de 

serviços públicos e responsabilidade fiscal. O modelo neoliberal se tornou 

gradativamente um aspecto material do reconhecimento e elemento de 

socialização na comunidade internacional. 

A tese de Paulo Nogueira Batista (1993), de que o Itamaraty foi insulado 

pelo perfil personalista de Collor ao conduzir a PEB, foi refutada por Casarões 

(2012), que, por meio de entrevistas com atores-chave, demonstra que ocorreu 
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no Itamaraty um amadurecimento da perspectiva de uma política externa a favor 

da liberalização comercial. Depois do alcunhado "consenso de Tancredo", Paulo 

Tarso Flecha de Lima, secretário-geral do MRE no governo Sarney, já flertava 

com a liberalização comercial e aproximação com os EUA e alternativas ao 

globalismo como estratégia de ação a partir de uma lógica desenvolvimentista – 

que foi prevalecente no primeiro governo civil. 

A política externa do período [Collor] representou uma síntese entre o 
desejo de modernização, de abertura econômica e a busca pela 
autonomia de inserção internacional, fio condutor do Itamaraty e uma 
de suas mais importantes tradições [...] O período entre 1990 e 1992 
foi reflexo direto de uma “tripla transformação” que acometeu o Estado 
brasileiro ao longo da década anterior, no tocante à produção de sua 
política exterior. Em primeiro lugar, caíram por terra as bases nacional-
desenvolvimentistas que orientaram a inserção internacional do Brasil 
ao longo dos últimos governos militares. Segundo, o regime político 
sob o qual o País fora conduzido por mais de 20 anos, com fortes 
resquícios da Nova República adentro, também se reconfigurava, 
afirmando-se legitimamente democrático a partir da primeira eleição 
presidencial direta, em fins de 1989. Por fim, a mudança da ordem 
internacional – de uma estrutura bipolar aparentemente estável para 
uma não ordem com o ocaso da União Soviética e a implosão do 
Terceiro Mundo como bloco de poder – impôs a necessidade de 
reorientação internacional em especial aos países semiperiféricos, 
como parecia ser o caso do Brasil (CASARÕES, 2012, p.149). 

 
 

Em suma, Collor não alijou o Itamaraty do processo de formulação da 

PEB, como apontou Batista (1993), mas promoveu uma inflexão em favor de 

quadros liberais que tinham voz no Itamaraty. As diretrizes de inserção 

internacional do Brasil foram construídas conjuntamente com os quadros do 

Itamaraty, definidos por Flecha de Lima como "liberais", enquanto Paulo 

Nogueira Batista se alinhava aos "nacionalistas". Essas posições não eram 

novas no Itamaraty, mas suas condições foram maturadas justamente pela 

incidência de novos fatores sistêmicos e domésticos. As disputas de visões de 

mundo na burocracia demonstraram a dificuldade do “consenso de Tancredo” 

ser viabilizado em um cenário de intensas transformações domésticas e 

internacionais. 

As mudanças sistêmicas foram também condicionantes importantes para 

o lugar de mais destaque que a temática dos direitos humanos assumiu no 

sistema internacional. A "vitória" do Ocidente fomentou a crença na 

superioridade da democracia liberal e realização dos seus ideais, como os 
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direitos humanos a la Ocidente, traduzida pela tese do "Fim da História", de 

Francis Fukuyama (1992). 

A agenda dos direitos humanos, dentro de uma ótica liberal-cosmopolita, 

gradativamente se firmou como elemento de legitimação do Brasil como um ator 

"responsável" no sistema. Os esforços para renovação das credenciais 

diplomáticas do Brasil, ainda inconclusos desde o governo Sarney, colocaram o 

tema da agenda neoliberal em sintonia com a participação do Brasil no regime 

internacional dos direitos humanos. No governo Collor, a transparência substituiu 

a política de negação de violações de direitos humanos que prevaleceu no 

regime militar e ainda era presente com a abordagem defensiva no primeiro 

governo civil (PINHEIRO, 2001, p.8). O aumento da relevância da temática dos 

direitos humanos dentro na narrativa da "modernização ocidental" no cenário 

pós-Guerra Fria e a maior participação das ONGs brasileiras favoreceram uma 

nova percepção por parte das elites política e diplomática sobre a vinculação 

entre a influência em instituições multilaterais e uma política externa mais 

transparente e forte em questões de direitos humanos. 

A maior sensibilidade de Francisco Rezek, ministro das Relações 

Exteriores no início do governo Collor, para temas de direitos humanos, também 

contribuiu para maior abertura e cooperação do Brasil na temática225. Em 1990, 

Francisco Rezek recebeu missão da Human Rights Watch e, posteriormente, 

Collor foi o primeiro presidente a receber representantes da Anistia Internacional. 

O Itamaraty instruiu todas as missões brasileiras a contribuir e prover 

informações sobre direitos humanos e estar em contato permanente com as 

ONGs. A atuação coordenada de políticos (como Eduardo Suplicy, Severo 

Gomes e Fernando Henrique Cardoso) e diplomatas (Francisco Rezek e Celso 

Lafer) para acelerar a ratificação dos tratados, que ocorreu em 1992, refletiu essa 

mudança de mentalidade por parte das elites (PINHEIRO, P., 2001, p.12-13). A 

bandeira dos direitos humanos passou a ser articulada como estratégia de 

inserção internacional, em consonância com os ditames do neoliberalismo. É 

importante frisar que as evidentes tensões que surgem entre essas agendas de 

política externa (direitos humanos e neoliberalismo) em um momento inicial, de 

                                                           
225 Entrevista com o embaixador Celso Amorim concedida ao autor no Rio de Janeiro, dia 30 de 
março de 2017. 



205 
 

socialização e reconhecimento do Brasil na década de 1990, foram 

escamoteadas no plano internacional226. Destarte, o quadro dos anos iniciais do 

processo de democratização começou a se reconfigurar com a diminuição da 

intensidade das variáveis apontadas como fatores de mitigação do impacto do 

processo de democratização na PEB, tal como representado em figura abaixo: 

  

                                                           
226Outras perspectivas mais críticas revelam, todavia, os diversos pontos de incongruência 
entre o "pensamento único" neoliberal e os direitos humanos, principalmente quanto à 
flexibilização dos direitos trabalhistas e aumento do desemprego e da desigualdade de renda. 
Esses serão os fatores que favorecem exatamente a ascensão de governos progressistas na 
América Latina a partir do final da década de 1990, os quais adotam uma perspectiva dos 
direitos humanos mais ligada às questões do desenvolvimento e alinhada a uma narrativa do 
Sul Geopolítico.  
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Figura 4.  

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Evidentemente, essa não é uma relação linear; há uma transversalidade 

entre os fatores abordados. O processo de democratização também é sujeito a 

oscilações e enfrentou, já em seu início, desafios importantes, principalmente a 

persistência da crise econômica e a instabilidade política criada pelo processo 

de impeachment de Collor em 1992. A crise política da jovem democracia 

brasileira, que deflagrou o impedimento do primeiro presidente eleito diretamente 

depois da ditadura militar, mais uma vez alimentou desconfianças sobre as 

possibilidades do país. Nos dois primeiros governos civis desde 1985 (Sarney e 

Collor), apesar dos avanços institucionais, com destaque para a Constituição de 

1988, o reconhecimento da democracia liberal brasileira pela comunidade 

internacional ainda não havia sido consolidado. A natureza do processo de 

abertura, como já foi dito, sem participação popular e sem justiça de transição, 

gerou efeitos negativos para a legitimidade brasileira. O insucesso dos planos 

econômicos227em estabilizar a moeda e os preços desde a democratização 

adicionaram mais ingredientes à instabilidade. Com o impedimento de Collor, as 

desconfianças em relação ao Brasil cresceram, como explicam Hirst e Pinheiro: 

Apesar do esforço do Itamaraty de manter o curso da política externa de 
forma independente da crise política nacional, foi impossível evitar a 
deterioração da imagem do Brasil na comunidade internacional, 
particularmente junto às nações industrializadas (HIRST & PINHEIRO, 1995, 
p.7). 

 

 No governo interregno de Itamar Franco (1992-1994), o campo dos 

direitos humanos foi um dos principais destaques na agenda de política externa. 

A preparação para II Conferência Internacional de Viena em 1993, cujo comitê 

de redação foi presidido pelo embaixador brasileiro, Gilberto V. Saboia, 

contribuiu para consolidar a política externa brasileira de direitos humanos 

(PINHEIRO, P., 2001, p.15). A redação colocou termo à questão sobre a 

indivisibilidade dos direitos humanos, consagrada no texto, abordagem que 

refuta a teoria das "gerações de direitos" (CANÇADO TRINDADE, 2006, p.220-

224). Os trabalhos preparatórios para a Conferência de Viena estimularam um 

diálogo a nível nacional entre Estado e sociedade civil em torno da matéria 

(CANÇADO TRINDADE, 2006, p.234). Trata-se de um marco por ter sido o 

                                                           
227 No governo Sarney, os planos Cruzado II em 1986, Bresser em 1987 e Verão em 1989; e o 
plano Collor em 1990. 
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primeiro encontro na história da diplomacia brasileira que promoveu o diálogo 

entre Estado e sociedade civil em temas de direitos humanos, com o seminário 

"Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos" (OLIVEIRA, 1999, p.97; 

PINHEIRO,P., 2001, p.16). 

 O breve momento de FHC como chanceler durante o interregno governo 

Itamar Franco sinalizou para um compromisso do Brasil com os valores dessa 

ordem liberal profetizada por Fukuyama. Segundo FHC, em livro sobre a sua 

gestão no Itamaraty:  

Os novos valores que informam o debate internacional e os padrões de 
aferição da conduta dos Estados são os mesmos que nos legou a História e 
que nossa sociedade tem reafirmado. Se nem sempre estamos à altura de 
nossos padrões, é a sociedade brasileira a primeira a cobrar uma evolução 
decisiva no campo dos direitos humanos ou do meio ambiente, por exemplo 
(FUNAG, 1994, p.19). 

 A frase de FHC como ministro cabe perfeitamente à orientação 

estratégica da PEB em seu governo (1995-2002), qual seja, uma perspectiva de 

um cosmopolitismo liberal que ganhou espaço nos fóruns internacionais na 

década de 1990 e será agora estudada. 

 

5.2.1. As reformas neoliberais e a consolidação das credenciais diplomáticas na 

Era FHC (1995-2002) 

 

 No livro "Desenvolvimento e democracia na América Latina" (1977), 

escrito em parceria com Enzo Faletto como parte dos estudos da Comissão 

Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), Cardoso apontou para o 

caminho do "desenvolvimento associado" que, guardadas as devidas 

proporções das transformações históricas e conjunturais, representa uma visão 

de mundo fiel à estratégia de inserção internacional de seu governo228, iniciado 

em 1995.  

                                                           
228Pelo olhar da citada obra, o processo de internacionalização dos mercados criou novas 
formas sofisticadas de dependência que resultaram em economias industrial-periféricas, aonde 
há cada vez mais a necessidade de incorporação das massas para que o sistema funcione. A 
crescente pressão popular e a crise política do sistema só poderiam ser solucionadas de duas 
formas: ou a ruptura política para o modelo socialista; ou a abertura do mercado para os 
capitais estrangeiros, em um modelo de desenvolvimento associado, o que é, na perspectiva 
do ensaio, a solução mais viável, haja vista a configuração das forças sociais capitalistas nas 
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No governo FHC (1995-2002), a combinação entre a liberalização política 

e abertura econômica (seguindo diretrizes do Consenso de Washington) resultou 

no surgimento de uma nova fase da PEB, à procura de uma “integração 

competitiva" (LIMA, 2000, p.295). A estratégia pressupôs que as limitações de 

poder do Brasil poderiam ser mitigadas ou diminuídas em um sistema 

internacional que segue e respeita as regras internacionais. Dessa forma, a 

regulamentação dos regimes internacionais e o respeito às normas foram os 

meios para viabilizar a autonomia do Brasil. A adesão aos regimes internacionais 

foi o sintoma mais latente dessa estratégia, daí o conceito difundido sobre a PEB 

de FHC, da busca da "autonomia pela integração" (VIGEVANI et al, 2003; 

LAMPREIA, 1998). Para o ex-chanceler Lampreia, a "autonomia pela integração" 

significa que o Brasil procurou “ao invés de uma autonomia isolacionista, uma 

autonomia articulada com o meio internacional” (LAMPREIA, 1998, p.11).  

A questão da autonomia merece aqui uma reflexão à parte. Trata-se de 

uma das marcas de continuidade da PEB, reconhecida pela literatura229.A busca 

por autonomia sempre foi presente em governos dos mais distintos campos 

ideológicos e com visões de mundo distintas. A noção de uma inserção 

internacional que preserve alguma margem de autonomia para o Brasil, embora 

tenha assumido distintas características ao longo da trajetória histórica da 

política externa, esteve sempre presente e amealhou as elites econômicas e 

políticas brasileiras (SPEKTOR, 2014, p.18). O termo “autonomia” foi usado 

como adjetivo por muitos diplomatas e autores, e acabou perdendo seu sentido 

substantivo. As definições e adjetivações sobre a busca da autonomia em 

distintos momentos pela PEB criam imprecisão analítica. A autonomia é um dos 

objetivos precípuos da PEB, e prescinde de adjetivos. Ao nosso ver, a 

diferenciação entre a "autonomia pela distância" e a "autonomia pela 

participação", por exemplo, demonstra a inocuidade da adjetivação. Na 

conjuntura da Guerra Fria, a estratégia prevalecente foi a da "autonomia pela 

                                                           
economias latino-americanas (CARDOSO & FALETTO, 1977, p.114). A solução do 
desenvolvimento associado seria, nesse sentido, a alternativa às tendências autoritárias que se 
manifestavam na América Latina com forma de solucionar as crescentes pressões populares 
ligadas aos fenômenos urbanos e industriais. Essa reflexão pode ser adaptada ao contexto de 
hegemonia do neoliberalismo na década de 1990. 
229 Sobre a questão da autonomia na PEB, ver: HURREL (1986); VIGEVANI & CEPALUNI 
(2009); MOURA (2012); VIGEVANI et al (2003); VIGEVANI & CEPALUNI (2007); FONSECA 
JR., 1998; PINHEIRO (2004). 



210 
 

distância" (VIGEVANI e tal, 2003). A expressão foi cunhada por Gelson Fonseca 

Jr., que compara os momentos históricos: 

A autonomia, hoje [em 1998230], não significa mais “distância” dos temas 
polêmicos para resguardar o país de alinhamentos indesejáveis. Ao contrário, 
a autonomia se traduz por “participação”, por um desejo de influenciar a 
agenda aberta com valores que exprimem tradição diplomática e capacidade 
de ver os rumos da ordem internacional com olhos próprios, com perspectivas 
originais[...] A definição de “atitudes positivas” nos novos temas [em especial, 
meio ambiente, direitos humanos e não proliferação nuclear] passa a ser uma 
das preocupações centrais da diplomacia brasileira (FONSECA JR., 1999, 
p.368-369). 

 

 As estratégias diplomáticas dos períodos para garantir a autonomia de 

ação da PEB são distintas. No caso da política externa de FHC, objetivou-se 

garantir espaços de autonomia por meio de uma diplomacia de prestígio junto às 

instituições, ou seja, o multilateralismo foi espaço preferencial para o Brasil 

buscar sua autonomia. No período da Guerra Fria, por conta de variáveis 

domésticas e internacionais, a opção multilateral perdeu espaço na PEB. 

A política externa de FHC orientou-se pelo tripé “democracia, estabilidade 

monetária e abertura econômica”, como o próprio definiu em artigo publicado na 

Revista Brasileira de Política Internacional (CARDOSO, 2001). Segundo Sylvia 

Marques: 

No governo Cardoso, o país é visto como confiável não apenas em razão de 

seu respeito às normas internacionais, sua índole pacifista e não 

expansionista, e seu histórico de resolução de conflitos pela diplomacia. Mas 

também por ter alcançado a estabilidade econômica pelas reformas 

neoliberais e consolidada a democracia com economia liberal de mercado" 

(MARQUES, 2005, p.80). 

O governo implementou políticas de rigidez fiscal, reduziu a participação 

do Estado em investimentos e privatizou diversas empresas públicas, 

especialmente no setor de telecomunicações. Posteriormente, em uma segunda 

onda de reformas, objetivou estabilizar a estrutura regulatória e dar 

transparência aos gastos públicos, com a aprovação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (CERVO & BUENO, 2008, p.459; BELÉM LOPES, 2013, p.34). 

 A concepção de uma "soberania compartilhada" permitiu a percepção de 

um mundo com valores universais resguardados por regimes com mais espaços 

                                                           
230 Grifo nosso. 
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de atuação para potencias médias, como o Brasil. E o Brasil buscou construir 

essa imagem, como defende Sylvia Marques em sua dissertação de mestrado: 

a imagem do Brasil como potência média no governo Cardoso é construída a 
partir da cultura internacional do país, constituída pelos valores e pelas 
crenças da elite governante (neoliberalismo), pela tradição do 
comportamento externo brasileiro (papel de mediador e apoio no Direito 
Internacional para lidar com as questões internacionais), e pelas normas 
internacionais (regras liberais de conduta, formais ou não, compartilhadas 
pelos atores internacionais) (MARQUES, 2005, p.81). 

 

 A PEB de FHC partiu do diagnóstico de que o Brasil estava relativamente 

longe de possuir ativos que lhe confeririam condições para reclamar a posição 

de uma grande potência (ROCHA, 2006, p.106). Um exemplo emblemático da 

boa vontade do Brasil com as normas internacionais foi a adesão ao TNP, já que 

essa era uma posição histórica do Brasil, justificada pela tese do congelamento 

do poder mundial de Araújo Castro (1971). A assinatura do TNP demonstrou que 

a prioridade brasileira foi o reconhecimento, mesmo que isso significasse uma 

posição contrária à tradição diplomática de um discurso crítico em relação a 

incoerência do tratado (ROCHA, 2006). 

 No âmbito regional, a liderança brasileira na América do Sul se ancorou 

na ênfase na democracia e no desenvolvimento da infraestrutura, mas a 

concepção da soberania compartilhada não foi replicada regionalmente. A 

superação da hipótese de guerra com a Argentina depois dos acordos nos 

campos energético e nuclear231 catalisou o processo de integração regional 

liderada pelas duas maiores economias sul-americanas, consolidado com a 

criação do Mercosul em 1991. Para o Brasil, a prioridade inicial do Mercosul foi 

a integração comercial, sem maiores esforços diplomáticos para a 

institucionalização do bloco. Politicamente, almejou-se reforçar a democracia 

para o bloco não perder prestigio no cenário internacional. A cláusula 

democrática232, após a tentativa de golpe no Paraguai em 1996, foi o principal 

                                                           
231 A criação da Agência Brasileira-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares (ABACC), em 1991, representou o ato final das desconfianças bilaterais sobre a 
questão nuclear. 
232 O Protocolo de Ushuaia é um protocolo assinado em 24 de julho de 1998 na cidade 
argentina de Ushuaia pelos quatro Estados-membros do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e 
Paraguai), mais dois Estados-associados (Bolívia e Chile), no qual afirmam o compromisso 
democrático entre os Estados assinados. 
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marco dessa visão. O Protocolo de Ushuaia agregou valor à perspectiva 

prioritária do Brasil de confirmar seu compromisso com os valores da ordem 

internacional pós-Guerra Fria. 

 Com o esforço de integração do Brasil aos mecanismos dos regimes 

internacionais, a questão dos direitos humanos apresentou-se como um tema 

crucial, parte do discurso legitimador da ordem liberal. As incongruências da 

construção desse discurso e também de suas práticas não estavam na ordem 

do dia no projeto brasileiro desenvolvido no governo FHC. Esse projeto teve 

como um dos seus objetivos centrais equacionar os dividendos para, enfim, 

consolidar as credenciais diplomáticas brasileiras. Alguns eventos são 

marcantes para a participação do Brasil nos regimes internacional e regional dos 

direitos humanos. 

 Domesticamente, a elaboração, em 1996, do I Plano Nacional de Direitos 

Humanos (o primeiro do tipo em toda a América Latina e terceiro no mundo, 

depois de Austrália e Filipinas), conforme recomendações da Conferência de 

Viena em 1993 (PINHEIRO, P., 2001, p.2), marca a aproximação entre a política 

externa e os instrumentos jurídicos para a defesa dos direitos humanos. O 

programa é  

quadro de referência para a concretização das garantias do estado de 
direito e para a ação em parceria do Estado e da sociedade civil. É a 
afirmação de nova concepção de direitos humanos [...] que 
correspondem a obrigações assumidas em tratados internacionais” 
(PINHEIRO; NETO, 1997).  

 

As mudanças institucionais domésticas foram concatenadas com medidas 

importantes no cenário internacional. A aceitação da competência obrigatória em 

matérias contenciosas da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH), conforme artigo 62 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em 

dezembro de 1998, é um marco para a política externa brasileira no 

campo233.Depois de aceitar a competência da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), o Brasil passa a aceitar instrumentos internacionais 

                                                           
233 O decreto presidencial ocorreu apenas no final do governo FHC, em 8 de novembro de 
2002. Disponível no site: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2002/decreto-4463-8-
novembro-2002-485986-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso no dia 12/10/2017. 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2002/decreto-4463-8-novembro-2002-485986-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/2002/decreto-4463-8-novembro-2002-485986-publicacaooriginal-1-pe.html
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com poder de interferir em matérias de direitos humanos domesticamente 

(BELLI, 2009): em 2000, assinou o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal 

Internacional (TPI), ratificando-o em 2002; assinou, em 2001, o convite 

permanente (standing invitation) para a visita de relatores especiais e peritos 

independentes dos Procedimentos Especiais da ONU; e, em 2002, se tornou 

parte do Protocolo Opcional da Convenção para a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a Mulher, reconhecendo a competência do 

respectivo comitê de monitoramento para receber denúncias individuais. A 

aceitação da obrigatoriedade de uma corte internacional e a permissão de 

denúncias individuais sacramentam a superação da fase negacionista do Brasil 

em relação aos regimes internacional e regional de direitos humanos e um passo 

além da retórica discursiva no campo quando iniciado o processo de 

democratização234. A maior abertura do Brasil aos mecanismos internacionais 

de fiscalização de violações de direitos humanos colocou o País em outro 

patamar internacional, com maior transparência em relação aos problemas de 

direitos humanos que ocorrem em território brasileiro. Segundo Antônio Jorge 

Ramalho da Rocha: 

De forma inteligente, ao reconhecer as dificuldades de se enfrentar tais 
violações, o discurso do governo brasileiro não apenas reposicionou, em 
termos de imagem, o País no ambiente internacional, mas também conseguiu 
ampliar o estoque de argumentos a serem utilizados na busca de outros 
objetivos de sua política externa (ROCHA, 2006). 

Essa foi a dimensão estratégica da PEDH na do governo FHC: 

simultaneamente, contribuiu para legitimar o processo de democratização, e 

potencializar o poder de barganha nas negociações internacionais, por reforçar 

a imagem do país como um ator que faz parte das normas, assume os problemas 

que possui no campo de forma transparente e se propõe a enfrentá-los. O 

governo FHC foi bem-sucedido no objetivo de consolidar a renovação das 

credenciais diplomáticas brasileiras no sistema internacional e superar as 

desconfianças em relação à estabilidade política e econômica do País. E a PEDH 

foi insumo imprescindível para esse êxito. 

                                                           
234 Ademais esses marcos, no governo FHC o Brasil aderiu: aos dois Protocolos adicionais da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em agosto de 1996; ao Protocolo de San 
Salvador, de 1988, sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais; e ao Protocolo referente à 
Abolição da Pena de Morte, de 1990. 
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Portanto, o processo de democratização e o fim da Guerra Fria 

transformaram a entrada do Brasil no processo internacional – e a constante 

história da predileção por uma via diplomática e não militarista ganha mais escala 

devido a um alinhamento de valores com essas transformações sistêmicas, 

regionais e domésticas. No nível sistêmico, o conjunto de acontecimentos que 

levam a uma nova ordem internacional é cronologicamente posterior ao início do 

processo de democratização do Brasil, e os condicionamentos sistêmicos são 

colocados principalmente pela perspectiva da vitória dos ideais liberais e 

proliferação dos debates multilaterais sobre temais globais. A PEB reivindica 

uma legitimidade que deriva de sua fidelidade ao sistema multilateral e essa é 

uma pedra angular da tradição diplomática brasileira (FONSECA JR., 2014). 

Justamente nela estão escorados princípios construídos em nossa história e 

consagrados na Constituição Federal: o pacifismo, que representa a crença na 

resolução negociada das controvérsias sem apelar aos recursos militares; a não-

intervenção, a qual só pode ser legitimada dentro do escopo previsto na Carta 

da ONU; a autonomia, que expressa a capacidade do país agir sem coações 

políticas e econômicas.  

Essas características certamente são reforçadas pela ênfase no 

multilateralismo, depois de uma política externa que se distanciou da via 

multilateral nos “anos de chumbo” (FONSECA JR., 1999). Novos caminhos para 

a atuação multilateral são abertos pela diversificação de temas globais nas 

conferências da ONU na década de 1990, e o Brasil reforça sua atuação 

multilateral, principalmente nos campos em que sua atuação era defensiva, 

como nos temas de direitos humanos e meio ambiente. Belém Lopes observa 

que um dos méritos de FHC foi reconhecer 

o nexo entre a democratização das sociedades nacionais e a 
democratização das relações internacionais [...]o multilateralismo era, 
por assim dizer, a projeção no nível sistêmico da democracia 
experimentada internamente (BELÉM LOPES, 2017, p.135-136).  

 

No entanto, a profecia do “fim da história” e supremacia dos ideais liberais 

não se cumpriu. Nas negociações das conferências globais da década de 1990 

as propostas foram diluídas e não homogeneizadas, e os países em 

desenvolvimento tiveram um papel central nisso – como ficou expresso na 

importante participação que tiveram na Rio-92 e em Viena-93. Os temas globais 
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propiciam uma reorganização do discurso terceiro-mundista em novas bases, e 

o Brasil passou a se destacar nessas agendas desenvolvimentistas. Essa 

mudança favoreceu a construção de um discurso reformista, realizada na PEB 

do governo Lula da Silva.  

No plano regional, o paralelismo histórico com a democratização da 

América do Sul permite a superação da hipótese de guerra com a Argentina, que 

sempre esteve presente no processo de formulação da política externa no século 

XX. O processo de democratização nos dois países foi a principal variável 

explicativa dos acordos energético e nuclear, que são as sementes da integração 

regional que vieram a germinar o Mercosul. Isso mudou as possibilidades de 

relação do Brasil com seus vizinhos e com o mundo. O conteúdo moral da 

narrativa brasileira se fortalece com a perspectiva da integração regional e 

abdicação do armamento nuclear. A opção brasileira de abrir mão da bomba 

atômica criou um espaço de contestação ao poder, mesmo em uma situação de 

claro alinhamento, e projetou de forma mais consistente a imagem de uma 

“potência da paz” profetizada por Afonso Arinos. A ideia de uma superioridade 

moral da PEB ganha força com a opção estratégica de considerar a possibilidade 

de intervenções militares como último recurso e não possuir armamento nuclear. 

Esses são os insumos da “boa cidadania internacional” brasileira, que adquire 

novos ingredientes com o processo de democratização, a se destacar a atuação 

nos campos dos direitos humanos e meio ambiente. 

No nível doméstico, o processo de democratização ganha mais solidez, 

simbolizada pela promulgação da nova carta magna e as primeiras eleições 

diretas, mesmo em conturbado contexto econômico e político. A estabilidade 

macroeconômica, com o plano Real e a eleição de FHC, garantem o 

reconhecimento internacional do processo de democratização do País. 

Em suma, a narrativa da PEB com o processo de democratização se 

desprende das principais amarras que afligiam a coerência dessa trajetória, 

principalmente o sistema de poder bipolar da Guerra Fria, o regime militar e a 

contestação crescente à sua legitimidade, e as tensões militares na região no 

período. Não se trata, entretanto, de um novo paradigma de política externa que 

surge com a democratização e fim da Guerra Fria. Existe, em nossa perspectiva, 
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uma dependência da trajetória, que ressignifica as tradições da política externa 

de acordo com as mudanças apontadas nos três níveis. 

Os padrões de legitimidade que constroem a narrativa da PEB nesse 

processo de democratização têm transversalidade com a atuação brasileira no 

campo dos direitos humanos. Nesse ponto, a transparência e a maior 

participação da sociedade civil propiciam uma resposta razoável quanto à 

situação paradoxal de um país cujo discurso diplomático enfatiza o respeito aos 

direitos humanos, porém domesticamente apresenta quadros de violações 

graves. Esse nexo doméstico-internacional cria pressões democratizantes sobre 

o processo de formulação da PEB. 

Como visto, no momento inicial do processo de democratização, a agenda 

dos direitos humanos passou a ser parte do discurso diplomático brasileiro, 

porém sem inovações conceituais que de fato colocassem a agenda como 

elemento importante na formulação da PEB. Gradativamente, a política externa 

no campo ganhou espaço além do plano retórico e legalístico. Como destacou 

Corrêa: "A política externa da Nova República na área dos direitos humanos 

representa, assim, mais do que uma mera inflexão na linha de atuação da 

diplomacia brasileira, uma verdadeira inovação" (CORRÊA, 2010, p.245). A PEB 

acompanhou o rumo da democratização política, embora com cadência 

diferente, e certo atraso do Itamaraty em entender as transformações impostas 

pelo processo de democratização (BELÉM LOPES, 2017, p.35). A natureza da 

democratização no Brasil, negociada com os grupos no poder e com a anistia 

“ampla, geral e irrestrita”, em um processo “lento, gradual e seguro”, foi um dos 

fatores que fez com que o impacto da democratização para o processo de 

formulação da política externa não fosse sentido abruptamente (em intensidade 

e velocidade).  

O efeito foi especialmente sentido para a PEDH. Ainda assim, a inclusão 

da temática dos direitos humanos no primeiro governo pós-ditadura militar, 

mesmo que não tenha significado uma política externa com ênfase nessas 

questões, pavimentou o caminho para mudanças subsequentes nas estruturas 

burocráticas e eventualmente em ações de política externa. Belli afirma 

categoricamente: 
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Não resta dúvida de que o fim do ciclo autoritário e a inauguração de um 
governo civil em 1985 constituíram ponto de inflexão, marcando o fim de um 
período eminentemente defensivo, em que a presença nos foros de direitos 
humanos tinha o objetivo de impedir eventuais condenações morais do país, 
para um período de adesão crescente às obrigações derivadas dos 
instrumentos internacionais (BELLI, 2009, p.170). 

 

O Brasil não apenas se dispôs a solucionar prontamente as graves 

lacunas de não adesão aos três tratados gerais de proteção (dois tratados de 

direitos humanos da ONU e a Convenção Americana), mas também pela 

participação propositiva nos foros de debate sobre a questão dos direitos 

humanos, em especial a Conferência de Viena, em 1993. 

O fio condutor para que as questões de direitos humanos fossem 

incorporadas pela PEB foi a percepção crescente por parte das elites política e 

diplomática de que a integração do Brasil à economia global e reconhecimento 

de sua transição democrática eram inseparáveis da promoção dos direitos 

humanos na esfera internacional (PINHEIRO, P., 2001, p.19). A influência das 

ONGs235 como atores políticos no cenário político brasileiro contribuiu para que 

a bandeira dos direitos humanos gradativamente ganhasse espaço na narrativa 

da PEB com o andamento do processo de democratização (OLIVEIRA,1999). 

Essas variáveis domésticas e internacionais deslocam a agenda dos direitos 

humanos para um eixo estratégico da inserção internacional brasileira, 

principalmente porque a ideia foi disseminada entre lideranças das elites política 

e diplomática nos anos 1990. A ressalva de Paulo Sérgio Pinheiro é importante:  

Não havia lobbies fortes ou facções políticas competindo para serem ouvidas 
sobre questões de direitos humanos. A abertura gradual das políticas 
doméstica e externa para os direitos humanos foi o resultado de iniciativas de 
apenas meia-dúzia de atores da Presidência, Ministério da Justiça e 
Ministério das Relações Exteriores236 (PINHEIRO, P., 2001, p.34). 

 

                                                           
235 O período de negociações sobre o processo de democratização, no início dos anos 1980, 
revelou uma grande vitalidade da sociedade civil. Destaca-se a atuação do Movimento 
Nacional pelos Direito Humanos, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), o Movimento de 
Luta pela moradia das Associações Comunitárias. Em 1984, a difusão do ativismo foi 
imprescindível para as campanhas Diretas Já. Ver: Cohn (1995). Porém, a inter-relação entre o 
ativismo e a PEB, naquele momento, não estava, definitivamente, na ordem do dia. 
236Tradução nossa do original: "There were no strong lobbies or political factions competing to 
be heard on human rights issues. The gradual opening of foreign and domestic policies to 
human rights was the result of the initiatives of just a few dozen players at the levels of the 
Presidency, the Ministry of Justice, and the Ministry of Foreign Affairs". 



218 
 

A estratégia de legitimação da democracia brasileira passou, no governo 

FHC, por esse movimento de adesão aos principais instrumentos internacionais, 

culminando na aceitação da obrigatoriedade de cortes internacionais, como o 

TPI e a Corte IDH.  

A mudança, que se deu inicialmente no plano retórico, passou para um 

momento de ratificações no início da década de 1990, e, a partir da aceitação da 

competência judicial da Corte IDH entra em uma nova fase de “relativização da 

soberania”, com a decisão do convite permanente para peritos internacionais e 

a abertura para petições individuais a vários organismos de tratados. A "adesão" 

superou o ceticismo que era estimulado não apenas pela memória do perfil 

reticente da política externa no campo dos direitos humanos durante o regime 

militar, como também pela natureza do processo de transição com a eleição 

indireta, o impedimento do primeiro presidente eleito diretamente e a persistente 

instabilidade macroeconômica. Fatores domésticos e internacionais influenciam 

essa mudança progressiva de uma PEDH que enfatizou retoricamente os 

princípios dos direitos humanos para um PEDH comprometida substancialmente 

com os tratados e aberta aos mecanismos de monitoramento de violações dos 

regimes internacional e regional de direitos humanos. 

A figura abaixo sintetiza nosso argumento: 
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Figura 5. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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O governo FHC foi exitoso em superar a percepção duvidosa da 

comunidade internacional sobre o regime democrático brasileiro e o lugar da 

PEDH foi estratégico dentro da concepção de "desenvolvimento associado" ao 

neoliberalismo. A eleição de Luís Inácio Lula da Silva iniciou um novo momento 

para a PEB, marcada pelo sentimento de mudança expresso nas urnas em 2002, 

e reorientou a atuação do Brasil no campo dos direitos humanos. 

 

5.3. O reformismo moderado e a retórica do Sul Geopolítico (2003-2016) 

 

A política externa "ativa e altiva" do governo Lula (2003-2010), como 

classificada pelo ex-chanceler Celso Amorim, expandiu a participação brasileira 

nos principais temas e pleitos internacionais, aproveitando-se de mudanças 

domésticas e internacionais. Segundo Cervo e Bueno:  

De Cardoso a Lula, as características da ordem internacional passam, 
portanto, por mudanças concretas. Tais condicionamentos permitem à 
política exterior atenuar efeitos internos da ordem traçada pelos outros 
e, ao mesmo tempo, tornar-se parte ativa em sua confecção (CERVO; 
BUENO, 2008, p.493). 

 

A atuação internacional do Brasil no contexto da democratização pregou 

a projeção do país nas principais arenas de negociação do mundo, nos mais 

diversos regimes internacionais. Esse perfil, todavia, não resulta em uma 

narrativa linear da PEB, principalmente com a diferença de estilo na conduta da 

política externa no governo Lula da Silva (2003-2010) em relação ao seu 

antecessor. Matias Spektor compara as estratégias de FHC e Lula, as quais 

repercutem diretamente na política externa de direitos humanos do Brasil: 

Para os tucanos, se o Brasil quiser participar da globalização precisará 
de "credenciais de boa conduta internacional". Foi isso que a 
diplomacia de FHC buscou em áreas como direitos humanos, não 
proliferação nuclear, meio ambiente e comércio internacional, 
assinando compromissos externos que o regime militar antes rejeitara 
de forma sumária. O objetivo não era mudar o mundo, mas utilizar 
normas internacionais como alavanca para reformar um país ainda 
marcado pelo penoso entulho autoritário acumulado desde a era 
Vargas e pela história de hiperinflação. Na concepção petista, o Brasil 
deveria explorar as rachaduras do projeto político da globalização, que 
eram evidentes nos protestos de Seattle (1999) e foram escancaradas 
quando o governo americano invadiu o Iraque sem autorização das 
Nações Unidas (2003). Para o núcleo pensante do PT, existia uma 
demanda mundial por vozes alternativas, como sugere o lema: "Outro 
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mundo é possível". Assim, FHC rodou o planeta para amarrar o Brasil 
a novas regras internacionais que permitissem ao país embarcar num 
novo ciclo de desenvolvimento capitalista. Lula manteve essa política, 
mas adicionou a ela uma ambição reformista [...] Para além das 
diferenças brutais de estilo, a mudança ocorreu na margem237. 

 Spektor pontua a adesão e a busca da autonomia como as grandes linhas 

da PEB que inspiram os dois governos. Certamente, tal como reafirma a “Carta 

ao povo brasileiro”, de 2002, o projeto de inserção internacional do governo Lula 

não foi anticapitalista ou antisistêmico. Longe disso, pois se firmou em uma 

aliança de classes com a burguesia industrial, agropecuária e financeira do país. 

O trecho do documento abaixo retrata essa coalizão: 

Lideranças populares, intelectuais, artistas e religiosos dos mais 
variados matizes ideológicos declaram espontaneamente seu apoio a 
um projeto de mudança do Brasil. Prefeitos e parlamentares de 
partidos não coligados com o PT anunciam seu apoio. Parcelas 
significativas do empresariado vêm somar-se ao nosso projeto. Trata-
se de uma vasta coalizão, em muitos aspectos suprapartidária, que 
busca abrir novos horizontes para o país238. 

 
 

Esta aliança foi articulada por um projeto de estímulo ao consumo interno 

viabilizado, em grande medida, por políticas sociais, valorização do salário, 

formalização do trabalho e concessões de crédito para financiamento de 

imóveis, automóveis e eletrodomésticos linha branca. A dimensão social 

entranhou-se com o discurso da PEB (SILVA, 2016)239 e políticas sociais, como 

o Bolsa Família e o Fome Zero, foram articuladas estrategicamente como 

exemplos da experiência brasileira que poderia ser replicada no mundo em 

desenvolvimento. A cooperação sul-sul foi o principal mecanismo diplomático 

para realizar essa tarefa.  

 O discurso brasileiro, ao mesmo tempo que defendeu o combate à 

pobreza e desigualdade, denunciou as condições estruturais de um sistema 

internacional que aprofunda os laços de dependência. O diagnóstico de Spektor 

é preciso quanto ao elemento da continuidade de um projeto de economia 

política vinculado às forças produtivas do capitalismo para viabilizar um novo 

                                                           
237Jornal Folha de São Paulo, 25 de outubro de 2015.  
238O documento é reproduzido na íntegra no site: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml.Acessado no dia 19/12/2017. 
239 A tese de Danielle Costa da Silva (2016) identifica por meio da análise de conteúdo de 
pronunciamentos oficiais que no governo Lula os temas de combate à fome e à pobreza e o 
combate às desigualdades sociais são predominantes na política externa de direitos humanos. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u33908.shtml
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ciclo de desenvolvimento. Porém, subestima as diferenças quando as classifica 

apenas como marginais. A busca do protagonismo internacional com Lula foi 

muito além da autolimitação da PEB de FHC, satisfeito geopoliticamente com 

uma condição de potência média. Logo no início do governo Lula, a PEB teve 

que lidar com a intervenção liderada pelos EUA no Iraque, e a resposta da 

diplomacia brasileira apontou para o perfil que seria aprofundado nos anos 

seguintes. 

 Neste episódio inaugural, o Brasil adotou uma linguagem firme contra a 

guerra, e se articulou com importantes países para demover os EUA do plano de 

intervenção. Segundo o então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim: 

"a questão do Iraque foi motivo de concertação com parceiros globais e 

prenunciou relações estratégicas, que seriam formalizadas mais tarde" 

(AMORIM, 2013, p.19). A atitude do Brasil em costurar alianças diplomáticas em 

defesa do multilateralismo e da ONU sinalizou para uma PEB com o ímpeto de 

reivindicar espaço na discussão das principais questões do sistema 

internacional. O Brasil começou, neste episódio, "a acumular credenciais para 

uma ação diplomática mais ampla no tabuleiro da política mundial" (AMORIM, 

2013, p.32). 

 A política externa do governo Lula almejou a maior projeção do Brasil em 

um cenário internacional de diluição da hegemonia norte-americana e ascensão 

de novos polos de poder, em especial a China. A “Ascensão do resto" 

reconfigurou o cenário político internacional em um quadro "pós-americano" 

(ZAKARIA, 2007). A multipolarização do sistema internacional abriu mais 

chances para a participação dos países em desenvolvimento na construção de 

normas. Nesse quadro internacional de mudanças, a PEB apresentou ao mundo 

as credenciais de um país que poderia arcar com custos da ordem global, 

especialmente em temas como mudança do clima, operações de paz, 

cooperação internacional e não-proliferação nuclear (HURREL, 2008).  

A presença do Brasil no mundo como um ator protagonista foi propiciada 

pela criação de espaços próprios de atuação diplomática, diversificação de 

parcerias comerciais, alargamento da presença diplomática - principalmente na 

África-, e uma diplomacia combativa às incoerências políticas e econômicas dos 
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países desenvolvidos. Por meio das alianças Sul-Sul e acordos com parceiros 

não tradicionais de várias regiões (Ásia-Pacífico, África, Europa Oriental, Oriente 

Médio), a PEB almejou diminuir as assimetrias nas relações externas com os 

países mais poderosos e aumentar a capacidade negociadora nacional 

(VIGEVANI & CEPALUNI, 2007, p. 283). A síntese de João Daniel Lima de 

Almeida sobre as várias frentes abertas pela PEB do governo Lula é sucinta e 

precisa: 

A articulação bilateral e multilateral com os países emergentes como a 
China, a Índia, a África do Sul e também a Rússia, em fóruns como o 
IBAS e os BRICS, se fortaleceu a partir da reunião da OMC em Cancun 
em 2003, que objetivou a conclusão da Rodada Doha. O Brasil, a Índia 
e a China lideraram a ofensiva principalmente contra os subsídios 
agrícolas, entre outras questões, sustentados pelos países 
desenvolvidos, sobretudo Estados Unidos e União Europeia, 
provocando um impasse na região e mostrando que a articulação 
emergente não se submeteria aos ditames dos países até então 
hegemônicos no comércio mundial. A institucionalização destas 
alianças no segundo mandato de Lula; a liderança da Missão de Paz 
no Haiti; a proposta de mediação com a Turquia da crise nuclear 
iraniana; e as sugestões sobre a crise no Oriente Médio são evidências 
de um discurso de alargamento dos interesses brasileiros, e um 
renascer do globalismo mais proativo, apenas sonhado nos tempos da 
PEI e do Pragmatismo. A síntese deste movimento foi a campanha, 
fracassada, para uma Reforma do Conselho de Segurança da ONU 
que incluísse o Brasil como membro permanente ainda que sem direito 
ao veto por um período... O alvo mais frequente – e vulnerável – destas 
críticas foi a relação estabelecida com a América Latina (ALMEIDA, 
2014, p.577-579). 

 

 A América do Sul foi projetada como conceito referencial para a inserção 

estratégica do Brasil. A integração regional ganhou, por isso, uma nova 

gramática para a diplomacia brasileira, e a América do Sul situada como nossa 

circunstância geográfica e espaço para a uma integração comercial, política, 

cultural e de infraestrutura. Esse foi um movimento da PEB que já ganhara maior 

vulto com a primeira cúpula de chefes de Estado da América do Sul, convocada 

por FHC em 2000. Importante ressaltar essa linha de continuidade da PEB, visto 

que, no segundo mandato de FHC, a integração regional gradativamente ganhou 

mais espaço dentro da agenda. A PEB de Lula e Amorim articulou iniciativas 

diplomáticas que aprofundaram a integração econômica, principalmente pelo 

acordo entre o Mercosul e a Comunidade Andina de Nações (CAN), o qual 

potencializou a integração da infraestrutura com o aperfeiçoamento do projeto 
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IIRSA240 e viabilizou um organismo político intergovernamental para toda a 

América do Sul, com a criação da Comunidade Sul-americana das Nações 

(CASA)241 (SARAIVA, 2007, p.49). A síntese desse projeto de ampla integração 

foi a criação da UNASUL, em 2007, a qual substituiu a CASA e se transformou 

no guarda-chuva institucional que hoje abriga o Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN), substituto da IIRSA. 

