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Sobre o Órbita
O Observatório de Relações Internacionais foi fundado por docentes do 
Bacharelado em Relações Internacionais da Unilab Malês. Possui três 
linhas de pesquisa e conta hoje com 20 membros entre docentes e 
discentes. Seu objetivo é fomentar um espaço de apoio e incentivo à 
pesquisa em Relações Internacionais no campus.

A boa filha a casa torna. Na reunião mensal do Órbita, contamos com a ilustre 
presença de Naentrem Sanca, egressa da primeira turma de Relações 
Internacionais da Unilab. Trazendo orgulho a sua alma mater, Naentrem 
expôs seu artigo recém aprovado que versa sobre importante tema dos 
estudos de gênero nas relações internacionais africanas: as mulheres 
guineenses e a diplomacia. Nessa edição, detalhamos a volta da estudante ao 
grupo e sua trajetória acadêmica mais recente.

***

Ainda como parte dessa Orbiletter, trazemos o olhar de Ussumane Embaló 
sobre o contencioso entre Guiana e Venezuela; e os questionamentos críticos 
de Mamadú Cissé ao novo pacto migratório da União Europeia. Avançamos 
ainda a interdisciplinaridade com mais uma publicação do grupo em uma 
revista acadêmica internacional. Finalmente, a nova membro do Órbita, Profª 
Isabella Lamas, suscita novos pontos de debates sobre os crimes ambientais 
perpetrados no Brasil e suas implicações para o acordo entre Mercosul e 
União Europeia. Boa leitura e estejam em Órbita.
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Naentrem e a diplomacia

Guiana, Venezuela e petróleo

Destruição ambiental
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Informes do Órbita

Egressa da Unilab retorna ao Órbita 
com artigo no prelo
No dia 5 de outubro, o Órbita se reuniu com uma presença 
ilustre: a egressa da primeira turma do Bacharelado em 
Relações Internacionais da Unilab-Malês, Naentrem Sanca. 
Formada em 2019, a estudante seguiu novos rumos e agora 
cursa mestrado em Relações Internacionais na Universidade 
Federal da Bahia. Durante seu Trabalho de Conclusão de Curso, 
Naentrem debruçou-se sobre a presença e as experiências 
femininas na diplomacia de seu país de origem, Guiné-Bissau.

A convite de seu ex-orientador, Prof. Enzo Lenine, Naentrem 
participou da reunião na condição de expositora de seu artigo 
recém aceito para publicação na revista Conjuntura Internacional 
(Qualis B2 em Ciência Política e Relações Internacionais), co-
autorado com o referido docente. O texto em tela sintetiza os 
achados de sua pesquisa de TCC, que revelam as vivências das 
poucas diplomatas mulheres em Guiné-Bissau.

Ao longo do encontro, as  pesquisadoras e os pesquisadores 
discutiram as implicações do trabalho de Naentrem tanto para a 
literatura sobre Gênero e Diplomacia, como para a construção 
teórica e metodológica desse campo. Ainda que recentemente 
algumas obras venham resgatando a temática sob novos 
olhares, a carência de estudos de caso e a necessidade de se 
estabelecerem comparações entre as experiências de mulheres 
diplomatas ainda marcam essa agenda de pesquisa.

Naentrem hoje segue estudando as diplomatas mulheres em 
Guiné-Bissau, porém oferecendo um olhar comparativo com a 
realidade de um país que esteve lado-a-lado na luta de 
descolonização, qual seja, Cabo Verde. Com essa pesquisa, 
Naentrem pretende não só contribuir com a visibilização da 
temática no contexto africano, como também o aprofundamento 
da agenda por meio de um estudo comparativo.

A presença de Naentrem foi profundamente enriquecedora para 
as e os estudantes presentes, demonstrando que as pesquisas 
realizadas durante a graduação têm potencial para circularem 
em revistas de ponta na disciplina. Estejam em Órbita!