 A criação de instituições responde de imediato às críticas corriqueiras 

sobre a indisposição do Brasil em relativizar sua soberania quando se trata de 

arranjos para a integração regional. Ao mesmo tempo, o escopo institucional 

confere maior legitimidade e diminui as desconfianças quanto às críticas de um 

sub-imperialismo brasileiro242. Segundo Celso Amorim: 

É nesse sentido que podemos afirmar que o Brasil deve robustecer seu 
poder brando. É preciso ter clareza sobre as funções diferentes, 
embora complementares, de cada um deles [...] em nossa política de 
defesa, o poder robusto é orientado por uma dupla estratégia: 
cooperação e dissuasão. Não me canso de dizer que, em relação aos 
nossos vizinhos da América do Sul, nossa estratégia é baseada na 
cooperação. Temos, com os países sul-americanos, o Conselho de 
Defesa Sul-americano, o CDS, em que nossos países constroem 
confiança e promovem normas comuns de transparência em seus 
assuntos militares (AMORIM, 2016, p. 179). 

 

O histórico pleito por um assento permanente no Conselho de Segurança 

foi retomado de forma vigorosa e, com apoio conjunto de Alemanha, Japão e 

Índia, formalizado como o G-4. E esse projeto é simbólico para expressar o 

reformismo moderado do governo Lula: não se trata, a princípio, de propor novas 

instituições, mas reformá-las para que elas reflitam a nova distribuição de poder 

mundial. Como explica Spektor: 

O projeto autonomista não investiu na criação de concepções 
alternativas de ordem global. Isto foi válido mesmo para as instâncias 
históricas de maior crítica às regras dominantes do jogo, como visto no 

                                                           
240A Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) é um 
programa conjunto dos governos dos 12 países da América do Sul que visa a promover a 
integração física desses países, com a modernização da infraestrutura de transporte, energia e 
telecomunicações. A IIRSA surge de uma proposta apresentada em agosto de 2000, em 
Brasília, durante a Reunião de Presidentes da América do Sul. 
241A CASA é uma organização intergovernamental composta pelos doze estados da América 
do Sul, fundada dentro dos ideais de integração sul-americana, conjugando as duas uniões 
aduaneiras regionais: o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a Comunidade Andina de 
Nações. 
242  Ver: MARINI (1992). 
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início dos anos 1960, em meados dos 1970 e durante a era Lula nos 
anos 2000 (SPEKTOR, 2014, p.33). 

 

A construção de coalizões de geometria variável, como o G-20243, no 

âmbito da OMC, foi estratégia-chave para criar novos espaços de poder e 

aumentar a pressão reformista balizada pela retórica do Sul Geopolítico. O uso 

de um multilateralismo propositivo, que vai além da atuação nos regimes 

internacionais e cria novos espaços de articulação diplomática, foi difundido pela 

capacidade do Brasil expandir coalizões com outros importantes países em 

desenvolvimento, como Índia e África do Sul. Segundo Milani, a PEB de Lula 

conseguiu alçar o Brasil a uma maior escala de poder no sistema internacional: 

A realidade da PEB começou a mudar paulatinamente com a 
redemocratização do Estado, mas principalmente a partir de 2003 o 
Brasil se dotou de uma verdadeira diplomacia mundial, fundada em 
uma narrativa política de denúncia sobre as assimetrias do cenário 
internacional, de expressa insatisfação geopolítica com o seu status na 
ordem internacional e, portanto, de demanda de reconhecimento. 
Diplomaticamente, a estratégia de sustentação a essa narrativa foi de 
enfatizar a América do Sul como circunstância geográfica, de colocar 
as relações Sul-Sul no centro dessa estratégia e, por via de 
consequência, de manter e abrir numerosas representações 
(embaixadas, consulados e escritórios). A narrativa da política externa 
ativa e altiva partiu de um marco interpretativo favorável sobre os ativos 
do Estado brasileiro e as margens de manobra para negociar 
internacionalmente seu reposicionamento (MILANI, 2015, p.65). 

 

 O objetivo de maior protagonismo internacional do Brasil, teve como fio 

condutor a difusão da cooperação sul-sul e o discurso do Sul Geopolítico, que 

perfilaram três eixos estratégicos, quais sejam, as coalizões de geometria 

variável (como o G-20, G-4, IBAS, BRICS), a integração regional (com Mercosul, 

Unasul e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC)) 

e a diversificação de parcerias estratégicas bilaterais (China, Índia, Rússia, 

África do Sul etc.) e regionais (Cúpula América do Sul-África (ASA) e Cúpula 

América do Sul-Países Árabes (ASPA). Esses eixos estratégicos encontraram 

                                                           
243 O G-20 é um grupo de países em desenvolvimento criado em 20 de agosto de 2003 na 
Conferência Ministerial da OMC, realizada em Cancun. O Grupo concentra sua atuação em 
agricultura, o tema central da Agenda de Desenvolvimento de Doha. O G-20 tem uma ampla 
representação geográfica, sendo atualmente integrado por 23 Membros: 5 da África (África do 
Sul, Egito, Nigéria, Tanzânia e Zimbábue), 6 da Ásia (China, Filipinas, Índia, Indonésia, 
Paquistão e Tailândia) e 12 da América Latina (Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Cuba, Equador, 
Guatemala, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela). 
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guarida, respectivamente, em conceitos importantes que foram engrenagens 

ativas da PEB: o Sul Geopolítico e a América do Sul. 

A centralidade da cooperação sul-sul na estratégia de protagonismo 

internacional é explicada pelo ex-chanceler Celso Amorim:  

O governo Lula certamente contribuiu para a sopa de letras que 
constitui a intrincada constelação de fóruns internacionais. Esse 
aporte, se deu, como bem se pode imaginar, em virtude das iniciativas 
voltadas a reforçar a cooperação Sul-Sul (AMORIM, 2013, p.111).  

 
As estratégias de expansão e diversificação comercial do Brasil andaram 

de mãos dadas com os projetos políticos, e a cooperação sul-sul foi um elo para 

viabilizar essa sincronia. Dessa forma, a CSS tornou-se um vetor diplomático 

central para o revisionismo da cartografia de poder mundial pelas lentes do Sul 

Geopolítico. 

O governo de Dilma Roussef, também do PT, representou uma 

continuidade das linhas gerais da política externa do governo Lula: ênfase na 

América do Sul, nas relações Sul-Sul e novas coalizões de poder (como os 

BRICS) e reforma das instituições multilaterais (MILANI, 2015, p.64); todavia, foi 

notável a diminuição da diplomacia presidencial e interesse do poder executivo 

nas agendas internacionais do país. Apesar do menor espaço para a PEB no 

governo Dilma, no período analisado dos governos do PT (2003-2016), a 

dimensão estratégica da CSS forneceu os elementos para a interpretação de 

uma nova inserção internacional brasileira. O discurso do Sul Geopolítico 

inspirou as práticas revisionistas, e os princípios que fundamentaram a CSS, 

como a não-condicionalidade e reciprocidade, reforçaram a capacidade do Brasil 

se apresentar como um ator diferenciado no tabuleiro político internacional - o 

que não significa que as práticas de cooparação estejam livres de críticas e 

inconsistências. O ponto de destaque é o simbolismo de novas práticas 

estimuladas por um ator que sempre se inseriu em condições de dependência, 

parte de um eixo periférico do processo de formação do sistema capitalista 

contemporâneo. O discurso da CSS permeou toda a ideia da política externa 

ativa e altiva, e se difundiu por suas mais distintas agendas, desde temas mais 

tradicionais convencionalmente imputados como hard power, como segurança, 
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até na agenda consideradas soft power, como os direitos humanos, que, em 

particular, nos interessa. 

A tradição do multilateralismo e o pacifismo foram instrumentalizados na 

defesa de uma perspectiva geopolítica do Sul. A política externa nesse período 

do reformismo moderado (2003-2016) temperou o multilateralismo tradicional do 

Brasil com uma perspectiva crítica à arquitetura da governança global. E a 

perspectiva do Brasil no campo dos direitos humanos é central nessa concepção 

geoestratégica. Assim, a concepção da PEDH não se prendeu aos direitos civis 

e políticos, predominantes em uma agenda liberal-cosmopolita no período da 

adesão aos instrumentos internacionais e reformas neoliberais (1985-2002). No 

governo FHC, a consolidação das credenciais diplomáticas, prioridade da PEB, 

esteve alinhada aos condicionantes sistêmicos da ordem liberal pós-Guerra Fria 

e à utopia do “Fim da História”. A bandeira dos direitos humanos universais 

indivisíveis, como consagrado em Viena-93, foi uma baliza dos valores 

essenciais da construção dessa ordem. Porém, como debate apresentado no 

capítulo 3 desta tese, a narrativa de internacionalização dos direitos humanos 

reproduz uma perspectiva eurocêntrica, que omite fatos históricos relevantes, 

como a escravidão e o papel da diplomacia latino-americana nas negociações 

da DUDH (dentre outros silêncios). O espaço de interlocução dos países do Sul 

nas agendas globais na década de 1990 demonstra a crescente insatisfação 

geopolítica com o funcionamento do sistema.  

Na América Latina, a crise do neoliberalismo, em especial, e os 

crescentes protestos contra a globalização financeira e comercial, como os atos 

contra a OMC em Seattle em 1999, potencializaram a ascensão de lideranças 

populares com um discurso crítico ao modelo neoliberal. A onda de governos de 

esquerda e centro-esquerda que chegam ao poder na Venezuela, Argentina, 

Paraguai, Uruguai, Brasil, Bolívia, Peru, Equador, dentre outros, é produto 

indireto dos malogros sociais produzidos pela globalização neoliberal. E o 

discurso reformista passa a fazer parte da agenda de política externa desses 

países, que buscam uma inserção internacional mais crítica ao status quo das 

instituições que modelam o sistema, embora em graus distintos. O regime 

internacional dos direitos humanos também sofre críticas contundentes quanto 

ao seu funcionamento politizado e seletivo que, em última instância, remete aos 
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silêncios da construção da narrativa da internacionalização dos direitos 

humanos.  

Lindgren Alves (2011) explica que a PEDH passou por uma fase de 

adesão (1990-1994) e com FHC iniciou uma fase de valorização do regime 

internacional, simbolizado pela maior abertura às ONGs, a aceitação da 

jurisprudência obrigatória de cortes internacionais e o convite permanente a 

relatores e observadores. Com Lula, essa valorização torna-se “apreensiva”, 

pois o argumento de crítica à politização e seletividade do regime internacional 

passa a ser central no discurso brasileiro. Duas atitudes apontam o 

posicionamento brasileiro: a defesa mais enfática na criação de um mecanismo 

de revisão universal de violações de direitos humanos244 e a tática da ação 

diplomática discreta ao invés de uma diplomacia de condenação dos países 

violadores – elemento que mais gerou críticas e debate sobre a PEDH nos anos 

recentes (FONSECA JR., 2014, p.170).  

A PEDH no período destacado teve como fio condutor a cartografia de 

poder do Sul Geopolítico, se caracterizando por propostas revisionistas na 

instâncias multilaterais e crítica à hiperpolitização do regime internacional.  A 

busca do diálogo para capacitação dos atores locais e fortalecimento de 

instituições foi enfatizada pelo Brasil como a forma mais eficaz de proteger os 

direitos humanos no campo. A perspectiva dos direitos humanos foi voltada 

principalmente para a promoção da justiça social e com forte ênfase em direitos 

sociais – distinto da perspectiva individualista da PEDH de FHC, que seguiu a 

noção liberal-cosmopolita dos direitos humanos nos anos 1990. 

No período encerrado prematuramente com o impeachment de Dilma 

Roussef, em 2016245, a busca de maior protagonismo internacional e a afirmação 

do status de potência regional ganharam destaque na agenda de política externa 

brasileira, criando mais elementos de tensão entre a política externa e direitos 

humanos. Por isso, nas próximas seções deste capítulo, será realizada uma 

                                                           
244 O Brasil já apresentava críticas à politização da então Comissão de direitos humanos e 
solicitou reformas na principal instância de direitos humanos da ONU. Esse discurso reformista 
ganha ímpeto no governo Lula, e foi imprescindível para a reforma que criou o Conselho de 
Direitos Humanos e criação da RPU em 2006. Ver BELLI (2009). 
245 No capítulo 7 lançaremos algumas reflexões sobre as consequências do “golpe branco” de 
2016 para a PEB, especialmente no campo dos direitos humanos, e para o processo de 
democratização. 
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análise multinível da PEDH que lança luz sobre votações em organismos 

internacionais e regionais, questões geopolíticas, participação em operações de 

paz e a interface com as dinâmicas políticas no nível doméstico. 

5.4. A política externa de direitos humanos do Brasil nos níveis 

internacional e regional 

 

 A análise da PEDH desta seção se delimita ao período do "reformismo 

moderado e a perspectiva do Sul Geopolítico (2003-2016)", durante o qual o País 

alcançou maior escala de poder e o protagonismo internacional, especialmente 

no governo Lula (2003-2011). Nesse período, identificamos uma nova linha 

interpretativa das questões de direitos humanos, a partir de um enfoque 

geopolítico do Sul e ênfase em direitos sociais, mas que não foge, 

necessariamente, da narrativa da PEDH forjada após processo de 

democratização.  

5.4.1. O nível internacional: a atuação brasileira no Conselho de Direitos 

Humanos  

 

 Como foi detalhado no capítulo 3, a seletividade e o padrão duplo 

afetaram a credibilidade do Comissão de Direitos Humanos, que funcionou por 

60 anos, de 1946 a 2006. Até 1967, em sua fase conhecida como não 

intervencionista, a comissão atuou mais estimulando a cooperação com Estados 

na elaboração de tratados internacionais do que na investigação de violações. A 

bipolaridade ideológica prejudicou a eficiência da comissão; porém, ainda assim, 

resoluções sobre países específicos e o envio de relatores especiais criaram 

uma nova dinâmica para o regime internacional. O Chile, durante a ditadura 

militar de Pinochet (1973-1990), foi o primeiro país para o qual um relator 

especial foi enviado. Relatorias foram criadas para avaliar violações de El 

Salvador, Guatemala, África do Sul e Israel, enquanto países da Europa 

socialista ou do Ocidente desenvolvido se defendiam e bloqueavam iniciativas 

de monitoramento de violações (MENEZES, 2012, p.76-78). O Brasil, como 

vimos, se candidatou em 1977 para a Comissão de Direitos Humanos em uma 

estratégia de manipulação política do regime militar para evitar o isolamento 

internacional. 
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O perfil discreto do Brasil em relação a resoluções sobre países foi uma 

marca da atuação na comissão, com opção preferencial pela abstenção. 

Desnovelado o processo de democratização, no entanto, o país foi se inclinando 

para uma posição menos abstencionista. Segundo Lindgren Alves: 

Toda a movimentação brasileira em torno dos direitos humanos, na 
órbita interna e nos foros multilaterais, refletiu-se, naturalmente, na 
atuação do Brasil na Comissão de Direitos Humanos, no período 1985-
90. A relativa tranquilidade com que se consolidava o processo de 
redemocratização nacional permitia às delegações em Genebra 
assumirem gradativamente posturas mais assertivas. Passou, assim, 
o Brasil a intervir nos debates sobre o item da agenda concernente a 
violações de direitos humanos; deixou de votar regularmente contra 
resoluções sobre relatores para países específicos; apoiou mais 
claramente o estabelecimento de relatores temáticos, com mandato de 
escopo universal e, o que é mais significativo, esforçou-se por 
responder a todas as comunicações por eles enviadas sobre casos de 
violações de direitos humanos no país. Manteve, contudo, resistências 
a ideias mais ousadas, como a proposta de criação de um Alto 
Comissário para os Direitos Humanos, cujas atividades, então pouco 
definidas, pareciam, à primeira vista, demasiado intervencionistas 
(ALVES, 1994, p. 94). 

 
No início da década de 1990, a crítica à seletividade e politização existiu, 

porém foi parcimoniosa. Segundo Belli: 

a crítica à politização tampouco parecia prudente, uma vez que, não 
estando o país ainda plenamente inserido no sistema (o processo de 
ratificação de tratados estava no seu início e inexistia massa crítica de 
cooperação e diálogo com os procedimentos especiais temáticos), os 
pronunciamentos contra esse desvio poderiam ser interpretados como 
rejeição in totum do sistema (BELLI, 2009, p.189). 

 

O Brasil passou a adotar uma postura mais amigável à comissão e 

assumiu posição mais assertiva no tópico "Violações de Direitos Humanos em 

Qualquer Parte do Mundo", de forma que deixou de votar regularmente contra o 

envio de relatores para países específicos. O discurso do Embaixador Rubens 

Ricupero na sessão da comissão em 1991 foi um marco para a PEDH ao 

estabelecer novos princípios e defender os direitos humanos como tema global.  

A partir de uma fase de abandono gradativo da posição soberanista, o 

Brasil passou a contestar mais energicamente a efetividade da comissão no que 

se refere aos seus problemas de politização e seletividade. Essa é uma 

perspectiva crítica presente desde o governo FHC, mesmo em seu foco na 

adesão progressiva do Brasil aos principais mecanismos e instituições do regime 
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internacional dos direitos humanos. O embaixador Celso Amorim destaca que o 

início da discussão de uma reforma na maneira dos países serem examinados 

na Comissão de Direitos Humanos se deu no governo FHC. A progressiva 

insatisfação brasileira com o sistema e sua seletividade deriva também da 

percepção de que ele cria maiores custos para os países em desenvolvimento 

pela menor capacidade de suportarem pressões diplomáticas. "A ideia de 

relatório global surgiu neste contexto", destaca o embaixador Celso Amorim, que 

chefiou a Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas, em Nova Iorque, de 

1995 a 1999, e defendia a ideia; assim como o embaixador Adhemar Bahadian, 

que em 1998 era representante permanente alterno na delegação permanente 

do Brasil em Genebra246. A proposta brasileira de um relatório global foi 

oficializada pelo Secretário Nacional de Direitos Humanos, José Gregori, no 

plenário da Comissão de Direitos Humanos em 1998.  

A ideia do relatório global ganhou força no âmbito das discussões na 

Cúpula de Alto Nível247, convocada em novembro de 2003 pelo secretário-geral 

da ONU, Kofi Annan, para tratar, dentre outros temas, da reforma da Comissão 

de Direitos Humanos. Dentre os dezesseis membros, foi indicado o embaixador 

brasileiro João Clemente Baena Soares, que foi atuante no tema da reforma do 

regime internacional dos direitos humanos e reforçou a ideia de um relatório 

global como alternativa à seletividade. Essa posição foi alinhada com conversas 

com o então chanceler, Celso Amorim248. O Brasil apresentou novamente a 

proposta de relatório global no discurso do secretário nacional de direitos 

humanos, Nilmário Miranda, no Segmento de Alto Nível da 61ª sessão da 

Comissão de Direitos Humanos, em 2005 (CONECTAS, 2005).  Mais uma vez, 

a sugestão da delegação brasileira em criar um relatório global a fim de combater 

os vícios de seletividade da antiga comissão (MENEZES, 2012, p.81; AMORIM, 

2009, p.69; ASSANO; NASSER; VIEIRA, 2009) corrobora a atuação reformista 

do Brasil. A criação do Conselho de Direitos Humanos, baseado nos princípios 

da universalidade, do diálogo e da não-seletividade, simbolizou uma ação 

                                                           
246 Entrevista com o Embaixador Celso Amorim, concedida ao autor no Rio de Janeiro, no dia 
30 de março de 2017. 
247High-Level Panel on Threats, Challenges and Changes. 
248 Entrevista com o Embaixador Celso Amorim, concedida ao autor no Rio de Janeiro no dia 
30 de março de 2017. 
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reformista que procurou sanar as limitações da famigerada Comissão de Direitos 

Humanos e criou o sistema de Revisão Periódica Universal, obrigatório para 

todos os membros da ONU. 

Portanto, a ênfase na agenda reformista se maturou na medida em que a 

participação do Brasil no regime se tornou mais sólida e o país ganhou maior 

margem de manobra para empreender críticas ao funcionamento do regime 

internacional dos direitos humanos. A agenda reformista não foi uma invenção 

dos governos do PT, embora tenha ganhado mais força dentro da visão de 

mundo do Sul Geopolítico que orientou a PEB desse período. A bandeira 

reformista, fundamentada na crítica à politização e seletividade do regime, busca 

romper com uma falsa dicotomia que reduz a escolha a duas opções 
igualmente inaceitáveis: a reprodução do sistema de adoção de 
resolução que obedece ao arbítrio exclusivo dos patrocinadores 
tradicionais, em particular os EUA e a EU (e os países árabes para o 
caso exclusivo dos territórios ocupados por Israel) ou a criação de um 
sistema que, em nome do fim da politização, consagraria na prática a 
noção arcaica da soberania como escudo para evitar a supervisão 
internacional dos direitos humanos (BELLI, 2009, p.197). 

 A proposta do relatório global, que inspirou a criação da RPU, demonstra 

o esforço brasileiro em apresentar uma saída inovadora a esse falso dilema entre 

soberania dos Estados e direitos humanos (o fato de haver tensões normativas 

não significa um dilema que determine a opção por uma norma ou outra). A 

bilateralização do tratamento multilateral dos direitos humanos é outra forma de 

politização que enfraquece a atuação do CDH. A possibilidade de retaliação 

bilateral de iniciativas e votos no sistema multilateral reflete também a politização 

excessiva e reproduz um quadro de assimetrias de poder do cenário 

internacional. Esse é mais um fator que desequilibra a relação entre soberania e 

direitos humanos e potencializa uma tensão artificialmente exacerbada, muitas 

vezes utilizada com intenções intervencionistas de potências ocidentais (BELLI, 

2009, p.206). O RPU é um sistema menos exposto a esse tipo de politização, 

por se tratar de um sistema em que o Estado, a sociedade civil e o ACNUDH 

elaboram relatórios sobre a situação dos direitos humanos em determinado país. 

Esses relatórios passam pelo crivo de uma Troika, formada por três relatores de 

diferentes grupos regionais do Estado avaliado que consolidam um texto 



233 
 

referencial sobre o estágio de implementação dos direitos humanos no país até 

o próximo ciclo da RPU (MENEZES, 2012, p.82).  

O Brasil foi selecionado para a primeira sessão do mecanismo e cumpriu 

um papel pioneiro, pois ajudou a definir os parâmetros de elaboração dos 

documentos e os padrões da interação do Estado com a sociedade civil. 

Menezes relata sua experiência como assessor internacional da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e do MRE: 

Foram realizadas duas reuniões com representantes da sociedade civil 
organizada, uma reunião com representantes de conselhos nacionais 
na área de direitos humanos e uma audiência pública na Comissão de 
Direitos Humanos do Senado Federal. Além disso (...) foi estimulado o 
envio de críticas e sugestões pela internet. Em paralelo, ocorriam as 
reuniões com os ministérios e demais órgãos estatais vinculados a 
temáticas afetas aos direitos humanos (MENEZES, 2012, p.84). 

 
 

 O maior desafio, segundo o autor, foi equilibrar a valorização dos avanços 

do Brasil no campo dos direitos humanos nas últimas décadas e o 

reconhecimento da continuidade de violações de direitos humanos graves no 

território brasileiro. Ele destaca a dificuldade do Estado: 

A burocracia estatal tem uma compreensível dificuldade de fazer um 
retrato autocrítico, devido ao seu condicionamento. O corpo de 
funcionários do Estado serve ao governo de turno formulando, 
implementando e propagandeando as políticas. Pedir a um órgão 
estatal uma avaliação destinada ao público externo em que se deve 
apresentar aspectos negativos associados a políticas em curso faz 
acenderem-se todos os sinais de perigo, indicando desgaste político à 
vista (MENEZES, 2012, p.87). 

 
 

 Em 11 de abril de 2008, a delegação brasileira apresentou o seu relatório 

no plenário da CDH. As delegações que fizeram o uso da palavra, enalteceram 

a transparência do documento e amplitude de participação da sociedade civil. O 

Brasil foi, inclusive, convidado a expor sua experiência para países que ainda 

não haviam passado pelo ciclo da RPU (AMORIM, 2009; ASSANO; NASSER; 

VIEIRA, 2009). Ademais, apresentou dois compromissos voluntários: a criação 

de um sistema nacional de indicadores sobre direitos humanos249 e a realização 

                                                           
249 O sistema foi criado e está disponível em: http://snidh.sdh.gov.br/. Acesso no dia 
30/01/2018. 

http://snidh.sdh.gov.br/
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de um relatório anual sobre as obrigações internacionais assumidas pelo Estado 

brasileiro. A Troika da RPU fez 15 recomendações no relatório final.  

 Sobressaiu-se o difícil diálogo entre ONGs e o Estado no campo dos 

direitos humanos. Menezes destacou que a sua percepção de êxito do Brasil na 

sua primeira experiência na RPU não foi inteiramente compartilhada pelos 

representantes da sociedade civil. Por outro lado, a carência de mecanismos de 

prestação de contas da atuação dessas ONGS é um dado que não pode ser 

desprezado. Muitas ONGs atuam em nome da evolução da temática, enquanto 

outras podem representar interesses partidários ou até atuar em consonância 

com interesses estratégicos de outros países. As fontes de financiamento podem 

ser reveladoras dessas nuances políticas250. 

 A natureza recomendatória da RPU é outro aspecto que deve ser 

colocado em debate. Evidentemente que a carência de formas de imposição 

limita o potencial da revisão de coibir violações de direitos humanos nos países. 

Isso não significa, todavia, sua irrelevância, principalmente devido a sua 

universalidade, obrigatoriedade e ampla participação de atores estatais, não-

estatais e intergovernamentais. Outro fator que limita a eficiência do RPU é a 

extensão de seus ciclos de quatro anos, um tempo muito longo, se considerada 

a urgência que envolve violações de direitos humanos. As resoluções no âmbito 

do CDH podem ser complementares a essa carência do RPU. Os dois são 

instrumentos importantes do regime internacional. Em entrevista, o chefe da 

divisão de Direitos Humanos do MRE, Pedro Saldanha, explica que a RPU, 

principalmente por universalidade e obrigatoriedade de participação, é um 

instrumento que tem um valor agregado maior do que as resoluções sobre 

países, as quais são muito mais suscetíveis à seletividade e politização. Ainda 

assim, a RPU pode ser melhorada, principalmente no aspecto da celeridade do 

ciclo. As resoluções de países dificilmente são instrumentos para facilitar o 

diálogo e a cooperação, que são meios mais valorizados de negociação para a 

                                                           
250 Entrevista com o embaixador Celso Amorim, conduzida pelo autor no Rio de Janeiro, dia 30 
de março de 2017. 
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diplomacia brasileira251. Por isso, nas sessões do CDH, o Brasil, em geral, se 

negou a criticar o desempenho em matéria de direitos humanos de outros países.  

 O Brasil foi eleito para o CDH, no triênio de 2006 a 2008, e reeleito para 

2009-2011. O terceiro mandato no Brasil no CDH ocorreu no triênio 2013-

2015252. A oposição, acadêmicos e ONGs criticam a reiterada abstenção 

brasileira em resoluções sobre países acusados de violadores dos direitos 

humanos (ASSANO; NASSER; VIEIRA, 2009). A demanda de ONGs de direitos 

humanos para que o Brasil não se abstenha em votações sobre países que 

violam os direitos humanos foi crescente e tem como pano de fundo a 

prevalência da norma do respeito aos direitos humanos em relação à soberania 

e a norma da não-ingerência nos países. A abstenção do Brasil em votos no 

Conselho de Direitos Humanos em resoluções que condenam violações de 

direitos humanos em regime de países como Coreia do Norte e Sri Lanka , bem 

como a aproximação do Brasil com países de reputação negativa na área, como 

ocorreu na tentativa de resolver a crise nuclear do Irã junto à Turquia, foram alvo 

de críticas da mídia nacional e de ativistas de direitos humanos, que 

classificaram o posicionamento do Brasil como condescendente com esses 

regimes (MILANI, 2012, p.50).  

A política externa “ativa e altiva” no governo Lula procurou diversificar 

parcerias e propor a democratização da governança global e, nesse sentido, a 

política externa de direitos humanos sofreu uma inflexão em nome das 

estratégias reformistas que mudaram o critério de avaliação de violações de 

direitos humanos em países em desenvolvimento. A aproximação com regimes 

criticados pelo Ocidente, como China e Irã, foi justificada pelo discurso em 

defesa do direito de desenvolvimento dos países do Sul (ENGSTROM, 2011; 

p.17). No padrão que Celso Amorim classificou como “não-intervenção e não-

indiferença", a cooperação foi assumida como o caminho preferencial para a 

melhoria dos direitos humanos nesses países. Por isso, países em 

desenvolvimento mereceram “sob o governo Lula, um enquadramento político 

que associou a defesa dos direitos humanos à cooperação Sul-Sul e às 

                                                           
251 Entrevista realizada pelo autor com Pedro Saldanha, chefe da Divisão de direitos humanos 
do MRE, por Skype, no dia 10 de fevereiro de 2017. 
252 O quarto mandato se iniciou em 2017 e vai até 2019. 
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potenciais transformações estratégicas da ordem internacional” (MILANI, 2012, 

p.54). O governo Lula atribuiu centralidade da cooperação internacional como 

estratégia de promover os direitos humanos para a solução de problemas 

socioeconômicos e de assistência humanitária, sendo que ambos deveriam se 

orientar pelo princípio da responsabilidade coletiva e não-intervenção em 

assuntos internos, mas também acompanhada da ideia da não-indiferença. O 

ex-chanceler, em artigo publicado no periódico Política Externa, foi categórico: 

Defendemos uma abordagem para o tema que privilegie a cooperação 
e a força do exemplo como métodos mais eficazes do que a mera 
condenação. Buscamos abrir os canais de diálogo para que as 
decisões gerem resultados práticos, com repercussão na vida das 
pessoas que sofrem as consequências diárias das violações. Em 
suma, no plano internacional, o Brasil tem pautado sua atuação pela 
defesa do diálogo e do exemplo e por uma visão abrangente - não 
hierarquizante nem seletiva- de que todos os países têm deficiências e 
podem se beneficiar com a cooperação (AMORIM, 2009, p.97-98). 

O tratamento de situações de direitos humanos em países pelo CDH, 

segundo Amorim, não cria significativas contrapartidas em matéria de 

cooperação e repete os erros da antiga comissão. O Brasil, por exemplo, propôs 

ao ACNUDH que nas discussões sobre violações em países específicos seja 

formalizado um memorando de entendimento para o desenvolvimento de 

projetos de cooperação sul-sul (AMORIM, 2009, p.73). O discurso do Sul 

Geopolítico sustenta as críticas à politização, principalmente pela denúncia da 

manipulação dos direitos humanos pelas potências ocidentais. Embasadas em 

uma narrativa que reivindica uma patente dos direitos humanos (debatida no 

capítulo 3), as potências do Ocidente incorrem em argumentos de autoridade no 

assunto e, muitas vezes de forma arrogante e etnocêntrica, assumem o papel de 

“juízes da humanidade”. Belli explica a crítica brasileira à instrumentalização dos 

direitos humanos como importante elo de funcionamento da doutrina da Guerra 

ao Terror depois dos atentados de 11 de setembro de 2001: 

A busca da realização dos direitos humanos em todo o mundo, objetivo 
esposado pela sociedade brasileira, não se confunde com a 
perspectiva imbuída de ideal missionário e intervencionista – 
potencialmente conflitivo e, portanto, em confronto com sua própria 
essência (BELLI, 2009, p.209). 
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Em resposta ao artigo de Celso Amorim no mesmo periódico, Assano, 

Nader e Vieira (2009) questionam a linha de argumentação do Brasil para 

justificar votos no CDH. Segundo os autores, a perspectiva geopolítica do Sul 

apresenta contradições, pois isenta países em desenvolvimento de serem 

responsabilizados por violações de direitos humanos em seus territórios. Além 

disso, países do Sul também seriam seletivos, praticando aquilo que denunciam 

nas ações dos países desenvolvidos. A condenação de Israel, um dos casos 

mais apreciados pelo CDH por demanda de países em desenvolvimento e 

sempre com apoio do Brasil, simboliza esta seletividade política por parte de 

países do Sul. Outro o argumento brasileiro criticado diz respeito à vinculação 

do apoio à resolução sobre um país ao apoio de outros países da região à 

mesma resolução. Essas justificativas, segundo os autores, não podem ser 

desvinculadas de um claro comprometimento e abertura do país e, no âmbito 

regional, podem submeter a defesa dos direitos humanos a dinâmicas 

geopolíticas. Criticam, também, o argumento brasileiro de que a mera 

condenação leva ao isolamento. Essa visão não pode prescindir da possibilidade 

de cooperação do Estado acusado e deve sempre problematizar o texto de uma 

resolução. Muitas resoluções apresentam um equilíbrio entre uma linguagem de 

condenação e a possibilidade de cooperação (ASSANO; NASSER; VIEIRA, 

2009, p.80-82). Esse último ponto se aplica às críticas dos autores ao voto 

brasileiro na resolução sobre violações de direitos humanos pela Coreia do 

Norte. 

A relatoria especial criada para a Coreia do Norte em 2004, ainda na 

antiga Comissão, a qual permaneceu após a criação do CDH, recomendou o 

envio de relatores especiais para averiguar em campo a situação dos direitos 

humanos no país. A Coreia do Norte nunca autorizou, todavia, as visitas. A 

rejeição representou, portanto, uma atitude de não-cooperação. O Brasil, que até 

então havia votado favoravelmente nas resoluções que tratavam das violações 

norte-coreanas, absteve-se em março de 2009 na resolução A/HRC/10/16253. 

Essa resolução objetivou a renovação do mandato do relator especial para o 

                                                           
253 A resolução pode ser acessada em: 
http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_16.pdf. Acessada no dia 
20/12/2017. 

http://ap.ohchr.org/Documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_10_16.pdf
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país, e o Brasil justificou seu voto enfatizando que o diálogo e a cooperação 

seriam o melhor caminho (ASSANO; NASSER; VIEIRA, 2009, p.82-83). 

Segundo os autores: 

Constata-se, assim, a incoerência do posicionamento brasileiro. Afinal, 
se o Brasil reconhece que há violações, que não existe cooperação e 
quer que a Coreia do Norte mude sua postura com relação ao relator 
especial, é preciso, no mínimo, que esse ponto continue a existir. Isso 
só seria possível com a aprovação da resolução, e a abstenção do 
Brasil foi em direção contrária (ASSANO; NASSER; VIEIRA, 2009, 
p.83). 

A proposta do estímulo à cooperação como meio de promoção dos 

direitos humanos não deveria criar automatismos do Brasil em relação aos votos. 

As críticas colocadas em relação à abstenção do Brasil no voto da Coreia do 

Norte são consistentes na medida em que o conteúdo da resolução não era 

simplesmente condenatório. Sobre a abstenção brasileira no voto sobre a 

questão norte-coreana, Celso Amorim explicou: 

Há situações em que um total fechamento impede o diálogo. A Coreia 
do Norte, por exemplo, concordou em se preparar para esse 
Mecanismo de Revisão Periódica Universal do CDH. Isso foi 
conversado com os norte-coreanos, como um crédito de confiança, e 
nos abstivemos no CDH e, depois, na Assembleia Geral. Durante a 
revisão periódica, houve recomendações em relação à situação de 
direitos humanos. E a Coreia do Norte não quis ouvir nenhuma. Aí, sim, 
votamos a favor da resolução condenatória, mesmo achando que os 
termos da resolução não ajudavam a criar um diálogo. Mas, como 
também a Coreia do Norte não respondeu, agimos da mesma maneira 
(AMORIM, 2011, p.336). 

A posição do Brasil, segundo Amorim, está, portanto, sujeita a erros, como 

ocorreu no caso da resolução sobre a Coreia do Norte. As linhas que separam 

as intenções e as ações na temática dos direitos humanos não são muito claras 

(AMORIM, 2011, p.334). Amorim fez mea-culpa. 

A posição do Brasil no CDH sobre violações de direitos humanos no Sri 

Lanka, em conflito armado entre o governo cingalês e os Tigres de Libertação 

do Tâmil Eelam, também foi alvo de críticas. Uma sessão especial foi convocada 

pelo CDH sobre a crise no Sri Lanka e o Brasil não apoiou a convocatória, 

alegando falta de consultas prévias. Após início da sessão, convocada em maio 

de 2009, a diplomacia brasileira se engajou com o governo cingalês e outros 
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países asiáticos, e apoiou a resolução254, considerada muito limitada por não 

reconhecer diretamente as violações e a responsabilidade do governo na 

perpetração destas. Na prática, o engajamento do Brasil segundo a ótica de 

cooperação e busca por apoio regional contribuiu para entabular uma resolução 

mais forte sobre as violações. O mais grave, foi, para os autores, a abstenção 

do Brasil em moção de não ação movida por Cuba, que proibiu o debate sobre 

emendas no documento. A justificativa brasileira em seu pronunciamento foi 

paradoxal:  

o Brasil entende que todos os assuntos merecem ser discutidos nos 
fóruns das Nações Unidas e que esta é uma posição principista que 
expressa nosso comprometimento com o multilateralismo e o diálogo. 
Seguindo este princípio, o Brasil sistematicamente se abstém em 

moções de não ação (ASSANO; NASSER; VIEIRA, 2009, p.85).  

Nesse caso, os autores acertadamente cobram o voto contrário a moções 

de não-ação, as quais evitam o debate sobre resoluções. 

A posição brasileira, defende Pedro Saldanha255, não nega a possibilidade 

de que resoluções de países com a natureza mais condenatória possam ajudar 

a melhorar a situação no campo. Não há, segundo orientação da chancelaria, 

"piloto automático", pois o critério principal que guia o voto brasileiro é a 

possibilidade de uma resolução contribuir para evitar violações de direitos 

humanos. A “condenação pela condenação” não representa o melhor caminho 

para o Brasil, pois “instiga o instinto da soberania nacional256”. Porém, em caso 

de clara recusa do Estado, a resolução pode ser útil, de forma que o 

envolvimento do país em que ocorrem as violações não é uma pré-condição para 

o apoio brasileiro às resoluções. 

No terceiro mandato do Brasil para o CDH, no período 2013-2015, durante 

o governo Dilma Roussef, as polêmicas sobre votos brasileiros na 28ª sessão do 

CDH, de 2 a 27 de março de 2015257, mais uma vez ganharam espaço no debate 

público, em particular as abstenções em resoluções sobre violações de direitos 

                                                           
254 A resolução A/HRC/S-11/1 foi aprovada por 29 votos a favor, 12 contrários e 6 abstenções. 
255Entrevista concedida ao autor por Skype, no dia 10 de fevereiro de 2017. 
256 Entrevista com o Embaixador Celso Amorim, concedida ao autor no Rio de Janeiro, no dia 
30 de março de 2017. 
257 Os documentos referentes às sessões realizadas pelo CDH podem ser acessados no site: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx. Acessado no dia 20/12/2017. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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humanos na Síria e no Irã. O Brasil se absteve em resolução aprovada258 sobre 

a Síria, a qual decidiu estender por um ano o mandato da Comissão Internacional 

Independente de Inquérito sobre a República Árabe da Síria e demandou que as 

autoridades sírias cooperem plenamente com ela.  Na mesma sessão do CDH, 

uma resolução sobre o Irã259 também foi aprovada e decidiu estender o mandato 

do Relator Especial sobre a situação dos direitos humanos no Irã, Ahmed 

Shaheed, por um período adicional de um ano, além de solicitar ao Relator 

Especial a submissão de um relatório sobre a implementação de seu mandato 

ao CDH e à Assembleia Geral. 

As duas abstenções brasileiras foram cobradas por organizações não-

governamentais na videoconferência260 no dia 24 de abril de 2015, organizada 

pelo Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos261, em parceria 

com a Secretaria de Direitos Humanos, O Ministério Público e o Itamaraty. A 

Conectas Direitos Humanos, o Instituto Igarapé e a Human Rights Watch Brasil 

questionaram as abstenções brasileiras. As ONGs apontaram inconsistência nos 

votos, pois as resoluções eram meios não-coercitivos para resolver problemas 

graves de violações, já que estabeleceram apenas a extensão do mandato da 

Comissão de Inquérito, no caso da Síria, e do relator especial, no caso do Irã. 

Por isso, segundo as ONGs, as resoluções não reproduziam um caráter 

meramente condenatório para justificar a abstenção, conforme tradicional 

posição da diplomacia brasileira. 

O chefe da divisão de direitos humanos do MRE explicou que, no caso da 

Síria, a resolução era ruim porque enfraquecia a Comissão de Inquérito, 

presidida pelo brasileiro Paulo Sérgio Pinheiro, e nenhuma das mudanças 

sugeridas pela delegação brasileira foi acolhida. Saldanha explicou ainda que a 

tentativa brasileira de incluir as partes envolvidas no conflito sírio e viabilizar uma 

                                                           
258A/HRC/RES/28/20. A resolução pode ser acessada no site: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx. 
Acessado no dia 20/12/2017. 
259A/HRC/RES/28/21. A resolução pode ser acessada no site: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_28_21.pdf. Acessado no dia 20/12/2017. 
260 As videoconferências são realizadas desde 2014, antes e depois das sessões regulares do 
CDH (que ocorrem 3 vezes por ano). A participação é aberta à sociedade civil e à academia. 
261 Videoconferência realizada pelo CBPEDH no dia 04 de setembro de 2015, com participação 
do autor. 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session28/Pages/ListReports.aspx
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_28_21.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_28_21.pdf
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solução política não foi aceita, e isto levou o Brasil a interpretar que o endosso 

de uma resolução naqueles termos significaria o apoio brasileiro a uma solução 

militar. Segundo Saldanha, a resolução não apoiou suficientemente as 

conclusões do relatório da Comissão de Inquérito sobre a Síria, apenas dando 

as boas-vindas ao trabalho da comissão, mas sem endossar as conclusões dos 

relatórios. O Brasil considerou um desprestígio e enfraquecimento da Comissão 

de inquérito. No plenário do CDH, a delegação brasileira justificou sua 

abstenção262 devido à ausência da responsabilização de grupos rebeldes em 

violações de direitos humanos e à falta de esforços de engajamento político de 

todas as partes envolvidas no conflito.  

O Brasil demonstrou descontentamento com as resoluções sobre a Síria, 

que vinham se agravando, até que chegou ao ponto em que os patrocinadores 

da resolução retiraram do texto a conclamação à solução política para o conflito. 

Na sessão seguinte do CDH, o Brasil votou favoravelmente à resolução263 sobre 

violações de direitos humanos no Síria. Na videoconferência do CBPEDH, o 

representante do MRE, Pedro Saldanha, explicou que a abstenção brasileira na 

28ª sessão gerou um forte movimento no core group da resolução e o texto que 

foi colocado na 29ª sessão264 retomou a ideia da necessidade de uma solução 

negociada por conflito, não uma solução militar. Este ponto levou o Brasil voltar 

a apoiar a resolução. Mesmo com voto favorável, no plenário, a delegação 

brasileira criticou o texto por subestimar o papel de grupos rebeldes na violação 

de direitos humanos de civis sírios. O Brasil endossou mais uma vez a visão da 

Comissão de Inquérito, qual seja, de que não há solução militar para o conflito 

sírio265. 

                                                           
262 O vídeo do voto brasileiro está disponível no site:  
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-
rights-
council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20
human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20
Republic#full-text. Acessado no dia 20/12/2017. 
263 Resolução A/HRC/RES/29/16, adotada no dia 02 de julho de 2015. O texto pode ser 
acessado em: 
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_29_16.pdf. Acessado no dia 20/12/2017. 
264 A 29ª sessão do CDH ocorreu de 15 de junho a 03 de julho de 2015. 
265 O voto brasileiro pode ser assistido pelo link:  
http://webtv.un.org/search/ahrc29l.4-vote-item4-44th-meeting-29th-regular-session-human-
rights-

http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.6-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835635001?term=The%20continuing%20grave%20deterioration%20in%20the%20human%20rights%20and%20humanitarian%20situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic#full-text
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_29_16.pdf
http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/a_hrc_res_29_16.pdf
http://webtv.un.org/search/ahrc29l.4-vote-item4-44th-meeting-29th-regular-session-human-rights-council/4334384680001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc29l.4-vote-item4-44th-meeting-29th-regular-session-human-rights-council/4334384680001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
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A Síria foi objeto de resoluções também na 30ª sessão do CDH266, e, 

dessa vez, o Brasil votou favoravelmente nas resoluções. Segundo Saldanha, 

em outra videoconferência da CBPEDH267, as novas resoluções apontavam para 

um apoio ao diálogo construtivo para promover mudanças efetivas. A resolução 

aprovada sobre a Síria demonstrou uma melhoria no processo negociador e 

contentou dois pontos essenciais para o Brasil: a refutação de qualquer solução 

militar para o conflito; e a aprovação de proposta brasileira sobre refugiados, que 

conclamou países da região e de fora a acolherem refugiados268. 

Em relação ao voto na resolução sobre o Irã, Saldanha explicou que a 

abstenção brasileira ocorreu em reconhecimento aos esforços iranianos em se 

engajar com o regime internacional, principalmente ao aceitar a maior parte das 

recomendações realizadas no segundo ciclo da RPU e os convites para o Alto 

Comissário e os Relatores especiais sobre o direito à alimentação e sobre o 

direito à saúde para visitarem o país, como explicou no plenário a delegação 

brasileira, chefiada pela embaixadora Regina Maria Cordeiro Dunlop269. Cobrado 

novamente pelas ONGs sobre a posição brasileira270, Pedro Saldanha enfatizou 

a visita do então chanceler Mauro Vieira ao Irã, em setembro de 2015271, a qual 

resultou na decisão de um diálogo estruturado entre Brasil e Irã sobre o tema 

dos direitos humanos.  

Quando questionado272 sobre as razões do Brasil não ter votado contra a 

resolução nos casos da Síria e do Irã na 28ª sessão, Pedro Saldanha explicou 

                                                           
council/4334384680001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&langua
ges=&sort=date#full-text.Acessado no dia 20/12/2017. 
266 A 30ª sessão do CDH ocorreu de 14 de setembro a 02 de outubro de 2015. 
267 Informação do representante do MRE, Pedro Saldanha, em videoconferência realizada no 
dia 06 de novembro de 2015, com participação do autor na conexão do Rio de Janeiro. 
268 O voto brasileiro pode ser assistido pelo link:  
http://webtv.un.org/search/ahrc30l.5rev.1-vote-item4-41st-meeting-30th-regular-session-human-
rightscouncil/4523429708001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&la
nguages=&sort=date#full-text.Acessado no dia 20/12/2017. 
269 O vídeo do voto brasileiro está disponível no site:  
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.17-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-
rights-
council/4137835637001?term=Situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Islamic%
20Republic%20of%20Iran#full-textAcessado no dia 20/12/2017. 
270 Videoconferência realizada no dia 06 de novembro de 2015, com participação do autor. 
271http://blog.itamaraty.gov.br/68-brasil-ira/169-visita-de-ministro-mauro-vieira-ao-ira-da-inicio-a-
intensa-agenda-de-contatos-bilaterais. Acessado no dia 20 /12/2017 
272 Entrevista concedida ao autor por Skype, no dia 10 de fevereiro de 2017. 

http://webtv.un.org/search/ahrc29l.4-vote-item4-44th-meeting-29th-regular-session-human-rights-council/4334384680001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc29l.4-vote-item4-44th-meeting-29th-regular-session-human-rights-council/4334384680001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc30l.5rev.1-vote-item4-41st-meeting-30th-regular-session-human-rightscouncil/4523429708001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc30l.5rev.1-vote-item4-41st-meeting-30th-regular-session-human-rightscouncil/4523429708001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc30l.5rev.1-vote-item4-41st-meeting-30th-regular-session-human-rightscouncil/4523429708001?term=situation%20in%20the%20Syrian%20Arab%20Republic&languages=&sort=date#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.17-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835637001?term=Situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Islamic%20Republic%20of%20Iran#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.17-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835637001?term=Situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Islamic%20Republic%20of%20Iran#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.17-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835637001?term=Situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Islamic%20Republic%20of%20Iran#full-text
http://webtv.un.org/search/ahrc28l.17-vote-item4-57th-meeting-28th-regular-session-human-rights-council/4137835637001?term=Situation%20of%20human%20rights%20in%20the%20Islamic%20Republic%20of%20Iran#full-text
http://blog.itamaraty.gov.br/68-brasil-ira/169-visita-de-ministro-mauro-vieira-ao-ira-da-inicio-a-intensa-agenda-de-contatos-bilaterais
http://blog.itamaraty.gov.br/68-brasil-ira/169-visita-de-ministro-mauro-vieira-ao-ira-da-inicio-a-intensa-agenda-de-contatos-bilaterais
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que normalmente as resoluções ocorrem quando há de fato violações, e votar 

contra pode passar a mensagem de que o Brasil refuta a ocorrência destas 

violações. Em todos os casos elas existem, mas a questão para a diplomacia 

brasileira é qual a melhor forma de fazer com que elas cessem. O embaixador 

Celso Amorim defende que, no caso do Irã, o Brasil sempre percebeu um espaço 

para avançar nas temáticas de direitos humanos por meio do diálogo, com claro 

reconhecimento iraniano sobre a legitimidade do Brasil como interlocutor273. 

Importante reiterar que em nossa perspectiva, a análise stricto sensu dos 

votos, em um perfil de estudos legalistas que domina o campo dos direitos 

humanos, não permite problematizar mais profundamente questões geopolíticas 

que permeiam as justificativas dos países. Os votos brasileiros demonstram que 

muitas vezes a abstenção não significa a pura omissão política, bem como um 

voto favorável não expressa um apoio incondicional. De acordo com a 

perspectiva epistemológica deste estudo, de uma análise lato sensu da política 

externa no campo dos direitos humanos, é importante contextualizar 

politicamente o voto e problematizar as justificativas apresentadas – bem como 

as críticas dos atores não-estatais. 

Em uma leitura da cartografia geopolítica, o projeto de uma inserção 

internacional mais propositiva no governo Lula colocou o campo de direitos 

humanos como instrumento da estratégia brasileira de revisionismo da ordem 

mundial, a partir de uma retórica do Sul Geopolítico. As justificativas dos votos 

brasileiros no CDH seguem a lógica da crítica do Brasil aos double standards 

das potências ocidentais e foram importantes para a diversificação de parcerias 

estratégicas do Brasil com países sobre os quais geralmente ocorrem acusações 

de violações dos direitos humanos pelo Ocidente – como Irã, Turquia, Rússia e 

China. Paralelamente, atores atuantes nas temáticas de direitos humanos, 

principalmente ONGs de direitos humanos (como a Conectas), condenam os 

posicionamentos do Brasil e a parceria com esses países, criando tensões que 

se localizam no ponto nevrálgico de questão que o Brasil enfrenta: o revisionismo 

brasileiro compromete ou fortalece sua agenda de direitos humanos? 

                                                           
273 Entrevista com o Embaixador Celso Amorim, concedida ao autor no Rio de Janeiro, no dia 
30 de março de 2017. 
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Não existe resposta simples para essa pergunta, pois ela depende das 

lentes analíticas usadas. Essas possibilidades interpretativas podem, todavia, 

ser mapeadas. Em uma ótica liberal dos direitos humanos, aquela que em 

grande medida inspira a atuação de organizações não-governamentais que 

monitoram o respeito aos direitos humanos no mundo, o país enfraquece os 

direitos humanos quando não condena países violadores dos mesmos. Uma 

leitura pós-colonialista, fonte de inspiração para a narrativa do Sul Geopolítico, 

o caminho apontado pela comunidade internacional dos direitos humanos 

reproduz uma lógica eurocêntrica plasmada por uma relação de dominação 

colonial e pela ênfase em direitos civis e políticos. Os direitos humanos violados 

pelos aliados do Ocidente e, inclusive, em pelas próprias potências ocidentais, 

não têm espaço nessas denúncias e nas organizações internacionais. Nesse 

sentido, os mecanismos do regime internacional são enviesados e formas 

alternativas de engajamento devem ser criadas – e um caminho que ganha 

destaque como solução estratégica é a Cooperação Sul-Sul.  

 As palavras do ex-ministro das Relações Exteriores situam a visão de 

mundo que inspirou a política externa brasileira no campo dos direitos humanos 

nos governos Lula e Dilma:  

a comunidade internacional deve buscar o difícil equilíbrio entre o 
fortalecimento dos esforços pela paz e a necessidade de resposta 
condenatória às violações dos direitos humanos. A mera condenação 
leva ao isolamento. O diálogo e a persuasão são muitas vezes mais 
eficazes para a melhoria da situação no terreno ao trazer à cooperação 
das partes responsáveis pelo cumprimento das decisões dos fóruns 
multilaterais (AMORIM, 2009, p.75) 

 

A visão do Sul Geopolítico questionou a continuidade de uma lógica de 

imposição de valores dos países desenvolvidos por reproduzirem condições de 

dependência, tal como as relações imperialistas em uma nova roupagem 

disfarçada pelo discurso da ética liberal.  A cooperação e o diálogo servem como 

ponto de equilíbrio entre o respeito à soberania e a não-indiferença, valores que 

pautaram a estratégia brasileira. "A cooperação precisa prevalecer sobre a 

vitimização", conclui Celso Amorim (2009, p.75).  
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Em entrevista, Laura Waisbich274, da Conectas, dá um passo à frente e 

assume a importância do discurso reformista do Brasil. Porém, depois da reforma 

do sistema em 2006, o discurso de crítica à politização não é acompanhado de 

propostas reais para criar novos mecanismos no sistema. Ainda questiona: se o 

Brasil critica a seletividade sobre os países que são alvos de resoluções, por que 

não propõe o tratamento em violações em outros países, como o caso das 

violações em Guantánamo pelos EUA, por exemplo? O conteúdo reformista da 

diplomacia foi, nesse ponto, esvaziado depois da criação do Conselho e do RPU.  

A existência de contestações e críticas faz parte das dinâmicas da política 

externa como política pública, exposta ao escrutínio de diversos atores 

diretamente interessados nas questões. ONGs, movimentos sociais e partidos 

se apropriaram da temática dos direitos humanos e participam do debate sobre 

a PEDH e isso cria atritos com agendas mais estratégicas como, por exemplo, a 

aproximação do país com novos polos de poder. Esse é um sintoma do processo 

de democratização brasileira e da diversificação dos atores atuantes nas 

agendas de política externa, e a resolução dessas controvérsias depende, ao 

nosso ver, da efetivação de mecanismos de participação política, que será 

analisado na seção sobre a dimensão doméstica da política externa.  

Devemos ponderar dois importantes dados da realidade sobre esse 

debate que depõem a favor da PEB no período do “reformismo moderado e 

retórica do Sul Geopolítico”. Primeiro, no histórico de votos em seus três 

mandatos cumpridos no âmbito do CDH, o Brasil nunca foi contrário a nenhuma 

resolução específica para países em sessões regulares. As abstenções 

ocorreram principalmente no terceiro mandato, de 2013 a 2015, em resoluções 

sobre a Síria, o Irã e a Ucrânia275. A comentada abstenção sobre a Coreia do 

Norte foi a única que ocorreu no mandato de 2009 a 2011, e nenhuma ocorreu 

no primeiro mandato brasileiro no triênio de 2006 a 2008276. 

                                                           
274 Entrevista concedida ao autor por Skype, no dia 13/07/2016. 
275 Resolução A/HRC/29/L.9 de 2015. Disponível em: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.9. Acesso no dia 30/01/2018. 
276 O banco de dados da Conectas sintetiza os votos brasileiros em sessões regulares. Acesso 
em: http://www.conectas.org/bdOnu. Acessado no dia 20/12/2017. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/29/L.9
http://www.conectas.org/bdOnu
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Segundo, independentemente da leitura sobre as coalizões e alianças do 

Brasil e seu impacto na agenda internacional de direitos humanos, os votos 

brasileiros não abalam os compromissos assumidos pelo país em diversos 

tratados e convenções de direitos humanos, os quais podem resultar na 

responsabilização internacional do Estado brasileiro. No governo Lula, a 

aceitação da competência dos comitês criados por tratados em receber queixas 

individuais, foi intensificada (BELLI, 2009, p.179), o que demonstra a 

continuidade das principais linhas da PEDH, mesmo com diferentes roupagens 

estratégicas e visões de mundo. Em 2003, o Brasil assinou a declaração 

facultativa da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, reconhecendo a competência do comitê para receber denúncias 

individuais; em 2004, assinou dois protocolos facultativos da Convenção dos 

Direitos à Criança; em 2005, enviou ao Congresso o pedido para ratificar os dois 

protocolos facultativos do Pacto de Direitos Civis e Políticos (para o recebimento 

de queixas  e o relativo à abolição da pena de morte), ambos ratificados em 

2009; em 2006, foi depositada a declaração facultativa, que reconhece a 

competência do Comitê contra a tortura para receber denúncias individuais; e, 

em 2007, o Congresso  ratificou o Protocolo Opcional, que permite ao Subcomitê 

contra a Tortura realizar visitas surpresas no país, assinado em 2003. O Brasil 

ainda assinou, em 2007, e ratificou, em 2010, a Convenção Internacional para a 

Proteção de Todas as Pessoas contra o Desaparecimento Forçado; assinou, em 

2007, e ratificou, em 2008, conjuntamente a Convenção sobre Pessoas com 

Deficiências e seu Protocolo Adicional277.  

A tabela abaixo sintetiza a ampla aceitação que o Brasil tem dos tratados 

internacionais e seus instrumentos de monitoramento dos direitos humanos, de 

modo que falta ao país: a assinatura e ratificação da Convenção sobre a 

Proteção dos Direitos sobre Todos os Trabalhadores Migrantes e dos membros 

de suas Famílias e do Protocolo Adicional do Pacto de Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais; e a ratificação do Protocolo Adicional da Convenção sobre 

Direitos da Criança, sobre procedimentos comunicacionais, assinado em 2012: 

                                                           
277 Ainda no governo FHC, o Brasil aceitou as petições individuais da Convenção sobre a 
Eliminação do Racismo em 2002 e do protocolo opcional da Convenção da Eliminação de 
todas as formas da Discriminação contra a Mulher também em 2002. 
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Quadro 4. Ratificações de tratados de direitos humanos pelo Brasil
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Fonte: Adaptado do quadro de ratificações gerado pelo site: http://indicators.ohchr.org/. 
Acessado em 19/12/2017. 

 
 

Essas adesões aos instrumentos internacionais reforçam a legitimidade 

do Brasil no campo e o potencial uso estratégico da PEDH como elemento de 

poder, embora a transversalidade das agendas internacionais não seja 

automática, já que estas podem ser modificadas por fatores conjunturais (como 

a “Guerra ao Terror”, por exemplo, que impactou, reduziu e relativizou a agenda 

dos direitos humanos) (BELLI, 2009, p.183). Esse uso estratégico é enfatizado 

por Celso Amorim: 

A distinção diz respeito ao método para fazer com que outras pessoas 
ajam de acordo com a vontade de quem emprega seu poder. O método 
do poder robusto é a coerção, militar ou econômica. O método do poder 
brando é a cooptação. Nas palavras de Nye, trata-se de “fazer com que 
os outros queiram o que você quer”. Eu quero propor a vocês que a 
inserção internacional do Brasil deve se orientar por uma Grande 
Estratégia que conjugue poder brando e poder robusto, e o faça de 

http://indicators.ohchr.org/
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modo a levar em conta não só o nosso interesse, mas também o de 
nossos parceiros e aliados (AMORIM, 2016, p.175). 

 

 Com a estratégia mencionada por Celso Amorim, como tornar o nosso 

poder brando mais robusto ("to hardnening our soft power")278, a PEDH foi 

estratégica para os objetivos brasileiros de projetar-se no cenário internacional 

nos governos do PT, pois marcou o terreno sobre as críticas brasileiras à 

governança global inspiradas na narrativa do Sul Geopolítico, e serve como 

parâmetro para definir o perfil do Brasil nas negociações. Além desses fatores, 

o fato do Brasil ser constantemente chamado nas discussões temáticas do CDH 

serve como espaço de projeção internacional, haja vista a crescente 

transversalidade temática no âmbito do CDH, com temas fora do núcleo duro 

dos direitos humanos. Dessa forma, uma PEDH forte é essencial para que o país 

não fique de fora de discussões relevantes da agenda internacional279.  

 

5.4.2. Do internacional ao regional: a participação brasileira nas operações de 

paz 

A participação em operações de paz é um importante elemento que 

consideramos na análise da PEDH, principalmente por ser um tema em que a 

relação entre soberania e direitos humanos é colocada ainda mais à prova. A 

participação do Brasil em operações de paz ganha ímpeto após as mudanças 

promovidas a partir dos anos 2000. Hamann aponta dados interessantes sobre 

o incremento da participação brasileira em operações de paz no século XXI: 

Em 2000, o País participava de três missões, enquanto que em 2015 o 
número de missões com brasileiros subiu para 10, evidenciando um 
crescimento de 333%. Além disso, se em 2000 a representação 
brasileira alcançava 18,75% do total de missões da ONU, em 2015, 
depois de apenas 15 anos, essa porcentagem chegou a notáveis 
62,5% (HAMANN, 2015, p.15). 

Reproduzimos abaixo o mapa elaborado no mesmo estudo do Instituto 

Igarapé, que ilustra esse crescimento (HAMANN, 2015, p.13): 

                                                           
278 Que melhor se explica, ao nosso ver, como o uso do capital simbólico da PEDH para 
projetar poder no cenário internacional. 
279 Informação de Pedro Saldanha em entrevista por Skype, concedida ao autor no dia 10 de 
fevereiro de 2017. 
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Mapa 1. Participação de pessoal uniformizado brasileiro em missões de paz da 
ONU 
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A projeção do Brasil como ator global nas Relações Internacionais é 

amparada também pela contribuição brasileira às operações de paz autorizadas 

pela ONU. O Brasil já participou de mais de 40 missões de paz da ONU, com 

envio de tropas, policiais e especialistas, e esteve no comando de missões, como 

a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (MINUSTAH)280 e na 

Missão das Nações Unidas na República Democrática do Congo (MONUSCO); 

bem como na composição das forças navais, a exemplo da Força-Tarefa 

Marítima no Líbano (UNAFIL) (IPEA, 2016, p.156).  

A curva de crescimento da participação brasileira é representada no 

gráfico abaixo, em que os momentos-chave mencionados são identificados. 

Dentre essas, destaca-se o papel brasileiro no Haiti, missão em que o Brasil 

possui o comando militar desde 2004. O Brasil, a partir do governo Lula, passou 

a articular o projeto de protagonismo internacional à participação mais intensa 

do Brasil em operações de paz, como demonstra o gráfico abaixo: 

Gráfico 2.  

 

                                                           
280 Encerrada em 2017. 
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A mudança iniciada em 1994 é explicada pela participação do Brasil nas 

seguintes operações de paz da ONU: a Operação das Nações Unidas em 

Moçambique (ONUMOZ) e a Terceira Missão de Verificação das Nações Unidas 

em Angola (UNAVEM III). Nesses dois casos o Brasil fez contribuições que 

fogem do padrão de token contribution, isto é, foram deslocadas tropas via 

unidade militar. A leve oscilação no início dos anos 2000 é explicada pela 

participação brasileira em duas operações de paz da ONU no Timor Leste: A 

Administração Transitória das Nações Unidas em Timor Leste (UNTAET) e a 

Missão das Nações Unidas de Apoio a Timor Leste (UNMISET). Nessas duas 

missões houveram deslocamentos de tropas via unidade militar.  

Mesmo essa trajetória ascendente nos anos 1990 e início dos anos 2000, 

o verdadeiro divisor de águas em relação ao engajamento brasileiro em 

operações de paz é a liderança na MINUSTAH. O País se colocou 

definitivamente como um contribuidor fundamental, o que foi percebido em duas 

dimensões: no número de tropas empregadas em um cenários pós-conflito e o 

grau de responsabilidades assumidas na esfera do peacebuilding (BLANCO, 

2017).  

O crescimento do pessoal brasileiro em missões de paz em 2010 é 

explicado pelo desdobramento do 2º Batalhão de Infantaria de Força de Paz 

(BRABAT II) com 809 militares para a MINUSTAH devido ao terremoto que 

atingiu o país em janeiro de 2010. A mudança em 2011 é explicada pela 

participação do Brasil na UNIFIL. A partir de 2012, define-se uma diminuição 

gradativa do efetivo da MINUSTAH, até o fim da missão em 2017. 

Hamann explica o aumento da participação brasileira em operações de 

paz e seus eixos prioritários: 

verifica-se que o cerne do interesse nacional gira em torno de três eixos 
prioritários: (1) Haiti; (2) países lusófonos (Angola, Moçambique e 
Timor Leste e, em menor escala, Guiné Bissau); e (3) Líbano. Isso fica 
evidente na análise quantitativa: entre 1947 e 2015, o Brasil desdobrou 
48.689 militares e policiais em 47 missões da ONU. Desses, 42.142 
(87%) foram desdobrados nos últimos 25 anos, dos quais 32.904 (78%) 
passaram pela missão da ONU no Haiti (MINUSTAH), 5.804 (14%) 
participaram de missões em países lusófonos e 2.505 (6%) estiveram 
na missão da ONU no Líbano (UNIFIL). Os 2% restantes (929 
profissionais) participaram de 26 operações, ao longo de 25 anos, o 
que evidencia o baixo número de brasileiros enviados para missões 
não prioritárias (HAMANN, 2016, p.52) 
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A questão de interesse para essa pesquisa é entender o conjunto de 

fatores que potencializaram esse perfil mais participativo do Brasil apontado nos 

gráficos desta seção. A ênfase do governo Lula no histórico pleito pelo assento 

permanente em um Conselho de Segurança reformado foi articulada 

estrategicamente com a liderança da MINUSTAH. A liderança e maior 

contribuição militar de uma operação de paz no Haiti, que esteve sempre sob 

forte influência dos EUA em outros momentos de crise política, foi um gesto 

simbólico da PEB que informa sobre as ambições de protagonismo do Brasil. 

Não coincidentemente, no mesmo ano do início da missão, em 2004, foi 

formalizada a proposta oficial de reforma do Conselho de Segurança pelo G-4 

(Brasil, Alemanha, Japão e Índia). 

Ao mesmo tempo em que o governo Lula articulou a participação do Brasil 

em operações de paz como um vetor de projeção internacional, a mudança do 

paradigma das operações de paz nos anos 2000 favoreceu uma articulação do 

discurso reformista do Sul Geopolítico da diplomacia brasileira com as missões 

de paz. A principal inovação foi o conceito da responsabilidade de proteger 

(R2P)281.  O R2P é fruto das discussões da Comissão Internacional sobre 

Intervenção e Soberania Estatal (ICISS)282, na esteira dos trabalhos do Painel 

das Nações Unidas para Operações de Paz, convocado pelo então secretário-

geral da ONU Kofi Annan, que produziu o Relatório Brahimi283 em 2000. O R2P 

foi consagrado no relatório do ICISS em 2001284, com o objetivo de “construir um 

entendimento mais amplo sobre a conciliação entre a intervenção humanitária e 

a soberania (ICISS, 2001). O R2P busca a inversão da lógica das intervenções 

humanitárias que predominou no século XX, em que se debatia sobre o direito 

ou não de intervir e os perigos da violação da soberania. Com o R2P, a questão 

não é o direito de intervir, mas a responsabilidade soberana que os Estados têm 

                                                           
281 Para uma discussão sobre o conceito, ver BIERRENBACH (2011). 
282 Sigla do inglês International Comission in Interventionism and State Sovereignty. 
283 Disponível em: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305. Acesso no 
dia 25/01/2018. 
284 O relatório está disponível em: http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf. Acesso 
no dia 25/01/2018. 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/55/305
http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf
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para com os direitos humanos, mesmo sob outras jurisdições. Bierrenbach 

explica que: 

O relatório parte do princípio básico de que a soberania estatal implica 
responsabilidades que cabem primeiramente ao próprio Estado. 
Sempre que a população estiver sofrendo ameaças, como resultado 
de guerras internas, de insurgências ou do fracasso das próprias 
instituições estatais, e caso o Estado não esteja em condições, ou não 
tenha disposição para prevenir e pôr fim a essas situações, a 
responsabilidade é transferida à comunidade internacional 
(BIERRENBACH, p.129, 2011). 

 

O R2P se transformou em uma ferramenta para dirimir possíveis atritos 

entre o princípio do não-intervencionismo, referencial para a diplomacia 

brasileira, e a participação brasileira em missões de paz. A noção do 

intervencionismo é diluída com a concepção do R2P, e permite mais argumentos 

para justificar a participação brasileira em operações de paz. Isso se evidencia 

com a estratégia de defesa de um modelo brasileiro em operações de paz, 

inspirado pelos valores tradicionais da PEB. A PEB do “reformismo moderado e 

retórica do Sul Geopolítico” se engajou em vincular o perfil do Brasil em 

operações de paz à sua tradição diplomática, o que, em termos conceituais, 

produziu um "Brazilian way" nas operações de paz - em clara contraposição ao 

perfil dos países desenvolvidos (ABDENUR & CALL, 2017). O discurso do Sul 

Geopolítco encontrou nas operações de paz mais um importante canal de 

difusão, e fortaleceu a estratégia de protagonismo internacional do Brasil. Esse 

modelo se traduz principalmente com a inovação normativa da proposta do 

Responsability While Protecting (RWP) pela diplomacia brasileira285. Embora a 

inovação não tenha sido levada adiante no âmbito multilateral, o RWP buscou 

uma revisão e aprofundamento do conceito de R2P em resposta aos eventos na 

Líbia em 2011, em que os países da OTAN distorceram o R2P para viabilizar a 

mudança de regime no país africano (como tratado no capítulo 4). A ideia central 

do RWP era estabelecer o uso da força como último recurso e sujeito a um 

mandato com condições de implementação durante as operações militares em 

campo (KENKEL; STEFAN, 2016). Um tentativa de construção de normas com 

claro intuito reformista. 

                                                           
285 Para uma análise sobre o RWP, ver KENKEL; STEFAN (2016) e KENKEL; ROSA (2015); 
BENNER (2013); ALMEIDA, P.W. (2013). 
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Em suma, o novo paradigma das operações de paz nos anos 2000 abriu 

espaços de atuação para potências regionais, e o Brasil articulou seu projeto de 

potência embasado no discurso do Sul Geopolítico com as operações de paz, 

casando a dimensão conceitual com as oportunidades geopolíticas. 

 

5.4.3. O sistema interamericano de direitos humanos 

 

 Nesta seção, o objeto de análise será a interação do Brasil com os 

mecanismos regionais que monitoram as violações de direitos humanos, no 

âmbito do sistema interamericano dos direitos humanos (SIDH). Não será feita 

uma análise exaustiva dos mecanismos institucionais do regime regional dos 

direitos humanos286, apenas uma apresentação introdutória das instituições e 

formas de funcionamento. O sistema de proteção dos direitos humanos mais 

amplo e antigo existe dentro da OEA. A Declaração Americana dos Direitos e 

Deveres do Homem de 1948287 é o marco inicial do desenvolvimento do SIDH. 

A Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi criada em 1959 pela 

resolução VII da V Reunião de Ministros das Relações Exteriores (TEREZO, 

2014, p.148) e é o primeiro órgão de monitoramento do SIDH. A comissão é 

composta por sete membros eleitos pela Assembleia Geral da OEA para 

mandato de quatro anos, e tem como função precípua administrar a situação 

regional das violações de direitos humanos. A CIDH permite a possibilidade da 

petição individual desde que sejam esgotados os recursos jurídicos domésticos 

e não haja litispendência internacional. Se a petição individual for admitida, a 

CIDH requererá informações do governo denunciado para investigar o fato. 

Estimulada pelos dois pactos internacionais de direitos humanos, a OEA 

decidiu instituir o principal instrumento normativo do SIDH, a Convenção 

Americana sobre os Direitos Humanos (CADH), conhecida como o Pacto de San 

José de Costa Rica de 1969, o qual entrou em vigor apenas em 1978, quando o 

décimo-primeiro Estado, Granada, depositou o instrumento de ratificação 

                                                           
286 Para uma análise mais completa do sistema interamericano de direitos humanos ver: 
BERNARDI (2015); TEREZO (2014); PIOVESAN (2010); TRINDADE (1998). 
287 Marco referencial também para a internacionalização dos direitos humanos, como discutido 
no capítulo 3. 
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(TEREZO, 2014, p.149). Os dois textos, a Declaração Americana e a CADH, 

formam a base para a atuação dos órgãos do SIDH288. A CADH fortaleceu o 

papel da CIDH e criou a Corte Interamericana de Direitos Humanos, órgão 

jurisdicional do SIDH que entrou em funcionamento em 1979 e oferece as 

funções consultiva e contenciosa (RIBEIRO, 2011). A corte é composta por sete 

juízes, que são eleitos para mandatos de seis anos, com possibilidade de uma 

reeleição. A função consultiva é exercida por meio de pareceres e é aberta para 

qualquer Estado membro da OEA. A função contenciosa demanda a aceitação 

expressa e é exclusiva para Estados, de forma que é vetada a petição individual. 

As recomendações feitas pela CIDH a um Estado podem ser encaminhadas em 

relatoria à Corte Interamericana. A questão só poderá ser encaminhada à corte 

se o Estado parte reconhecer a competência da mesma289. Deve-se pontuar que 

a CIDH mantém atribuições adicionais e anteriores à Convenção e que não 

derivam diretamente dela, como de processar petições individuais relativas a 

Estados que ainda não são parte da Convenção290.  

 A dinâmica do Brasil de inserção gradual no regime internacional foi 

reproduzida também na esfera regional do SIDH, porém com diferenças no tipo 

de relação que foi criada entre o Estado e organismos supranacionais. Durante 

a ditadura militar, houve tentativas claras do Brasil minar e constranger o 

funcionamento da CIDH, comprovadas por documentos liberados pela Comissão 

Nacional da Verdade (CNV)291. No início do processo de democratização, o 

Brasil negligenciava ou desconhecia o trabalho da CIDH. Era comum o Estado 

brasileiro nem enviar representantes, e havia um certo despreparo dos 

funcionários brasileiros292. Iniciado o processo de democratização, na primeira 

década depois da transição política: 

o Estado deixava de responder adequadamente às solicitações da 
CIDH, descumpria prazos e respondia petições que descreviam em 
detalhes graves violações de direitos humanos com manifestações 

                                                           
288 O SIDH dispõe ainda de instrumentos setoriais, as convenções que versam sobre questões 
específicas, como tortura, violência contra a mulher, discriminação contra pessoas com 
deficiência (TEREZO, 2014, p.149). 
289Dos 25 Estados que fazem parte da convenção, 21 assinaram a cláusula facultativa que 
reconhece a competência jurídica da Corte Interamericana. 
290http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp. Acessado no dia 20/12/2017. 
291http://www.cnv.gov.br. Acessado no dia 20/12/2017. 
292 Entrevista com Bruno Boti Bernardi, realizada por Skype, no dia 14 de junho de 2017. 

http://www.oas.org/pt/cidh/mandato/que.asp
http://www.cnv.gov.br/
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genéricas de poucos parágrafos (CAVALLARO, 2002, p.484 apud 
BERNARDES, 2011, p.141).  

  

O Brasil assinou a CADH em 1992, na esteira das adesões aos 

instrumentos internacionais de direitos humanos na fase inicial do processo de 

democratização. A adesão formal não indicou uma mudança de comportamento, 

pois era comum a desconsideração das recomendações da CIDH pelas 

autoridades brasileiras, especialmente no nível estadual, que as julgavam 

intervenções indevidas em assunto de soberania nacional (BERNARDES, 2011, 

p.141). Além disso, o Brasil usou a CIDH para justificar a não aceitação de 

protocolos facultativos de tratados internacionais de direitos humanos que 

permitem aos comitês de monitoramento considerar queixas individuais. O Brasil 

usava o argumento de que o mecanismo de queixas individuais já era 

processado pela CIDH. Esse argumento era inconsistente, no entanto, pois o 

princípio da “litispendência internacional” impediria que os comitês recebessem 

queixas do mesmo teor que estivessem tramitando na CIDH (BELLI, 2009, 

p.179). 

O primeiro passo para aceitar elementos mais “intrusivos” de direitos 

humanos, como destacamos na seção 5.2, foi a aceitação da competência 

contenciosa da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1998 (BELLI, 

2009, p.179), que marcou uma nova fase da PEDH do Brasil. O embaixador 

Gilberto Saboia explica que a estratégia brasileira foi primeiro ratificar os tratados 

e posteriormente seguiriam medidas para aprofundar o grau de engajamento293. 

A decisão de 1998, já estava no radar de alguns importantes operadores da 

política externa brasileira, como Celso Lafer, Gilberto Saboia, Francisco Rezek 

e Cançado Trindade. 

Nos anos 2000, o Brasil começou a participar de maneira mais intensa, 

tanto dos rituais da Comissão como da Corte. O primeiro caso brasileiro, 

alcunhado Damião Ximenes Lopes, foi levado à Corte em 2004 e, em 2006, o 

                                                           
293 Entrevista com o embaixador Gilberto de Vergne Saboia, realizada pelo autor no Rio de 
Janeiro, no dia 23 de junho de 2017. 
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Brasil foi condenado pela primeira vez por este caso294. Nesta nova fase, o 

Estado se engajou para um maior entendimento sobre os trâmites de 

funcionamento do SIDH, com envio de equipes e envolvimentos de órgãos 

estatais, como a Advocacia Geral da União (AGU)295. O Brasil saiu de um estágio 

de desconhecimento para o envolvimento maior de órgãos do poder executivo 

federal, como a Divisão de Direitos Humanos criada em 1995, no MRE, e a 

Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, criada em 1997. Porém, esse 

engajamento ainda apresenta muitos problemas que, em grande parte, ocorrem 

pelas razões pontuadas e excplicadas abaixo: 

a) Pacto federativo do Brasil 

b) Tipo de transição política brasileira 

c) Forma de funcionamento do SIDH 

a) O pacto federativo brasileiro cria uma situação paradoxal para o poder 

executivo federal, que representa o Brasil na OEA: em geral, as violações 

ocorrem em áreas que são da competência de autoridades municipais e 

estaduais, e, mesmo com controle limitado, a União responde 

internacionalmente por essas violações. Além disso, o Poder Executivo Federal 

também negocia com os poderes Legislativo e Judiciário. A dificuldade com o 

Legislativo ocorre porque muitas das recomendações da CIDH e das sentenças 

da Corte IDH exigem mudanças legislativas complexas. Em relação ao Poder 

Judiciário, existe uma notória resistência dos tribunais brasileiros a adequarem 

suas decisões aos padrões desenvolvidos no SIDH, o que a literatura define 

como “controle de convencionalidade”296 (BERNARDES, 2011, p.143). 

 Outros países da região, como Argentina e Colômbia, aplicam 

automaticamente as decisões dos órgãos do SIDH, mesmo quando se referem 

a violações de direitos humanos em outros países (DI CORLETTO, 2007; 

UPRIMNY, 2007 APUD BERNARDES, 2011, p.144). No Brasil, não existe 

                                                           
294 Para ver todos os casos em que o Brasil foi levado à Corte IDH, acesse: 
http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/demandas.asp. Acessado no dia 20/12/2017. 
295 Entrevista com Bruno Boti Bernardi, realizada por Skype no dia 14 de junho de 2017.  
296 Segundo a perspectiva do controle de convencionalidade, além de compatíveis com a 
Constituição, as normas internas devem estar em conformidade com os tratados internacionais 
ratificados pelo Estado e em vigor no país. Ver a tese de doutorado de MAZZUOLI (2008). 

http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/demandas.asp
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sequer um mecanismo doméstico para execução das sentenças da Corte IDH. 

O claro choque de hierarquia e resistência do judiciário brasileiro é mais um fator 

que dificulta o engajamento brasileiro no SIDH. 

b)  A natureza do processo de democratização do Brasil, com uma 

transição política negociada e anistia aos agentes do governo que violaram os 

direitos humanos, é um fator que dificulta o engajamento no SIDH, 

principalmente pelo atuante papel da OEA no que concerne ao tema da justiça 

de transição na América Latina. O melhor exemplo é a condenação do Brasil no 

caso da “Guerrilha do Araguaia”, em novembro de 2010. No pedido para a Corte 

IDH iniciar o processo, consta que: 

A CIDH submete o caso à Corte porque, em função da Lei N° 6.683/79 
(doravante também “Lei de Anistia”), promulgada pelo governo militar 
do Brasil, o Estado não levou a cabo uma investigação penal com o 
objetivo de julgar e sancionar os responsáveis pelo desaparecimento 
forçado das 70 vítimas e pela execução extrajudicial de Maria Lucia 
Petit da Silva (doravante “a pessoa executada”), cujos restos mortais 
foram encontrados e identificados em 14 de maio de 1996.297 

Esse caso toca em um ponto fulcral do argumento sobre como a natureza 

de processo de democratização foi elemento definidor do tipo de inserção do 

Brasil nos mecanismos internacionais de direitos humanos, respeitando o pacto 

da transição lenta e gradual e sem punição aos militares, o qual foi preservado, 

mesmo passados mais de 25 anos da anistia. O Supremo Tribunal Federal (STF) 

antecipou-se à sentença da Corte IDH e afirmou, em 29 de abril de 2010, a 

constitucionalidade da lei de anistia no julgamento da arguição de 

descumprimento de preceito fundamental (ADPF) 153 (BERNARDI, 2015, 

p.384). Incluiu até os acusados de crimes hediondos como os de tortura, 

homicídio, desaparecimento forçado e abusos sexuais praticados por militares e 

outros agentes públicos durante a ditadura. Nesse ponto, os itens a e b estão 

claramente interconectados. A decisão do STF contrariou as recomendações da 

CIDH, que determinou: 

a investigação dos fatos, o julgamento e a punição de todos os 
responsáveis, em um prazo razoável, e que disponha que o Estado não 
pode utilizar disposições de direito interno, como prescrição, coisa 
julgada, irretroatividade da lei penal e ne bis in idem, nem qualquer 
excludente de responsabilidade similar, para eximir-se de seu dever. O 

                                                           
297http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/demandas.asp. Acessada no dia 14/07/2017. 

http://www.oas.org/pt/cidh/decisiones/demandas.asp
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Estado deve remover todos os obstáculos de facto e de iure, que 
mantenham a impunidade dos fatos, como aqueles relativos à Lei de 
Anistia298.  

Na condição de réu, o Brasil tentou deslegitimar o sistema, inclusive com 

discurso do representante do Ministério da Defesa, que na audiência final na 

Corte Interamericana ameaçou os juízes299. O caso sobre a tortura e o 

assassinato de Vladimir Herzog, ainda em andamento na Corte IDH, pode criar 

situações embaraçosas para o Brasil por conta dessa resistência do Estado 

brasileiro e do Poder Judiciário quanto à punibilidade das violações de direitos 

humanos durante a ditadura militar. Outra consequência negativa é a dificuldade 

da formação de uma rede mais densa da sociedade civil para pressionar contra 

os crimes da ditadura e por uma justiça de transição, de forma que os processos 

ficaram muito setorizados com os familiares das vítimas e algumas ONGs 

envolvidas (BERNARDI, 2017, p.3). 

c) No sistema ONU, vimos que o Brasil patrocina as mudanças, critica a 

politização e defende as dimensões sociais e econômicas que têm pouco espaço 

na diplomacia dos países do Norte. Porém, devido ao caráter contencioso do 

sistema regional, demonstra uma atitude em grande medida defensiva e pouco 

proativa. Outros países latino-americanos que passaram por uma ruptura 

institucional mais profunda, com justiça de transição, levam mais em conta as 

medidas do sistema interamericano e sua implicação para práticas domésticas, 

jurídicas e políticas públicas. Na análise da PEDH, é fundamental pontuar que 

perspectivas institucionais distintas dos organismos supranacionais que 

trabalham com direitos humanos produzem política externas também distintas. 

Grosso modo, enquanto o CDH tem uma perspectiva preventiva, o SIDH tem 

uma dinâmica de monitoramento com possibilidade de medidas judiciais contra 

eventuais violações de direitos humanos300. Segundo Rezek: 

a Corte Interamericana é vocacionada, mesmo sob uma ótica 
puramente teórica, a resolver problemas já resolvidos (e alegadamente 
mal resolvidos) pela justiça, ou pelo congresso, ou pelo governo do 

                                                           
298Para ler sentença completa, acesse:  
http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-
interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1. Acessado no dia 20/12/2017. 
299 Entrevista com Bruno Boti Bernardi realizada por Skype no dia 14 de junho de 2017. 
300 Entrevista com Pedro Saldanha, chefe da divisão de direitos humanos do MRE, concedida 
ao autor por Skype, no dia 10 de fevereiro de 2017.  

http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1
http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/sentenca-araguaia-24.11.10-1
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país de origem. Por isso algumas nações hoje se perguntam se agiram 
bem ao submeter-se, e há quem volte atrás, como a Venezuela, 
cancelando sua submissão ao sistema. [...] essa é a principal razão de 
eventualmente resistirmos, como a presidente resistiu no caso Belo 
Monte, à autoridade desse sistema ___ algo que concorre com a 
competência do governo local, do congresso local e da suprema corte 
local (REZEK, 2014)301. 

Bernardi302 explica que essa diferença de posição do Brasil revela que o 

impacto do SIDH no campo é mais forte que no caso do CDH, principalmente 

porque há no sistema interamericano um elemento societal e transnacional, 

enquanto o CDH é um órgão eminentemente diplomático. Na prática, o efeito 

condenatório de uma corte representa uma dificuldade ainda para o Estado 

brasileiro confrontar interesses estratégicos com a agenda dos direitos humanos 

– revelando dilemas da gradução brasileira que se acentuam no âmbito do 

sistema interamericano. 

A PEDH foi mais instrumental, pragmática e diluída no processo de 

democratização brasileiro, adequada à estratégia uma nova inserção 

internacional do “Brasil democrático”. Isso explica a diferença de atuação entre 

os regimes internacional e regional. No sistema ONU, a lógica de funcionamento 

é mais voltada para uma dinâmica de Estados. O elemento societal no SIDH, 

com ONGs litigando, vítimas e a própria natureza do sistema, que analisa casos 

de violação do Estado e o coloca em condição de réu, produz um padrão de 

relacionamento do Estado brasileiro muito diferente daquele que ocorre na 

relação com o sistema ONU. As consequências políticas domésticas são mais 

intensas e conflitivas no caso do SIDH, haja vista a repercussão das decisões 

da CIDH e da Corte IDH sobre governos estaduais, assembleias legislativas e 

judiciário303. Os atores da sociedade civil priorizam o sistema regional justamente 

pelo maior espaço e por produzir, em último caso, sentenças condenatórias, que 

podem retroalimentar disputas políticas de atores locais contra o Estado 

brasileiro, como demonstra Bernardi em sua tese304.  

                                                           
301Entrevista Disponível em: http://www.conjur.com.br/2014-nov-15/entrevista-francisco-rezek-
ex-ministro-relacoes-exteriores. Acesso no dia 19/01/2018 
302 Entrevista com Bruno Boti Bernardi, professor da UFGD, realizada por Skype, no dia 
14/06/2017. 
303Entrevista com Bruno Boti Bernardi, professor da UFGD, realizada por Skype, no dia 
14/06/2017. 
304 Bernardi (2015) faz uma análise comparativa de casos levados ao SIDH (Peru, Colômbia, 
México e Brasil). 

http://www.conjur.com.br/2014-nov-15/entrevista-francisco-rezek-ex-ministro-relacoes-exteriores
http://www.conjur.com.br/2014-nov-15/entrevista-francisco-rezek-ex-ministro-relacoes-exteriores
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Outro fator é o tratamento de casos específicos de violações no caso da 

SIDH, e os tipos de atores políticos e sociais que se envolvem dependem do 

tema, assim como o tipo de violação de direitos humanos que é tratado. Por 

exemplo, no tema da justiça de transição, há uma configuração específica de 

atores, como o Ministério da Defesa, Forças Armadas, Supremo Tribunal 

Federal, Ministério Público Federal; a questão do sistema carcerário envolve e 

os governos estaduais, e os impactos criados domesticamente são difusos para 

cada tipo de ator. O perfil de atuação do Brasil no sistema interamericano é muito 

mais reacionário também pelo envolvimento de outros órgãos que estão 

articulados com grupos de interesse que defendem a neutralização ou 

retrocesso de bandeiras sociais, principalmente em temas com violações 

notáveis do Brasil, como a violência no campo e os direitos indígenas, a violência 

policial contra negros, a violência contra a população LGBT305 e a situação 

catastrófica dos presídios brasileiros.  