Perfil
Mestranda no Programa de Pós-Graduação 
em Relações Internacionais da Universidade 
F e d e r a l d a B a h i a . G r a d u a d a e m 
Humanidades e Relações Internacionais pela 
Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab-Malês). 
Pesquisa feminismo africano, gênero e 
diplomacia, e feminismo nas Relações 
Internacionais. Coordenadora de Mulheres 
Africanas, certificação de FBB500.
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Conjuntura Internacional

Guiana e Venezuela d isputam 
território rico em recursos naturais
A República Cooperativa da Guiana, situada ao norte da  América do Sul e fazendo fronteira com o  Brasil,  ao Sul, 
e Suriname,  ao leste, tem enfrentado tensões crescentes na região da fronteira oeste, com a vizinha Venezuela. Ex-
colônia holandesa e britânica, a Guiana teve sua independência oficializada em 1970, tornando-se a única nação sul-
americana em que o inglês é o idioma oficial. Sua língua franca é um crioulo baseado no inglês e, por suas características 
históricas, culturais e econômicas, o país é usualmente compreendido como parte do Caribe anglófono e não da América 
Latina.  

Em março deste ano, depois de uma contestada eleição, Mohamed Ali Irfaan tornou-se o primeiro muçulmano a presidir 
um país sul-americano, a Guiana. Ele governará uma economia nacional que registra a maior taxa de crescimento do 
mundo, 86% segundo o FMI. Este acelerado ritmo de crescimento, 14 vezes maior que o da China, ocorre devido aos 
rendimento advindos de uma região rica em minérios, chamada Esséquibo, cujo território marítimo também apresenta 
plataformas off shore de exploração de petróleo. Com cerca de 160.000 kmƱ, uma área do tamanho do estado do Acre e 
quase dois terços de todo o território da Guiana, Esséquibo conta com recursos auríferos, hídricos, florestais, além de 
urânio e bauxita, mas constitui uma zona contestada pela vizinha Venezuela, que reivindica partes da região desde o 
início do século XIX, quando a Grã-Bretanha tomou posse dos antigos territórios holandeses da atual Guiana.

Apesar da disputa sem solução, e com o caso tramitando há mais de cinquenta anos na Corte Internacional da Justiça de 
Haia, a Guiana tem desenvolvido acordos de cooperação com países e empresas multinacionais do setor petrolífero para 
garantir a sua exploração e a prospecção de novos campos, sobretudo numa zona marítima que se sobrepõe àquelas de 
interesse venezuelano. O grande vizinho considera tais ações como uma violação de sua soberania e dos acordos 
estabelecidos de Genebra em 1966 e outros subsequentes. Nos mapas da Venezuela, a região aparece como parte do país, 
e em raras ocasiões ela é apresentada como território em disputa. 

Diferentemente da Venezuela, a Guiana não tem expertise nem infraestruturas adequadas para a exploração de 
petróleo. Por isso, a área está sendo ocupada por grande número de empresas e agentes internacionais especializados na 
exploração de recursos naturais. Enquanto isso, a Venezuela espera o estabelecimento de algum tipo de acordo ou 
consenso com a vizinha. Contudo, a presença e o grande interesse internacional (inclusive brasileiro) nas riquezas em 
disputa ampliam potencialmente a escala geopolítica dos atores envolvidos no conflito. 

A conturbada eleição que levou Mohamed Ali Irfaan ao poder na Guiana deu primeiramente vitória ao anterior 
presidente David Granger. Acusações de fraudes geraram contenciosos eleitorais durante 5 meses. Ainda que a 
recontagem de votos tenha pacificado temporariamente esta questão doméstica, a ascensão de um muçulmano na 
presidência de um país majoritariamente cristão, e secundariamente hindu, abre todo um campo de incertezas para a 
legitimidade de políticas de Estado que possam trazer consequências negativas para o desenvolvimento nacional e a 
estabilidade regional. E esta disputa com a Venezuela é o desafio mais importante que Ali Irfaan terá de enfrentar em seu 
mandato.