Os direitos humanos, quando entram no tecido social brasileiro, envolvem 

atores sociais com agendas conflitivas (militares x perseguidos políticos; 

empreiteiras x indígenas; fundamentalistas religiosos x comunidade LGBT). No 

regime internacional, diferentemente, a participação mais direta é de uma elite 

diplomática que tem uma concepção de direitos humanos menos sujeita a 

interesses econômicos específicos, e essas questões não se diluem 

consideravelmente no campo dos direitos humanos domesticamente. No 

funcionamento do CDH, o jogo diplomático predomina e há menos protagonismo 

dos atores sociais, que são mais influentes nos ciclos do RPU do que nas 

negociações sobre as resoluções do CDH. No CDH, o impacto político para os 

movimentos que defendem certas causas de direitos humanos é menos tangível, 

até porque as violações brasileiras são tratadas diretamente pelas 

recomendações dos países na RPU (o Brasil nunca foi alvo de uma resolução 

de países no Conselho de Direitos Humanos).  

Em relação a outras instâncias regionais que lidam com a temática dos 

direitos humanos, é importante destacar a diferença da participação brasileira 

                                                           
 
305 Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros. 
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por conta dos objetivos precípuos dos organismos. No MERCOSUL, o principal 

foro dedicado aos direitos humanos é a Reunião de Altas Autoridades em 

Direitos Humanos (RAADH), que conta com a participação das chancelarias e 

dos órgãos de governo responsáveis por direitos humanos, como a Secretaria 

de Direitos Humanos, no caso brasileiro. A RAADH criou, em 2009, o Instituto de 

Políticas Públicas em Direitos Humanos (IPPDH), organismo regional com sede 

em Buenos Aires. O IPPDH objetiva contribuir para o planejamento, 

implementação e consolidação das políticas públicas em direitos humanos dos 

países do MERCOSUL306. Tem como funções principais a cooperação técnica, 

a pesquisa, a capacitação e o apoio à coordenação de políticas regionais de 

direitos humanos. Nestas instâncias, que priorizam a cooperação e 

compartilhamento de boas práticas de direitos humanos, é importante destacar 

que a atuação brasileira no Mercosul foi fundamental para consolidar uma 

agenda social e de direitos humanos. Em um âmbito sub-regional, a liderança 

brasileira se traduziu em abertura de espaços políticos para se pensar políticas 

públicas de direitos humanos por meio do diálogo entre altas autoridades307. 

Portanto, os fatores do pacto federativo brasileiro, a natureza do processo 

de democratização no Brasil e a forma de funcionamento do SIDH somados 

explicam a atuação do Brasil ainda é vacilante no sistema interamericano. O 

engajamento do Estado brasileiro demonstra as limitações que ainda persistem 

e criam indagações sobre a coerência da PEDH. Essa complicada relação do 

Brasil com o SIDH ganhou claros contornos no caso sobre a Usina hidrelétrica 

em Belo Monte, na bacia do rio Xingu no estado do Pará, levado para a Comissão 

Interamericana. A CIDH recomendou a interrupção imediata das obras de Belo 

Monte, destacando a violação de licenças ambientais e dos direitos dos povos 

indígenas e populações. Em represália à notificação da CIDH sobre Belo Monte, 

o governo de Dilma Roussef retirou o embaixador brasileiro junto à OEA, 

suspendeu o pagamento da cota brasileira e também a candidatura Paulo 

Vannuchi à CIDH (o mesmo veio a ser eleito em 2013)308. 

                                                           
306 Ver mais em: http://www.ippdh.mercosur.int/pt-br/presentacion-pt/. Acessado no dia 
21/12/2017. 
307 Entrevista com Laura Waisbich, da Conectas, concedida ao autor por Skype, no dia 
13/07/2016. 
308 Sobre o caso, ler:  

http://www.ippdh.mercosur.int/pt-br/presentacion-pt/
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Segundo Laura Waisbich, da ONG Conectas, a represália evidenciou que 

o projeto é um interesse do Estado e não da sociedade, e a Conectas busca 

visibilizar essas contradições de política externa, para aumentar seu custo 

político. A democratização da PEB é a possibilidade de que essas vozes 

múltiplas legitimem a centralidade discursiva dos direitos humanos. A sociedade 

esteve à parte do processo decisório.  

Ainda assim, mesmo com essas limitações em relação ao engajamento 

do Brasil no SIDH, as bases institucionais para a construção de uma esfera 

pública transnacional podem contribuir para a democracia brasileira e influir em 

processos políticos que estimulem a formulação de políticas públicas 

(BERNARDES, 2011, p. 136). A política nacional de erradicação do trabalho 

escravo, a legislação de prevenção e sanção da violência contra mulheres, 

conhecida por Lei Maria da Penha, e a mudança do modelo assistencial em 

saúde são exemplos de políticas públicas que têm inspiração em acordos e 

decisões geradas no âmbito do sistema interamericano (AMORIM, 2009, p.74). 

Dentre os exemplos mencionados, o caso Maria da Penha, apresentado à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tornou-se um clássico exemplo 

da inter-relação entre as instituições internacionais e a política doméstica do 

Brasil.  

Em 1983 na cidade de Fortaleza, Ceará, a biofarmacêutica Maria da 

Penha Maia Fernandes sofreu dupla tentativa de homicídio de seu marido, Marco 

Antônio Herredia Viveiros, um professor universitário de economia. Primeiro ele 

disparou um tiro pelas costas, ocasião em que Maria da Penha ficou paraplégica; 

em outra oportunidade, tentou eletrocutá-la enquanto ela tomava banho em uma 

banheira. O réu fora condenado pelos tribunais locais por duas vezes, em 1991 

e 1996; mas, valendo-se de recursos processuais, nunca foi preso, conseguindo 

passar 15 anos em liberdade mesmo depois de sentenciado. Diante da 

                                                           
https://oglobo.globo.com/economia/especialistas-afirmam-que-brasil-omisso-em-comissao-da-
oea-6411480#ixzz4lmSNz682.  
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me3004201117.htm. 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/04/110405_belomonte_oea_pai.shtml. 
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/01/13/brasil-vai-responder-na-oea-
por-violacoes-de-direitos-humanos-em-belo-monte.htm. 
Acessados no dia 21/12/2017. 
 

https://oglobo.globo.com/economia/especialistas-afirmam-que-brasil-omisso-em-comissao-da-oea-6411480#ixzz4lmSNz682
https://oglobo.globo.com/economia/especialistas-afirmam-que-brasil-omisso-em-comissao-da-oea-6411480#ixzz4lmSNz682
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mercado/me3004201117.htm
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2011/04/110405_belomonte_oea_pai.shtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/01/13/brasil-vai-responder-na-oea-por-violacoes-de-direitos-humanos-em-belo-monte.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/01/13/brasil-vai-responder-na-oea-por-violacoes-de-direitos-humanos-em-belo-monte.htm
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morosidade judiciária existente no Brasil, Maria da Penha apresentou o caso à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com o apoio do Centro para a 

Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e do Comitê Latino-Americano e do 

Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM). A CIDH, em 2001, 

responsabilizou o país por omissão e negligência no que diz respeito à violência 

doméstica. 

O caso, por maioria absoluta de votos da Comissão, não foi submetido à 

Corte, e um relatório com conclusão e recomendações foi emitido. A CIDH 

exortou o governo a adotar medidas que garantissem a punição, prevenção e 

erradicação da violência contra a mulher. Os comissários entenderam que o 

Estado brasileiro não tomou as medidas eficazes de prevenção e punição legal 

da violência doméstica sofrida pela vítima, contrariando a sua obrigação 

internacional por não ter agido efetivamente por mais de quinze anos no 

processo de punição do agressor, apesar da denúncia. A CIDH309 recomendou 

ao Estado brasileiro a efetivação do processo penal do agressor (ocorrida em 

2002); a investigação para determinar a responsabilidade pelo atraso e 

irregularidades que impediram a ação da justiça; a adoção de medidas de 

reparação simbólica e material pela violação; e a intensificação do processo de 

reforma que evitasse a discriminação e o desrespeito à violência doméstica 

contra as mulheres. Cumprindo tais recomendações, o Brasil instituiu a “Lei 

Maria da Penha” (Lei nº 11.340)310, sancionada em 07 de agosto de 2006 pelo 

presidente Lula. A lei objetiva a prevenção de atos de violência doméstica por 

meio de sanções penais efetivas, da promoção de programas de reabilitação aos 

agressores e com a criação de instrumentos policiais (como a Delegacia da 

Mulher) e cortes especializadas para tratar da questão da violência doméstica 

(SILVA; BRAGA, 2014, p.196-197). 

A aceitação de ingerência de órgãos internacionais pelo Estado não pode 

ser dissociada da democratização da política externa. O envolvimento de atores 

sociais distintos contraria o automatismo de uma visão dicotômica entre direitos 

                                                           
309Íntegra do relatório da CIDH do caso nº 12.051 – Maria da Penha Fernandes, disponível em: 
http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.htm. Acesso no dia 30/01/2018. 
310 A lei está disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-
2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso no dia 30/01/2018. 

http://www.cidh.org/annualrep/2000port/12051.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm
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humanos e soberania nacional. Essa visão pressupõe a percepção de conflitos 

entre normas que nem sempre existem ou, se existem, são superáveis. Porém 

não é um dilema. A capacidade de Estados lidarem com esse falso dilema está 

diretamente relacionada à abertura ao diálogo com a sociedade, fator primordial 

para a legitimação de políticas públicas. Nesse caso da PEDH, a equação é 

simples: a transparência e o real engajamento com os sistemas que monitoram 

violações de direitos humanos, contribuem para o avanço na proteção social, 

fortalecem a democracia e projetam uma presença mais forte do país no cenário 

internacional. Como essas ponderações em mente, a próxima seção discute o 

nível doméstico da política externa de direitos humanos do Brasil.  

5.5. A política externa de direitos humanos do Brasil no nível doméstico 

 

A evolução histórica da diplomacia brasileira e consolidação de seus 

princípios e valores passa, inescapavelmente, pelo solidez e tradição da 

instituição que desenvolveu o savoir-faire da política externa brasileira: o 

Itamaraty. As linhas gerais de continuidade, mesmo em momentos de mudança 

de governo e regime, se não podem ser explicadas pela força da burocracia 

responsável pela formação do corpo diplomático brasileiro, não podem, por outro 

lado, ser entendidas sem sua consideração como importante variável. Uma das 

teses mais difundidas no campo das RI e estudos da PEB, é justamente sobre o 

“insulamento burocrático” do Itamaraty. A tese pressupõe que a burocracia, por 

sua tradição aristocrática, manter-se-ia isolada das disputas políticas dos 

partidos e lideranças brasileiras.  

Questionada mais recentemente por analistas da PEB, a tese do 

insulamento burocrático do Itamaraty, uma das mais tradicionais e antigas 

burocracias do Estado brasileiro, colide-se com o processo de democratização 

da política externa, fenômeno que ganha ímpeto na esteira do amplo processo 

de democratização política e liberalização econômica (LIMA, 2000; PINHEIRO; 

MILANI, 2012; BELÉM LOPES, 2012; FARIA, 2012; FARIA; RAMANZINI JR., 

2015). A impetuosa necessidade de buscar “conhecimento especializado em 

outras instâncias, haja vista a complexidade crescente e multidisciplinaridade 

evidente das relações exteriores” (PINHEIRO; MILANI, 2012, p.19), demonstra 



268 
 

o anacronismo da tese do insulamento do Itamaraty. As agendas externas são 

modificadas com a introdução de novos temas e novos atores, mudando também 

a natureza da política exterior em função de sua maior politização (LIMA, 2005, 

p.7-8). A tese encontra, assim, cada vez mais dificuldade de se afirmar diante da 

realidade global multitemática e maior interesse de diversos setores da 

sociedade em temas internacionais. A realidade, como antagonismo, é a 

“continentalização” da PEB (MILANI, 2015). 

A tese de doutorado de Belém Lopes (2010) explora justamente essas 

tensões que criam dilemas crescentes para o processo de formulação da PEB e 

a centralidade do MRE no mesmo. Segundo hipótese do autor, o "republicanismo 

aristocrático" que, desde a chancelaria de Rio Branco, caracteriza o Itamaraty, é 

confrontado pelas demandas por democratização. A resposta do Itamaraty é a 

tentativa de reinventar essa tradição e preservar maior autonomia no processo 

de formulação da PEB. Trata-se do "republicanismo mitigado", que, em um 

discurso com ênfase em aspectos democráticos, busca fortalecer-se sob nova 

roupagem (REZENDE, 2014, p. 248). 

O debate acadêmico sobre o comportamento do Itamaraty face às 

incontornáveis pressões pela democratização da PEB apresenta um espectro 

opinativo bem amplo, que vai desde a percepção de uma burocracia 

centralizadora e avessa a influências não-governamentais (OLIVEIRA, 2000), 

passando por leituras que percebem um quadro de disputas intra-burocráticas a 

respeito das formas de adaptação do Itamaraty ao cenário de pluralidade de 

agendas e atores diretamente interessados na PEB (PINHEIRO; MILANI 2012; 

2013), chegando a análises que enxergam um enfraquecimento do Itamaraty por 

conta da pluralização de atores e também maior participação de presidentes da 

República na elaboração da PEB (CASON; POWER, 2009). Fato é que a maior 

participação de atores estatais (ministérios, agências públicas, empresas 

estatais, autarquias, fundações públicas, entidades subnacionais, bancos de 

desenvolvimentos, poderes da República, etc.) e não-estatais (movimentos 

sociais, ONGs, empresariado, sindicatos, Igrejas, academia, grupos de interesse 

etc.) nos processos de formulação e implementação da PEB é incontornável. 

Fatores domésticos e internacionais levam a esse fenômeno de horizontalização 

(maior participação de atores estatais) e verticalização (maior pressão de atores 
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não-estatais) (FRANÇA; SANCHEZ, 2009). Podemos destacar o processo de 

democratização política, o crescimento de ONGs e movimentos sociais 

envolvidos em questões internacionais e transnacionais, e os processos de 

globalização financeira e econômica. O papel do Itamaraty nesta realidade se 

apresenta muito mais desafiador do que em tempos passados.  

Em nossa perspectiva, o insulamento total do Itamaraty é um mito, muito 

embora a autonomia desta burocracia na formulação da PEB fosse muito maior 

antes da incidência das variáveis apontadas e venha se fragmentando ao longo 

do processo de democratização. A correlação entre democratização e PEB 

passa a ser mais diretamente relacionado à maior transparência dos processos 

de formulação da PEB e, em especial, ao maior envolvimento de atores não 

tradicionais nos debates sobre a PEB junto a órgãos de Estado. Nesse sentido, 

o Itamaraty tem um papel crucial na condução dessas forças democratizantes 

que atuam na PEB e, ao longo do período democrático, algumas respostas 

institucionais foram elaboradas pelo MRE. 

Em 1993, o tema da “democratização da política externa” ganhou 

destaque e estimulou debates entre o Itamaraty e stakeholders, com a 

organização das "Reflexões sobre a Política Externa Brasileira" pelo 

IPRI/FUNAG311. O despertar de consciência dentro do Itamaraty sobre a 

necessidade de se adequar à democratização política não ultrapassou 

significativamente a fronteira dos discursos e respondia aos efeitos da 

“circunstância democrática”. Os chanceleres dos governos FHC, Lampreia 

(1995-2000) e Celso Lafer (2000-2002), destacam essa necessidade em seus 

discursos (BELÉM LOPES, 2011); porém, a iniciativa ocorreu por uma questão 

de razão de Estado e não no sentido de maior transparência do processo de 

formulação da PEB. Tratava-se muito mais de uma necessidade dos novos 

tempos, por força dos movimentos doméstico (democratização) e sistêmico 

(globalização neoliberal). Na prática, os operadores da política externa 

exploraram a democratização como forma de ativo para projetar a imagem 

internacional do “Brasil democrático” (BELÉM LOPES, 2011, p.73). Nesse 

                                                           
311 A publicação produzida com o insumo intelectual deste evento pode ser acessada em: 
http://www.funag.gov.br/ipri/images/capas-livros-ipri/reflexoes-sobre-politica-externa-brasileira-
1993/Reflexes_Poltica_Externa_Brasileira_1993.pdf. Acessada no dia 21/12/2017. 

http://www.funag.gov.br/ipri/images/capas-livros-ipri/reflexoes-sobre-politica-externa-brasileira-1993/Reflexes_Poltica_Externa_Brasileira_1993.pdf
http://www.funag.gov.br/ipri/images/capas-livros-ipri/reflexoes-sobre-politica-externa-brasileira-1993/Reflexes_Poltica_Externa_Brasileira_1993.pdf
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sentido, a PEB de FHC pragmaticamente buscou consolidar a percepção 

internacional do Brasil como uma democracia liberal que jogava com as regras 

de uma economia de mercado.  

No período do “reformismo moderado e retórica do Sul Geopolítico” (2003-

2016) o tema da política externa ganhou destaque crescente nos meios de 

comunicação, passou a ser cada vez mais disputado por diversos atores políticos 

das mais variadas naturezas e criou debates e dissensos dentro do Itamaraty - 

fato representado pelo inócuo debate sobre a partidarização e ideologização da 

política externa (ALMEIDA, 2006; RICUPERO, 2005; LAFER, 2009). Esse 

debate, particularmente, é um truísmo, pois o Poder Executivo possui a 

prerrogativa da decisão sobre a política externa e interpreta os princípios 

constitucionalizados à luz da conjuntura e ideologias particulares, e em mandato 

legitimado pelo voto popular (BELÉM LOPES, 2013, p.53-54). A política externa 

fica sujeita às pressões da política, conforme previsão constitucional. Conforme 

premissa epistemológica desta tese, a política externa é política pública - o que 

não quer dizer que seja apenas política de Estado ou de governo. Ela é política 

de governo e de Estado, dupla dimensão que está presente em qualquer política 

pública. E o fato de a política externa ser política pública não incorre 

automaticamente na democratização da política externa; isto é, na ampliação 

dos canais de participação popular no processo de formulação da política 

externa – mas certamente em uma maior constelação de atores sociais 

interessados na transparência e participação, desde a comunidade empresarial 

(BARBOSA, 2014) até ONGs (WAISBICH; CETRA; MARCHEZINI, 2017). 

O período dos governos do PT corrobora as previsões sobre a 

diversificação de atores e agendas da PEB e, mais ainda, o tensionamento 

político das temáticas de política externa. As disputas sobre a perspectiva de 

inserção internacional brasileira dentro do Itamaraty são sintomas de uma nova 

era da diplomacia, que coloca definitivamente a política externa no terreno da 

"politics" e rompe finalmente a ideia do Itamaraty como uma instituição técnica e 

hermética, propensa a um consenso de classe e insulada das disputas da 

"pequena política". A dimensão pública da política externa ganhou uma escala 

incontornável e acentua os dilemas do Itamaraty quanto ao papel que deve 

assumir. A resposta da instituição é vacilante. 
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No primeiro governo de Dilma Roussef (2011-2014), alguns esforços no 

sentido da democratização da política externa foram sinalizados pelo Itamaraty, 

mas não tiveram resultados práticos. Destaca-se as propostas d epublicação do 

Livro Branco da Política Externa e criação do Conselho Nacional de Política 

Externa (CONPEB). O Livro Branco da Política Externa foi proposto como um 

documento de caráter público que servirá de registro e de divulgação dos 

princípios e prioridades da PEB. O insumo para sua criação seriam os debates 

e documentos dos “Diálogos de Política Externa”, organizados pelo Itamaraty no 

primeiro semestre de 2014. O Itamaraty ainda não se manifestou sobre o 

documento, e com as diversas mudanças de comando do MRE desde 2014, o 

tema não foi retomado. O mesmo ocorreu em relação ao CONPEB, proposto 

pelo Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais (GR-RI), que reúne 

pessoas que estudam a política externa e atuam no campo das relações 

internacionais a partir de movimentos e organizações sociais, partidos políticos, 

organizações não-governamentais, instituições acadêmicas, de pesquisa e de 

governo (POMEROY, 2016; WAISBICH; CETRA; MARCHEZINI, 2017). 

Os princípios que regem as relações internacionais do Brasil, 

consagrados como cláusula pétrea da Constituição Federal de 1988, em seu 

artigo 4º, estabelecem padrões normativos da atuação internacional, 

inaugurando a constitucionalização dos princípios da PEB. Esse fenômeno 

fomenta uma previsibilidade sobre o perfil normativo da política externa, porém 

falha ao não prever mecanismos de prestação de contas (accountability), tal 

como seria o CONPEB.  O comunicado do GR-RI elucida o funcionamento do 

CONPEB e sua relevância para a democratização da política externa brasileira: 

Conforme previsto em vários artigos da Carta Constitucional de 1988, 
que definiram a participação como ferramenta de gestão pública nas 
mais diversas funções governamentais, e concebido nos moldes dos 
conselhos nacionais de participação já existentes em outras políticas 
públicas, o CONPEB, conselho de natureza consultiva, visaria a 
acompanhar a condução da política externa do poder executivo federal 
e contribuir para a definição de diretrizes gerais dessa política. Tal 
proposta prevê, além da presença dos setores governamentais 
específicos da política externa, a participação de uma diversidade e 
pluralidade de organizações, movimentos, redes e outros fóruns que 
atuam no campo da política externa, contemplando os setores 
empresariais, organizações sindicais, movimentos sociais, 
organizações não-governamentais, fundações partidárias, 
acadêmicos, instituições de estudos e centros de pesquisa, entre 
outros. Além de promover a democratização das agendas de política 
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externa e a dimensão propriamente pública de seus debates, a 
proposta do CONPEB fortalece institucionalmente o MRE na relação 
com outros atores governamentais domésticos e legitima sua 
capacidade de negociação no exterior, na medida em que amplia a 
representatividade, a credibilidade e a pluralidade de vozes da 
sociedade nessa esfera renovada da política externa. Contrariamente 
à hipótese do esvaziamento e da marginalização do Itamaraty, a 
criação do CONPEB permite a institucionalização da participação da 
sociedade civil nas agendas da política externa, garante centralidade 
ao Itamaraty312. 

No campo dos direitos humanos, todavia, algumas instâncias, mesmo em 

um microcosmo do Itamaraty, propiciam uma maior democratização da PEDH. 

Com o processo de democratização da política brasileira e com o aumento do 

interesse e do debate público, a questão dos direitos humanos, juntamente como 

outros “novos temas”, ganhou relevância e espaço nas discussões da política 

externa e na internacionalização do Estado e de suas agendas domésticas 

(MILANI, 2012, p.41) Isso fortaleceu a participação das organizações da 

sociedade civil, as quais passaram a ter a oportunidade de participar mais 

ativamente dessas agendas da política externa. Outro efeito do processo de 

democratização foi a criação e consolidação de espaços de interlocução entre 

Estado e sociedade, os quais foram conquistas de movimentos sociais 

brasileiros numa tentativa de criar uma gestão pública mais democrática 

(TEIXEIRA, 2002, p.107). Isso permitiu a ONGs e outros atores da sociedade 

civil a possibilidade de cobrarem do governo mais transparência e mecanismos 

formais de participação nas fases de elaboração e implementação de políticas e 

diretrizes de direitos humanos. 

As demandas de atores não-governamentais domésticos e a política 

burocrática instaurada entre o Itamaraty e as demais instituições estatais 

dinamizaram algum processo de democratização do Estado, engendrando novos 

arranjos institucionais que politizam ainda mais as agendas da política externa 

de direitos humanos. A criação do Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos 

Humanos é um exemplo de resposta do Estado sobre as questões de direitos 

humanos e política externa.  

                                                           
312Fonte: http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/a-criacao-do-conselho-nacional-de-
politica-externa-fortalece-o-itamaraty-e-consolida-a-insercao-soberana-do-brasil-no-
mundo/#.VKGhL14AKA. Acessado no dia 21/12/2017. 

http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/a-criacao-do-conselho-nacional-de-politica-externa-fortalece-o-itamaraty-e-consolida-a-insercao-soberana-do-brasil-no-mundo/#.VKGhL14AKA
http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/a-criacao-do-conselho-nacional-de-politica-externa-fortalece-o-itamaraty-e-consolida-a-insercao-soberana-do-brasil-no-mundo/#.VKGhL14AKA
http://brasilnomundo.org.br/comunicados-gr-ri/a-criacao-do-conselho-nacional-de-politica-externa-fortalece-o-itamaraty-e-consolida-a-insercao-soberana-do-brasil-no-mundo/#.VKGhL14AKA
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Criado em 2006313, o CBPEDH é composto por entidades não-

governamentais e órgãos do Estado314 e objetiva diminuir a falta de 

transparência e participação nos processos de elaboração e execução da 

PEDH315. Segundo o site do CBPEDH: 

O Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política Externa foi criado 
a partir de uma percepção compartilhada entre organizações da 
sociedade civil e instituições estatais sobre a necessidade de fortalecer 
a participação cidadã e o controle democrático da política externa 
brasileira relacionada aos direitos humanos. A ideia de criação de um 
grupo permanente de acompanhamento da política externa brasileira 
surgiu durante a audiência pública “Política Externa e Direitos 
Humanos”, realizada em 28 de setembro de 2005, na Câmara dos 
Deputados, por iniciativa da CDHM – Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias316. 

O CBPEDH propicia um ambiente de deliberação entre atores da 

sociedade civil, do legislativo e do executivo e, assim, contribuir para a 

formulação sobre a política externa de direitos humanos. Regularmente, o 

CBPEDH organiza videoconferências que funcionam como um sistema de 

checks and balances no qual representantes da sociedade civil (ONGs como a 

Conectas, a Justiça Global, o Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos 

(IDDH) e a Human Rights Watch Brasil) e da academia debatem com um 

representante da Presidência da República (da assessoria internacional da 

Secretaria de Direitos Humanos) e um do Itamaraty (da Divisão de Direitos 

Humanos) as posições adotadas pelo Brasil no Conselho de Direitos Humanos 

e o desenvolvimento de seus relatórios para o RPU, bem como sua participação 

no sistema interamericano de direitos humanos e no IPPDH do Mercosul. As 

                                                           
313 O evento em comemoração aos 10 anos do CBPEDH pode ser acessado nos sites: 

http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/1339. Acessado no dia 21/12/2017. 
http://iddh.org.br/noticias/em-brasilia-cbdhpe-se-reune-para-planejamento-e-comemoracao-de-
10-anos-de-atividades/. Acessado no dia 21/12/2017. 
314 As seguintes entidades compõem o Comitê atualmente: 3 In – Inclusão, Integridade e 
Independência; ABIA– Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS; ABGLT– Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais; Artigo 19 – Brasil; 
Comunidade Bahá’í do Brasil; Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados; Conectas Direitos Humanos; FES - Fundação Friedrich Ebert; GAJOP - Gabinete 
de Assessoria Jurídica às Organizações Populares; IBASE – Instituto Brasileiro de Análises 
Sociais e Econômicas; IDDH – Instituto de Desenvolvimento e Direitos Humanos; IMDH – 
Instituto Migrações e Direitos Humanos; INESC – Instituto de Estudos Socioeconômicos; 
Justiça Global; Médicos Sem Fronteiras – Brasil; MNDH- Movimento Nacional de Direitos 
Humanos; Ministério da Saúde – Programa de DST/AIDS; PFDC – Procuradoria Federal dos 
Direitos do Cidadão; Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos. 
315 A tese de Danielle da Costa e Silva (2016) usa o CBPEDH como estudo de caso para 
analisar a política externa brasileira de direitos humanos. 
316http://dhpoliticaexterna.org.br/. Acessado no dia 21/12/2017. 

http://www.tvmpf.mpf.mp.br/videos/1339
http://iddh.org.br/noticias/em-brasilia-cbdhpe-se-reune-para-planejamento-e-comemoracao-de-10-anos-de-atividades/
http://iddh.org.br/noticias/em-brasilia-cbdhpe-se-reune-para-planejamento-e-comemoracao-de-10-anos-de-atividades/
http://dhpoliticaexterna.org.br/
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videoconferências são realizadas desde 2014 antes e depois das sessões do 

CDH (que ocorrem três vezes ao ano), e os encontros resultam em debates 

intensos e muitas polêmicas, mas com o reconhecimento de todas as partes 

sobre a importância da iniciativa para a democratização da PEDH317. 

A democracia brasileira abre a possibilidade (mas não em plena 

funcionalidade) de agentes domésticos e não-estatais participarem da 

elaboração e da implementação de políticas nos âmbitos interno e externo do 

país (como, por exemplo, por meio do Comitê Brasileiro de Política Externa e 

Direitos Humanos). A demora na publicação do Livro Branco da Política externa 

e a resistência em criação do CONPEB revelam a resistência do Itamaraty para 

a democratização da política externa em um sentido mais amplo, resistência 

essa informada pela suposta ameaça de "partidarização" da política externa 

provocada pelo conselho. Essa resistência, que pode ser analisada a partir do 

prisma do “republicanismo mitigado” (BELÉM LOPES, 2010)  do Itamaraty, tem 

como lógica a manutenção dos seus espaços de decisão face às crescentes 

pressões sociais e diversificação de atores envolvidos com a política externa. 

Deve-se ressaltar que a participação da sociedade em conselhos é uma 

prerrogativa constitucional e não habilita a sociedade civil a ser um agente 

tomador de decisão, uma vez que essa é uma prerrogativa exclusiva do Estado. 

Consultar a sociedade antes da tomada de decisão final ou para a elucidação de 

suas questões estratégicas, democratizando-a, legitima a política externa por 

renovar suas credenciais democráticas - um trabalho permanente e inacabado, 

que não se esgotou com o advento da democracia no Brasil. 

O aperfeiçoamento dos mecanismos de participação política da sociedade 

civil corrobora a diversificação de atores que influenciam a formulação da PEDH. 

A participação das sociedades civis, em especial ONGs de direitos humanos, 

permite alguns questionamentos quanto à coerência da PEDH. No caso da 

política externa no período do “reformismo moderado e retórica do Sul 

Geopolítico”, o pano de fundo desses questionamentos foram as parcerias do 

Brasil com países designados como violadores de direitos humanos, bem como 

votos não condenatórios a esses países no regime internacional de direitos 

                                                           
317 Desde 2015 o autor partcipou de algumas edições da videoconferência. 
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humanos, e a participação problemática no sistema interamericano de direitos 

humanos – discutidos nas seções anteriores. O espaço institucional de 

articulação dessas vozes permite um processo de maior transparência sobre o 

processo de formulação da PEDH, e também abre ao governo mais canais para 

justificar suas escolhas de política externa no campo dos direitos humanos.  

As justificativas que o Brasil mobiliza podem ser analisadas a partir da 

ótica da PEB implementada nos governos do PT, que preconiza a “denúncia 

sobre as assimetrias do cenário internacional, de expressa insatisfação 

geopolítica com seu status na ordem internacional e, portanto, de demanda de 

reconhecimento” (MILANI, 2015, p.65). Do ponto de vista sistêmico, as práticas 

do reformismo moderado do Brasil são justificadas pela diversificação das 

parcerias e uma perspectiva do Sul Geopolítico, que embasa as críticas à 

seletividade e politização do regime internacional. A PEB precisa definir 

claramente os critérios de justificativas para seus votos que se apliquem a essa 

condição de potência reformista/revisionista. A transparência no processo de 

formulação da política externa, ou a democratização da política externa, se 

apresenta, portanto, como um desafio estratégico para a PEDH.  

Mesmo que os votos no CDH possam ser, como argumentamos, 

equivocados ou mal embasados, eles não abalam os compromissos assumidos 

pelo país em diversos tratados e convenções de direitos humanos. Nesse 

sentido, há, ainda que com variações em linhas estratégicas, uma continuidade 

da narrativa da política externa após o processo de democratização. No âmbito 

do SIDH, a PEDH é problemática, pelos fatores que apontamos, mas a tendência 

foi um aprofundamento da participação do Brasil ao longo do processo de 

democratização – o que corrobora a análise sobre um aumento gradativo do 

engajamento do Brasil nos mecanismos internacionais de proteção aos direitos 

humanos.  

5.6. Considerações finais do estudo de caso 

 

A PEB nos governos democráticos recuperou o prestígio do Brasil como 

um país que respeita os acordos internacionais e procura cumprir a palavra dada, 
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age em consonância com o direito e defende a solução pacífica das 

controvérsias. A imagem do Brasil era inevitavelmente arranhada pelos “anos de 

chumbo”, mesmo que a PEB tenha, na maior parte do regime militar, se firmado 

pela busca de autonomia de ação. Uma das mudanças importantes na narrativa 

da política externa no processo de democratização foi a relevância da agenda 

de direitos humanos, o que não representa descontinuidade da tradição, mas o 

resgate de elementos que durante o período da ditadura militar foram colocados 

em quarentena. Essa relevância foi, em um primeiro momento, apenas 

reconhecida retoricamente no discurso de política externa, e a agenda de direitos 

humanos foi mais protocolar, sem iniciativas audaciosas. Esse quadro mudou na 

década de 1990, principalmente a partir do governo FHC. 

As relevantes variáveis domésticas (o processo de democratização, o 

esgotamento do modelo desenvolvimentista), regionais (os processos de 

integração regional e a construção de uma liderança benevolente) e 

internacionais (o fim da Guerra Fria e a guinada neoliberal, e, posteriormente a 

ascensão do Sul e a agenda reformista) fizeram o campo dos direitos humanos 

se inserir como elemento estratégico da narrativa da PEB, além da retórica 

discursiva vinculada aos valores da democracia liberal. O significado que essa 

agenda assumiu se adaptou, todavia, à perspectiva geopolítica da inserção 

internacional almejada, sendo possível identificar no período do processo de 

democratização os dois momentos, os quais definimos como: a) A adesão aos 

regimes internacionais e as reformas neoliberais (1985-2002); b) O reformismo 

moderado e a perspectiva do Sul Geopolítico (2003-2016).  

Projetamos um olhar mais amplo para a PEB desde que foi desencadeado 

o processo de democratização. Buscou-se identificar os elementos gerais e 

características mais fortes da PEB nos governos desde 1985, mas sempre com 

o interesse voltado para as questões de direitos humanos e sua relação com o 

processo de democratização. Apesar das claras distinções na concepção da 

PEDH em cada período, demonstramos o gradativo aumento da relevância da 

questão dos direitos humanos para a narrativa da política externa no processo 

de democratização. Mesmo com governos com diferentes visões de mundo, não 

existe (ou não existiu até o “golpe branco” de 2016 – tema a ser explorado no 

capítulo final da tese) um rompimento na narrativa da política externa no 
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processo de democratização. São visões de mundo distintas, porém ancoradas 

nos mesmos princípios e tradições, e com vários elementos de continuidade, 

com o explica Gelson Fonseca Jr.:  

A política de direitos humanos é mantida no plano nacional e, nos foros 
internacionais, as diretrizes fundamentais, lançadas ainda no Governo 
Sarney, não sofrem mudanças significativas. Continuamos ativos na defesa 
do aprimoramento do sistema de promoção e defesa dos direitos humanos. 
O que há, sim, como vimos, são interpretações política em relação a temas 
específicos, mais notoriamente nas resoluções sobre países. O Governo Lula 
só em raros casos votou a favor de resolução sobre países” (FONSECA JR., 
2014, p.171). 

 

A maior autonomia e diversificação das parcerias comerciais e políticas 

da PEB do governo Lula foi potencializada pela consolidação das credenciais 

diplomáticas brasileiras com a PEB do governo FHC, ou seja, trata-se de um 

processo histórico de continuidade. Vigevani e Cepaluni argumentam nesse 

sentido: 

Na nossa interpretação, ao mesmo tempo em que não houve ruptura 
significativa com paradigmas históricos da política externa do Brasil, sendo 
algumas das diretrizes desdobramentos e reforços de ações já em curso na 
administração FHC, houve uma significativa mudança nas ênfases dadas a 
certas opções abertas anteriormente à política externa brasileira. 
Consideramos ambos os governos (FHC e Lula da Silva) como 
representantes de tradições diplomáticas brasileiras distintas, apresentando 
diferenças nas ações, nas preferências e nas crenças, buscando resultados 
específicos muito distintos no que diz respeito à política externa, mas 
procurando não se afastar de um objetivo sempre perseguido: desenvolver 
economicamente o país, preservando, ao mesmo tempo, certa autonomia 
política (SOARES DE LIMA, 2005; LAFER, 2001b; PT, 2002, p. 6) (VIGEVANI 
& CEPALUNI, 2007, p.275). 

 

Em relação ao nosso objeto de estudo, apesar da evidente mudança 

estratégica da PEDH no governo Lula por conta de uma retórica reformista que 

ganhou maior vulto na formulação da PEB, há uma continuidade da narrativa. As 

nuances que mudam são essencialmente estratégicas, mas que se alinham aos 

princípios constitucionalizados da PEB. A fidelidade ao multilateralismo orienta 

a atuação brasileira, mesmo que resulte em uma crítica ao funcionamento das 

instituições. A crítica leva a uma postura de reformismo, porém não ao abandono 

desse espaço preferencial da diplomacia brasileira.  
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6. POLÍTICA EXTERNA DE DIREITOS HUMANOS, CONSOLIDAÇÃO 

DEMOCRÁTICA E PROTAGONISMO INTERNACIONAL: OS CASOS DE 

BRASIL E ÁFRICA DO SUL 

 

Afinal, como a política externa de direitos humanos é estratégica para a 

consolidação democrática e busca do protagonismo internacional por potências 

regionais? O presente capítulo colocará em funcionamento o modelo teórico-

conceitual introduzido nos capítulos 2 e 3, de formar a comparar a política 

externa de direitos humanos de África do Sul e Brasil, tendo como ponto de 

partida as evidências encontradas nos estudos de caso, apresentadas nos 

capítulos 4 e 5. O argumento teórico funciona dentro do modelo conceitual 

construído na tese. A ênfase em direitos humanos nas narrativas de política 

externa desses países é contrastada com os desafios identificados nos três 

níveis estudados. A análise da PEDH permite distintos olhares, haja vista a 

própria discussão conceitual dos direitos humanos, as formas de funcionamento 

(politização e hiperpolitização) e monitoramento dos direitos humanos nos 

organismos internacionais e a geopolítica (regional e global) em que os países 

estão inseridos. O capítulo comparativo mapeia essas questões conceituais e 

políticas para apresentar um retrato mais completo possível que dimensione 

como a PEDH é mobilizada pelos Estados para a inserção internacional de 

potências regionais, não-nucleares, que em uma cartografia de poder usam a 

retórica do Sul Geopolítico e passam por processo recente de democratização.  

A comparação da PEDH se dá em um quadro sociopolítico desses países 

que deve ser elucidado, para que a grade analítica seja construída levando-se 

em conta essas realidades que permeiam o processo de construção e 

elaboração da política externa. Brasil e África do Sul são países ricos em 

recursos naturais, nível razoável de industrialização, grandes democracias de 

massa, com graves problemas de desigualdade econômica (não apenas de 

renda) e significativos desafios de inclusão social. Ambos figuram entre os 

Estados com os piores índices de homicídio e níveis de desigualdade do mundo, 

como demonstram dados do quadro que será apresentado abaixo. Apesar 

dessas semelhanças, são marcantes as diferenças entre os dois países. 
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A análise dos dados macroeconômicos demonstra a discrepância da 

magnitude do Brasil em relação à África do Sul, com diferenças importantes em 

escala de PIB e tamanho da população. Ainda assim, ambos são considerados 

pelo Banco Mundial como “upper middle income countries”, a partir dos dados 

da renda per capita, e têm uma composição do PIB muito similar na distribuição 

porcentual entre indústria, agricultura e serviços – ou seja, economias com 

estruturas semelhantes. E na perspectiva do mercado, as principais agências de 

rating apontam a África do Sul como um mercado mais seguro para investir do 

que o Brasil – principalmente pela conjuntura de crise política-institucional do 

Brasil318 (que será debatida no capítulo final desta tese). Se o parâmetro adotado 

for o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), o Brasil é um país de alto 

desenvolvimento humano e a África do Sul um país de médio desenvolvimento 

humano – realidade factível quando se observa a discrepância entre as 

expectativas de vida entre os países. Segue, abaixo, uma tabela dos principais 

dados econômicos e sociais dos dois países: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
318 O ranking pode ser visto em: https://tradingeconomics.com/country-list/rating. Acesso no dia 
30/01/2018. 

https://tradingeconomics.com/country-list/rating
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Tabela 1.
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Fonte: Elaboração própria, com base nos seguintes organismos internacionais: Banco Mundial 
(http://data.worldbank.org/), PNUD (http://hdr.undp.org/en/countries), ONU (http://data.un.org), 
OMC (http://stat.wto.org/) e http://www.unaids.org. 
 

 
  

http://data.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/en/countries
http://data.un.org/
http://stat.wto.org/
http://www.unaids.org/
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Dentre as diferenças mais importantes entre os dois países figura, 

indubitavelmente, a taxa de urbanização. Um dos fatores apontados pela baixa 

taxa de urbanização da Áfricado Sul é a dificuldade de mobilidade da população 

negra durante o apartheid, por conta da política de vistos, da lógica de 

segregação racial do “pequeno apartheid” nas cidades e do “grande apartheid” 

nas restrições da população nativa aos seus bantustões ou homelands 

(FOWKES, 2014; BRAGA, 2011). O desemprego é outra importante diferença; 

mesmo com o aumento expressivo do desemprego no Brasil desde 2015 e o 

pico da série histórica registrando 12% em dezembro de 2016319, principalmente 

porque a África do Sul tem o pior índice de desemprego do mundo (as taxas não 

oficiais apontam índices maiores do que 40%320).  

Os gráficos do perfil de comércio exterior de Brasil321 e África do Sul322 

com dados de 2016 fornecem importantes elementos analíticos também sobre a 

presença comercial dos dois países no mundo: 

  

                                                           
319Fonte: https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-no-4-trimestre-de-
2016.ghtml. Acesso no dia 24/01/2018. 
320Fonte: https://businesstech.co.za/news/general/79373/the-real-employment-rate-in-sa/. 
Acesso no dia 24/01/2018. 
321Fonte: 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=BR. 
Acesso no dia 24/01/2018. 
322Fonte: 
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=ZA. 
Acesso no dia 24/01/2018. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-no-4-trimestre-de-2016.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/desemprego-fica-em-12-no-4-trimestre-de-2016.ghtml
https://businesstech.co.za/news/general/79373/the-real-employment-rate-in-sa/
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=BR
http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=ZA
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Gráfico 3.  

 

 

A África do Sul exporta principalmente produtos manufaturados (40,6%), 

com combustíveis e mineração em segundo lugar (29,9%), e bens agrícolas em 

terceiro (11,3%); enquanto o Brasil exporta principalmente bens agrícolas 

(41,9%), manufaturados em segundo lugar (36,1%) e combustíveis e produtos 
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de mineração em terceiro lugar (19,1%). A participação do comércio exterior no 

PIB no caso da África do Sul (31,2%) é muito mais expressiva do que o mesmo 

dado na economia brasileira (12,1%), como aponta o gráfico. Mesmo com a 

maior relevância do comércio exterior para a riqueza da África do Sul, em termos 

absolutos, a participação do Brasil no comércio global supera a sul-africana, haja 

vista a diferença do tamanho das economias.  

Outros dados relevantes são os principais parceiros comerciais dos 

países para suas exportações e importações, revelados pelos mapas abaixo: 
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Mapa 2. 
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Mapa 3.  

 

 

O perfil comercial do Brasil com a sua região é superavitário, como mostra 

a curva histórica, e os produtos manufaturados representam mais de 80% das 
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exportações com os países da América do Sul323. Esse é o perfil do comércio 

regional, haja vista a maior competividade da indústria brasileira em relação aos 

seus vizinhos.  O perfil de comércio exterior da África do Sul com os países da 

região austral da África também é superavitário e com um padrão desigual, 

principalmente por sua mais evoluída infraestrutura de energia, física e 

telecomunicações324. A ampliação do foco para toda a região subsaariana 

aponta ainda que a África do Sul se transformou em uma engrenagem 

fundamental do comércio exterior regional. Segundo o FMI, a maior relevância 

da África do Sul se dá em detrimento da diminuição da participação das 

potências ocidentais no período entre 1990 e 2010. No período, a participação 

das exportações da África subsaariana para economias avançadas caiu de 78% 

para 52%; e a participação das importações desses países caiu de 73% para 

43%. O incremento da participação da África do Sul ocorreu principalmente com 

a exportação de produtos com maior valor agregado, já que cerca de 55% dos 

produtos são oriundos da economia sul-africana, embora esse comércio 

represente 10% do comércio intra-regional, dominado por combustíveis e bens 

primários325. 

Outro importante dado sobre a inserção internacional de Brasil e África do 

Sul são as representações diplomáticas no exterior. A presença diplomática do 

Brasil confirma um perfil mais internacionalizado, pois o Brasil figura como 9º 

país com mais representações diplomáticas no mundo, com um total de 222. Os 

mapas abaixo retratam os dados sobre a presença diplomática do Brasil no 

mundo: 

  

                                                           
323Fonte:http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-
vis/frame-bloco?bloco=america_do_sul. Acesso no dia 12/12/2017 
324Fonte: http://www.sadc.int/member-states/south-africa/. Acesso no dia 12/121/2017. 
325Fonte: https://www.iol.co.za/business-report/economy/sa-trade-with-neighbours-picks-up-as-
region-grows-1160775. Acesos no dia 13/12/2017. 

http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-bloco?bloco=america_do_sul
http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/estatisticas-de-comercio-exterior/comex-vis/frame-bloco?bloco=america_do_sul
http://www.sadc.int/member-states/south-africa/
https://www.iol.co.za/business-report/economy/sa-trade-with-neighbours-picks-up-as-region-grows-1160775
https://www.iol.co.za/business-report/economy/sa-trade-with-neighbours-picks-up-as-region-grows-1160775
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Mapa 4. Representações diplomáticas do Brasil

 

Fonte: https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org. Acessado no dia 26/12/2017.  

A presença da África do Sul é relevante. O país figura como 23º país no 

ranking de representações, com 124 postos. Destaca-se a presença no 

continente africano, com 44 embaixadas, mais um dado que corrobora a 

centralidade do pan-africanismo na estratégia de inserção internacional sul-

africana. Os dois mapas ilustram esses dados: 

  

https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/
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Mapa 5. Representações diplomáticas África do Sul

 

Fonte: https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org. Acessado no dia 26/12/2017. 

 

Ademais os aspectos sociais, econômicos, comerciais e diplomáticos, a 

dimensão da organização do Estado e o modelo jurídico de Brasil e África do Sul 

têm importantes diferenças que devem ser brevemente apresentadas. 

O Brasil é uma república presidencialista, em que o presidente acumula 

as funções de chefe de Estado e chefe de governo, e é eleito diretamente por 

voto popular, em um sistema eleitoral majoritário. Existem dois sistemas 

eleitorais no Brasil: majoritário e proporcional. No primeiro modelo, ganha o 

candidato que obtiver a maioria dos votos. Dessa forma são eleitos o presidente 

da República, governadores, senadores e prefeitos. No sistema proporcional, o 

número de representantes políticos é distribuído proporcionalmente entre os 

partidos políticos concorrentes. Assim são eleitos os deputados federais, os 

https://globaldiplomacyindex.lowyinstitute.org/
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deputados estaduais/distritais e os vereadores326. Nesse caso, o Brasil tem uma 

variante do sistema de eleição proporcional no qual as vagas conquistadas pelo 

partido ou coligação partidária são ocupadas por seus candidatos mais votados, 

até que se atinja número de cadeiras destinadas à agremiação. A votação de 

cada candidato determina sua posição na lista de preferência do partido327.   

O modelo jurídico brasileiro é baseado no direito romano-germânico, 

marcado pelo fenômeno da codificação dos atos legislativos, em especial a 

tradição do código civil (civil law). Ainda assim, influência do direito norte-

americano (baseado na common law), é relevante na Constituição brasileira e 

se constata, por exemplo, na possibilidade de criação de jurisprudência a partir 

de decisões proferidas pelo STF. A função legisladora não é exclusiva do 

legislativo, tal como seria em uma aplicação purista da tradição do modelo 

romano-germânico. A Constituição Federal estabeleceu a federação como forma 

de Estado no Brasil, seguindo estruturalmente o modelo norte-americano. 

Segundo o artigo 1º da Constituição, “a República Federativa do Brasil (é) 

formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal”328. São 26 Estados, um Distrito Federal e mais de 5000 municípios. 

Apesar da adoção oficial do federalismo, elementos culturais (como a herança 

de um modelo centralizador do Império brasileiro) e limitações orçamentárias 

preservam práticas políticas próximas do unitarismo no Brasil329.  

A África do Sul é uma república parlamentarista, em que o presidente é 

ao mesmo tempo chefe de estado e chefe de governo. O presidente é escolhido 

entre os congressistas, eleito numa sessão conjunta do parlamento bicameral, 

constituído pela Assembleia Nacional e o National Council of Provinces - 

estrutura legislativa apresentada no estudo de caso. O sistema eleitoral sul-

africano adota a representação proporcional por lista fechada, e uma eleição 

geral é realizada a cada 5 anos. Os eleitores votam, portanto, no partido, que, 

                                                           
326 Fonte: http://www.brasil.gov.br/governo/2010/09/processo-eleitoral.Acessado no dia 
23/01/2018. 
327 Fonte: https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/lista-aberta. Acessado no 
dia 24/01/2018. 
328 A Constituição está disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso no dia 
24/01/2018. 
329 Não discorreremos sobre esse tópico jurídico. Sobre as particularidades do federalismo 
brasileiro, ver: ALMEIDA (2001); REGIS (2009) e BERCOVICI (2004). 

http://www.brasil.gov.br/governo/2010/09/processo-eleitoral
https://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/lista-aberta
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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por sua vez, submete para a Comissão Eleitoral Independente nove listas das 

legislaturas das províncias e uma para a legislatura nacional. No caso das 

representações locais (metrópoles, distritos e municípios), o sistema adotado é 

um misto entre a lista aberta e a lista fechada, e os eleitores votam em um 

representante e no partido. 

A África do Sul adota um sistema legal misto, com forte influência da a 

tradição inglesa da common law, e também com as bases do direito civil romano-

germânico, introduzido pelos colonizadores holandeses330. O Estado é dividido 

pelo nível nacional, as 9 províncias e o nível local (8 metrópoles, 44 distritos e 

205 municípios). O debate sobre a extensão e a natureza da autonomia das 

províncias foi uma das questões mais intensas e duradouras nos debates para 

a formulação da Constituição de 1996, e a caracterização sobre a forma do 

Estado é inconclusiva (HAYSOM, 2016; SCHWELLA, 2016). A literatura é 

dividida entre os que defendem que o país adota uma organização federalista 

(WRIGHT, 2014) e aqueles que acreditam no modelo unitário, com maior 

concentração do poder no nível nacional (WHENER, 2000). Não é de nosso 

interesse aprofundar tal debate.  

Esse é um retrato panorâmico que revela alguns dos desafios internos e 

externos para a afirmação dessas potências regionais e ilustra os elementos 

materiais que permeiam o ambiente da formulação da política externa e a 

presença internacional de Brasil e África do Sul. O objetivo desta tese não é, 

todavia, comparar, em termos absolutos, Brasil e África do Sul, mas em termos 

relativos e de modo bastante preciso, nas respectivas relações com suas regiões 

e com o mundo a partir da política externa no campo dos direitos humanos. 

A grade comparativa de análise foi delimitada pelos três níveis da política 

externa de direitos humanos, a partir do critério sugerido por Kaarbo (2012), e 

definem a organização deste capítulo comparativo nas seções seguintes: o 

internacional, o regional e o doméstico (seções 2, 3 e 4). Na seção 5, o debate 

sobre potências regionais é colocado em contratse com as evidências do estudo 

comparativo. A figura abaixo resume a organização deste capítulo comparativo: 

                                                           
330 Fontes: https://ox.libguides.com/c.php?g=422906&p=2888047 e 
http://www.justice.gov.za/sca/historysca.htm. Acesso no dia 24/01/2018. 

https://ox.libguides.com/c.php?g=422906&p=2888047
http://www.justice.gov.za/sca/historysca.htm
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Figura 6. Níveis de análise da PEDH 
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6.1. A narrativa da política externa no processo de democratização e a 

PEDH 

 

O grande diferencial que deve ser ressaltado entre a política externa 

brasileira e a política externa sul-africana após o início do processo de 

democratização no Brasil e o fim do regime do apartheid na África do Sul consiste 

no fato de que, a despeito da instabilidade político-institucional do cenário político 

brasileiro, principalmente com as duas décadas de ditadura militar, a diplomacia 

brasileira tem fundações consistentes em torno dos valores e princípios que 

orientam a atuação internacional do país. Já a África do Sul passou um profundo 

processo de reformulação da agenda internacional, a qual se estruturou pela 

meta de ser diametralmente oposta à "diplomacia do isolamento” praticada pelo 

apartheid. A mudança de regime nos dois países revela mais continuidades no 

caso brasileiro do que no caso sul-africano, ademais de também abrir pistas de 

análise sobre o papel institucional dos respectivos ministérios responsáveis pela 

condução da diplomacia nos dois casos: no Brasil, mesmo durante a ditadura 

civil-militar, o Itamaraty seguiu funcionando, em alguns casos colaborando com 

o regime e em outros defendendo posicionamentos multilaterais de denúncia do 

congelamento do poder mundial e em defesa do projeto de Brasil-potência 

(PENNA FILHO, 2009; CASTRO, 1971). Na África do Sul, a política externa teve 

de ser totalmente repensada, inclusive do ponto de vista funcional e 

organizacional.  

Outra diferença é o fato de na África do Sul o partido no poder desde a 

democratização ser o CNA, enquanto no Brasil houve alternância de partidos no 

poder, principalmente entre o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e 

o PT, o que influiu no posicionamento do Brasil, especialmente no campo dos 

direitos humanos. A visão de mundo do CNA, portanto, se confunde com a 

política externa da África do Sul desde 1994, quando Mandela venceu as 

eleições para presidente - o que não significa a ausência de debates dentro do 

CNA sobre os rumos da política externa do país. Por outro lado, a sacramentada 

tradição diplomática brasileira e seus princípios basilares consagrados na 

Constituição dificultam mudanças abruptas de orientação da inserção 

internacional do Brasil. 



294 
 

Apesar dessas marcantes diferenças, é relevante a convergência entre os 

valores históricos da diplomacia brasileira e aqueles que foram priorizados como 

essência da "Nova África do Sul", tal como a ênfase da resolução de problemas 

internacionais de forma pacífica e por meio de mecanismos multilaterais; 

propostas de reformas das principais instituições da governança global; e 

participação regular em operações de paz da ONU. 

Com os processos de democratização, Brasil e África do Sul protocolam 

adesão massiva aos instrumentos regionais e internacionais de direitos 

humanos. Esse é elemento simbólico da aceitação das credenciais democráticas 

dos dois países, uma clara demonstração de boa vontade e legitimação de uma 

nova presença internacional, plasmada pelo respeito aos direitos fundamentais 

dos seus cidadãos. As constituições dos dois países reforçam a centralidade 

discursiva dos direitos humanos na reconstrução da ordem social e política. Os 

direitos humanos são elementos fundamentais na afirmação de sociedades 

multiculturais e multirraciais, e para as políticas públicas de correção das 

desigualdades históricas, tal como ação afirmativa e políticas sociais de 

transferência de renda, que vieram a ser desenvolvidas no bojo dos respectivos 

processos. 

Tal como analisado nos estudos de caso, a natureza do processo de 

democratização em cada país produziu dinâmicas distintas de adesão aos 

mecanismos internacionais de direitos humanos. Na África do Sul, evidenciou-

se o maior peso que a bandeira dos direitos humanos assumiu no processo de 

democratização. Os esforços sul-africanos em construir um processo de justiça 

de transição amplo e com perspectivas de punição às violações por diferentes 

atores (e não apenas agentes públicos) corrobora a relevância dos direitos 

humanos na transição política. O alcance global do caso sul-africano e as 

expectativas criadas (que chamamos de "mitos de origem" da política externa 

sul-africana) potencializaram uma vinculação direta da bandeira dos direitos 

humanos também com a política externa. A estratégia de Lock In foi central na 

política externa sul-africana, principalmente pelo grau de isolamento 

internacional provocado pelo apartheid. 
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No caso brasileiro, não houve um consenso sobre a importância dos 

direitos humanos, que apareceu inicialmente muito mais como instrumento de 

retórica. Os direitos humanos não foram elemento central para a abertura 

política, e a natureza do processo de democratização revela esse fato: o Brasil 

optou pelo acordo entre as elites e não punição aos agentes públicos pelos 

crimes cometidos na ditadura militar. Nesse sentido, a adesão aos mecanismos 

internacionais de direitos humanos, destacada no primeiro discurso de José 

Sarney na Assembleia Geral da ONU, em 1985, foi um processo gradual, que 

ganhou mais vigor na década de 1990 devido ao surgimento de uma série de 

novas variáveis domésticas (estabilidade política e econômica, poliarquização 

da PEB) e internacionais (fim da Guerra Fria e receituário neoliberal). Tampouco 

foi um processo com o tamanho alcance internacional ou acompanhado de perto 

com maiores expectativas pela comunidade internacional, até porque se iniciou 

em um contexto de Guerra Fria, em que os círculos de alianças geopolíticas 

colocavam em segundo plano as violações de direitos humanos. O regime militar 

no Brasil não passou por um processo de isolamento internacional como o 

apartheid na África do Sul. As críticas ao regime militar brasileiro eram pontuais 

(como a campanha de Jimmy Carter pelos direitos humanos, na segunda metade 

dos anos 1970) e não mobilizaram inúmeros atores em uma rede transnacional, 

como se verificou no caso da luta antiapartheid (BRAGA, 2011). Portanto, o 

processo de adesão ao regime internacional dos direitos humanos foi diluído por 

conta da natureza do processo de transição negociada, com anistia ampla e sem 

justiça de transição, e não teve que responder às expectativas internacionais 

como no caso sul-africano. 

Por conta dessas diferenças de contexto, de alcance internacional e de 

natureza da transição, os direitos humanos tiveram muito mais peso para a 

narrativa de política externa da África do Sul. No caso sul-africano, o processo 

de adesão era muito mais incompleto (o país não fazia parte de nenhum tratado), 

e o uso do Lock In foi estratégico para o resgate das credenciais diplomáticas331.  

                                                           
331Dado importante a se destacar também é a assinatura por ambos os países (o Brasil, em 10 
de dezembro de 2001, e a África do Sul, em 17 de julho de 2003) do Standing Invitation para 
procedimentos especiais temáticos da ONU, que permite a visita de relatores e grupos de 
trabalho. Ver em: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/StandingInvitations.aspx. 
Acessado no dia 05/01/2018. 
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O quadro abaixo demonstra a maior celeridade da adesão em relação ao Brasil: 

a África do Sul ratificou 5 tratados logo no primeiro governo pós-apartheid, 

enquanto, no primeiro governo pós-ditadura, o Brasil ratificou apenas a 

Convenção contra a Tortura - justamente o tópico de direitos humanos que teve 

mais destaque nas críticas contra a ditadura militar e no qual era mais importante 

sinalizar uma mudança: 
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Quadro 5.
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Fonte: Elaboração própria com informações do site: http://indicators.ohchr.org/ 

 
 

Apesar da diferença do peso que a bandeira de direitos humanos assumiu 

em cada processo de democratização, e também a relevância para a narrativa 

de política externa, a adesão aos instrumentos que monitoram violações de 

direitos humanos foi uma característica marcante da política externa de Brasil e 

África do Sul. Esse processo de socialização esteve associado, na década de 

1990, à integração dos países à globalização neoliberal. Essas dinâmicas não 

podem ser dissociadas, pois a situação de crise econômica dos países do Sul 

aumentou a busca por empréstimos e investimentos internacionais, os quais 

foram em grande medida condicionados às reformas neoliberais e à adesão aos 

princípios e acordos gerais relativos à governança democrática a aos direitos 

humanos. Os governos Mandela e FHC, já a partir de meados da década de 

1990, implantaram uma série de reformas econômicas atendendo às agendas 

http://indicators.ohchr.org/
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neoliberais das instituições financeiras internacionais - delimitadas pelas 

potências ocidentais. Os anos 1990 simbolizaram, portanto, não apenas o fim da 

Guerra Fria como também a hegemonia do modelo neoliberal e sua 

implementação difundida como uma panaceia para a crise estrutural de países 

do "Terceiro Mundo". O "pensamento único" capitaneado pelos EUA e 

reproduzido nas instituições financeiras internacionais assumiu em sua 

dimensão diplomática o signo das práticas de boa governança e respeito aos 

direitos humanos. Há, portanto, um paralelismo entre África do Sul e Brasil 

quanto às "diplomacias de prestígio” que desenvolveram junto às organizações 

internacionais. 

A falta de resultados sociais, principalmente o baixo crescimento 

econômico, a continuidade do desemprego e o aumento da desigualdade, 

fragmenta o consenso neoliberal, e, por vias próprias, Brasil e África do Sul 

fazem uma revisão da inserção internacional que predominou nos anos 1990. A 

partir dos anos 2000, passam a adotar uma estratégia de reformismo moderado, 

e a questionar de forma mais contundente o funcionamento de instituições e a 

politização do regime internacional de direitos humanos e seu uso seletivo, 

principalmente pelas potências ocidentais. A articulação das coalizões Sul-Sul 

também cria pontos de tensão com as potências do Norte. 

Brasil e África do Sul são vozes fundamentais nessa nova configuração 

de poder que podemos enxergar a partir de um Sul Geopolítico, que resgata e 

adapta o léxico terceiro-mundista no tabuleiro político internacional. A atuação 

da política externa de Brasil e África do Sul nos processos de reforma da 

governança global e criação de coalizões de geometria variável propiciam maior 

margem de manobra desses países na arena internacional. Esse é um retrato 

da afirmação desses países como protagonistas no sistema internacional do 

século XXI; e os governos de Thabo Mbeki (1999-2007) e Lula da Silva (2003-

2010) reorientaram o projeto de inserção internacional com esse foco estratégico 

de uma visão geopolítica do Sul.  

Ressalta-se, todavia, que os países que se identificam com essas 

propostas reformistas do Sul carecem de agendas em comum em temáticas 

essenciais como direitos humanos. Essa realidade revela a complexidade de se 
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vincularem nações com realidades muitas vezes tão multifacetadas e distintas. 

Ainda assim, é inegável o grande potencial de articulação política, haja vista a 

histórica exclusão que sofreram das principais potências e o protagonismo que 

hoje assumem na arena internacional. As economias políticas e interesses 

estratégicos das potências regionais são fatores fundamentais na análise 

comparativa da política externa dos direitos humanos, e Brasil e África do Sul 

apresentam muitos elementos em comum, na retórica e na prática. Ressalta-se, 

principalmente, que o protagonismo ascendente no início do século XXI tem 

diversos elementos em comum, pelo fato de serem jovens democracias que 

defendem os direitos humanos, abriram mão do desenvolvimento de armas 

nucleares e apoiam o multilateralismo como meio de resolução de controvérsias 

no cenário internacional. 

Assumem também o mesmo risco para os projetos de inserção 

internacional desses países do Sul Geopolítico, qual seja, o esvaziamento 

político do discurso propositivo para uma nova ordem internacional. Isso pode 

ocorrer tanto devido à incapacidade de equacionar os maiores problemas 

domésticos quanto pela escassez de ações inovadoras e impactantes na arena 

internacional ou ainda pela falta de apoio e pela competição por liderança no 

plano regional. Na medida em que se constata um ganho de escala da política 

externa de países do Sul Geopolítico - como é o caso de Brasil e África do Sul - 

esses países ficam também mais expostos a possíveis incoerências em suas 

ações internacionais no campo dos direitos humanos, tendo em vista 

principalmente os argumentos que sedimentaram a base das críticas feitas aos 

países do Norte. Em um campo ainda pouco teorizado, persiste a dificuldade em 

identificar o eufemismo no discurso reformista do Sul Geopolítico332. Precisamos 

confrontar o regime simbólico com as práticas incipientes através de pesquisa 

empírica, para que seja possível contrastar o regime simbólico com a práxis. O 

próximo tópico, no qual analisamos o padrão de votos de Brasil e África do Sul, 

almeja construir uma contribuição empírica para que esse discurso seja 

contrastado com a prática da política externa desses países e para que, 

                                                           
332 Para um debate sobre o Sul Geopolítico, ver MILANI, PINHEIRO & LIMA, 2017. 
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principalmente, a agenda em comum a partir dessa nova cartografia de poder 

seja comparada. 

6.2. A participação no regime internacional e os votos de Brasil e África 

do Sul 

 

Os votos de Brasil e África do Sul em organismos de direitos humanos, 

em especial no CDH, foram analisados nos estudos de casos a partir da 

dinâmica geopolítica. Nos dois casos, a posição dos países em relação às 

votações foi uma das principais fontes de críticas em relação à formulação da 

política externa. ONGs nacionais e internacionais e potências ocidentais 

questionaram a coerência dos votos contrários ou abstenções em resoluções 

sobre violações em países, em especial em votações sobre países rivais do 

Ocidente, como Irã, Coreia do Norte e Síria. 

 O objetivo da comparação nesse capítulo é um olhar mais amplo que 

permita entender o padrão de voto dos dois países no Conselho de Direitos 

Humanos, assim, colocar em contraste a perspectiva do Sul Geopolítico. O 

recorte temporal é definido a partir da transformação da antiga Comissão dos 

Direitos Humanos em Conselho de Direitos Humanos pela resolução AG 60/251 

em 2006. O padrão de comportamento cobrado pelos países do Norte é 

constantemente desafiado, mas a comunidade acadêmica carece de pesquisas 

que identifiquem a linha de argumento de países do Sul Geopolítico para 

responder a essas críticas, que também ecoam de organizações não-

governamentais de direitos humanos. Existe algum padrão histórico na votação? 

Ocorrem inflexões? Quando e por quê? E como são justificadas?  

O registro histórico de votos de um país nos organismos do Sistema ONU 

fornece elementos analíticos relevantes para a análise da política externa dessas 

potências regionais e moderadamente reformistas. Deve-se destacar, mais uma 

vez, que a análise da política externa não deve ser limitada ao estudo dos votos 

em organismos multilaterais; é apenas mais um instrumento analítico - conforme 

premissa do estudo lato sensu da PEDH. 

Como explicado no capítulo 3, podemos sintetizar dois tipos de resoluções 

que são votadas no Conselho de Direitos Humanos: as resoluções temáticas, 
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nas quais os países votam temas específicos de direitos humanos almejando 

criar normas que se tornem o padrão de comportamento esperado por todos os 

Estados do sistema internacional; e as resoluções sobre países (country 

resolutions), resoluções que apreciam possíveis violações de direitos humanos 

por países específicos, as quais podem resultar em envio de relatores e, em 

último caso, na discussão do tema em órgãos com poder punitivo, como o 

Conselho de Segurança e o Tribunal Penal Internacional. 

Dentro da perspectiva reformista do Sul Geopolítico, destaca-se a 

relutância em tratar de direitos humanos em países específicos, cujo sucesso 

depende em geral de formas de imposição de condicionalidades. Segundo essa 

perspectiva, a prática de “naming and shaming” de certo modo não é eficaz, 

apenas quando vinculada a outras questões e ações políticas. Nesse ponto, os 

países do Sul diferem das potências ocidentais, pois defendem a não 

condicionalidade política e optam por uma linguagem não condenatória.  A opção 

estratégica consiste na crença da influência de normas internacionais para 

alterar o comportamento de Estados, especialmente em países em processo de 

democratização, onde as normas internacionais podem ser usadas pela 

sociedade civil local para pressionar por reformas na legislação e na política 

interna (SIMMONS, 2009). 

Nas tabelas abaixo, sintetizamos votos de Brasil e África do Sul em 

resoluções por países, em sessões regulares, e o gráfico seguinte sistematiza 

os dados coletados de forma mais clara: 

Tabela 2. Votos no Conselho de Direitos Humanos (2006-2016) em resoluções 
sobre países, em sessões regulares333. 

País violador Votos do Brasil Votos da África do Sul 

Síria 
A favor: 9 votos 
Abstenção: 1 voto Abstenção: 5 votos 

Irã 
A favor: 2 votos 
Abstenção: 1 voto 

Abstenção: 1 voto 
Contra: 1 voto 

Mianmar A favor: 13 votos A favor: 11 votos 

Israel A favor: 13 votos A favor: 8 votos 

Belarus A favor: 5 votos A favor: 1 voto 

                                                           
333 Para efeito do cálculo de votos realizados, consideramos as resoluções adotadas por 
consenso, isto é, sem votação em plenário e com pleno acordo prévio das delegações, como 
votos favoráveis. 
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Abstenção: 1 voto 

Coreia do Norte 
A favor: 3 votos 
Abstenção: 1 Abstenção: 5 votos 

Sudão /Sudão do Sul A favor: 3 votos 
A favor: 2 votos 
Contra: 1 voto 

 

Tabela 3. Votos totais no Conselho de Direitos Humanos em resoluções sobre 
países, em sessões regulares (2006-2016) 

Votos totais Brasil África do Sul 

A favor 48 votos 22 votos 

Contra 0 votos 2 votos 

Abstenção 3 votos 12 votos 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Conectas (http://conectas.org/bdOnu), do 

portal http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/ e do site do ACNUDH 

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx.). 

Gráfico 4. Votos sobre países em sessões regulares 

 

 

http://conectas.org/bdOnu
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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O levantamento dos votos demonstra que, com exceção de resoluções 

que condenam Israel (que será discutida adiante), a África do Sul mantém um 

padrão de abstenções em suas votações em resoluções sobre países. No caso 

de Myanmar, todas as resoluções foram adotadas por consenso das delegações 

e não forem sequer submetidas à votação. Em relação aos demais países sobre 

os quais as resoluções se voltavam (Irã, Coreia do Norte, Síria, Sudão334 e 

Belorus), as votações da África do Sul são majoritariamente abstenções, com 

dois votos contrários, um sobre a situação dos direitos humanos no Sudão, em 

2009335, e outro em resolução sobre o Irã, em 2016336.  

 Já o Brasil tem um perfil de voto distinto, pois foi na maior parte das vezes 

favorável a resoluções que condenavam países, e não apenas no caso 

israelense. Além disso, o país não votou contra nenhuma resolução, como 

apontamos no estudo de caso no capítulo 5. Ao contrastarmos esses dados com 

o discurso de crítica às resoluções por países, observa-se que: a) o discurso 

crítico do Sul Geopolítico não significa necessariamente votos contrários às 

resoluções, pois predominam as abstenções ou votos favoráveis; b) o Brasil não 

descarta a possibilidade de votos favoráveis que condenam violações em 

países, e não apenas em relação a violações de Israel, pois assim o fez com as 

resoluções que denunciavam violações de outros países, como Síria e Coreia do 

Norte. Os votos favoráveis brasileiros aconteceram até quando o país violador 

era o Irã, país com o qual o Brasil tentou mediar junto à Turquia uma solução 

para as tensões geopolíticas em torno do programa nuclear persa; c) o padrão 

de votos da África do Sul em resoluções sobre países em sessões regulares foi 

a abstenção, pois o país votou favoravelmente apenas nas resoluções que 

condenavam as violações de direitos humanos por Israel e foi contrário a uma 

resolução apenas em uma votação sobre o Sudão, em 2009. Portanto, nota-se 

que a crítica às resoluções por países em sessões regulares não resulta em uma 

                                                           
334 Depois Sudão do Sul. 
335Resolução A/HRC/RES/11/10.  Dispponível em: 
http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_11_10.pdf. Acesos no dia 
12/11/2017. 
336Disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/19. Acesso 
no dia 22/01/2018. 

http://ap.ohchr.org/documents/E/HRC/resolutions/A_HRC_RES_11_10.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/19
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rejeição a todas elas e também não há um uma convergência total entre Brasil e 

África do Sul. 

A convergência total de Brasil e África do Sul em relação aos votos em 

resoluções sobre países em sessões regulares só se verifica em relação a Israel 

e Myanmar, como apontou o gráfico 4. No caso de Myanmar, mais uma vez, 

trata-se de uma situação atípica em que há raro consenso e todas as resoluções 

foram adotadas sem a votação. Devemos entender as razões de haver um 

consenso em relação à condenação de Israel, o que vai de encontro ao 

entendimento de que a perspectiva reformista do Sul Geopolítico prioriza 

resoluções temáticas e evita condenar países. Os votos contra Israel assumem 

uma dimensão geopolítica maior do que a simples condenação a um país. Torna-

se, de fato, um fator de posicionamento crítico quanto à ausência de respostas 

efetivas dos países ocidentais às sistemáticas violações de direitos humanos e 

uso desproporcional da força por Israel contra palestinos.  

A possibilidade de envio de relatores a Israel com base nas resoluções da 

CDH se configura como exemplo simbólico de contestação da ordem 

internacional a partir de uma narrativa do Sul Geopolítico. A questão israelense-

palestina é hoje uma fotografia autêntica da confrontação de forças dos novos 

polos de poder com os Estados hegemônicos e arquitetos da governança global. 

Nesse sentido, votar contra Israel expressa para os países do Sul Geopolítico 

uma demonstração da ineficiência da governança global e uma crítica à 

seletividade e politização das instituições internacionais, mais especificamente 

ao Conselho de Segurança, órgão que deve apreciar ameaças à paz e 

segurança internacionais. Essa cartografia de poder torna-se mais latente na 

apreciação do caso israelense, como corrobora a votação no CDH, que ocorreu 

em 2014, sobre o envio de uma missão de inquérito da ONU para investigar 

casos de violação dos direitos humanos na ofensiva de Israel na Palestina. O 

mapa votos abaixo representa a peculiaridade deste caso337: 

                                                           
337 Votaram a favor: Arábia Saudita, África do Sul, Argélia, Argentina, Brasil, Cazaquistão, 
Chile, China, Congo, Costa Rica, Costa do Marfim, Cuba, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, 
Filipinas, Índia, Indonésia, Kuwait , Maldivas, Marrocos, Namíbia, Paquistão,Peru, Quênia, 
Rússia, Serra Leoa, Venezuela e Vietnã; Se abstiveram: Alemanha, Áustria, Benin, Botsuana, 
Burkina Faso, Coréia do Sul, Estônia, França, Gabão, Irlanda, Itália, Japão, Montenegro, 
Romênia, Macedônia, Reino Unido, República Tcheca. Apenas os EUA votaram contra. 
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Mapa 6. Votação no CDH sobre envio de missão de inquérito para Israel

 

 

A dimensão geopolítica Norte x Sul é claramente polarizada quanfo o tema 

em tela é a questão israelense, e nesse ponto a convergência em torno de um 

discuros do Sul Geopolítico é potencializada. 

Se em sessões regulares o padrão de votos do Brasil e da África do Sul 

em resoluções sobre países é distinto, nas sessões especiais convocadas para 

apreciar casos de violações em países, a convergência é total: em todas as 

resoluções em que ambos estavam no plenário no CDH os votos foram 

favoráveis. A única abstenção da África do Sul ocorreu em uma sessão sobre a 

Síria, da qual o Brasil não participava, em 2016338.  A delegação sul-africana não 

explicou seu voto339. As tabelas abaixo apontam para a votação nas sessões 

especiais: 

                                                           
338 Resolução disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-
25/1. Acesso no dia 24/01/2018. 
339 Base de dados da ONU, disponível em: 
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/SpecialSessions/25thSession/Pages/OralStat
ements.aspx. Acesso no dia 25/01/2018. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-25/1
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/S-25/1
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/SpecialSessions/25thSession/Pages/OralStatements.aspx
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/SpecialSessions/25thSession/Pages/OralStatements.aspx
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Tabela 4. Votos no Conselho de Direitos Humanos em resoluções sobre 
países, em sessões especiais (2006-2016) 

País violador  Votos do Brasil Votos da África do Sul 

Israel A favor: 7 votos A favor:6 votos 

Myanmar  A favor:1 voto A favor:1 voto 

Congo A favor:1 voto A favor:1 voto 

Sri Lanka A favor:1 voto A favor:1 voto 

Costa do Marfim A favor:1 voto  - 

Líbia A favor:1 voto  - 

Síria  A favor:1 voto Abstenção:1 voto 

República Centro Africana A favor:1 voto A favor:1 voto 

Burundi A favor:1 voto A favor:1 voto 

Sudão/ Sudão do Sul A favor:1 voto A favor:2 votos 

   
Tabela 5. Votos totais no Conselho de Direitos Humanos em resoluções sobre 
países, em sessões especiais (2006-2016) 

Votos totais Brasil África do Sul 

A favor 16 votos 13 votos  

Contra 0 votos 0 votos 

Abstenção 0 votos 1 voto 
Fonte: Elaboração própria com base em dados da Conectas (http://conectas.org/bdOnu). do 

portal: http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/ e do site do ACNUDH 

(http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx.). 

O perfil dos votos de Brasil e África do Sul em resoluções sobre países 

nas sessões especiais do CDH, é sintetizado no gráfico abaixo: 

  

http://conectas.org/bdOnu
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/Sessions.aspx
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Gráfico 5. 

 

No caso das sessões especiais, a convergência entre Brasil e África do 

Sul, como foi dito, é total, por isso não há necessidade de representação gráfica. 

Esses dados provocam a indagação: afinal, por que o perfil da África do Sul 

destoa nos votos em resoluções sobre países em sessões regulares e sessões 

especiais? Uma explicação razoável é o fato de sessões especiais ser muito 

mais comum a adoção de resoluções por consenso, sem votação. Os votos são 

mais proforma, pois a convocação de uma sessão especial para apreciar uma 

violação já representa uma condenação simbólica do país, pois é autoriza por 

votos no CDH. Das 26 sessões especiais, 21 foram voltadas para violações 

específicas em um país. As únicas resoluções submetidas a votações em 

sessões na quais Brasil e África do Sul eram membros do CDH foi justamente o 

caso sui generis de Israel. Em outras palavras, as outras resoluções sobre 

violações em países adotadas com Brasil e África do Sul no plenário foram 

definidas por consenso, sem votação. Foram resoluções sobre violações no 

Sudão e Sudão do Sul, Burundi, República Centro-Africana, Sri Lanka, Myanmar 

e República Democrática do Congo.  



310 
 

A análise dos votos nas resoluções temáticas no CDH apresenta outro 

importante viés analítico em que a retórica do Sul Geopolítico pode ser 

contrastada com o posicionamento dos países. A posição de vanguarda dos 

países do Sul Geopolítico é explicada por Petrasek:  

 
Estados latino-americanos, por exemplo, ocuparam posição de 
vanguarda nos esforços para adotar uma nova convenção da ONU 
contra desaparecimentos forçados, com muitas de suas posições mais 
radicais do que a postura de alguns dos países ocidentais. Nações 
africanas desempenharam um papel fundamental na garantia da 
aprovação do Estatuto de Roma que cria o Tribunal Penal Internacional 
(embora alguns deles sejam hoje críticos ferrenhos do Tribunal). A 
convenção referente a direitos de migrantes é defendida por países 
como o México e as Filipinas, enquanto países ocidentais se recusam 
a assinar ou ratificar este documento. A África do Sul teve um papel de 
destaque em garantir uma maior atenção e proteção dos direitos de 
lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Muitos outros exemplos 
poderiam ser citados (PETRASEK, 2013). 

 
 

A agenda progressista em temas é o caminho pelo qual os países do Sul 

Geopolítico tentam criar formas de defesa dos direitos humanos. Trata-se de 

uma agenda normativa, que busca avançar na elaboração de normas 

internacionais. 

 Brasil e África do Sul têm uma posição ativa na construção de normas e 

adotam uma postura progressista na aprovação de resoluções temáticas (PU, 

2012). Na maior parte dos temas aprovados, muitos por consenso, os votos 

foram favoráveis340. No total, em uma ampla diversidade temática, o Brasil foi 

favorável em 519 resoluções (404 adotadas por consenso) e a África do Sul foi 

favorável em 451 resoluções (351 adotadas por consenso)341. Para efeito de 

análise, destacamos no gráfico abaixo apenas as resoluções temáticas em que 

um dos dois países se absteve ou votou contra: 

                                                           
340 Para ver a votação dos países em resoluções temáticas, acesse:  
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/. 
341 Levantamento feito a partir da base de dados da Universal Rights Group. Acesso pelo site: 
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/. Acessado no dia 05/01/2018. 

http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/
http://www.universal-rights.org/country-voting-history-portal/
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Gráfico 6.

 

 

Em todas as resoluções temáticas aprovadas até 2016, o Brasil nunca 

votou contra342. No total foram 10 abstenções, em cinco tipos de resoluções: 

sobre a proteção da família em 2015 e 2014343, sobre corporações e direitos 

humanos em 2014344, sobre valores tradicionais em 2011345, sobre difamação de 

                                                           
342 Em 2017, o país votou contra resolução que fala sobre o impacto das políticas de austeriade 
fiscal sobre os direitos humanos. Ver texto da resolução no site: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/34/3. Acessado no dia 
27/12/2017. 
343 Ver resoluções em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/29/22 e 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/11. 
Acessado no dia 05/01/2018. 
344 Ver resolução em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9. 
Acessado no dia 05/01/2018. 
345Ver resolução em:  http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/3. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/34/3
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/29/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/11
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/26/9
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/3
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religiões, nos anos de 2010, 2009,  2008, 2007346, e em uma resolução sobre 

racismo em 2007347. 

As abstenções do Brasil nas resoluções sobre a questão da proteção da 

família se explicam pela definição limitada de família, apenas com a figura do 

casal heterossexual. Na abstenção em 2014, na 26ª sessão do CDH, a chefe da 

delegação brasileira, embaixadora Regina Dunlop, alertou que “em diferentes 

sistemas culturais, sociais e políticos, várias formas de famílias existem”348. As 

resoluções dessa temática representam uma tendência de delegações usarem 

o CDH para difundir posições conservadoras em resposta às resoluções sobre 

as questões de identidade de gênero e orientação sexual349. A mesma linha de 

justificativa foi utilizada nas abstenções nas resoluções sobre a difamação de 

religiões, todas propostas pelo Paquistão, e resoluções sobre valores 

tradicionais, propostas pela Rússia350. 

A África do Sul, no período de 2006 a 2016, se absteve em quatro 

resoluções aprovadas, e foi contra resoluções temáticas sete vezes. As 

abstenções ocorreram em resoluções sobre orientação sexual em 2016, 

protestos pacíficos em 2016, democracia e direitos humanos em 2015, e 

liberdade religiosa em 2007. Já os sete votos contrários ocorreram nas seguintes 

resoluções: sobre o terrorismo em 2016 e 2015, sobre a sociedade civil, em 

2016, sobre o extremismo em 2015, sobre a proteção à família em 2015, sobre 

protestos pacíficos, em 2014, e sobre liberdade religiosa em 2009. 

                                                           
Acessado no dia 05/01/2018. 
346 Resoluções disponíveis em: 
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/13/16. 
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/4/9.  
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/10/22. 
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/7/19. 
Acesso no dia 24/01/2018. 
347 Ver resolução em: http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/6/22. 
Acessado no dia 05/01/2018.  
348 O voto pode ser visto em: http://webtv.un.org/search/ahrc26l.20rev.1-vote-item3-38th-
meeting-26th-regular-session-human-rights-
council/3643916728001/?term=&lan=english&cat=Regular%2026th%20session&sort=date&pag
e=3#. Acesso no dia 26/01/2018. 
349 Entrevista realizada pelo autor com Pedro Saldanha, chefe da Divisão de direitos humanos 
do MRE, por Skype no dia 10 de fevereiro de 2017. 
350 Os votos podem ser acessados no extranet do ACNUDH. Disponível em: 
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/Pages/default.aspx. Acesso 
no dia 22/11/2017. 

http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/13/16
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/4/9
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/10/22
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/7/19
http://ap.ohchr.org/documents/sdpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/6/22
http://webtv.un.org/search/ahrc26l.20rev.1-vote-item3-38th-meeting-26th-regular-session-human-rights-council/3643916728001/?term=&lan=english&cat=Regular%2026th%20session&sort=date&page=3
http://webtv.un.org/search/ahrc26l.20rev.1-vote-item3-38th-meeting-26th-regular-session-human-rights-council/3643916728001/?term=&lan=english&cat=Regular%2026th%20session&sort=date&page=3
http://webtv.un.org/search/ahrc26l.20rev.1-vote-item3-38th-meeting-26th-regular-session-human-rights-council/3643916728001/?term=&lan=english&cat=Regular%2026th%20session&sort=date&page=3
http://webtv.un.org/search/ahrc26l.20rev.1-vote-item3-38th-meeting-26th-regular-session-human-rights-council/3643916728001/?term=&lan=english&cat=Regular%2026th%20session&sort=date&page=3
https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/HRCSessions/RegularSessions/Pages/default.aspx
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Interessante a constatação de que não há nenhuma convergência entre 

Brasil e África do Sul nos votos em resoluções temáticas em que se abstiveram 

ou foram contrários. A única coincidência de voto não favorável ocorreu em 

resolução sobre a proteção da família, em 2015, na qual o Brasil se absteve e a 

África do Sul foi contra351. Em outras palavras, o único tema em que ambos não 

votaram favoravelmente foi sobre proteção da família. E nesse tema específico, 

a posição sul-africana foi muito criticada.  

A primeira resolução sobre orientação sexual e identidade de gênero foi 

proposta por Brasil e África do Sul, em 2011352, e voltou a ser apreciada em 

2014, desta vez com iniciativa de Brasil, Uruguai, Colômbia e Chile. A África do 

Sul, todavia, foi muito criticada por movimentos sociais pela sua inconsistência 

na temática, visto que o país apoiou, em 2014, a resolução sobre proteção da 

família cuja definição não incluiu pessoas do mesmo sexo casadas. A falta de 

apoio de Estados africanos à posição da África do Sul na resolução sobre 

identidade de gênero e orientação sexual, em 2011, é apontado como fator da 

mudança do país em 2014 (WESTHUIZEN, 2016; JORDAAN, 2014). O único 

país africano favorável à resolução foi a Mauritânia353, e o embaixador nigeriano, 

falando em nome do grupo africano, fez questão de destacar o fato de nenhum 

país africano (sic) estar ao lado da África do Sul nesta questão. Desde então, o 

país passou a ser relutante no tema, argumentando que a definição de 

orientação sexual não existe internacionalmente (JORDAAN, 2014, p.21). A 

recompensa aconteceu, pois nas eleições de 2013 para novos membros do CDH 

a África do Sul recebeu a maior parte dos votos de países africanos (JORDAAN, 

2014, p. 35). A abstenção no voto sobre a criação de um grupo de monitoramento 

contra a discriminação e violência contra pessoas LGBT, em julho de 2016354 

(WESTHUIZEN, 2016, p. 562), confirma a mudança de uma postura progressista 

                                                           
351 Ver a resolução em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/29/22. 
Acessado no dia 05/01/2018. 
352 A resolução 17/19 está disponível em: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19. Acesso no dia 24/01/2018. 
353 Os seguintes países africanos votaram contra: Angola, Camarões, Djibouti, Gabão, Gana, 
Mauritânia, Nigeria, Paquistão, Senegal e Uganda. Se abstiveram Zâmbia e Burkina Faso. 
354Disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/2. Acesso 
no dia 24/01/2018. 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/29/22
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/17/19
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/32/2
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para uma conduta conservadora da África do Sul, mais uma vez em nome das 

alianças regionais. 