Ussumane Embaló
Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Unilab-Malês

https://www.wikiwand.com/pt/Am%25C3%25A9rica_do_Sul
https://www.wikiwand.com/pt/Am%25C3%25A9rica_do_Sul
https://www.wikiwand.com/pt/Brasil
https://www.wikiwand.com/pt/Brasil
https://www.wikiwand.com/pt/Suriname
https://www.wikiwand.com/pt/Suriname
https://www.wikiwand.com/pt/L%25C3%25ADngua_inglesa
https://www.wikiwand.com/pt/L%25C3%25ADngua_inglesa
https://www.wikiwand.com/pt/Idioma_oficial
https://www.wikiwand.com/pt/Idioma_oficial
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Novo pacto, velhos problemas na 
governança migratória da União 
Europe ia : valeria tudo pela 
“ p r o t e ç ã o d o m o d o d e v i d a 
europeu”?
Em dezembro de 2019, Ursula von der Leyen assumia a presidência da Comissão Europeia (CE) sob polêmica 
criação da pasta “Proteção [agora Promoção] do Modo de Vida Europeu” responsável, dentre outras questões, pela 
gestão da segurança, migrações etc.

Se a edificação da Europa – em quase todos os domínios – se deveu ao intercâmbio de várias civilizações, a CE 
estaria hoje “protegendo” os europeus e seu modo de vida contra quais ameaças? Vindas de quem? Esta renuncia 
das responsabilidades revela enormes paradoxos da UE, vez que ela “defende” a solidariedade e valores da 
dignidade humana ao mesmo tempo adota posturas questionáveis sobre a mobilidade entre suas fronteiras. 

Atuações marcadas por sucessivos episódios de desastre humanitário [vide Líbia, Grécia, Mediterrâneo etc.] no 
domínio das migrações evidencia o recuo nas preocupações de garantir fluxos migratórios seguros, ordenados e 
regulares, premissas fundamentais do “Pacto Global Para Migração”. Nos finais de setembro, a CE anunciou a 
extinção da “Convenção de Dublin” que será substituída pelo novo “Pacto para Migrações e Asilo” que – apesar de 
ser ambicioso em determinados aspectos – peca por delegar essa gestão a países terceiros, visando aumentar os 
índices da repatriação compulsória.

Com efeito, a UE continua financiando gestão de campos de deslocados como os da Líbia e todas as violações dos 
direitos humanos que ela perpetua. Na verdade, Bruxelas – com suas fissuras internas – se mostra disponível a 
negar o suporte humanitário aos migrantes e refugiados desde que a fortaleza do espaço Schengen sirva de escudo 
para “proteger o modo de vida europeu”.

Ao aprimorar mecanismos conjuntos dos 27 para acelerar o retorno dos migrantes, a abordagem securitizada e 
militarizada da Frontex coloca migrantes a mercê de aliciamentos dos contrabandistas e a consequente violação de 
seus direitos. Posição esta que reforça distorções de narrativas e ignora fatos dissipados pela pandemia, como a de 
que: serviços essenciais ao funcionamento dos países europeus são prestados pelos migrantes; em torno de 55% da 
migração subsaariana é intra-continental, só 12% vai para Europa; as remessas dos migrantes são até 5 vezes 
maiores que os programas de ajuda a desenvolvimento etc.

O novo “Pacto para Migrações e Asilo” peca por ignorar discussões além-fronteiras Schengen e focar em narrativas 
eurocentradas, vez que o debate sobre as migrações transcende uma Europa que tem desprotegido os “valores da 
civilização ocidental e do humanitarismo” – se é que algum dia esses valores existiram ou chegaram a ser 
reconhecidos aos outsiders.

Ao receber mais de 1 milhão de refugiados em 2015, Merkel deu mostras de que uma outra abordagem sobre a 
mobilidade humana não era mera utopia, como perfeitamente exequível. A reflexão que fica é: a Europa estaria 
aberta a absorver esses aprendizados? 