Outro polêmico voto sul-africano contra uma resolução temática ocorreu 

em 2014, sobre manifestações pacíficas355. O CDH instou Estados a facilitar 

manifestações e protestos pacíficos, fornecendo aos manifestantes acesso ao 

espaço público e proteção e também a prestar atenção especial à segurança e 

à proteção de mulheres defensoras de direitos humanos, assim como a 

jornalistas e trabalhadores da mídia. Em 2016, o país se absteve em resolução 

sobre o mesmo tema356. Esses votos demonstram a dificuldade do governo sul-

africano de lidar com a crescente insatisfação social, com a recorrência de 

manifestações populares que ocorrem nas grandes cidades da África do Sul, 

principalmente por conta do alto índice de desemprego no país e os escândalos 

de corrupção envolvendo o presidente Jacob Zuma e membros do alto escalão 

do governo. 

Nos estudos de caso, os votos mais polêmicos de Brasil e África do Sul, 

não apenas no CDH, mas também no Conselho de Segurança (estudados no 

caso sul-africano), permitiu uma análise dos argumentos mobilizados e também 

a sua repercussão internacional e doméstica. No geral, a participação de Brasil 

e África do Sul no CDH é de apoio amplo às resoluções do Conselho - o Brasil, 

por exemplo, nunca foi contrário a uma resolução por violações de direitos 

humanos por um país. Em resoluções sobre países, a África do Sul foi contrária 

apenas duas vezes, em relação à Síria e ao Sudão. A consulta aos argumentos 

mobilizados nas justificativas dos votos revela que a delegação brasileira 

geralmente faz uso da tribuna do CDH em Genebra para justificar seus votos, 

espaço que é pouco utilizado pela África do Sul. Como constatado nos estudos 

de caso, existe um esforço maior de transparência no caso brasileiro para 

explicar seus votos em comparação com o caso sul-africano357. A falta de 

transparência da África do Sul na justificativa dos votos em organismos 

                                                           
355Disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/25/38. Acesso 
no dia 24/01/2018. 
356Disponível em: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/37. Acesso 
no dia 24/01/2018. 
357 Os vídeos sobre as sessões do CDH podem ser acessados pelo portal: 
http://www.un.org/webcast/unhrc/. Acesso no dia 24/01/2018.  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/25/38
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/31/37
http://www.un.org/webcast/unhrc/
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internacionais e a dificuldade de engajamento com ONGs que atuam na área é 

um tema recorrente nos debates sobre a PEDH da África do Sul. Em relatório, o 

think tank sul-africano, Centre for Conflict Resolution, critica a postura da África 

do Sul: 

As declarações escritas da sociedade civil aos ministérios de relações 
exteriores (DIRCO) e da justiça da África do Sul também são 
frequentemente ignorados, enquanto os relatórios do governo ao 
Conselho de Direitos Humanos da ONU foram submetidos com 
atraso358 (CENTRE FOR CONFLICT RESOLUTION, 2016, p.5) 

 
A análise ajuda a identificar um padrão de votos e justificativas que 

possam ser contrastados com o discurso e ação de cada país no sistema 

internacional e com a narrativa do Sul Geopolítico. A narrativa do Sul Geopolítico 

não resulta, evidentemente, em uma convergência total de suas ações em 

política externa, do mesmo modo que os países ocidentais também apresentam 

variações em seus votos e comportamentos internacionais. A África do Sul, por 

exemplo, demonstrou conservadorismo no voto sobre o direito de manifestações 

pacíficas e uma posição dúbia no tema da identidade de gênero e orientação 

sexual, enquanto o Brasil foi regularmente favorável a resoluções temáticas com 

um teor progressista. Todavia, em algumas questões, a identificação desses 

vértices fica mais evidente, principalmente quando o tema em debate é o conflito 

Israel-Palestina. 

A análise panorâmica dos votos de Brasil e África do Sul no CDH 

demonstra a dificuldade em delinear uma linha de atuação pautada pela retórica 

reformista do Sul Geopolítico. Para tal, é importante uma análise multitemática, 

a partir de outros aspectos que consideramos na PEDH, como a atuação em 

operações de paz, o perfil de mediação internacional e a participação nos 

sistemas regionais de direitos humanos, a serem comparados na próxima seção. 

6.3. Do internacional ao regional: a participação de Brasil e África do Sul 

nas operações de paz da ONU, os processos de mediação de conflitos e 

os sistemas regionais de direitos humanos 

 

                                                           
358 Tradução nossa do original: “Written submissions by civil society to South Africa’s foreign 
and justice ministries are also reportedly frequently ignored, while the government’s reports to 
the UN Human Rights Council have been submitted late”. 
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A participação em operações de paz359 insere-se de forma muito peculiar 

nessa relação entre capacidades materiais e defesa dos direitos humanos. Ao 

mesmo tempo em que demanda o emprego do uso da força, essa participação 

está vinculada a uma série de justificativas morais e prerrogativas para o uso das 

capacidades militares, como a limitação do uso da força, o consentimento do 

governo local para a operação em campo (quando autorizada no âmbito co 

capítulo VI da carta da ONU) e o caráter voluntário da participação dos Estados 

membros nas operações. Essas características gerais das operações de paz não 

entram em latente conflito com princípios da política externa de Brasil e África do 

Sul, como a resolução pacífica das controvérsias internacionais e o 

multilateralismo. Ou seja, operações de paz permitem uma projeção 

internacional mais legítima, sem abalar profundamente os fundamentos de uma 

"idea-driven foreign policy" (GELDENHUYS, 2008). Isso não significa que exista 

uma orientação única sobre o uso estratégico que os países fazem de operações 

de paz, visto que as as missões propiciam também um elemento do capital 

militar, e resultam em leituras distintas sobre a relação entre a política externa e 

a política de defesa. A presença militar reforça, portanto, um elemento do capital 

material que informa sobre as capacidades militares de um país, em especial na 

região. Esse não é um dado que problematizamos na perspectiva comparativa 

da política externa de direitos humanos360. 

Tendo em vista essa especificidade que admitimos da relação entre as 

operações de paz e a PEDH, a contribuição nas missões da ONU pode revelar 

muitos elementos constitutivos dos projetos de inserção internacional de 

potências regionais. Na década de 2000, há uma projeção mais autônoma da 

política externa de Brasil e África do Sul, e o aumento significativo da 

participação de países em operações de paz demonstra também a busca por 

protagonismo internacional. Os gráficos abaixo apontam esta evolução, que 

ganha consistência na década de 2000: 

                                                           
359 Não é nosso objetivo fazer uma discussão conceitual sobre operações de paz e tipologia 
como promoção da paz, manutenção da paz, consolidação da paz e imposição da paz. Esse é 
campo com amplo debate e vasta produção na academia. O objetivo é refletir as operações 
como um elemento da resolução de conflitos e recurso usado estrategicamente por potências 
regionais do Sul Geopolítico. 
360 Para ver a relação entr política defesa e operações de paz, ver: LIMA; MILANI; DUARTE et 
al (2017). 
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Gráfico 7.  

 
 

O gráfico abaixo, em escala logarítmica, revela a maior participação dos 

países na década de 2000, período em que o total de policiais civis, tropas e 

observadores nas missões de paz da ONU também teve um aumento e uma 

regularidade maior entre 90.000 e 100.000 homens. O crescimento da 

participação dos dois países nas missões de paz da ONU é outro dado 

expressivo que o gráfico revela em porcentagem: 
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Gráfico 8.  

 
 
 
 

Interessante constatar que, nos anos 2000, quando a participação de 

ambos os países atinge certa regularidade (como os gráficos revelam), não 

coincidentemente a ONU reformula os princípios que regem as suas operações 

de paz, com base no Relatório Brahimi de 2000, com papel crucial do Secretário-

geral Kofi Annan. As experiências traumáticas de Somália e Ruanda em 1993 e 
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1994 demonstraram o fracasso da agenda para a paz de 1992, e a proposta do 

relatório Brahimi era uma mudança institucional que permitisse operações de 

paz multidimensionais que articulasse a manutenção da paz com a sua 

construção. O insumo fundamental dessa reforma foi basear toda a ação nos 

direitos humanos e não apenas o seu fim. Os pilares da manutenção da paz 

(consenso das partes, imparcialidade e restrição do uso da força) permanecem; 

mas devem ser contextualizados em cada mandato que autoriza as missões de 

paz. Nessa nova fase das operações de paz da ONU, Brasil e África do Sul 

passam a participar de forma mais expressiva e certamente a mudança de 

paradigma das missões contribuiu para o novo perfil de atuação dos países. 

O mapa abaixo, com os dados finais de 2014361, representa esse 

incremento na participação dos dois países nas operações de paz da ONU e 

revela especificidades sobre a participação dos dois países em operações de 

paz e sua comparação no ranking do contribuidores: 

  

                                                           
361 Os dados sofreram alterações importantes com a saída da África do Sul da missão conjunta 
ONU/UA em Darfur, em 2016, e o fim da MINUSTAH, liderada pelo Brasil, em 2017. No caso 
do Brasil, já há indícios de engajamento e participação expressiva em outras missões - 
especula-se que seja no Congo. O mais importante para a análise da seção, todavia, é a 
mudança de perfil da participação dos dois países observado depois dos anos 2000 e a 
continuidade deste perfil.  
Fontes:  
https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-encerra-participacao-na-missao-de-paz-da-onu-no-
haiti.ghtml. Acesso no dia 14/12/2017. 
http://www.reuters.com/article/us-safrica-military-darfur/south-africas-zuma-withdraws-troops-
from-sudans-darfur-region-idUSKCN0VX0YV. Acesso no dia 14/12/2017. 
 
 

https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-encerra-participacao-na-missao-de-paz-da-onu-no-haiti.ghtml
https://g1.globo.com/mundo/noticia/brasil-encerra-participacao-na-missao-de-paz-da-onu-no-haiti.ghtml
http://www.reuters.com/article/us-safrica-military-darfur/south-africas-zuma-withdraws-troops-from-sudans-darfur-region-idUSKCN0VX0YV
http://www.reuters.com/article/us-safrica-military-darfur/south-africas-zuma-withdraws-troops-from-sudans-darfur-region-idUSKCN0VX0YV
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Mapa 7. 
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 O Brasil tem um perfil de contribuição total de tropas e policiais no século 

XXI menor do que o da África do Sul, como aponta o gráfico (em 2014 eram 

1.697 contra 2.179); porém participava, ao fim do mesmo ano de 2014, 

diretamente, de 9 operações e com uma presença global, em 3 continentes: 

América Central, África e Oriente Médio, com a maior parte do contingente 

concentrado nas missões de paz no Haiti (MINUSTAH) e no Líbano (UNIFIL). O 

perfil mais internacionalizado do Brasil, em termos geográficos, sinaliza a 

estratégia de articular as operações de paz como uma engrenagem que 

potencializa o protagonismo internacional. Como discutido no estudo de caso, a 

ênfase do governo Lula no histórico pleito pelo assento permanente no Conselho 

de Segurança foi articulada estrategicamente com a liderança da MINUSTAH e 

também com iniciativas do Brasil em processos de mediação fora do seu alcance 

regional, como na crise nuclear iraniana.  

 Já a presença de tropas da África do Sul em 2014 encontrava-se restrita 

a 3 missões localizadas no continente africano, mais especificamente na região 

dos grandes lagos (Congo, Darfur e Sudão do Sul). Essa concentração da 

participação sul-africana é sinal da relevância do Pan-africanismo para a política 

externa do país, além de seu papel como mediador de crises regionais. Ademais, 

a atuação da África do Sul em operações de paz na região é potencializada por 

uma arquitetura institucional da União Africana mais robusta, inclusive com a 

missão conjunta com a ONU em Darfur. A integração securitária da África 

apresenta maior organicidade e capacidade de cooperação entre diferentes 

organizações regionais, como a SADC e a Comunidade Econômica dos Estados 

da África Ocidental (ECOWAS) - principalmente porque a agenda de segurança 

sempre foi um dos elementos centrais das diversas iniciativas de integração 

regional Ae por se tratar de um continente com uma realidade muito mais 

complexa quando se fala em conflitos civis.  

 Na primeira sessão ordinária de chefes de Estados da UA, na cidade de 

Durban, África do Sul, em 2002, foram criados os procedimentos para a 

Arquitetura de Paz e Segurança Africana (APSA). O seu pilar central é o 

Conselho de Segurança e Paz Africano, "dotado, por seu Protocolo constitutivo, 

de poderes comparáveis aos do Conselho de Segurança das Nações Unidas, no 
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âmbito continental africano" (SANTOS, L. 2011, p.63). Dentre as instituições362 

criadas a partir do Protocolo, destaca-se a African Standby Force, uma força de 

pronto emprego que permite a ação nos momentos iniciais de uma situação de 

crise ou conflito - justamente o período mais crítico para estabilização da 

situação. A demora de três a seis meses para a autorização de uma missão da 

ONU aumenta a relevância da ASF agir prontamente em um conflito africano 

(SANTOS, L. 2011, p.121). A cooperação da UA com as oito comunidades 

econômicas regionais africanas para o emprego da ASF foi oficializada com o 

Memorando de Entendimento, assinado em 2008; um documento juridicamente 

vinculante que estabelece princípios, direitos e deveres dos países para a 

promoção e manutenção da paz no continente africano (SANTOS, L. 2011, p.73).  

 Além do elemento institucional, em termos de transparência e diretrizes 

de atuação, a África do Sul está à frente do Brasil. A publicação do Livro Branco 

sobre as operações de paz em 1999363 desenvolve um guia de ação sobre como 

e qunado o país deve contribuir para operações de paz. O documento coloca o 

tema sob os cuidados do então DFA (hoje DIRCO), ou seja, as operações de 

paz entram principalmente como agenda de política externa. No Brasil, não há 

uma definição transparente sobre a participação em operações de paz, de forma 

que a literatura aborda o tema a partir das definições constitucionais e discursos 

oficiais. O Ministério da Defesa publicou, em 2013, um Manual de Operações de 

Paz364 que é limitado à explicação do funcionamento institucional e a forma da 

tomada de decisão, porém sem um conteúdo subjetivo sobre a participação 

brasileira. Por conta dessa falta de transparência, o discurso brasileiro sobre a 

participação em operações de paz afirma que o País só se envolve em 

operações cujo mandato seja definido eminentemente pelo capítulo VI da Carta 

da ONU, ou seja, como manutenção da paz - devido à tradição brasileira de não-

intervenção e solução pacífica de controvérsias. Todavia, acompanhando a 

transformação das operações de paz que hoje empregam cada vez mais forças 

sem o consentimento das partes (missões de imposição da paz sob a égide do 

capítulo VII da ONU), desde 1992 o Brasil participou da maior parte das 

                                                           
362 Para um estudo completo sobre toda as instituições da APSA ver SANTOS (2011). 
363https://www.gov.za/sites/www.gov.za/files/peacemissions_1.pdf 
364http://www.defesa.gov.br/arquivos/File/doutrinamilitar/listadepublicacoesEMD/md34_m_02_m
anual_op_paz_3ed_2013.pdf 
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operações de paz da ONU, determinadas pelo Capítulo VII, como aponta estudo 

de Hamann (2015): 

Tabela 6.  Missões de paz da ONU sob o Capítulo VII e a participação do Brasil (1992-
2015)

 

  



324 
 

A participação de Brasil e África do Sul em crises regionais é um 

importante elemento a ser colocado em contraste, pois revela as especificidades, 

potencialidades e limitações em termos de liderança regional. A mediação em 

conflitos regionais é um dos elementos importantes no debate conceitual sobre 

potências regionais (NOLTE, 2010) e os estudos de caso apontam também esse 

quesito: o nexo regional-global é o elemento mais forte na política externa sul-

africana. A África do Sul participa regularmente de vários processos de mediação 

no continente africano, de forma muita mais regular e consistente do que o Brasil, 

que é oscilante em sua participação em processos de mediação em crises 

regionais (LIMA; HIRST, 2006). A África do Sul tem o reconhecimento regional 

como um país mediador de crises, principalmente pelo legado de sua transição 

democrática, reconhecida internacionalmente como um processo que conseguiu 

evitar a eclosão de uma guerra civil no país. Desde a transição política, a 

diplomacia sul-africana participou como mediadora de crises nos países do seu 

entorno regional, como Zimbábue e Lesoto, e outros mais distantes, como a 

República Democrática do Congo, Burundi, Costa do Marfim, Sudão, 

Suazilândia, República Centro-Africana, Mali e Somália - com resultados 

distintos, conforme demonstramos no estudo de caso. O papel ativo do país em 

operações de paz no continente africano é certamente facilitado também por 

essa credibilidade que o país conseguiu. No caso brasileiro, certamente a 

oscilação do país como um mediador de crises regionais denota as dificuldades 

do conhecimento regional. 

A título de exemplo. Se, por um lado, o Brasil foi importante ator na 

mediação da crise política da Venezuela na transição do governo FHC para o 

governo Lula, com a liderança do Grupo de Amigos da Venezuela em 2003; por 

outro, na "crise das papeleiras", entre o Uruguai e a Argentina, o Brasil foi 

chamado para a mediação entre os dois membros do Mercosul mas adotou uma 

posição de distanciamento em nome da tradição de não-intervenção. O caso foi 

levado pela Argentina à Corte Internacional de Justiça em 2006 e impactou 

fortemente a credibilidade do Mercosul e as relações entre os membros. Essa 

posição oscilante demonstra que não há uma experiência consolidada na história 

da PEB que aponta para uma indicação clara sobre o nexo global-regional 

(MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017, p.599). A participação do Brasil em processos 
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mediação em crises internacionais, com destaque para a iniciativa turco-

brasileira para dirimir as tensões internacionais sobre o programa nuclear 

iraniano, fortalece o argumento sobre uma relação menos orgânica nesse nexo 

regional-global na estratégia de protagonismo internacional do Brasil. Ademais, 

a tradição mediadora do Brasil fica ressaltada principalmente nas instâncias 

multilaterais (FONSECA JR., 2014, p.110). Por isso, a institucionalização da 

UNASUL como um órgão regional multilateral, que tem como um dos seus focos 

a resolução de conflitos, principalmente por meio do seu Conselho de Defesa, 

pode expressar uma solução para o Brasil equacionar um dilema de graduação, 

pois mantém sua fidelidade no multilateralismo e facilta processo de mediação. 

A UNASUL já foi atuante em na crise separatista do Pando, na Bolívia, em 2008, 

na crise entre Colômbia e Venezuela e no diálogo entre governo e oposição na 

escaldada das tensões da Venezuela em 2014.  

No nível regional da PEDH, devemos destacar também o engajamento 

dos países nos regimes regionais de direitos humanos. Como vimos, o Sistema 

Interamericano de Direitos Humanos é formado pela Comissão Interamericana 

de Direitos Humanos e pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ambos 

os órgãos são competentes para verificar o cumprimento, pelos Estados 

membros da OEA, das obrigações assumidas com a assinatura da 

Convenção365. Já o sistema africano de proteção ds direitos humanos, no âmbito 

da União Africana, é pautado pela Carta Africana sobre Direitos Humanos e dos 

Povos e as suas principais instituições são a Comissão e a Corte Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos. 

A natureza do funcionamento dos regimes regionais de direitos humanos 

é elemento a ser destacado. Apesar da natureza jurídica dos dois regimes, que 

objetivam o monitoramento e investigação jurídica das violações de direitos 

humanos no âmbito regional, o elo jurisdicional do sistema africano é muito 

incipiente, como analisado no estudo de caso. A ausência de um órgão 

jurisdicional previsto anteriormente na Carta, como no sistema interamericano (e 

europeu), é apontada como uma das principais causas da fragilidade e das 

                                                           
365 Importante ressaltar que Estados Unidos e Canadá não ratificaram a Convenção Americana 
sobre os Direitos Humanos e, portanto, não reconhecem a competência da Corte 
Interamericana para julgar casos de violações em seus próprios territórios. 
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limitações na eficácia da proteção dos direitos humanos na África (GONDINHO, 

2006, p.133). O primeiro julgamento na corte africana de direitos humanos 

ocorreu apenas em 2009, e, dos 54 membros da União Africana, 30 assinaram 

o protocolo de adesão à corte e apenas oito aceitam a petição de indivíduos e 

ONGs, autorizado pelo artigo 34(6). 

A menor entrada de indivíduos e ONGs à Corte Africana é um fator 

fundamental sobre as reais capacidades do sistema africano, tal como revelam 

os casos do sistema interamericano366. Dos contenciosos que chegam à Corte 

Interamericana, um universo considerável foi submetido a partir de denúncias 

encaminhadas por ONGs, que são centrais para o potencial e a efetividade dos 

sistemas regionais (PIOVESAN, 2014). Na prática, a não assinatura do Protocolo 

da Corte por grande parte dos Estados da UA e a aceitação irrisória da petição 

de indivíduos e ONGs na Corte pelo Estados parte revelam que a capa de defesa 

da soberania estatal é mais espessa para que o sistema africano de direitos 

humanos cumpra seus objetivos.  

O Brasil aceitou a competência da Corte Interamericana, enquanto a 

África do Sul assinou o protocolo da Corte Africana e aceitou todos os 

instrumentos367, porém não fez declaração do artigo 34(6) para acesso direto de 

indivíduos e ONGs à corte. A não aceitação do artigo resulta praticamente no 

impedimento da corte julgar casos sobre os países que não assinam o artigo de 

34(6). Como apontamos no capítulo 4, o único caso sobre violações de direitos 

humanos pela África do Sul levado à Corte por indivíduos foi arquivado porque 

não houve o reconhecimento da sua jurisdição368. 

Em relação à Comissão Africana, a África do Sul está em dia com os 

relatórios periódicos que os Estados membros se comprometem a enviar de dois 

em dois anos. Porém, na prática, o relatório adotado em 2016 foi apenas o 

segundo, pois incluiu todo o período de 2002 a 2013, combinando o segundo, 

                                                           
366 Para um estudo comparativo dos sistemas europeu, interamericano e africano de direitos 
humanos, ver: PIOVESAN (2014). 
367Ver: http://www.achpr.org/pt/instruments/.  
368 Para ver sentença, acesse: http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-
details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-
republic-of-south-africa-details. Acesso no dia 15/12/2017. 
 

http://www.achpr.org/pt/instruments/
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
http://en.african-court.org/index.php/55-finalised-cases-details/849-app-no-002-2012-delta-international-investments-s-a-mr-and-mrs-a-g-l-de-lange-v-republic-of-south-africa-details
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terceiro, quarto, quinto e sexto relatórios369. Ademais, o país recebeu duas 

missões de relatores, em 2001 (a primeira missão promocional da comissão) e 

2004 (visita do Special Rapporteur sobre prisões e condições de detenção). 

Esses dados apontam o funcionamento muito limitado da Comissão, um claro 

contrate com a relevância da Comissão Interamericana em violações do Brasil - 

tal como no caso analisado sobre a Lei Maria da Penha. 

Portanto, ainda que o Brasil tenha uma atuação muito problemática no 

âmbito do regime regional de direitos humanos, com engajamento diplomático 

insuficiente e postura negacionista em julgamentos importantes, como no caso 

de Belo Monte, a aceitação plena de todos os instrumentos previstos, inclusive 

para o engajamento de atores não-estatais, é uma marcante diferença em 

relação à África do Sul. 

6.4. O nível doméstico da política externa de direitos humanos de Brasil e 

África do Sul 

 

Nesta seção, comparamos as engrenagens institucionais do regime 

internacional dos direitos humanos que se acoplam ao âmbito doméstico e criam 

efeitos sobre os direitos humanos nos países, além de refletir sobre a formulação 

da PEDH e o debate sobre a democratização da política externa no campo e de 

seu estudo como uma política pública nos dois países. 

Ao falar dessas engrenagens, nos referimos a um elo do regime 

internacional que se “domestica”: o trabalho de relatores especiais e grupos de 

trabalho enviados pelo CDH a partir dos procedimentos especiais. Quais são os 

maiores problemas apontados pelas visitas e relatorias? Como os países 

evoluíram nas temáticas de direitos humanos domesticamente? Qual é o padrão 

de resposta e o engajamento de atores da sociedade civil nestes processos? 

Essas perguntas revelam os desafios domésticos de Brasil e África do Sul no 

campo dos direitos humanos e sua interface com o regime internacional. 

                                                           
369A relatório está disponível em: http://www.achpr.org/states/south-africa/reports/2nd-2003-
2014/. Acessado no dia 15/12/2017. 
 

http://www.achpr.org/states/south-africa/reports/2nd-2003-2014/
http://www.achpr.org/states/south-africa/reports/2nd-2003-2014/
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 Os procedimentos especiais são os mecanismos estabelecidos pelo CDH 

para abordar situações específicas de países ou questões temáticas em todas 

as partes do mundo. O mecanismo prevê o envio de um indivíduo - um relator 

especial ou um perito independente - ou um grupo de trabalho370. De regra, trata-

se de especialistas proeminentes e independentes que trabalham 

voluntariamente, nomeados pelo Conselho dos Direitos Humanos. Os 

procedimentos especiais têm hoje 39 mandatos temáticos e 12 mandatos por 

países (nenhum sobre Brasil ou África do Sul)371. Brasil e África do Sul assinaram 

o standing invitation, respectivamente, em 2001 e 2003. Desde 1995, 24 

relatores temáticos (Special Rappourters, especialistas independentes ou 

grupos de trabalho) visitaram o Brasil e concluíram sua relatoria, enviando-a para 

o CDH372. Outras duas visitas foram solicitadas e aguardam resposta, e três 

outras que foram aceitas ainda não tiveram suas datas definidas. Duas foram 

adiadas ou canceladas. No caso da África do Sul373, desde a primeira visita em 

1997, 12 relatórios foram elaborados em visitas pelo mecanismo de 

procedimentos especiais do ACNUDH e 10 foram requisitadas e ainda aguardam 

uma posição do Estado sul-africano. Portanto, o Brasil apresenta uma conduta 

mais cooperativa, que facilita o agendamento dos trabalhos em campo 

organizados pelos mecanismos dos procedimentos especiais do ACNUDH. 

Discutiremos brevemente alguns casos para traçar um perfil das visitas 

temáticas no Brasil e África do Sul em casos que têm notoriamente relação com 

violações de direitos humanos. 

 No Brasil, a Special Rapporteur, Asma Jahangir, concluiu, em 2003, 

relatório sobre desaparecimentos forçados e execuções sumárias374, após 

missão realizada de 16 de setembro a 8 de outubro de 2003. A relatora visitou 

seis Estados e nove cidades, e se encontrou com extensivo número de 

                                                           
370 Os relatórios de todas as visitas podem ser acessados em: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=e
n.  
371 Dados de agosto de 2017. Fonte: 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx.  
372http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang
=en.  
373http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang
=en.  
374http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=E
%2fCN.4%2f2004%2f7%2fAdd.3&Lang=en.  

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/ViewCountryVisits.aspx?Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=E%2fCN.4%2f2004%2f7%2fAdd.3&Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=E%2fCN.4%2f2004%2f7%2fAdd.3&Lang=en
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representantes governamentais e com o presidente da República. A agenda 

incluiu encontros com policiais civis e militares, juízes, promotores, procuradores 

e advogados, e também com testemunhas e membros das famílias das vítimas 

de execuções extrajudiciais. A relatora destacou o recebimento de informações 

escritas ou orais de organizações não-governamentais, como a Justiça Global e 

o Grupo Tortura Nunca Mais, que comunicaram violações de direitos humanos 

pelas forças de segurança. 

 O relatório apontou a necessidade de reformas drásticas do sistema de 

justiça criminal, para dar maior celeridade ao judiciário, fortalecer o Ministério 

Público, promover autonomia às ouvidorias dentro das polícias e afastamento de 

policiais acusados de execução extrajudicial. O relatório destacou problemas 

graves, como a violência policial, a violência perpetrada por milícias e a 

impunidade. A proteção de testemunhas ganhou contornos de dramaticidade 

devido ao assassinato de duas testemunhas que conversaram com a relatora, 

que "deplorou profundamente" os episódios. Os episódios ganharam atenção 

midiática e foi um dos pontos mais debatidos no encontro entre a relatora e o 

presidente Lula da Silva. 

 Os problemas apontados em 2003 foram ecoados pelo Special 

Rapporteur sobre execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias, Philip Alston, 

em missão no Brasil no período de 4 a 14 de novembro de 2007. Ele destacou a 

violência policial em seu relatório no CDH375, na oitava sessão do CDH em 2008. 

O testemunho foi impactante: 

Visitei o Brasil de 4 a 14 de novembro de 2007 para investigar o 
fenômeno das execuções extrajudiciais. Infelizmente, muitos dos tipos 
de assassinatos que investiguei em 2007 continuaram em 2008. Uma 
questão em que foquei foram os assassinatos de policiais durante as 
operações policiais em larga escala nas favelas do Rio de Janeiro. 
Conforme detalhado abaixo, apesar da operação em junho de 2007 na 
área Complexo do Alemão do Rio de Janeiro resultar na morte de 19 
pessoas, ela foi declarada um modelo de ação futura por funcionários 
do governo estadual. Na verdade, parece ter se tornado um modelo: 
em 30 de janeiro de 2008, 6 pessoas foram mortas pela polícia em uma 
grande operação; em 3 de abril, 11 foram mortos; e em 15 de abril de 
2008, 14 morreram. Após a última operação, um alto funcionário da 
polícia comparou os homens mortos com os insetos, referindo-se à 
polícia como o "melhor inseticida". Esses eventos recentes destacam 

                                                           
375 O relatório pode ser acessado no site: 
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%
2fHRC%2f8%2f3%2fAdd.4&Lang=en. Acesso no dia 17/12/2017. 

http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f8%2f3%2fAdd.4&Lang=en
http://spinternet.ohchr.org/_Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2fHRC%2f8%2f3%2fAdd.4&Lang=en
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a necessidade contínua e urgente de reformas nas abordagens 
policiais e no sistema de justiça criminal376. 

 

 O relator fez visitas a prisões, delegacias e favelas nos Estados do Rio de 

Janeiro, São Paulo e Pernambuco, se encontrou com representantes dos 

governos, funcionários da ONU e recebeu documentos de representantes da 

sociedade civil, testemunhas e famílias de pessoas executadas. O relator 

destacou a cooperação e transparência dos atores governamentais durante a 

visita. O dado positivo relatado foi a cooperação total do governo brasileiro, que 

propiciou uma visita com clima de total transparência e ampla cobertura 

midiática. A confidencialidade das entrevistas com testemunhas foi, segundo 

Asma Jahangir, plenamente garantida. 

 A epidemia da violência que vitima, em grande parte, jovens negros, é 

apresentada como problema-chave no relatório. Os dados sobre a impunidade 

e ineficiência do sistema criminal, a violência perpetrada por milícias, a violência 

dentro das prisões e a morte de policiais somam-se com efeitos catalisadores da 

tragédia social da violência no Brasil. A execução extrajudicial por policiais em 

operação é um dos cernes da preocupação dor relatório. A manipulação de 

vários casos pela polícia é denunciada pelo relator com base em autópsias 

independentes que apontam execução extrajudicial; porém, foram registrados 

como "autos de resistência". No Rio de Janeiro, por exemplo, a polícia registrou 

1330 mortes definidas como "autos de resistência", o equivalente a 18% do total 

de homicídios no Rio de Janeiro. Philip Alston perguntou ao chefe da Polícia Civil 

sobre a manipulação dos dados, e a resposta não foi, de acordo com o relator, 

"cientificamente crível". A falta de investigação das condições das prisões pelos 

órgãos públicos foi destacada como um fator que contribui para controle das 

                                                           
376Tradução do original: "I visited Brazil from 4 to 14 November 2007 to investigate the 
phenomenon of extrajudicial executions. Unfortunately, many of the types of killings that I 
investigated in 2007 have continued in 2008. One issue on which I focused was killings by 
police during large-scale policing operations in the favelas of Rio de Janeiro. As detailed below, 
despite such an operation in June 2007 in the Complexo do Alemão area of Rio de Janeiro 
resulting in the deaths of 19 people, it was declared a model for future action by State 
Government officials. Indeed, it appears to have become such a model: on 30 January 2008, 6 
people were killed by police in a large operation; on 3 April, 11 were killed; and on 15 April 
2008, 14 were killed. After the last operation, a senior police official reportedly compared the 
dead men to insects, referring to the police as the “best social bug spray”. These recent events 
highlight the continuing and urgent need for reforms to policing approaches and the criminal 
justice system." 
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prisões pelas facções criminosas - elemento ligado aos altos índices de 

criminalidade. 

 As recomendações do relator para os governos federal e estadual exigem 

reformas na estrutura da polícia, como melhoria dos salários, ouvidorias 

independente e investigação de assassinatos cometidos pelos policiais, e 

reformas quanto ao funcionamento do sistema de justiça criminal, como maior 

participação do Ministério Público nas investigações sobre todos os 

assassinatos. 

 Em outro tópico de sensibilidade social no Brasil, o Grupo de Trabalho de 

Especialistas em Pessoas Afrodescendentes visitou o país no período de 4 a 14 

de dezembro de 2013377. Os relatores se encontraram com autoridades 

governamentais e estaduais na Bahia, Brasília, Pernambuco, São Paulo e Rio 

de Janeiro. Em cada estado, os peritos também conheceram os órgãos do 

Sistema Nacional para a Promoção da Igualdade Racial, o sistema de justiça, a 

polícia e os ministérios públicos, bem como a sociedade civil. O grupo de 

trabalho reconheceu a cooperação e transparência por parte dos agentes 

governamentais. 

 O relatório apresenta as raízes profundas da desigualdade racial 

brasileira, país que recebeu cerca de 40% dos escravos africanos traficados para 

as Américas e foi o último país a abolir a escravidão no hemisfério ocidental. A 

referência ao legado da escravidão é constante, bem como ao mito da 

democracia racial e às políticas de embranquecimento do Estado brasileiro após 

a abolição da escravatura. O relatório aponta a alarmante disparidade dos dados 

sociais entre brancos e negros (pretos e pardos, conforme classificação do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Brasil). Os índices sociais 

e econômicos, como expectativa de vida, acesso à saúde, educação e moradia, 

emprego e salário, e dados sobre a violência e o encarceramento revelam a 

dimensão prática do racismo institucionalizado e o mito da democracia racial no 

                                                           
377 O relatório pode ser acessado em: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/64/PDF/G1416864.pdf?OpenElement. Acesso no dia 
26/01/2018. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/64/PDF/G1416864.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/168/64/PDF/G1416864.pdf?OpenElement
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Brasil378, o qual é geralmente utilizado por movimentos sociais e políticos 

conservadores para rechaçar as políticas de ação afirmativa no país. As políticas 

de ação afirmativa são um divisor de águas no combate ao racismo no Brasil. 

 Segundo o relatório, “significativos avanços legais e de política públicas 

para afro-brasileiros em geral foram realizados, em especial durante a 

administração Lula”379. Os avanços jurídicos e institucionais apontados no 

relatório são marcantes: a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) em 2003; a lei 10.369 de 2003, que institui a 

obrigatoriedade do ensino da história africana no ensino fundamental; o decreto 

presidencial 4.886 de 2003, que instituiu a Política Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial (PNPIR) e a legislação da ação afirmativa baseada em critérios 

raciais e étnicos; o decreto 6.872 de 2009, que aprovou o Plano Nacional para 

Promoção da Igualdade Racial; e a aceitação da constitucionalidade da lei 

12.711 de 2012380 pelo Supremo Tribunal Federal, a qual garante a política de 

ação afirmativa em todas as instituições de ensino superior público381. Esses 

avanços, todavia, ainda são insuficientes para atacar a chaga do racismo e da 

desigualdade no país. O grupo de trabalho destaca que: 

Apesar do alto percentual de afro-brasileiros na população e dos 
esforços e avanços sérios que foram feitos no combate à discriminação 
direta contra pessoas de ascendência africana, o Grupo de Trabalho 
está preocupado com a discriminação racial e xenofobia estrutural e 

                                                           
378Despite making up more than half the country’s population, Afro-Brazilian economic 
participation is only 20 per cent of gross domestic product. Unemployment is 50 per cent higher 
among Afro-Brazilians than European descendants and the average monthly income of 
European descendants is US$ 860, nearly double that of Afro-Brazilians at US$ 466. The life 
expectancy of Afro-Brazilians is only 66 years compared to 72 years for European descendants. 
Food security remains an issue for Afro-Brazilians; 43 per cent experienced food insecurity 
compared to 24 per cent of white Brazilians. A total of 52 per cent of Afro-Brazilians lack 
housing with adequate sanitation, compared to 28 per cent of European descendants, and 26 
per cent of Afro-Brazilians live in households without running water, compared to 8 per cent of 
European descendants. 
379 Tradução nossa do original: “Significant legal and policy advances have been made for Afro-
Brazilians in general, particularly during the Lula administration” 
380 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm.  
381 A Lei nº 12.711/2012 garante a reserva de 50% das matrículas por curso e turno nas 59 
universidades federais e 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia a alunos 
oriundos integralmente do ensino médio público, em cursos regulares ou da educação de 
jovens e adultos. Será levado em conta percentual mínimo correspondente ao da soma de 
pretos, pardos e indígenas no estado, de acordo com o último censo demográfico do IBGE. 
Fonte: MEC. http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html. Acessado no dia 
26/12/2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://portal.mec.gov.br/cotas/perguntas-frequentes.html
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institucional que não podem ser efetivamente abordados pelos 
mecanismos legais existentes e pela legislação382. 

 

 Na África do Sul, um dos temas de maior destaque é a questão da 

violência contra a mulher, em especial os crimes de estupro, que têm como 

agravante a epidemia do HIV no país. A missão do Special Rapportuer sobre a 

Violência contra a Mulher, suas Causas e Consequências, Dubravka Šimonović, 

ocorreu de 4 a 11 de dezembro de 2015, com o objetivo de identificar os maiores 

desafios da África do Sul no combate à violência contra a mulher e propor 

medidas. O contexto geral ressalta o legado do apartheid e das profundas 

divisões de raça e gênero no país. A relatora denuncia práticas enraizadas em 

normas patriarcais que banalizam a violência contra a mulher, especialmente em 

áreas rurais, como o casamento forçado de meninas - conhecido como a tradição 

do Ukuthwalwa. 

 A relatora afirmou que o descolamento entre as garantias jurídicas e as 

práticas foi ponto consensual nos encontros que realizou com todos os 

interlocutores. Apesar de uma Constituição e leis progressivas e inclusivas, a 

violência contra mulheres e meninas é generalizada, de alto nível e normalizada.  

 Os dados apresentados sobre a temática do estupro demonstram a 

dificuldade para o enfrentamento do problema. A estimativa aponta que apenas 

um em cada nove casos é denunciado para a polícia, e apenas um em cada 25 

casos perpetrados pelo marido ou companheiro é denunciado. Outro tema de 

sensibilidade é a prostituição, que é proibida no país. Não há dados disponíveis 

sobre o número de pessoas que estão sendo presas e processadas nos termos 

da lei; mas, segundo o relatório, ela só é aplicada para mulheres em situação de 

prostituição. A criminalização da prostituição levou ao aumento do estigma e da 

discriminação, criou obstáculos para o acesso aos serviços e tornou as mulheres 

nessa condição muito vulneráveis à violência, violações dos direitos humanos e 

corrupção. Houve provas de que a polícia usa a lei contra as mulheres na 

                                                           
382Tradução nossa do original: “Despite the high percentage of Afro-Brazilians in the 

population and the serious efforts and advances that have been made in combating direct 
discrimination against people of African descent, the Working Group is concerned by the 
ongoing structural and institutional racial discrimination and xenophobia that cannot be 
effectively addressed by the existing legal mechanisms and legislation”. 
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prostituição para cometer abusos. Como resultado, as mulheres, que muitas 

vezes não conhecem seus direitos, não têm acesso à justiça. 

 Quanto aos instrumentos internacionais previstos na Convenção para a 

Eliminação de Todas as Formas de Violência Contra a Mulher, a relatora exaltou 

também o fato de, desde 2011, a África do Sul ter atendido várias 

recomendações feitas pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação contra a 

Mulher, estabelecido pelo tratado internacional. Ela observa, no entanto, que o 

governo não pretende implementar as recomendações: uma legislação clara 

sobre igualdade de gênero e um código de família unificado. Como resultado, 

não há legislação que incorpore o princípio da igualdade substantiva entre 

mulheres e homens ou que proíba e sancione a discriminação direta e indireta 

contra as mulheres. Ademais, apesar da adesão da África do Sul ao protocolo 

facultativo da convenção, não existem casos individuais que tenham sido 

apresentados de acordo com o procedimento, e o relatório aponta a falta de 

conhecimento geral em relação à jurisprudência como fator explicativo para o 

acesso nulo de mulheres sul-africanas ao mecanismo. 

 A relatora especial enalteceu o estabelecimento, em 2014, de uma força-

tarefa nacional sobre a violência de gênero, formada por departamentos 

governamentais, instituições criadas pelo capítulo 9 da Constituição e 

organizações da sociedade civil. A força-tarefa elaborou uma estratégia de 

intervenção nacional para lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e com o 

objetivo de abordar o chamado "estupro corretivo" e outras formas de violência 

contra essas pessoas. 

 A relatora reconhece cooperação do governo sul-africano pela abertura à 

participação da sociedade civil, academia e outros stakeholders que 

desempenharam importante papel na visita. O relatório destaca que as 

organizações da sociedade civil não apenas trabalharam em estreita cooperação 

com o governo, mas também forneceram a maioria dos serviços sem receber 

uma compensação governamental adequada. Por exemplo, a maioria dos 

cuidados pós-estupro são prestados por organizações da sociedade civil, que 

apoiam as vítimas com a profilaxia pós-exposição para prevenir a infecção pelo 
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HIV, fornecem aconselhamento e preparação para testemunhar em tribunal e as 

acompanham na corte. 

 Muitas inovações institucionais na África do Sul não são efetivadas; um 

desafio para o país, já que uma nova estrutura burocrática-institucional foi criada 

após o apartheid. A dificuldade de cooperação entre distintas agências e órgãos 

estatais, a indefinição de responsabilidades e a carência de dados 

sistematizados inviabilizam a realização das premissas de uma constituição 

reconhecidamente avançada na temática dos direitos humanos. A criação do 

Ministério da Mulher em 2014 é um exemplo. Sua função é promover o 

empoderamento econômico das mulheres como forma de reduzir suas 

vulnerabilidades econômicas e, portanto, sua vulnerabilidade à violência 

baseada no gênero. Porém, há uma falta de clareza sobre a coordenação e a 

divisão de trabalho com outros ministérios (em especial o Ministério para o 

Desenvolvimento Social) sobre como lidar coma questão da violência contra as 

mulheres. 

 Em outro tema de notável sensibilidade para a África do Sul, o Special 

Rapporteur sobre os direitos humanos dos migrantes, Jorge Bustamante, 

realizou uma visita oficial ao país de 24 de janeiro a 1º de fevereiro de 2011, 

onde visitou Pretória, Joanesburgo, Musina e Cidade do Cabo, e reuniu-se com 

ministros do governo, deputados, funcionários de governos provinciais, 

advogados, acadêmicos e membros de organizações da sociedade civil, bem 

como com imigrantes. Apesar de reconhecer que o governo tomou medidas para 

proteger os imigrantes, como o avanço do processo de regularização dos 

zimbabuanos no país, Bustamante observou desafios importantes. 

 A integração dos imigrantes na sociedade é dificultada pela ausência de 

uma política de imigração abrangente e pela falta de acordos regionais e 

multilaterais. Neste contexto, o relator formulou uma série de recomendações 

para o Governo, incluindo a necessidade de desenvolver dados e estatísticas 

detalhados com base na demanda por força de trabalho, prisão e detenção de 

estrangeiros, acesso de imigrantes a serviços sociais, em cuidados de saúde 

específicos, e a situação das crianças estrangeiras não acompanhadas. Embora 

a África do Sul seja parte do Protocolo da SADC sobre a Facilitação do 
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Movimento das Pessoas, o Relator Especial observou a ausência de uma 

estratégia institucional para esta região. A África do Sul é um destino para 

africanos de todo o continente, atraídos pelo trabalho em minas, fazendas e 

lares. Embora não existam dados exatos disponíveis, o governo geralmente cita 

uma estimativa de entre 4 e 8 milhões de imigrantes no país. 

 Além da importância da recepção de visitas de relatores pelos 

procedimentos especiais da ONU, no plano doméstico, destaca-se a reflexão 

sobre a PEDH como política pública. Os efeitos da democratização sobre a 

política externa são fenômenos centrais nos estudos recentes da APE, que 

problematiza a diversificação de atores e agências no processo de formulação 

da política externa. Os estudos de caso apontam para desafios e inovações que 

surgem em relação à dimensão pública da política externa nos dois países, em 

especial no que concerne à PEDH. 