Mamadú Cissé
Estudante do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades, Unilab-Malês

A União Europeia é um bloco 
político e econômico composto de 
27 países europeus, vinculados 
entre si por uma complexa rede de 
i n s t i t u i ç õ e s e i n s t r u m e n t o s 
jurídicos. É responsável por 
aproximadamente 18% do PIB 
global (dados de 2019), o que a 
coloca como um dos principais 
atores no sistema internacional 
contemporâneo.
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A menos de trinta dias para primeiro turno das eleições 
municipais do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
registrou aumento significativo das candidaturas femininas e 
as dos/as negros/as na corrida para os cargos de executivos e 
legislativos nas capitais dos municípios brasileiros, o que torna 
o pleito deste ano ser as eleições mais disputadas e 
imprevisíveis . Destacam-se alguns elementos que 
contribuíram para essa considerável presença dos referidos 
segmentos sociais ao pleito do corrente ano: 1. a proibição das 
coligações partidárias para as eleições municipais pelo TSE; 2. 
a introdução da política de quota de gênero (30% no mínimo 
70% no máximo para as candidatas de ambos os sexos); 3. as 
lutas femininas pela conquista e a inserção nos espaços de 
tomadas de decisões. Ao analisar o atual quadro sociopolítico, 
conclui-se o quão decisivos são esses fatores para o 
crescimento das candidatas do sexo feminino e dos candidatos 
negros/as nas eleições de novembro 2020.

Os elementos acima citados podem ser compreendidos como 
fatores fundamentais que podem reverter a masculinização e o 
branqueamento do aparato político brasileiro. Mas, não se 
deve tê-los como únicos mecanismos essenciais a serem 
adotados para que as camadas femininas e negras possam 
celebrar vitórias, uma vez que existem outras barreiras que 
são passíveis de impedir o funcionamento pleno do mecanismo 
jurídico acima mencionado. Nesse contexto, são necessários e 
causam preocupações os métodos de fiscalização a serem 
usados pelo TSE e as possíveis sanções para a organização 
política que não absorveu tal orientação jurídica.

Num país como o Brasil, onde o patriarcal e o racismo ainda 
persistem no seio da sociedade brasileira, prevalece a fraca 
presença de mulheres e negros/as nos lugares do poder. A 
efetivação das medidas que se propõem a promover a 
participação das pessoas do sexo feminino e negros/as na 
política está longe de ser concretizado. Ter inúmeros 
candidatas femininas e candidatos/as negros/as na disputa 
eleitoral não quer dizer que haverá um aumento significativo 
da representação equitativa das mulheres e negras/os nos 
espaços de poder e decisão. Eles/as, às vezes, são indicados/as 
apenas para fazer cumprir as medidas do TSE, e a 
probabilidade de serem eleitos/as é pequena devido aos efeitos 
perniciosos do racismo e do patriarcado.

Vladimir Sá
Estudante de Relações Internacionais, Unilab-Malês

Mais mulheres e mais 
negros/as nas eleições 
municipais de 2020 no 
Brasil

Quer publicar sua análise de conjuntura na 
O r b i l e t t e r ? E n v i e u m e - m a i l p a r a 
orbita@unilab.edu.br com sua proposta temática. 
Lembre-se de que a análise de conjuntura deve ser 
a t u a l , f o r n e c e n d o i n t e r p r e t a ç õ e s s o b r e 
acontecimentos internacionais do momento. Caso 
seu texto seja aprovado (ele não deve ter mais do 
que 400 palavras), será publicado na seção de 
Conjuntura Internacional da Orbiletter. Aguardamos sua 
contribuição!

Eleições 2020

26 de setembro Abertura da 
propaganda eleitoral

15 de novembro Primeiro turno

29 de novembro Segundo turno

15 de dezembro Prazo para prestação 
de contas

18 de dezembro Diplomação dos 
candidatos eleitos

mailto:orbita@unilab.edu.br
mailto:orbita@unilab.edu.br
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Notas de Pesquisa

Interdisciplinaridade em movimento: 
Psicologia Cognitiva, Matemática e 
Ciência Política 
O Órbita é composto de um grupo diverso de pesquisadores, os 
quais atuam em várias frentes de pesquisa. O pluralismo de 
visões, perspectivas, abordagens teóricas e metodológicas 
enriquecem não só os debates, como o próprio trânsito entre 
diferentes disciplinas. Esse movimento interdisciplinar, tão caro 
ao projeto da Unilab, é uma marca consolidada do Órbita, 
manifestando-se em suas discussões mensais e nas publicações 
de seus membros.