A criação do SACOIR (South African Council on International Relations)383 

na África do Sul e o Livro Branco da Política Externa, publicado em 2011, são 

evidências de que o governo reconhece a necessidade de criar mecanismos de 

diálogo com a sociedade em relação à formulação da política externa sul-

africana. O conceito da Diplomacia de Ubuntu, forjado pelo Livro Branco, tem 

como fundamento sensibilizar a comunidade sul-africana de política externa e a 

opinião pública sobre a perspectiva filosófica de direitos humanos que orienta a 

política externa do país. Porém, como argumentamos no estudo, esses 

mecanismos de participação raramente traduzem em influência de outros atores 

no processo de formulação da política externa. O conceito de Ubuntu aplicado 

como estratégia diplomática não foi bem elucidado pelo governo sul-africano, 

gerando alguma confusão quanto aos seus efeitos reais na política externa do 

país. 

O Brasil tem mais dificuldades em criar instrumentos para facilitar a 

democratização da política externa384. A principal fonte de pressão para a criação 

do CONPEB (que funcionaria nos moldes da SACOIR na África do Sul) vem do 

Grupo de Reflexão sobre Relações Internacionais (GR-RI), que publicou carta 

                                                           
383 Criada em 2011, porém a sua ativação ocorreu em 2015 e a primeira reunião em 2016. 
384ver MILANI & BRAGA (2015). Acesso em: http://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-
grri/como-democratizar-a-politica-externa-9864.html 
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aberta à Presidente Dilma para que o governo, na observação das 

determinações constitucionais, criasse o Conselho. O Livro Branco, que esteve 

na agenda do Itamaraty e resultaria do evento "Diálogos de Política Externa", 

realizado em 2014, não foi publicado e não há uma previsão por parte do 

Itamaraty para fazê-lo. Parece que o temor infundado da perda de agenda pela 

tradicional instituição responsável por formular a PEB cria entraves para 

iniciativas que buscam a transparência e a democratização da política externa. 

O Itamaraty, cujo lema é “nossa maior tradição é saber renovar-se”, desperdiça 

oportunidade de prová-lo. A incapacidade de acompanhar as dinâmicas da 

relação Estado-sociedade na política contemporânea pode ser muito mais 

negativa para a instituição do que as críticas anacrônicas sobre a partidarização 

e ideologização da política externa que surgem das vozes críticas ao CONPEB. 

Ao menos, no campo da PEDH, a CBPEDH propicia um diálogo interessante 

com a sociedade e organiza as videoconferências com regularidade. Em estudo 

recente sobre a participação social na política externa brasileira, Vanessa Faria 

aponta que: 

Na área de direitos humanos e políticas sociais, por exemplo, o 
Itamaraty mantém continuada interlocução com a sociedade civil. A 
Divisão de Direitos Humanos recentemente implementou mecanismo 
informal de diálogo com o Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e 
Política Externa (composto por mais de vinte organizações da 
sociedade civil atuantes na área), por meio de reuniões virtuais, 
realizadas antes e depois de cada sessão do Conselho de Direitos 
Humanos da ONU (Faria, 2017, p.86) 

A abertura das sessões da CBDHPE é certamente um exemplo de como 

a criação de mecanismos institucionais para a participação política cria efeitos 

positivos para a legitimação da política externa. Nos encontros constatou-se que, 

mesmo como eventuais discordâncias, o comitê permite uma conexão do Estado 

brasileiro com a sociedade civil sem que o Itamaraty perca qualquer capacidade 

de agência na formulação da PEDH.  

Devemos ressaltar que, no caso sul-africano, a reforma estatal no 

processo de democratização foi muito mais profunda. A reestruturação total do 

Estado sul-africano incidiu decisivamente sobre o processo de formulação da 

política externa. De acordo com a política aparteísta de criação de homelands, 

que foram declarados países independentes (sem reconhecimento 

internacional), as estruturas de elaboração da política externa eram 
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descentralizadas. O governo de Mandela teve que criar uma burocracia nacional, 

o Department of Foreign Affairs, (hoje DIRCO), responsável pela elaboração da 

política externa. No Brasil, o Itamaraty, por seu reconhecimento e tradução 

institucional, tem maior capacidade de resistência política; e a falta de inovações 

institucionais, como a criação do CONPEB e a publicação do Livro Branco, tem 

notável resistência dentro da instituição. 

 As evidências do estudo comparativo sobre a relação entre os processos 

de democratização e a política externa, e com a análise comparativa dos níveis 

da PEDH (votos no CDH, a participação em operações de paz e processos de 

mediação, o engajamento com os sistemas regionais de direitos humanos, a 

recepção de visitas de relatores dos procedimentos especiais do CDH e o a 

dimensão pública da PEDH) propiciam uma grade analítica a ser refletida, a partir 

do argumento teórico, sobre o uso da PEDH para o protagonismo internacional 

de potências regionais do Sul Geopolítico - a ser realizado na seção seguinte. 

6.5. Potências regionais por uma nova ordem? 

 

Eu não espero pelo dia 
Em que todos 

Os homens concordem 
Apenas sei de diversas 

Harmonias bonitas 
Possíveis sem juízo final... 

 
Alguma coisa 

Está fora da ordem 
Fora da nova ordem 

Mundial 
 
 

Caetano Veloso, "Fora da ordem" 
 

 

 Potências regionais são países, como descrevemos no capítulo 2, "que 

adotam uma atitude benevolente e cooperativa nas relações internacionais com 

seus vizinhos - muito embora não estejam excluídas as ações unilaterais e de 

conteúdo militar" (DESTRADI, 2010), ou seja: a definição não pressupõe esse 

comportamento. Por isso, a assimetria de poder em relação ao seu contexto 
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regional também é relevante na categorização de potências regionais, levando-

se em conta fatores como peso demográfico, economia, capacidade militar, 

renda per capita, entre outros. As estratégias diplomáticas de potências 

regionais são orientadas para a busca do protagonismo internacional, pois são 

países que almejam um status de potências globais. Nesse sentido, um amplo 

leque com grande variedade de estratégias de política externa se abre para 

potências regionais.  

 Os casos estudados, de potências regionais que passam por processos 

de democratização, abdicam do uso de armas nucleares e adotam a perspectiva 

do Sul Geopolítico, são todos fatores que potencializam o uso do capital 

simbólico que pode ser expressado pela política externa de direitos humanos. 

Nas palavras do ex-chanceler brasileiro, Celso Amorim, Brasil e África do Sul:  

reúnem um importante capital negociador em circunstâncias desse 
tipo, pois sua defesa firme do princípio da não intervenção convive com 
o forte apelo pelos Direitos Humanos, forjado pela experiência na luta 
contra o colonialismo, o autoritarismo e o apartheid (AMORIM, 2016, 
p.167). 

 Nesse ponto, os desafios aparecem para os dois países. Ao mesmo 

tempo que os direitos humanos permitem uma interação proveitosa com 

características comuns nas estratégias de potências regionais na busca de uma 

"cidadania internacional responsável" (tal como multilateralismo e a solução 

pacífica de controvérsias), a retórica do Sul Geopolítico apresenta uma crítica 

contundente à politização dos direitos humanos e os silêncios históricos na 

construção da narrativa do regime internacional. A tentativa de achar um 

equilíbrio entre essas duas dinâmicas que se tensionam - a defesa dos direitos 

humanos na esfera internacional e a retórica do Sul Geopolítico, é um dos 

desafios da PEDH de potências regionais com essas características. A forma 

como a PEDH lida com esse dilema, e outros referentes ao nexo regional-global 

e ao nível doméstico, indica as potencialidades do protagonismo internacional 

almejado. Potências regionais, como o Brasil e a África do Sul, constantemente 

batalham com o dilema entre o reconhecimento pelas potências ocidentais com 

o risco da desconfiança regional, ou apoio regional sob o risco da desaprovação 

do Ocidente (ALDEN; VIEIRA, 2005, p.1091). O foco da análise comparativa é o 

contexto histórico em que a instrumentalização da retórica do Sul Geopolítico por 
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Brasil e África do Sul é inequívoca, com os governos Lula e Mbeki, como 

identificado por process tracing nos estudos de caso. 

 Nos governos Lula (2003-2010), a PEB deu forte ênfase à região, tendo o 

Brasil se tornado o pivô de novas iniciativas de integração, como a IIRSA385e a 

UNASUL. Algumas inciativas revelaram a intenção brasileira de prover bens 

públicos regionais, como a criação do Fundo para a Convergência Social do 

Mercosul (FOCEM)386. Ressalta-se também o posicionamento cooperativo para 

resolução de crises que envolveram interesses materiais brasileiros, como no 

caso da hidrelétrica de Itaipu com o Paraguai (em que o Brasil aceitou pagar o 

triplo da tarifa pela energia produzida pelo vizinho387) e o emcampamento das 

refinarias da Petrobrás na Bolívia (em que o Brasil aceitou as condições 

bolivianas388). Esses casos demonstram que o Brasil procurou se posicionar com 

um paymaster (MATTLI, 1999; VIGEVANI et al, 2008) ao arcar com o ônus da 

liderança regional em questões mais pontuais e são evidências também do elo 

regional no projeto de inserção internacional do Brasil.  

 Porém, a percepção regional e também a resistência das elites 

domésticas quanto à necessidade de o Brasil arcar com os ônus da liderança 

regional nunca favoreceram a afirmação regional brasileira. Indiscutivelmente 

um país com recursos materiais para exercer a função de potência regional, o 

reconhecimento do Brasil, ou seja, a dimensão ideacional do status de potência, 

é muito oscilante e sujeito às instabilidades geopolíticas e democráticas na 

região, bem como mudanças de orientações de governos. Apesar de reunir 

capacidades materiais inquestionáveis em suas regiões, no caso brasileiro isso 

não se traduz em apoio expressivo dos vizinhos aos projetos de inserção 

internacional. O Brasil conseguiu mobilizar mais apoio fora da região para seus 

                                                           
385 Hoje COSIPLAN, órgão da UNASUL. 
386 O FOCEM destina-se a “financiar programas para promover a convergência estrutural, 
desenvolver a competitividade e promover a coesão social, em particular das economias 
menores e regiões menos desenvolvidas; apoiar o funcionamento da estrutura institucional e o 
fortalecimento do processo de integração”. O Brasil é o maior contribuinte, aportando 70% dos 
recursos do Fundo. A Argentina é responsável pela integralização de 27% do montante; o 
Uruguai, pela contribuição de 2%; e o Paraguai, de 1%. Fonte: 
http://www.mercosul.gov.br/fundo-para-a-convergencia-estrutural-do-mercosul-focem. 
387 Sobre o caso, ler: DE PAULA (2013).  
388 Sobre o caso, ler: CEPIK; CARRA (2006). 
  

http://www.mercosul.gov.br/fundo-para-a-convergencia-estrutural-do-mercosul-focem
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projetos de protagonismo regional do que dentro (em especial no continente 

africano)389. A oposição argentina, principal parceiro regional, ao pleito do Brasil 

por um assento permanente, é a expressão mais forte dessa desconexão entre 

o projeto de protagonismo e a região. A candidatura de um diplomata uruguaio, 

Carlos Pérez del Castillo, ao posto de diretor-geral da OMC, em 2005, 

concorrendo com o candidato do Brasil, Luiz Felipe de Seixas Corrêa, também 

é um dado empírico da dificuldade de liderança brasileira. A Argentina, por sinal, 

apoiou o candidato uruguaio. O resultado foi a derrota de ambos sul-americanos 

para o francês Pascal Lamy (MALAMUD, 2011, p.9). Importante ressaltar que 

liderar uma região não significa pré-condição para a emergência global 

(MALAMUD, 2011, p.4).  

A UNASUL, que foi claramente desenhada pelo Brasil para redefinir sua 

área de influência como América do Sul, foi cooptada politicamente por Hugo 

Chávez (MALAMUD, 2011, p.8). Apesar de coincidências de posições com 

Brasil, Chávez projetou a Venezuela como o free rider em uma forte retórica anti-

imperialista e bolivariana, e conseguiu mobilizar os aliados bolivarianos em uma 

aliança diplomática muito mais profunda em termos políticos e ideológicos - 

mesmo com as suas evidentes limitações materiais. Malamud resume a situação 

do Brasil com seu projeto de inserção internacional calcado na integração 

regional sul-americana: 

Ao usar a carta regional para alcançar objetivos globais, o Brasil 
acabou em uma situação inesperada: enquanto sua liderança regional 
cresceu no papel, na prática encontrou resistência crescente. Sim, o 
país ganhou maior reconhecimento global390 (MALAMUD, 2011, p.19). 

 

O nexo regional-global no caso sul-africano é mais orgânico, embora o 

reconhecimento dos vizinhos não esteja imune a críticas e contestações, 

principalmente por potências regionais que rivalizam com a África do Sul. O lugar 

estratégico da África para o projeto de inserção internacional da África do Sul 

ganhou contornos mais claros com as inovações institucionais capitaneadas pelo 

                                                           
389 Entrevista com Mónica Hirst, no dia 10 de março de 2017, no Rio de Janeiro. 
390Traduçãonossa do original: "By playing the regional card to achieve global aims, Brazil has 
ended up in an unexpected situation: while its regional leadership has grown on paper, in 
practice it has met growing resistance. Yes the country has gained increasing global 
recognition." 
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presidente Thabo Mbeki (1999-2007), principalmente com a institucionalização 

das perspectivas pan-africanistas com a reformulação da UA e a criação do 

NEPAD. A preocupação da África do Sul em não despertar as desconfianças 

regionais sobre estratégias imperialistas foi um dos principais fatores que 

catalisaram uma postura assertiva em defesa das alianças regionais e 

fortalecimento institucional. Pretória considera seu destino político e econômico 

a longo prazo como indissoluvelmente ligado ao de todo o continente africano 

(MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017, p.594). 

O dilema da graduação (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017) se aplica para 

o caso de potências regionais, em uma vinculação conceitual com interessantes 

rendimentos analíticos. Nos casos de Brasil e África do Sul, parecer fortes 

demais pode provocar medo e evocar o histórico diplomático do apartheid e do 

regime militar, mas ao mesmo tempo a força pode gerar demandas pelos 

vizinhos.  

A estratégia brasileira de protagonismo internacional prescinde da região 

em vários momentos, enquanto a política externa sul-africana coloca o 

continente africano como fator central da busca pelo protagonismo, como 

simboliza a butterfly diplomacy. A articulação do discurso do Sul Geopolítico com 

a narrativa pan-africana funciona de forma muito mais orgânica do que a no caso 

do Brasil, em que a associação entre a perspectiva do Sul Geopolítico e as 

relações com a América do Sul é confusa. O exemplo que mais ilustra essa 

distinção no nexo regional-global é o discurso reformista que inspira o histórico 

pleito brasileiro pela reforma do Conselho de Segurança. O Brasil defende a sua 

presença como membro permanente para representar a América do Sul, porém 

seu pleito não é apoiado pelos países da região. Os debates para a reforma da 

ONU na Assembleia Geral ocorreram com mais ênfase na gestão do Secretário 

geral Kofi Annan, em 2005, no contexto da celebração dos 60 anos da instituição. 

A proposta de apoio mútuo do G-4 (Brasil, Índia, Alemanha, Japão) foi combatida 

pelo grupo "União pelo Consenso", dentre os quais estão incluídos Argentina, 

Colômbia e México - opositores abertos da proposta brasileira. O Brasil não se 

preocupou em conseguiu articular um consenso regional antes de investir na 

diplomacia de reforma do Conselho de Segurança, posição totalmente distinta 

da África do Sul. Seguindo as diretrizes da União Africana, Pretória não investiu 
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em uma campanha por um assento permanente em uma eventual reforma do 

Conselho de Segurança e acompanhou a determinação da União Africana, que 

elaborou proposta específica de reforma sem que fossem definidos previamente 

os países que deveriam ocupar os assentos permanentes destinados ao 

continente africano. A posição regional foi colocada à frente das ambições 

nacionais. O comentário de Janis Van der Westhuizen toca no cerne da 

problemática:  

Enquanto Brasília se considera uma potência regional e 
ocasionalmente também fala pela América do Sul, sua identidade 
internacional não está tão profundamente vinculada ao seu 
compromisso de falar pela sua região, como é o caso da África do Sul, 
dada as raízes profundas deste último nas políticas pan-africanistas de 
libertação"391 (WESTHUIZEN, 2016, p.9).    

 

A África do Sul consegue equilibrar a abordagem reformista do Sul com a 

estratégia pan-africana, o que representa uma resposta satisfatória de um dilema 

da graduação. No caso do Brasil, projetos reformistas elaborados sem a 

construção de um consenso regional potencializam uma percepção regional de 

estratégia de dominação, como a figura abaixo aponta: 

  

                                                           
391Traduçãonossa do original: "whilst Brasilia considers itself a regional power and occasionally 
also speaks for South America, its international identity is not as profoundly tied to its 
commitment to speak for its region as is the case for South Africa, given the latter’s deep roots 
in the pan-Africanist politics of liberation." 
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Figura 7.  

 
 
Fonte: Figura adaptada do original (MILANI, PINHEIRO & LIMA, 2017, p.595). 

 
 

Segundo os autores, "no primeiro caso, a perspectiva Sul poderia 

fomentar a integração regional e levar à graduação; no segundo, poderia resultar 

em laços superficiais de interação, o que pode levar à dominação regional392" 

(MILANI, PINHEIRO & LIMA, 2017, p.594). Enquanto os vizinhos reconhecem 

que a existência de potências regionais traz benefícios potenciais (como a 

produção de bens coletivos ou a internalização dos custos de segurança), esse 

reconhecimento é acompanhado pelo medo da dominação e práticas 

hegemônicas coercivas. O dilema da potência regional reside na necessidade 

                                                           
392Tradução nossa do original:"In the first case, the Southern perspective would foster regional 
integration and lead to graduation; in the second, it would result in superficial ties of interaction, and 
thus might lead to regional domination." 
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de encontrar um meio termo entre dois extremos (MILANI, PINHEIRO & LIMA, 

2017, p.599). 

Como vimos na introdução deste capítulo, o Brasil possui recursos 

materiais mais vastos supera a África do Sul em vários dados como PIB, 

território, população, expectativa de vida etc. O grau de assimetria regional no 

caso brasileiro é mais acentuado, haja vista a magnitude da economia brasileira 

em comparação com os seus vizinhos sul-americanos. Grosso modo, o Brasil 

sozinho representa metade da economia sul-americana, possui metade do 

território e metade da população. No caso sul-africano, a liderança regional em 

todo o continente encontra mais desafios para se afirmar, se considerarmos a 

concorrência de outras potências regionais, como Nigéria, Egito, Etiópia e até 

Angola, se formos considerar a capacidade militar. 

A liderança regional sul-africana é mais circunscrita à África austral, pois 

essa é a área de influência imediata do país e claramente a África do Sul se 

apresenta como a principal economia da região - o fluxo de imigrantes dos países 

da África austral para a África do Sul é um dado que demonstra a relevância da 

economia do país para a subregião. Ainda assim, a relevância política da África 

do Sul em todo o continente africano é muito significativa, e não podemos 

restringir a análise da política externa sul-africana apenas à África austral.  

Brasil e África do Sul são potências regionais, e esse é um dado da 

realidade. Todavia, a resposta sul-africana aos dilemas da graduação que são 

apresentados é mais eficiente, pois a estratégia de protagonismo internacional 

está organicamente vinculada à perspectiva pan-africana. O Brasil possui maior 

capacidade de projeção internacional, haja vista as maiores assimetrias 

regionais, se comparada à situação da África do Sul no continente africano. 

Quando prescinde da estratégia regional, todavia, o Brasil potencializa 

questionamentos de seus vizinhos e dificulta a consolidação do seu 

protagonismo internacional. Esse é outro dilema da graduação, que se apresenta 

mais forte no caso do Brasil, porque há um leque de ações mais abrangentes do 

que sua atuação com a ênfase regional; de forma que a retórica do Sul 

Geopolítico pode ser interpretada como lógica de "dominação regional" se o país 

apenas mobiliza a região e busca prover bens públicos eventualmente, e muitas 
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vezes, para atender a uma lógica de pragmatismo econômico. Além disso, no 

caso do Brasil, a presença dos EUA na região cria outro dilema sobre desafiar 

um poder hemisférico que é uma superpotência global (MILANI, PINHEIRO & 

LIMA, 2017, p.599). Mais uma vez, a análise comparativa de Westhuizen é 

providencial:  

A norma da solidariedade pan-africana parece moldar o poder brando 
da África do Sul muito mais do que, por exemplo, a ideia bolivariana de 
pan-americanismo restringe o compromisso do Brasil com os direitos 
humanos em sua região (WESTHUIZEN, 2016b, p.450) 393.  

 

Para a África do Sul, a região é essencial para o protagonismo 

internacional; para o Brasil, não. O nexo regional-global foi articulado 

discursivamente pela PEB, principalmente no período Lula, mas, na prática, o 

Brasil não soube ou não conseguiu viabilizar a região. A ausência do Brasil em 

processos de mediação em seu entorno regional é sintoma dessa desconexão 

entre projeto de protagonismo internacional e a região394. Como essas diferentes 

estratégias de protagonismo internacional refletem na PEDH e quais os impactos 

na busca do protagonismo internacional por cada país? Com essa questão de 

fundo, o capítulo final retoma os elementos comparados de forma a serem 

operacionalizados no modelo conceitual da tese. 

  

                                                           
393Traduçãonossa do original: "the norm of pan-Africanism/solidarity seems to shape South 
Africa’s soft power much more than, for example, the Bolivarian idea of pan-Americanism restricts 
Brazil’s commitment to human rights in its region." 
394 Entrevista com Mónica Hirst, no dia 10 de março de 2017, no Rio de Janeiro. 
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7. CONCLUSÃO: APLICAÇÃO DO MODELO ANALÍTICO, EVIDÊNCIAS E 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para finalizar com a operacionalização do modelo analítico, reproduzimos 

o quadro-síntese apresentado nos capítulos teóricos, retomando as perguntas 

de pesquisa, as variáveis e seus mecanismos causais, bem como as etapas da 

pesquisa realizada. O desenho de pesquisa seguiu um modelo de duas etapas: 

os estudos de caso com base na metodologia de process tracing, buscando 

identificar os mecanismos causais guiados por perguntas intra-casos (capítulos 

4 e 5) e a análise comparativa das evidências encontradas nos casos a partir 

das questões que denominamos de perguntas entre-casos (capítulo 6), 

conforme resumimos nos capítulos teóricos-conceituais (capítulos 2 e 3): 
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Quadro 6. Desenho de pesquisa por etapas
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Fonte: O autor.  

 

A premissa teórica desta tese é de que essas características que reúnem 

Brasil e África transformam a política externa de direitos humanos em elemento 
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estratégico da inserção internacional. A pergunta de partida nos estudos de caso 

foi: por que Brasil e África do Sul constroem os direitos humanos como agenda 

central de suas respectivas políticas externas?  Essa é uma pergunta causal, e 

o método de process tracing foi usado para entender quais foram os momentos 

ou fatores centrais nos dois casos que moldaram essa escolha nos respectivos 

processos de democratização. Como explicado no capítulo 2, o componente 

descritivo do process tracing começa com a identificação de fatos em uma série 

de momentos específicos, de forma que a caracterização do processo seja 

possível com a identificação de etapas-chave neste processo, a qual permite a 

análise da mudança e sequência (COLLIER, 2011, p. 824). Esses são os 

momentos dos processos de democratização de Brasil e África do Sul em que a 

dinâmica da política externa foi modificada, em especial no campo dos direitos 

humanos. 

 A comparação dos resultados rastreados nos estudos de casos a partir 

das narrativas de política externa aponta para os diferentes resultados 

encontrados, dadas as particularidades de cada processo. A causalidade do 

método de process tracing não é determinística, definida pela ocorrência ou não 

de variáveis, mas a partir da identificação de mecanismos causais intervenientes 

entre a variável independente e a dependente. A probabilidade do evento social 

não foi o objetivo da tese; porém, o entendimento da intensidade da variável 

interveniente (PEDH) como mecanismo causal entre o processo de 

democratização de potências regionais não-nucleares do Sul Geopolítico 

(variável independente) e o protagonismo internacional (variável dependente). 

Os resultados sociais são distintos, pois a comparação das narrativas já aponta 

as peculiaridades dos respectivos processos e interfere nos mecanismos 

causais em cada contexto social, histórico e político. 

 A comparação da PEDH produziu evidências empíricas para entender os 

mecanismos causais, ou seja, como a PEDH é mobilizada para atingir o 

protagonismo internacional nos dois casos estudados. A definição lato sensu da 

PEDH, como explicado na introdução, permitiu enxergar empiricamente a 

relação da PEDH com a busca do protagonismo internacional e seus dilemas 

identificados nas operações de paz, sistemas regionais, dimensão doméstica e 

processos de democratização. 
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A pergunta sobre como Brasil e África do Sul utilizam a PEDH delimitou o 

capítulo comparativo e permitiu que diferenças entre os dois casos fossem 

ressaltadas.  Essa é uma pergunta que produz uma análise mais descritiva, mas 

que revelou consequências (intencionais ou não) muito diversas. 

 A política externa de direitos humanos é parte relevante da narrativa de 

política externa de potências regionais não-nucleares do Sul Geopolítico. A 

limitação de capital material (principalmente o fato de que ambos os Estados não 

possuem o arma nuclear, aqui considerado um poder de veto no sistema 

internacional anárquico e assimétrico), articulada com uma narrativa que 

combina processos de democratização, ênfase no multilateralismo e resolução 

pacífica das controvérsias e a retórica do Sul Geopolítico, forja um cenário em 

que o uso do capital simbólico produzido pela PEDH torna-se estratégica para o 

protagonismo internacional (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017). Brasil e África do 

Sul possuem desafios muito semelhantes no que concerne à PEDH, que é 

analisada em relação à retórica do Sul Geopolítico, aos votos em organismos 

internacionais, à participação em operações de paz e mediação de conflitos, à 

atuação nos regimes regionais de direitos humanos, e às dinâmicas domésticas 

do processo de formulação da política externa. O desafio premente nos dois 

casos é a permanência do processo de democratização alinhado com o respeito 

aos direitos humanos no plano doméstico como conditio sine qua non para que 

a PEDH se torne, de modo mais perene e crível, estratégica para o projeto de 

protagonismo internacional. 

 A PEDH é resiliente, ela se adapta ao contexto internacional e também à 

concepção de direitos humanos. As narrativas da política externa do Brasil e da 

África do Sul, depois de iniciado o processo de democratização, adaptaram-se 

de forma muito semelhante às variáveis internacionais e domésticas. Os estudos 

de caso apontaram uma "diplomacia de prestígio" nas instituições internacionais 

em plena consonância com os ditames do neoliberalismo, em uma perspectiva 

de desenvolvimento associado. Nessa conjuntura, que prevaleceu na década de 

1990, a concepção da política externa de direitos humanos esteve também 

alinhada a esse propósito. 
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 A crise do neoliberalismo, evidenciada nas revoltas antiglobalização na 

Conferência Ministerial da OMC de Seattle (em 1999) e também durante as 

diferentes edições do Fórum Social Mundial (a partir de 2001), e a "ascensão do 

resto" (AMSDEN, 2001) nos anos 2000, apontou para uma reconfiguração das 

peças no tabuleiro político internacional. O discurso terceiro-mundista foi 

reinventado na perspectiva do Sul Geopolítico, e Brasil e África do Sul adaptaram 

a narrativa da política externa a essas expressivas mudanças. O campo dos 

direitos humanos é uma engrenagem importante para o funcionamento da crítica 

do Sul Geopolítico à politização e à seletividade das instituições internacionais, 

que atendem predominantemente aos interesses geopolíticos dos países 

desenvolvidos do Norte. A PEDH de Brasil e África do Sul foram readaptadas 

para as interpretações próprias da perspectiva do Sul Geopolítico, visto que não 

há uma concepção homogênea do que significa a perspectiva sulista e como se 

expressa em termos de política externa. A premissa de que potências regionais 

em processo de democratização têm na PEDH um elemento central do seu 

projeto de inserção internacional não significa uma semântica única da PEDH 

para a inserção internacional. Os dois casos revelam que há diferenças 

importantes no que consiste a própria definição dos direitos humanos, bem como 

sua imbricação com a política externa, a sua lógica nos níveis internacional, 

regional e doméstico. Trata-se, portanto, de compreender como esses países 

mobilizam a PEDH para projetar-se internacionalmente e quais são os desafios 

e dilemas enfrentados. 

 No caso da África do Sul, existe uma mudança de perspectiva com o 

governo de Thabo Mbeki. Por se tratarem de governos do mesmo partido, o 

CNA, essas nuances no campo da PEDH são sutis, porém não irrelevantes. De 

fato, elas demonstram uma outra perspectiva de inserção internacional que 

esteve no bojo das disputas intrapartidárias, com duas principais vias de 

interpretação sobre como a África do Sul deveria se posicionar 

internacionalmente; e o campo dos direitos humanos fornece elementos 

esclarecedores para se entender essas duas vias. A perspectiva do 

cosmopolitismo liberal seria a tônica do governo Mandela e sua diplomacia de 

condenação às violações, cuja expressão maior foram as sanções contra a 

Nigéria pela execução de ativistas políticos e a posterior contestação da 



353 
 

liderança regional sul-africana por conta do episódio. Quadros do CNA 

perceberam que a postura inspirada por uma perspectiva mais normativa de um 

cosmopolitismo liberal não seria favorável para a consolidação da liderança 

regional sul-africana, pois despertou desconfianças alimentadas pelo passado 

de tensões geopolíticas da época da diplomacia do apartheid. No extremo, essa 

posição sul-africana exigindo um padrão de comportamento no campo dos 

direitos humanos se confundiria com um discurso praticado pelas potências 

desenvolvidas do Norte, muitas das quais ex-metrópoles. Esse foi um debate no 

seio da elite política sul-africana que se resolveu no governo do Thabo Mbeki, 

quando os direitos humanos ficaram condicionados a uma perspectiva pan-

africana. Diante do dilema sobre a defesa dos direitos humanos e a solidariedade 

regional, a opção preferencial sul-africana foi o pan-africanismo. Trata-se de um 

discurso que resgata também a história da luta pela libertação africana que 

mobilizou vários países africanos no século XX contra governos de minoria 

branca, como no Zimbábue, em Angola, em Moçambique e na África do Sul. A 

presença mais forte da China no continente africano a partir dos anos 2000, 

como investidor e também como implementador de cooperação sem 

condicionalidades políticas (salvo o reconhecimento da República Popular da 

China como a única China e, portanto, Taiwan como uma das províncias 

chinesas), é um outro aspecto que potencializa um tom mais crítico em relação 

ao Ocidente, pois amplia a margem de manobra dos estadistas africanos. 

 Na perspectiva filosófica, a projeção internacional da África do Sul 

também está sustentada por uma ótica regional, que enfatiza uma visão africana 

de direitos humanos. A perspectiva africana dos direitos humanos expressa na 

Carta Africana faz evidente contraponto à DUDH e sua ênfase nos direitos 

individuais, conforme narrativa hegemônica. A Carta propõe resgatar elementos 

coletivos importantes para as culturas africanas. A "diplomacia do Ubuntu" 

expressa uma visão africana de direitos humanos aplicada na política externa - 

sem entrar no mérito das inconsistências em sua execução que foram discutidas 

no estudo de caso. As tensões da perspectiva pan-africana com o nível 

internacional resultam tanto em sua perspectiva geopolítica como também 

filosófica.  
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 No caso brasileiro, se a base filosófica e a composição dos direitos 

humanos em sua narrativa liberal não são questionadas, o elemento político é o 

foco de uma postura crítica e um reformismo moderado, haja vista a forma como 

a bandeira dos direitos humanos é instrumentalizada por países do Norte 

desenvolvido (e ocidental). A perspectiva do reformismo das instituições tem 

respaldo principalmente nas críticas à hiperpolitização e à seletividade, e não 

exatamente em um novo sentido filosófico dos direitos humanos. Ainda assim, o 

pano de fundo dessas críticas é a retórica do Sul Geopolítico e suas perspectivas 

críticas à narrativa hegemônica dos direitos humanos, que resgatam também os 

elementos históricos e as raízes profundas da colonização, do imperialismo, da 

escravidão e da dependência econômica. Nessa perspectiva, o governo Lula da 

Silva reconfigurou a estratégia de inserção internacional e a concepção dos 

direitos humanos passou a ser mais atrelada à posição geopolítica do país, em 

uma leitura que conceitualmente tem uma interface que se coaduna com o pós-

colonialismo. Isso não significa um abandono por parte do Brasil do sentido 

filosófico liberal em sua concepção de direitos humanos, mas apenas a 

apropriação de um tom mais crítico quanto ao seu funcionamento no sistema 

internacional e a forma como os direitos humanos são utilizados instrumental e 

seletivamente pelos países do Norte.  

 A análise do regime internacional dos direitos humanos permite a crítica 

de que não há uma aplicação universal da cobrança pelo respeito aos direitos 

humanos. As denúncias (formuladas por Estados e ONGs ocidentais) das 

violações cometidas por Estados do Sul ficam muitas vezes submetidas aos 

interesses geopolíticos e estratégicos dos próprios países do Norte, principais 

responsáveis pela criação conceitual e normativa do regime internacional em 

tela. Haja vista os vícios estruturais do regime internacional, sua seletividade e 

práticas de double standards, a contestação sobre os votos e as alianças que 

tanto o Brasil quanto a África do Sul têm enfrentado perde força. Alguns 

questionamentos devem ser feitos no que concerne aos cálculos políticos 

desses países antes de se condenar suas políticas externas de direitos 

humanos: essas decisões criticadas foram paradoxais porque desafiaram os 

direitos humanos ou porque vão de encontro aos interesses dos países do Norte 

(e de suas ONGs), que arquitetaram o edifício normativo do regime internacional 
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dos direitos humanos? O Brasil, para se firmar como potência no sistema 

internacional, digna de um assento permanente no Conselho de Segurança, 

precisa se posicionar favoravelmente ao bloco hegemônico nas questões de 

violação dos direitos humanos ou deve manter sua posição de crítico desse 

sistema? A África do Sul deve adotar uma linguagem de condenações e sanções 

contra países que estão em sua esfera de influência, ou deve estabelecer a via 

do diálogo e da cooperação, haja vista o potencial de projeção de poder que tem 

no continente africano? Os países do Norte abrem mão de suas alianças 

estratégicas quando estão em pauta votações sobre violações de direitos 

humanos? Eles denunciam todas as violações com a mesma veemência e 

impõem as condicionalidades políticas acima de seus interesses comerciais e de 

investimento? A questão árabe-israelense é, como mostramos, emblemática 

para ilustrar a última série de perguntas.  

 O mapa da votação no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o 

envio de uma missão de inquérito para investigar casos de violação dos direitos 

humanos de Israel na Palestina em 2014 demonstra retrato da cartografia 

geopolítica do mundo, com o apelo claro dos países do Sul Geopolítico como 

forças anti-hegemônicas. A aprovação do envio da missão só foi conseguida por 

meio dos votos dos países do Sul, enquanto os Estados Unidos, de quem Israel 

é aliado histórico, votou contra, e os países do bloco europeu se abstiveram. 

O Brasil apresenta também um perfil mais colaborativo com os 

mecanismos de fiscalização do regime internacional, muito embora não se possa 

afirmar que a África do Sul não coopere com o sistema. O número de visitas em 

compasso de espera na África do Sul é um dado que não pode ser desprezado 

na comparação com o Brasil, e demonstra maior agilidade e cooperação do 

Estado brasileiro. O engajamento com os mecanismos regionais também 

corrobora a ideia de que o Brasil é menos hesitante na abertura para a 

fiscalização no campo, pois assinou a cláusula facultativa da Corte 

Interamericana, enquanto a África do Sul não fez o mesmo em relação à Corte 

Africana. O comportamento do Brasil na Corte IDH, todavia, é problemático por 

uma série de outros fatores apontados no estudo de caso - principalmente pela 

natureza judicial do sistema interamericano de direitos humanos e também pelo 
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envolvimento de vários atores domésticos com uma ampla pluralidade de 

interesses. 

 Fator que corrobora a busca por protagonismo internacional de Brasil e 

África do Sul é a participação desses países em operações de paz da ONU. As 

operações de paz representam uma oportunidade de potências regionais agirem 

alinhadas com seu discurso de resolução pacífica das controvérsias e 

multilateralismo. Brasil e África do Sul têm participação regular de seus policiais, 

soldados e especialistas nas missões de paz, principalmente a partir dos anos 

2000, e acumulam por isso capital político e ganho de escala em sua projeção 

de poder. A participação revela, ainda, as especificidades de cada estratégia: o 

Brasil aposta em uma presença global, porém concentrada no seu entorno 

regional - haja vista a liderança brasileira na MINUSTAH no Haiti (encerrada em 

setembro de 2017); a África do Sul emprega maior contingente e em missões 

que estão em seu círculo de influência na África Sul-saariana.  

 No âmbito das operações de paz e processos de mediação que a 

mudança de direção do projeto de protagonismo internacional impulsionado 

pelos governos Lula, no Brasil, e Mbeki, na África do Sul, se evidencia mais 

claramente. No caso brasileiro, o novo perfil de participação nas operações de 

paz com a liderança da MINUSTAH, em 2004, e os esforços de mediação em 

conflitos fora do entorno geográfico brasileiro - em especial a crise nuclear 

iraniana e as discussões sobre o conflito israelense-palestino - são dados 

empíricos de uma maior projeção do Brasil como potência que tem credenciais 

para ser convocada para apresentar bons ofícios ou liderar operações de paz, e 

aceitou esse papel. No caso sul-africano, o início da participação em operações 

de paz esteve estreitamente associado aos processos de mediação em conflitos 

regionais, em especial na região dos grandes lagos africanos, nas missões de 

paz no Congo, Burundi, Darfur e Sudão. 

Por dinâmicas distintas, no nível regional da política externa de direitos 

humanos, Brasil e África do Sul enfrentam desafios para consolidar o ganho de 

escala de seu poder no sistema internacional. No caso sul-africano, o fato do 

regime internacional de direitos humanos apreciar mais casos de violações na 

África do que em qualquer outra região cria complicações para a agenda pan-
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africanista que se situa no primeiro círculo concêntrico de prioridades da política 

externa do país. Essa tensão entre a perspectiva regional e os direitos humanos 

no âmbito internacional ficou latente com a decisão recente da África do Sul de 

deixar o Tratado de Roma em 2016, questionada pela Suprema Corte do país 

em fevereiro de 2017395. Na prática, o dilema da graduação se traduz em um 

dilema entre a defesa de práticas de boa governança, ancorada nas expectativas 

liberais dos direitos humanos, e a solidariedade regional de base pan-africanista. 

O dilema contribuiu para uma escalada da crise entre os poderes judiciário e 

executivo no país. Em suma, a África do Sul articulou a defesa do pan-

africanismo à perspectiva do Sul Geopolítico, e sua PEDH esteve voltada para a 

resolução de crises regionais, na busca de um perfil de mediação e resolução de 

controvérsias focado no engajamento de atores locais e crítico às estratégias de 

mudança de regime patrocinadas subliminarmente pelas potências ocidentais. 

 O Brasil investiu em atuação reformista do regime internacional dos 

direitos humanos, voltada para a reconfiguração normativa do Conselho de 

Direitos Humanos. A PEB foca no multilateralismo como espaço preferencial e 

almeja o protagonismo por meio das instituições multilaterais. A crítica às 

instituições a partir de uma ótica geopolítica do Sul propõe a democratização da 

governança global e, pragmaticamente, a expansão dos espaços de atuação do 

Brasil no cenário internacional. Portanto, a PEB privilegiou as instituições 

multilaterais e adotou o reformismo inspirado pela crítica do Sul para 

potencializar o protagonismo brasileiro. Essa estratégia nem sempre foi 

associada à região, e quando reivindicou reformas nas instituições, o Brasil usou 

o elemento da representatividade regional (como no caso do pleito da reforma 

do Conselho de Segurança), mas criou iniciativas muitas vezes sem engajar os 

vizinhos.  

As dificuldades em garantir os direitos humanos domesticamente têm 

claro reflexo na busca dor protagonismo internacional, principalmente pelo fato 

do discurso dessas potências regionais ser focado no respeito aos direitos 

humanos. O Brasil é frequentemente criticado internacionalmente em instâncias 

como a OEA e o CDH, em uma ampla diversidade de violações, por exemplo: 

                                                           
395 Ver: http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-
rome-statute-revoked/. Acessado no dia 26/12/2017. 

http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-rome-statute-revoked/
http://www.loc.gov/law/foreign-news/article/south-africa-notice-of-withdrawal-from-the-rome-statute-revoked/
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conflitos agrários sobre posses de terras; grandes projetos hidrelétricos, como a 

Usina Belo Monte e seus impactos sobre as populações tradicionais do Xingu; a 

condição precária do sistema prisional e a superlotação carcerária, que 

recorrentemente implode em chacinas, como os casos de execução de mais de 

100 presos, em janeiro de 2017, em penitenciárias nos estados de Amazonas, 

Roraima e Rio Grande do Norte396 ( importante apontar pesquisa que coloca o 

Brasil como a terceira maior população carcerária no mundo397; a violência 

policial, especialmente casos de chacinas organizadas em represália a mortes 

de policiais, como a chacina na região metropolitana de São Paulo em 2015398; 

e os crimes de ódio contra a população LGBT, que colocam o Brasil na liderança 

do ranking mundial de homicídios com motivação homofóbica399. O índice 

epidêmico de mortes por armas de fogo é o retrato desse somatório de violações, 

que colocam o Brasil como a 9ª pior taxa de homicídios per capita (30,5 a cada 

100 mil pessoas) e a pior em números absolutos400. No caso da África do Sul, as 

frequentes ondas de xenofobia afetam a imagem do país na região e têm um 

impacto muito negativo para que a liderança regional sul-africana seja 

reconhecida. Casos recorrentes de violência policial revelam, também, 

resquícios do Estado aparteísta que prejudicam a projeção internacional do país. 

O país também figura entre os primeiros no lastimável ranking de homicídios, 

com a taxa maior do que a brasileira, de 34,5 homicídios por 100 mil 

habitantes401.  

Os problemas domésticos são apontados tanto pelas relatorias, que 

resultam de missões enviadas pelos Procedimentos Especiais do ACNUDH, 

como também no trabalho dos comitês dos tratados internacionais e nos ciclos 

do RPU. Todos esses mecanismos do regime internacional dos direitos humanos 

apontam para o elo do internacional que se “domestica”, e cria desafios para os 

países. Os Estados brasileiro e sul-africano têm muitas inconsistências quando 

                                                           
396https://brasil.elpais.com/brasil/2017/01/14/politica/1484352303_993387.html 
397http://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-
mundo. Acessado no da 27/12/2017. 
398Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1668530-serie-de-ataques-deixa-
mortos-e-feridos-em-osasco.shtml. Acessado no dia 27/12/2017. 
399Fonte: http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/05/brasil-ainda-e-o-pais-que-
mais-assassina-lgbts-no-mundo.html. Acessado no dia 27/12/2017. 
400Fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-9-maior-taxa-de-homicidios-do-
mundo,70001788030. Acessado no dia 27/12/2017. 
401Fonte:https://homicide.igarape.org.br/. Acessado no dia 27/12/2017. 

http://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo
http://www.conectas.org/noticias/brasil-e-o-terceiro-pais-que-mais-encarcera-pessoas-no-mundo
fonte:%20http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1668530-serie-de-ataques-deixa-mortos-e-feridos-em-osasco.shtml
fonte:%20http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/08/1668530-serie-de-ataques-deixa-mortos-e-feridos-em-osasco.shtml
fonte:%20http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/05/brasil-ainda-e-o-pais-que-mais-assassina-lgbts-no-mundo.html
fonte:%20http://revistagalileu.globo.com/Sociedade/noticia/2017/05/brasil-ainda-e-o-pais-que-mais-assassina-lgbts-no-mundo.html
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-9-maior-taxa-de-homicidios-do-mundo,70001788030
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-9-maior-taxa-de-homicidios-do-mundo,70001788030
https://homicide.igarape.org.br/
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outros interesses estratégicos são confrontados pelas demandas dos regimes 

de direitos humanos e de atores locais. Essas limitações revelam a resistência 

por uma maior democratização da política externa. O investimento em uma 

diplomacia pública forte é um caminho para lidar com essas pressões e 

demandas, pois pode promover maior transparência sobre o processo de 

formulação da política externa. Os esforços dos países para tal foram tímidos 

nesse sentido, como os capítulos empíricos evidenciaram. 