Neste mês, o grupo assiste à publicação de mais um resultado de 
pesquisa de um de seus membros. O Professor Enzo Lenine agora 
figura na revista internacional Rationality & Society (ver box)  com o 
artigo “The pulse-like nature of decisions in rational choice 
theory”. O texto resulta das pesquisas conduzidas pelo docente 
sobre modelagem matemática e teoria da escolha racional, 
focando especificamente nos debates ensejados pela crítica da 
psicologia cognitiva e sua recepção dentro da Ciência Política. O 
autor se vale de uma analogia com a função Delta de Dirac, 
utilizada em aplicações de sinais e impulsos na física e na 
engenharia, para defender a ideia de que o processo de tomada de 
decisão que interessa para os estudos da Ciência Política é mais 
próximo de um pulso do que um longo processo de formulação 
cognitiva de ordenamentos de preferências. Tal analogia permite 
compreender o real objetivo dos modelos de escolha racional, 
qual seja, a representação de fenômenos políticos de ordem 
coletiva.

O artigo alicerça-se, como já mencionado, no debate 
interdisciplinar entre a psicologia cognitiva e a Ciência Política. 
Outrossim, são mobilizados argumentos desenvolvidos na 
Filosofia da Ciência acerca de modelos matemáticos; e na Física e 
Matemática acerca da modelagem de pulsos e sinais. O resultado 
é uma publicação que avança entendimentos contemporâneos 
acerca de processos decisórios, apontando rumos para a 
modelagem dos mesmos.

Rationality & Society
(Informações extraídas do website)

Rationality & Society  é uma revista revisada por pares 
que se concentra nas contribuições crescentes da 
teoria baseada na ação racional e nas questões e 
controvérsias em torno desse crescimento. A 
tendência para uma especialização cada vez maior em 
muitas áreas da vida intelectual levou à fragmentação 
que priva os estudiosos da capacidade de se 
comunicar, mesmo em campos estreitamente 
adjacentes. A emergência do paradigma da ação 
racional como a interlíngua das ciências sociais é uma 
exceção notável a essa tendência. É o único 
paradigma que oferece a promessa de trazer maior 
unidade teórica entre disciplinas como economia, 
sociologia, ciência política, psicologia cognitiva, 
filosofia moral e direito. O paradigma também é 
importante para os esforços de resolver problemas 
sociais urgentes, porque fornece a base teórica para a 
maioria das análises de políticas públicas.

Fator de impacto: 0.903

Referência:
Lenine, Enzo (2020). “The pulse-like nature of 
decisions in rational choice theory”. Rationality & 
S o c i e t y. D i s p o n í v e l e m : h t t p s : / / d o i . o r g /
10.1177/1043463120961578

Autor:
Enzo Lenine – Professor de RI do IHL/Unilab-Malês

https://doi.org/10.1177%2F1043463120961578
https://doi.org/10.1177%2F1043463120961578
https://doi.org/10.1177%2F1043463120961578
https://doi.org/10.1177%2F1043463120961578
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Destruição e crimes ambientais no Brasil: 
entraves na ratificação do acordo Mercosul-
União Europeia podem frear a boiada?

A destruição e perpetuação de crimes ambientais avançam impunemente no Brasil. A verdade é que nunca fomos modelo 
de boa gestão ambiental, mas nos últimos dois anos a situação se agravou muito, tendo como um dos pontos centrais de 
deterioração o aparelhamento pelo governo federal de instituições centrais como FUNAI, IBAMA e ICMBio. O país está 
literalmente pegando fogo em uma série histórica de queimadas, com destaque para as que atingem as regiões do 
Pantanal e da Amazônia. Na direção contrária às alegações do governo federal que negam a dimensão do problema e 
questionam a qualidade dos sistemas de monitoramento, pesquisadores/as do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe), da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade de Estocolmo publicaram uma carta na 
Science, uma das revista acadêmicas de maior prestígio no mundo, na qual afirmam que parte significativa das 
queimadas na Amazônia em 2019 e 2020 está relacionada a médios e grandes fazendeiros. Por meio da metodologia do 
cruzamento de dados de diferentes sistemas de satélite, eles mostram como as queimadas não estão relacionadas aos 
índios, caboclos e pequenos agricultores como discursado pelo presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia 
Geral das Nações Unidas deste ano, mas sim à grandes apropriações de terras e desmatamento. Ou seja, existem 
evidências científicas de que as queimadas são uma sobreposição entre condições climáticas de longos períodos de 
estiagem e seca e ação humana criminosa e que, portanto, há grupos que estão se beneficiando com elas.