Mais do que isso, a democratização da política externa é uma 

necessidade para a legitimação de Brasil e África do Sul como potências 

regionais. Os desafios que foram analisados nos níveis internacional, regional e 

doméstico revelam que a PEDH, embasada na sua dimensão pública, tem mais 

alcance e potencial para lidar com as tensões que resultam entre política externa 

e direitos humanos, e com os dilemas da graduação. Brasil e África do Sul devem 

ser coerentes em sua postura reformista, reivindicando novos padrões de 

organização sistêmica, mais fundamentado no diálogo e na cooperação do que 

na coerção. Para isso, é essencial que a diplomacia pública seja promovida de 

forma consistente, de modo que adotem, por exemplo, a transparência com o 

princípio fundamental para que as alianças e as votações no âmbito das 

instituições internacionais de direitos humanos sejam entendidas dentro da 

lógica reformista que propõem os países do Sul Geopolítico.  

O reformismo inspirado pela visão de mundo do Sul Geopolítico produziu 

resultados distintos. O discurso do Sul Geopolítico não foi levado às últimas 

consequências pela PEDH do PT e CNA a ponto de potencializar, por exemplo, 

uma alternativa para a narrativa liberal-cosmopolita dos direitos humanos. Esse 

discurso serviu como grande linha de inserção internacional e como denúncia às 

assimetrias da governança global, mas, quando colocado a serviço da PEDH, 

muitas vezes foi instrumento de poder e não genuinamente para viabilizar um 

projeto reformista. 

 A tabela abaixo sintetiza o estudo comparativo e aponta as semelhanças 

e diferenças de como a PEDH de Brasil e África foram mobilizadas 

diferentemente, principalmente pelos momentos-chave identificados na análise 

dos processos de democratização e sua relação com a política externa: 
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Quadro 7. 
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Fonte: O autor. 

A PEDH é estratégica para os projetos de protagonismo internacional, 

adaptando-se às narrativas de política externa e suas eventuais mudanças 

identificadas nos estudos de caso por process tracing. A PEDH de Brasil e África 

do Sul assumem características específicas pelas dinâmicas dos níveis 

doméstico, regional e internacional, e, por isso, ela é mobilizada para a projeção 

internacional de acordo com essas peculiaridades. No nível internacional, o 

Brasil é mais consistente na articulação da PEDH com uma crítica ao 

funcionamento do regime por uma ótica geopolítica do Sul, enquanto a África do 

Sul tem maiores problemas em justificar votos e escapar das críticas. No caso 

sul-africano, é marcante a latência conflitiva do discurso do Sul com a dinâmica 

liberal dos direitos humanos - o projeto de protagonismo sul-africano é 

organicamente vinculado à sua liderança regional e, por isso, quando as 

expectativas de liderança global contrapõem às lógicas de aliança pan-africanas, 

o dilema de potência regional fica exaltado. No caso brasileiro, a projeção 
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internacional menos engessada pela lógica regional diminui a latência do dilema 

da liderança regional, ao menos quando o objeto de estudo são os votos no 

regime internacional de direitos humanos. 

 Os casos confirmam a premissa geral da tese: a centralidade discursiva 

da PEDH para potências regionais do Sul Geopolítico, sem armas nucleares e 

em processo de democratização. A busca do protagonismo internacional, a 

variável dependente, gera uma série de dilemas para as potências regionais, 

como aponta a literatura especializada (MILANI; PINHEIRO; LIMA, 2017; NOLTE 

2010; NEL, 2010; DESTRADI, 2010; ACHARYA, 2011; FLEMES, 2010). A 

instrumentalização da política externa em suas mais diversas agendas para a 

projeção internacional é abrangente e decorre das características dos países e 

suas conjunturas doméstica, regional e internacional. No caso de potências 

regionais do Sul, com processo recente de democratização e sem armas 

nucleares, a agenda de direitos humanos ganha uma relevância estratégica para 

a busca do protagonismo. 

 Partimos de uma premissa da literatura sobre potências regionais, a 

variável independente, que vai almejar o protagonismo no sistema internacional, 

a variável dependente. Problematizamos o conceito de potências regionais 

associando-lhe processos recentes de democratização, a característica de não 

serem potências nucleares e que, finalmente, usam a retórica do Sul Geopolítico 

na sua narrativa de política externa, características estas que potencializam a 

interveniência da PEDH nessa relação causal.  Seguindo esse raciocínio, não foi 

objetivo explicar o protagonismo em si, mas como a PEDH influencia nessa 

busca por protagonismo (associado ao estatuto de potência regional). O esforço 

da tese foi construir uma grade analítica para identificar os mecanismos causais 

e comparar as características encontradas, a partir da PEDH. 

Partimos de um resultado para se problematizar as causas, ou seja, as 

“causas do efeito" (MAHONEY; GOERTZ, 2012, p.41). Trate-se, portanto, de um 

estudo que buscou identificar as causalidades históricas para demonstrar porque 

e como a PEDH é usada por países que reúnem essas características (potências 

regionais em processo de democratuização, não-nucleares e do Sul 

Geopolítico). A identificação dos "mecanismos causais" a partir dos processos 
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históricos não se esgota em probabilidades, mas na intensidade das variáveis e 

sua capacidade em provocar resultados. Nesse sentido, não adotamos uma 

linguagem de hipótese a ser testada em causalidade probabilística, mas a 

admissão de um pressuposto (a centralidade discursiva da PEDH na busca do 

protagonismo internacional), e o estudo da sua intensidade a partir dos estudos 

de caso e comparação. Esse é um estudo post-factum que foca nos mecanismos 

causais dos processos históricos. A análise dos resultados já parte de uma 

noção baseada em literatura, em conhecimento histórico e contribuíram para o 

desenvolvimento de um modelo analítico que, pensamos, poderia agora ser 

aplicado a outros casos.  

Os estudos de caso partem de um enigma inicial: por que a PEDH é 

estratégica na narrativa de política externa? Os momentos-chave dos processos 

históricos são colocados em uma grade comparativa em que a semelhanças e 

diferenças de como constroem a PEDH, a depender de vários fatores. A PEDH 

absorve as peculiaridades das narrativas de política externa, dos processos 

políticos, da natureza da transição política e dos engajamentos dos países em 

cada nível da política externa. Em países com essas características históricas e 

conjunturais, a bandeira dos direitos humanos é mobilizada pois tem espaço 

normativo e serve também como uma via de projeção de poder que compensa 

os efeitos da escassez relativa de capital material. Em suma, a PEDH cria 

oportunidades de protagonismo internacional para potências regionais em 

processos de democratização. Os casos descrevem quais são essas 

oportunidades e como elas se apresentam de modo similar/diverso nos dois 

países. 

O CNA e o PT (este não mais no poder) desenvolvem um projeto de 

protagonismo vinculado a uma agenda do Sul Geopolítico, pois são partidos com 

uma tradição histórica de esquerda, com forte apelo para bandeiras sociais, e 

com grande reconhecimento internacional como partidos de massa e fortemente 

capilarizados. Investem em uma agenda de política externa que busca uma 

projeção internacional dos países vinculada a essas características. A retórica 

do Sul Geopolítico se encaixa com esses perfis partidários.   
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Para essas potências regionais, por conta da democratização, por conta 

da abdicação de armas nucleares, e pela retórica do Sul Geopolítico, faz sentido 

(como mecanismo lógico) a priorização da agenda de direitos humanos como 

estratégia de projeção internacional. Será que existem outras razões que fazem 

a PEDH ser importante? Quais seriam elas? Esse mapeamento de outros casos, 

a exemplo de Turquia, Indonésia e, em certa medida, Irã, Venezuela e México, 

abre o leque da agenda de pesquisa sobre política externa e direitos humanos 

de outras potências regionais. Uma das tarefas dessa agenda futura de 

pesquisas também diz respeito ao debate sobre os próprios processos de 

democratização e como os contextos locais se apropriam da democracia e suas 

instituições. 

Porém, os processos que acontecem nesses países não são 

generalizáveis estatisticamente para outros casos. O interesse de pesquisa foi 

pelo mecanismo, e não para defender a ideia de que países com essas 

características vão sempre se comportar da mesma forma.  Até porque a política 

externa de direitos humanos apresenta tantos caminhos de formulação e 

expressões tão variadas que essa generalização dificilmente poderia ser 

verificada com precisão. Isso não impede, no entanto, que o modelo analítico e 

metodológico construído não possa ser útil em outros casos. Essa agenda de 

pesquisa sobre como outras potências regionais usam a PEDH é um grande 

desafio.  

A pesquisa conduzida apresenta ainda lacunas que podem ser exploradas 

por agendas de pesquisa diversas. Alguns pontos não foram mais explorados, 

seja por escassez de tempo, seja pelo alcance das perguntas de pesquisa. O 

estudo da dimensão regional careceu de maior aprofundamento de instituições 

relevantes, como no caso da UNASUL e do Mercosul na América do Sul e o 

SADC e o APRM na África, instituições que desenvolvem papéis relevantes em 

debates e políticas na matéria de direitos humanos. Delimitamos o estudo nos 

mecanismos do sistema regional de direitos humanos que possuem função 

precípua muito similar, inclusive com órgãos congêneres, como as comissões e 

cortes do sistema interamericano dentro da OEA e do sistema africano no âmbito 

da UA. 
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 Mais especificamente, o estudo sobre política externa e direitos humanos 

abre canais de diálogo com várias temáticas que podem ser exploradas 

futuramente na APE e RI. A interface entre concepções multiculturais de direitos 

humanos, em especial suas leituras diversificadas que bebem das fontes de 

várias tradições culturais, e a dinâmica geopolítica própria da política externa de 

direitos humanos é um campo de estudo profícuo. Pode-se problematizar como 

governos mobilizam narrativas de direitos humanos que dizem respeito a visões 

de mundo própria inspiradas por filosofias de culturas autóctones, como o Buen 

Vivir402, o Ubuntu ou a cultura maori. Como podem ser traduzidos em termos de 

política externa e contribuir para construir uma perspectiva cosmopolita (e menos 

eurocêntrica) dos direitos humanos, e, quiçá, para um regime internacional 

menos politizado e seletivo? Um vasto campo de pesquisa que remete, inclusive, 

a pesquisas etnográficas - as quais despertam particular interesse deste 

pesquisador e que o lembram também da sensação de ausência em parte desta 

tese. 

Ademais da dimensão conceitual e filosófica, o estudo do engajamento de 

atores locais nas dinâmicas de direitos humanos é outra limitação da tese. Esse 

é um estudo da área de Ciência Política e Relações Internacionais voltado para 

processos históricos internacionais, porém o pano de fundo dos processos locais 

permanentemente seduziu o autor no sentido de ocupar um espaço de maior 

destaque. Principalmente por fidelidade ao estudo das dinâmicas internacionais 

e suas macro-engrenagens, optamos por não abrir muitas janelas de pesquisa 

para essa dimensão local, que certamente é um campo que desperta interesse 

e pode resultar em projetos também com o uso da metodologia etnográfica, 

possivelmente no campo da antropologia política. 

A título de conclusão, é importante problematizar a conjuntura atual de 

Brasil e África do Sul. O atual cenário deflagrado de crise política, econômica e 

institucional nos dois países (em medidas diferentes) afeta a PEDH nas suas 

dimensões doméstica e externa. Os caminhos recentes, em especial no Brasil, 

desvirtuam, inclusive, os processos de democratização, impactando 

sobremaneira a projeção internacional de poder tanto na região, quanto 

                                                           
402 Ver: https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-
america-eduardo-gudynas. Acessado no dia 27/12/20017. 

https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas
https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/buen-vivir-philosophy-south-america-eduardo-gudynas
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mundialmente. A Corte Constitucional sul-africana condenou o presidente Jacob 

Zuma pelo uso indevido e não devolução dos recursos públicos em uma reforma 

em sua residência403. O Congresso da África do Sul debateu pela primeira vez, 

em 2016, uma moção do líder do partido de oposição Democratic Alliance (DA), 

Mmusi Maimane, para retirar Zuma do poder404. A moção foi negada por votação 

no Parlamento405, porém foi apenas o primeiro capítulo de uma crise que 

culminaria na renúncia do presidente. Em agosto de 2017, pela sexta vez o 

Parlamento votou a moção de não-confiança, mas pela primeira vez com voto 

secreto. O presidente escapou por uma margem muito pequena de votos406, 

revelando a crescente resistência a Zuma dentro de seu partido. Os protestos 

contra Zuma potencializaram o racha no CNA, principalmente pelas acusações 

de “captura do Estado” pelos negócios de Zuma com os irmãos Ajay, Atul e 

Rajesh Gupta, empresários indianos que operam mina de urânio na África do 

Sul. Os irmãos Gupta faziam negócios com todos os setores da administração 

pública e recebiam tratamento de chefes de Estado, chegando inclusive a serem 

acusados de oferecer posto de ministro de Estado na África do Sul como moeda 

de troca em negócios407.  

Com o aprofundamento da crise política, lideranças do partido passaram 

a pressionar Zuma para que este renunciasse, haja vista o desgaste do CNA 

com a opinião pública – o que poderia levar a uma derrota nas eleições 

presidenciais de 2019, fenômeno que seria inédito desde o fim do apartheid. A 

consolidação de Cyril Ramaphosa, vice-presidente, como líder do partido eleito 

em dezembro de 2017 definiu a nova posição partidária e o isolamento do 

presidente Zuma408. Em fevereiro de 2018, o Comitê Executivo Nacional do CNA 

                                                           
403 Em decisão unânime, a Corte declarou que Zuma falhou em "sustentar, defender e respeitar" a 

Constituição ao ignorar a orientação para que reembolsasse o Estado por obras privadas em seu sítio. 
404A Constituição da África do Sul não teve previsão de impeachment, mas o capítulo 5 prevê tanto a 

remoção (seção 89) como a moção de não confiança (seção 102). 
405Motion to remove Zuma fails. 2016. News24. Disponível em: 

http://www.news24.com/SouthAfrica/News/motion-to-remove-zuma-fails-20160405. Acesso em 

23.jan.2018. 
406 Jacob Zuma narrowly survives no-confidence vote in South African parliament. 2017. The Guardian. 

Disponível em:  https://www.theguardian.com/world/2017/aug/08/jacob-zuma-survives-no-confidence-

vote-south-african-president. Acessado em 23.dez.2017. 
407 The Guptas and their links to South Africa's Jacob Zuma. 2018. BBC. Disponível em: 

http://www.bbc.com/news/world-africa-22513410. Acesso no dia 23/03/2018. 
408 Cyril Ramaphosa chosen to lead South Africa's ruling ANC party. 2017. The Guardian. Fonte: 

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/cyril-ramaphosa-chosen-to-lead-south-africas-ruling-

anc-party. Acesso em 22.mar.2018. 

http://www.news24.com/SouthAfrica/News/motion-to-remove-zuma-fails-20160405
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/08/jacob-zuma-survives-no-confidence-vote-south-african-president
https://www.theguardian.com/world/2017/aug/08/jacob-zuma-survives-no-confidence-vote-south-african-president
http://www.bbc.com/news/world-africa-22513410
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/cyril-ramaphosa-chosen-to-lead-south-africas-ruling-anc-party
https://www.theguardian.com/world/2017/dec/18/cyril-ramaphosa-chosen-to-lead-south-africas-ruling-anc-party
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decidiu que o partido apresentaria uma moção parlamentar para remover Zuma 

e deu um ultimato para a renúncia do presidente, que, mesmo contrariado, 

anunciou no dia 14 de fevereiro sua renúncia antes do partido agir no 

Parlamento. Cyril Ramaphosa foi o único que se apresentou como candidato e 

foi eleito novo presidente da África do Sul pelo parlamento no dia seguinte à 

renúncia de Jacob Zuma409. A crise institucional sul-africana, no entanto, não é 

tão aguda como no caso brasileiro, que merece mais destaque. 

Após o “golpe branco” que destituiu a presidente Dilma Roussef em 

2016410, o governo Temer apresentou um plano de ação de política externa que 

desconstrói os elementos basilares da política externa dos governos de Lula da 

Silva e Dilma Roussef411. A política externa do governo Temer, apresentada pelo 

então ministro José Serra em discurso no dia 18 de maio de 2016, deu ênfase a 

aspectos comerciais, não mencionou o termo América do Sul e não especificou 

o perfil de atuação do Brasil no campo dos direitos humanos. O CBPEDH 

manifestou sua preocupação em carta pública412. Ademais, chamou a atenção a 

contestação de vários países sobre a legitimidade da deposição de Dilma 

Roussef413, e o tom hostil adotado pela diplomacia brasileira em resposta aos 

questionamentos dos vizinhos latino-americanos, inclusive em notas 

diplomáticas. O caso mais marcante foi o de El Salvador, que convocou o seu 

embaixador em Brasília por questionar a legitimidade do governo Temer. A nota 

do Itamaraty, surpreende por uma linguagem agressiva em tom de ameaça, algo 

                                                           
409 Ramaphosa succeeds Zuma as South African presidente. 2018. The Guardian. Fonte: 
https://guardian.ng/news/south-african-lawmakers-choose-cyril-ramaphosa-to-succeed-zuma/. 
Acesso em 23.mar.2018. 
410 Não cabe aqui a discussão dos diversos elementos que corroboram a tese do golpe, nem 
entrar na natureza controversa de suas motivações. Lembra-se apenas a dimensão política e 
econômica, principalmente o apoio aberto dos meios de comunicação (Globo, Folha, Estado) 
ao impeachment, do empresariado e, em especial, da FIESP, ou, ainda, a dimensão técnica, 
pois a perícia nos documentos do processo de impeachment rechaçou a responsabilidade da 
presidente Dilma nas chamadas “pedaladas fiscais”. Sobre o golpe de 2016 no Brasil, ver: 
SANTOS (2017), SOUZA, J. (2016); PRONER (2016); JINKINGS et al (2016). 
411Ver discurso inaugural de Serra em: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-
entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-
jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-
relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016. Acessado no dia 27/12/2017. 
412http://dhpoliticaexterna.org.br/?p=567. Acesado no dia 27/12/2017. 
413O ato de protesto das delegações do Equador, Costa Rica, Bolívia, Venezuela, Cuba, 
Nicarágua que se negaram a ouvir o discurso de Michel Temer na abertura da Assembleia 
Geral da ONU dia 20 de setembro de 2016, e outros episódios em organismos internacionais, 
como a retirada de diplomatas em ato de protesto contra o Brasil no âmbito do Conselho de 
Direitos Humanos da ONU em Genebra no dia 24 de outubro de 2016, simbolizam esse 
movimento diplomático. 

https://guardian.ng/news/south-african-lawmakers-choose-cyril-ramaphosa-to-succeed-zuma/
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/discursos-artigos-e-entrevistas-categoria/ministro-das-relacoes-exteriores-discursos/14038-discurso-do-ministro-jose-serra-por-ocasiao-da-cerimonia-de-transmissao-do-cargo-de-ministro-de-estado-das-relacoes-exteriores-brasilia-18-de-maio-de-2016
http://dhpoliticaexterna.org.br/?p=567
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incomum na diplomacia brasileira, como demonstra o fragmento reproduzido 

abaixo:  

Causam especial estranheza tantos equívocos, uma vez que El 
Salvador mantém intensas relações econômicas com o Brasil e é o 
maior beneficiário de cooperação técnica brasileira em toda a América 
Central.Por isso tudo o governo brasileiro espera que o governo de El 
Salvador reconsidere sua posição414. 

 
 No âmbito multilateral, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

solicitou ao governo esclarecimentos sobre o processo de impeachment, e Serra 

afirmou em tom pouco usual na diplomacia se tratar de uma indagação "besta" 

e "malfeita"415. A ostensiva diplomacia contra a tese do golpe chegou a ameaçar 

o bom relacionamento que o Brasil construiu com vizinhos e a credibilidade em 

organismos multilaterais. A tendência foi continuada com a troca de comando do 

Itamaraty, quando assumiu o posto de ministro de Estado o senador do PSDB, 

Aloysio Nunes. 

 A mudança de postura anunciada no discurso chama a atenção. Acena 

para o pragmatismo e a liberalização comercial e ataca a "partidarização" da 

política externa pelos governos do PT, enfatizando o caráter patriótico do 

governo em defesa dos "reais interesses nacionais". Tais afirmações são tão 

politizadas quanto as narrativas da política externa ativa e altiva dos anos 

anteriores. Elas se autoproclamam definidoras dos interesses nacionais e 

ignoram a definição constitucional das competências privativas do presidente da 

República, que incluem as relações exteriores. Tais visões de uma política 

externa que responda aos “reais interesses nacionais” choca-se, sobretudo, com 

o pressuposto que adotamos da política externa como uma política pública, isto 

é, sujeita às disputas ideológicas e políticas entre diversos atores 

governamentais e não-governamentais. 

 Nas temáticas de direitos humanos, é evidente o descompasso com as 

políticas públicas dos governos anteriores. O congelamento de gastos sociais 

após a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 55, que foi 

                                                           
414http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14032-declaracoes-do-governo-de-el-
salvador-sobre-a-situacao-interna-no-brasil. Acessado no dia 27/12/2017. 
415 Veja matéria em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1805909-para-serra-
manifestacao-da-oea-sobre-impeachment-e-besta-e-malfeita.shtml. Acessado no dia 
27/12/2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14032-declaracoes-do-governo-de-el-salvador-sobre-a-situacao-interna-no-brasil
http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/14032-declaracoes-do-governo-de-el-salvador-sobre-a-situacao-interna-no-brasil
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1805909-para-serra-manifestacao-da-oea-sobre-impeachment-e-besta-e-malfeita.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/08/1805909-para-serra-manifestacao-da-oea-sobre-impeachment-e-besta-e-malfeita.shtml
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aprovada como a Emenda Constitucional 95416 e criticada por organismos 

internacionais, como a CEPAL417 e a ONU. O relator especial da ONU para 

extrema pobreza e direitos humanos, Philp Alson, afirmou que a PEC 55 viola os 

direitos humanos no Brasil e coloca o país em uma “categoria única em matéria 

de retrocesso social”418. Por conta das políticas de austeridade, o Brasil votou 

contra uma resolução do CDH em abril de 2017419,  que renovou o mandato da 

organização de monitorar os impactos das políticas fiscais de cada país sobre 

os direitos humanos de seus cidadãos. Nos anos 2008, 2011 e 2014, o país 

votou favoravelmente420, conforme tradição brasileira de aderir às resoluções 

temáticas do CDH, como estudado nesta tese. 

Em outro caso importante, a Portaria 1.129 do Ministério do Trabalho, que 

flexibilizou a definição de trabalho escravo, foi prontamente condenada por 

organizações da sociedade civil e por organizações internacionais. A 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) considerou que a medida poderia 

“interromper a trajetória de sucesso do Brasil no combate ao trabalho 

escravo”421. No quadro de crise institucional e disputa entre poderes para muito 

além da noção constitucional de separação entre os poderes, o STF suspendeu 

a portaria422. 

 Outro episódio que merece nota ocorreu em maio de 2017, quando a 

CIDH e o ACNUDH publicaram nota423 contra o uso excessivo da força por parte 

da Polícia Militar para reprimir protestos urbanos e em conflitos de terras. As 

                                                           
416http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=540698. Acessado no dia 
27/12/2017. 
417 Ver: https://nacoesunidas.org/cepal-ve-com-preocupacao-congelamento-do-gasto-publico-
brasileiro/. Acessado no dia 27/12/2017. 
418 Ver nota em: 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21006. Acessado no 
dia 27/12/2017. 
419A resolução foi aprovada por 31 votos a favor e 16 contra. Ver texto da resolução no site: 
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/34/3. Acessado no dia 
27/12/2017. 
420 Ver: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1869055-por-austeridade-brasil-vota-
contra-resolucao-de-direitos-humanos-na-onu.shtml. Acessado no dia 27/12/2017. 
421http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/10/19/oit-diz-que-portaria-sobre-trabalho-escravo-
podera-provocar-retrocessos-lamentaveis/. Acessado no dia 27/12/2017. 
422 Ver: https://g1.globo.com/politica/noticia/rosa-weber-suspende-em-liminar-portaria-sobre-
trabalho-escravo.ghtml. Acessado no dia 27/12/2017. 
423Ver: https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/069.asp. Acessado no dia 27/12/2017. 

http://legis.senado.leg.br/legislacao/DetalhaSigen.action?id=540698
https://nacoesunidas.org/cepal-ve-com-preocupacao-congelamento-do-gasto-publico-brasileiro/
https://nacoesunidas.org/cepal-ve-com-preocupacao-congelamento-do-gasto-publico-brasileiro/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21006
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/34/3
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1869055-por-austeridade-brasil-vota-contra-resolucao-de-direitos-humanos-na-onu.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2017/03/1869055-por-austeridade-brasil-vota-contra-resolucao-de-direitos-humanos-na-onu.shtml
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/10/19/oit-diz-que-portaria-sobre-trabalho-escravo-podera-provocar-retrocessos-lamentaveis/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/10/19/oit-diz-que-portaria-sobre-trabalho-escravo-podera-provocar-retrocessos-lamentaveis/
https://g1.globo.com/politica/noticia/rosa-weber-suspende-em-liminar-portaria-sobre-trabalho-escravo.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/rosa-weber-suspende-em-liminar-portaria-sobre-trabalho-escravo.ghtml
https://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2017/069.asp
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críticas foram mais uma vez respondidas com uma linguagem agressiva pelo 

Itamaraty. A nota afirma que:  

O governo brasileiro repudia, nos mais fortes termos, o teor 
desinformado e tendencioso do comunicado conjunto de imprensa 
emitido hoje pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para os 
Direitos Humanos (ACNUDH) e pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos (CIDH)424. 

 

Dessa vez, a contra-reação veio de dentro da corporação diplomática, 

com uma nota de diplomatas contra a violência policial e demonstrando 

preocupação com a resposta oficial da chancelaria brasileira à CIDH e ao 

ACNUDH425. A adesão chegou ao número de 180 diplomatas e repercutiu na 

imprensa internacional426. O Comitê Brasileiro de Direitos Humanos e Política 

Externa e mais 54 organizações também reagiram e, juntos, consideraram 

"gravíssima e destemperada" a nota do governo brasileiro427. 

Esses atos comprometem a PEDH e, em uma perspectiva mais ampla, se 

associam com uma agenda de privatização da política externa que passa a 

atender exclusivamente as demandas do mercado. Essa correlação é flagrante 

com o decreto que abriu caminho para facilitar a mineração privada da Reserva 

Nacional de Cobre e Associados (RENCA). O presidente Temer, depois de muita 

pressão social e grande repercussão negativa no mundo, revogou a medida428. 

A reforma trabalhista, o fim da obrigatoriedade de participação da Petrobrás na 

exploração do pré-sal, e o programa de refinanciamento de débitos tributários 

das empresas são outros atos da gestão que confirmam a prioridade 

mercadológica. O pedido de adesão à Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) é o gesto simbólico que amarra as 

                                                           
424 Fonte: http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/16345-nota-a-imprensa-cidh. 
Acessado no dia 27/12/2017. 
425Ver: http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40110901. Acessado no dia 27/12/2017. 
426 Ver: 
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/47283/imprensa+internacional+repercute+carta+d
e+diplomatas+contra+truculencia+de+temer.shtml. Acessado no dia 27/12/2017. 
427 Ver: http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Nota%20repu%CC%81dio%20-
%20Cri%CC%81tica%20a%CC%80%20reac%CC%A7a%CC%83o%20MRE_ComunicadoConj
untoCIDHeACNUDH_31mai2017.pdf. Acessado no dia 27/12/2017. 
428 Ver: https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/25/politica/1506372008_097256.html. Acessado 
no dia 27/12/2017. 

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/16345-nota-a-imprensa-cidh
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40110901
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/47283/imprensa+internacional+repercute+carta+de+diplomatas+contra+truculencia+de+temer.shtml
http://operamundi.uol.com.br/conteudo/geral/47283/imprensa+internacional+repercute+carta+de+diplomatas+contra+truculencia+de+temer.shtml
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Nota%20repu%CC%81dio%20-%20Cri%CC%81tica%20a%CC%80%20reac%CC%A7a%CC%83o%20MRE_ComunicadoConjuntoCIDHeACNUDH_31mai2017.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Nota%20repu%CC%81dio%20-%20Cri%CC%81tica%20a%CC%80%20reac%CC%A7a%CC%83o%20MRE_ComunicadoConjuntoCIDHeACNUDH_31mai2017.pdf
http://www.conectas.org/arquivos/editor/files/Nota%20repu%CC%81dio%20-%20Cri%CC%81tica%20a%CC%80%20reac%CC%A7a%CC%83o%20MRE_ComunicadoConjuntoCIDHeACNUDH_31mai2017.pdf
https://brasil.elpais.com/brasil/2017/09/25/politica/1506372008_097256.html
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medidas ao eixo internacional da agenda neoliberal radicalizada pelo governo 

Temer. E denota, ao mesmo tempo, o abandono da retórica do Sul Geopolítico. 

 O retraimento do Brasil no cenário internacional é permeado de 

simbologias em eventos diplomáticos ou importantes ausências de estadistas 

que visitam a região, mas não passam mais pelo Brasil, como Angela Merkel, ou 

Mike Pence, vice-presidente dos EUA que visitou Argentina, Chile, Colômbia e 

Panamá em 2017. O papel do Brasil como potência regional e a busca do 

protagonismo internacional foram profundamente atingidos pela mudança radical 

de rumo. A ausência do Brasil no processo de pacificação da Colômbia e a 

escalada das tensões com a Venezuela confirmaram a incapacidade do diálogo 

diplomático do atual governo e significativa redução de capital político do Brasil 

na região. O isolamento internacional429 e a ausência de um objetivo político de 

graduação são sintomáticos. Sem a pretensão de graduação desaparecem, por 

conseguinte, os dilemas de graduação. 

As conjunturas de crise flertam com a possibilidade da falência de projetos 

de democracias sociais de massa que eram projetadas como potências 

emergentes do século XXI. Sintomática, por exemplo, é a proposta do mercado 

financeiro de substituição do acrônimo BRICS pelos TICKs430 (Taiwan, Índia, 

China e Coreia do Sul), determinada pela maior relevância de serviços e 

tecnologias em detrimento das commodities, em declínio. Sem entrar no mérito 

do imediatismo mercadológico e sem confundir os interesses do mercado 

financeiro com a construção das agendas geopolíticas pelos próprios Estados-

membros do grupo BRICS, é importante entender o impacto deste cenário de 

crise político-institucional e retrocesso em matéria de direitos no plano doméstico 

para as trajetórias internacionais de Brasil e África do Sul nas respectivas regiões 

e no mundo. Se a crise terá produzido impactos de longo prazo na PEDH de 

ambos os países e se as trajetórias nacionais terão apresentado distinções ou 

semelhanças, a agenda de pesquisa sobre o tema deverá seguir em aberto, 

                                                           
429 Ver: https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/brasil-um-paria-das-relacoes-
internacionais. Acessado no dia 27/12/2017. 
430http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b1756028-c355-11e5-808f-
8231cd71622e.html#axzz43HFoX3GS. Acessado no dia 27/12/2017.  

https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/brasil-um-paria-das-relacoes-internacionais
https://www.cartacapital.com.br/blogs/blog-do-grri/brasil-um-paria-das-relacoes-internacionais
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b1756028-c355-11e5-808f-8231cd71622e.html#axzz43HFoX3GS
http://www.ft.com/intl/cms/s/2/b1756028-c355-11e5-808f-8231cd71622e.html#axzz43HFoX3GS
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confirmando a própria natureza dos processos de democratização, nunca uma 

história com fim e sempre um caminho em construção. 

 Em nossa perspectiva, o quadro atual de crise política e econômica no 

Brasil e na África do Sul reforça o entendimento da causalidade não 

probabilística apontada na tese, de que o andamento do processo de 

democratização define o perfil da inserção internacional. Os importantes 

retrocessos pelos quais passam os países demonstram processos de 

democratização instáveis e que podem retroceder e perder o compasso. Como 

uma das variáveis intervenientes nessa dinâmica, a PEDH pode perder também 

a sua capacidade instrumental de projetar os países internacionalmente. O 

"retraimento internacional" é sintoma do retrocesso dos processos incompletos 

de democratização, e os meios da projeção internacional são impactados. 

Potências regionais não-nucleares do Sul Geopolítico em processos de 

democratização usam a PEDH como elemento estratégico na busca por 

protagonismo internacional, principalmente como capital simbólico. Esse capital 

se expressa no perfil diplomático de países que se engajam ativamente em 

mecanismos multilaterais e optam pela resolução pacífica das controvérsias 

internacionais. Porém, as categorias trabalhadas de potência regional e a 

narrativa do Sul Geopolítico são desafiadas pelas crises, de forma distinta em 

cada caso, e comprometem a instrumentalização da PEDH como meio de alçar 

Brasil e África do Sul a voos mais altos na arena internacional. 

 Apesar das particularidades, a crise não é, porém, exclusividade de Brasil 

e África do Sul. O cenário global de crise das democracias representativas e 

seus evidentes sinais de esgotamento em escala sistêmica servem para a 

indagação sobre os significados das premissas democráticas e a funcionalidade 

das práticas de boa governança para o capitalismo contemporâneo e, 

concomitantemente, para as formas de socialização dos Estados das relações 

internacionais. Os efeitps sociais do capitalismo neoliberal, em especial a 

concentração da riqueza global na mão de poucos431, atingiram patamares sem 

                                                           
431 O estudo liderado pelo economista Thomas Pikety, publicado em dezembro de 2017, traz 
dados impressionantes sobre a concentração de renda global. Ver em: http://wid.world/. 
Acessado no dia 27/12/2017. 

http://wid.world/
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precedentes 432, desencadeando uma série de movimentos contestatórios das 

mais distintas naturezas e em todas as partes do mundo, alguns com base em 

direitos e outros fundamentalistas que associam a bandeira dos direitos 

humanos ao sistema liberal tout court. A crise de representatividade é 

aprofundada com o "encastelamento" da classe política e desperta a 

desconfiança dos eleitorados diante de variados tipos de fisiologismos e o 

aumento da importância política das tecnocracias judiciais. O fenômeno dos 

outsiders e crescimento do ultranacionalismo, em grande parte vinculado a 

bandeiras xenofóbicas e discursos de ódio, mas também a um nacionalismo 

econômico cada vez vocal, por exemplo, nas políticas e nos discursos adotados 

por Washington, são sintomas da profundidade da crise das instituições 

democráticas contemporâneas433. Estaríamos diante de um novo ciclo histórico 

global de derrocada da democracia? Teria a democracia perdido sua 

funcionalidade no capitalismo contemporâneo? Como esse ciclo atinge os 

processos de democratização de países do Sul? Que efeitos produzem em suas 

respectivas PEDH?  Em que medida esses processos são descaracterizados e 

esvaziados devido à crise que atinge abruptamente o nível doméstico? Estas 

são algumas das muitas perguntas prementes que conectam esta tese e seus 

resultados ao quadro global da crise contemporânea. 

  

 

  

                                                           
432 Ver: http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn. 
Acessado no dia 27/12/2017. 
433 Ver: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.655.2646&rep=rep1&type=pdf. 
Acessado no dia 27/12/2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160118_riqueza_estudo_oxfam_fn
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.655.2646&rep=rep1&type=pdf
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ANEXO. ENTREVISTAS 

 

Quadro 8. Entrevistas realizadas na África do Sul 

Data Entrevistado 

05/02/2015 1. Jo-AnsieVanWyk - University of South Africa - UNISA 

09/02/2015 2. SuzanneGraham - University of Johannesburg 

11/02/2015 3. LesleyMasters - University of Johannesburg 

17/02/2015 4. KarenSmith - University of Cape Town 

23/02/2015 5. Janis Van der Westhuizen - University of Stellenbosch 

24/02/2015 6. Jasmina Brankovic - Centre for the Study of Violence and 
Reconciliation 

02/03/2015 7. Siphamandla Zondi - Institute for Global Dialogue 

09/03/2015 8. Andre Van de Venter - Director General of the Policy and 
Research Analysis Unit (PRAU)  - DIRCO 

12/03/2015 9. Bongani Masuku - COSATU International Spokesperson 

18/03/2015 10. Sipho Mantula - University of South Africa (UNISA) 

19/03/2015 11. Peter Vale - University of Johannesburg 

24/03/2015 12. Magnus Killander and Josua Loots   
Centre for Human Rights - University of Pretoria 

14/04/2015 13. Alfredo Tjiurimo Hengari   
South African Institute of International Affairs (SAIIA)  

11/05/2015 14. Mandeep Tiwana - CIVICUS Alliance 

20/05/2015 15. Anthony Van Niewkerk - University of the Witwatersrand 

22/05/2015 16. Luvuyo Ndemeni 
Director for Human Rights - DIRCO 

08/06/2015 17.  Frank Chikane 
Director-General | Office of the President (1999 - 2010)  
ANC's National Executive Committee (1997-2008) 
Director General | Office of the Deputy President (1994 - 1999) 
 

 

General-Secretary  | South African Council of Churches (1987 - 
1994) 

10/06/2015 18. Francis Kornegay - University of South Africa - UNISA 

12/06/2015 19. Geon Geldenhuys - University of Johannesburg 

18/06/2015 20. Chris Landsberg - University of Johannesburg 
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Quadro 9. Entrevistas realizadas no Brasil 

Data Entrevistado 

12/7/2016 1. Laura Waisbich 
Conectas Direitos Humanos  

10/02/2017 2. Pedro Saldanha 
Chefe da Divisão de Direitos Humanos - MRE 

9/3/2017 3. Monica Hirst 
Universidade Nacional de Quilmes 

30/03/2017 4. Celso Amorim 
Ministro das Relações Exteriores (2003-2010) 

14/06/2017 5. Bruno Boti Bernardi 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) 

23/06/2017 6. Gilberto Vergne Saboia 
Embaixador  

  

Quadro 10. Guia semi-estruturado de entrevistas434 na África do Sul 

Semi-structured interviews - South Africa  

Dimension 1 # The conceptual dimension of foreign policy and human 

rights 

One of the great tensions that the State faces in world politics its the conflictive 

relationship between sovereignty and human rights. Considering this, how the 

State can defend its strategic interests and at the same time be consistent in 

its foreign policy on human rights? Do you believe the democratization of 

foreign policy and broader political participation can mitigate these tensions?  

How do you think that reformist regional powers must act when their national 

interests are confronted by human rights issues? 

Dimension 2 # The foreign policy of South Africa in the field of human 

rights analyzed from its participation in the international human rights 

regime 

How the post-apartheid South Africa's foreign policy is facing the tensions 

between strategic national interests and human rights? How do you see the 

                                                           
434 O modelo semi-estruturado permite adaptações das questões de acordo com o perfil do 
entrevistado e também não restringe às perguntas ao guia, de forma que outras questões 
podem ser elaboradas a depender do rumo da conversa. 
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participation of South Africa in the main multilateral organisms of the 

international human rights regime, specifically the Security Council and the 

Human Rights Council? The participation of South Africa in these organisms is 

consistent with the role that the country aims in the world? In some votes, like 

in the resolution 1973 of the UNSC regarding the Libyan crisis (when South 

Africa had voted for the resolution calling for “all necessary measures” to be 

taken to protect Libyan civilians under threat, including the imposition of a no-

fly zone,) South Africa was criticized for not adopting votes consistent with its 

foreign policy speech in the defense of human rights. Do you agree with these 

criticisms? The votes of the country in the international human rights regime 

and its multiple agencies are sufficient for the analysis of foreign policy in the 

field of human rights? 

Dimension 3 # The foreign policy in the field of human rights analyzed 

from the South-South coalitions 

How the South Africa cooperation agenda with other countries of the 

Geopolitical South, especially the BRICS, affect the human rights agenda 

defended by the country in the international system? How reformist countries 

can act in the international human rights regime without politicizing the issues 

under debate? Do you believe the South try to reshape the international human 

rights regime and even the liberal definition that prevails in human rights? 

Dimension 4 # The regional dimension of the South African foreign policy 

on human rights 

Can you can identify tensions between the regional interests of South Africa 

and the human rights issues that have greater relevance for the southern 

Africa? The South African sanctions against Nigeria in regarding to violation of 

Human Rights in 1995 was a turning point in the South African foreign policy in 

the field of human rights? Does the regional dimension is sidelining an more 

active role against human rights violations in African countries?  What are the 

perceptions of other countries in the region in relation to the positioning of 

South Africa on human rights issues in the region? The role of South Africa in 

regional organizations regarding human rights issues is consistent with the 

discourse of the country? How do you evaluate the broad participation of South 

Africa in UN and AU peacekeeping missions in view of the expectations 

generated on the international role of South Africa regarding human rights 

issues? Do you think DIRCO is being ineffective in linking the peace diplomacy 

to legitimize South African international role? 

Dimension 5 # The domestic aspects of the human rights foreign policy 

What is the place of non-governmental in South Africa's foreign policy in the 

field of human rights? The mechanisms of political participation are effective? 

How do you analyze the work of the Committee on International Portfolio and 
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Cooperation (PCIRCO) in the Parlament? What is your opinion about the 

establishment of the South African Council on International Relations 

(SACOIR) as a domestic advisory council to further DIRCO's objective of 

capacitating domestic participation? Is it working? Do you identify tensions 

between public and private interests in the implementation of the human rights 

agenda, particularly in the African region? In general, social movements and 

NGOs operate independently or are co-opted by the ruling party? 

 

Quadro 11. Guia semi-estruturado de entrevistas no Brasil 

Entrevista semi-estruturada (Brasil)  

Dimensão 1 # a dimensão conceitual de política externa e direitos 

humanos 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos Estados na política 

internacional é a relação entre soberania e direitos humanos. Como você 

acredita ser possível para o Estado defender seus interesses estratégicos e, 

ao mesmo tempo, ser consistente em sua política externa de direitos 

humanos? Você acredita que a democratização da política externa e a 

ampliação da participação política pode mitigar essas tensões? Existe um 

dilema entre essas normas? 

Dimensão 2 # A política externa brasileira de direitos humanos no nível 

sistêmico 

Como você qualifica a política externa brasileira quando tem seus interesses 

nacionais confrontados por questões de direitos humanos? Qual a sua opinião 

sobre esse padrão de voto e justificativas do Brasil nas resoluções do 

Conselho de Direitos Humanos? Essa é uma postura reformista coerente com 

o discurso do Sul Geopolítico? Você considera que votos de um país são 

suficientes para uma análise da política externa de direitos humanos? Como 

você analisa a participação do Brasil em operações de paz? Qual a relação 

entre essa participação e a busca do protagonismo internacional? 

Dimensão 3 # A política externa no campo dos direitos humanos 

analisada a partir da perspectiva do Sul Geopolítico 

A retórica do Sul Geopolítico apresenta várias críticas à politização e 

seletividade do regime internacional de direitos humanos. Você concorda com 

essas críticas? Elas justificam os votos desses países? Você acredita que 

países do Sul Geopolítico, quando confrontados pelas disputas políticas do 

sistema internacional, colocam a defesa dos direitos humanos em um segundo 

plano? Os países do Sul tentam reformar o regime internacional de direitos 
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humanos e sua concepção predominantemente liberal ou apenas construir 

uma nova hegemonia? 

Dimensão 4 # A dimensão regional da política externa brasileira de 

direitos humanos 

Você identifica tensões entre os interesses estratégicos do Brasil na América 

do Sul e questões de direitos humanos? Quais? Você acredita que a política 

externa de direitos humanos influencia o reconhecimento do Brasil como 

potência regional pelos seus vizinhos sul-americanos. Como? Como você 

avalia a participação do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos? 

Dimensão 5 # Os aspectos domésticos da política externa brasileira de 

direitos humanos 

Qual é o lugar do não-governamental na formulação da política externa 

brasileira no campo dos direitos humanos? Os mecanismos de participação, 

como o Comitê Brasileiro de Política Externa e Direitos Humanos (CBPEDH) 

são efetivos? Quais são os as dificuldades para a publicação do Livro Branco 

da política externa brasileira e a criação do Conselho Nacional de Política 

Externa Brasileira (CONPEB)? 