Como foi amplamente noticiado pela mídia nacional e internacional, as queimadas no Brasil foram tema do primeiro 
debate entre os candidatos à Presidência americana Joe Biden e Donald Trump no dia 29 de setembro. Joe Biden disse 
que "começaria imediatamente a organizar o hemisfério e o mundo para prover US$ 20 bilhões para a Amazônia, para o 
Brasil não queimar mais a Amazônia (...) aqui estão US$ 20 bilhões, pare de destruir a floresta. E se não parar, vai 
enfrentar consequências econômicas significativas". O presidente Bolsonaro, bem como o Ministro do Meio Ambiente, 
Ricardo Salles, responderam à proposta com os já recorrentes argumentos de “cobiça internacional” da Amazônia, de 
que o Brasil é vítima de interferências indevidas em questões do que seria uma  “inegociável” soberania nacional.

Enquanto a efetivação da proposta de Biden está obviamente condicionada a sua eleição, bem como ao cumprimento de 
promessas de campanha, na Europa parte da proposta mencionada por ele parece já se concretizar. Existe no âmbito dos 
países europeus um movimento importante que visa frear a efetiva implementação do Acordo Mercosul-União Europeia 
devido à má condução da política ambiental brasileira. O acordo vem sendo negociado desde 1999 e teve muitos entraves 
no caminho gerados particularmente pelo lobby que representava os interesses de elites produtoras agropecuárias, 
industriais e financeiras no âmbito dos países europeus e latino-americanos. Depois de 20 anos de negociações tensas, 
principalmente devido aos pontos relacionados à produtos agrícolas sensíveis para as partes, o acordo foi concluído 
entre ambas as organizações de integração regional em 28 de junho de 2019. É, sobretudo, um acordo de liberalização 
comercial, com a incorporação do acesso facilitado a contratos públicos, bem como disposições sobre o comércio de 
serviços. A atual fase é de ratificação nos parlamentos nacionais dos países, processo lento e que tem gerado muitos 
entraves para efetiva implementação do acordo por parte dos países europeus.

 Profª DrªIsabella Lamas
Professora de Relações Internacionais, Unilab-Malês

Continua

Debates



No dia 7 de outubro, o Parlamento Europeu aprovou uma 
resolução que manifesta oposição a ratificação do acordo se 
não houverem mudanças na agenda ambiental, expressando 
uma preocupação especial em relação à política ambiental do 
governo Bolsonaro. O texto diz que o Brasil vai contra os 
“compromissos feitos no Acordo de Paris, particularmente no 
combate ao aquecimento global e na proteção da 
biodiversidade”. Uma das grandes preocupações é que no atual 
acordo não há previsão de sanções, por exemplo, se os países 
não fizerem nada para impedir o aumento das queimadas ou 
permitirem a entrada de corporações mineradoras em terras 
indígenas. O vice-presidente do Brasil Hamilton Mourão 
comentou que medidas como essa avançam devido ao forte 
lobby de agricultores europeus, fazendo referência aos setores 
que defendem medidas protecionistas em detrimento de 
medidas de liberalização características de acordo desse tipo.

Seguindo decisões de não ratificação do texto do acordo pelos 
parlamentos da Áustria, Holanda e da região da Valônia, na 
Bélgica, em setembro o governo francês protagonizou mais um 
episódio de divergência com o governo brasileiro ao divulgar 
um relatório que encomendou sobre os impactos do acordo. O 
relatório afirma que a entrada em vigor do acordo ocasionaria 
aumento dos desmatamentos e prejudicaria esforços de 
combate ao fenómeno da mudança climática e conclui que o 
mesmo “representa uma oportunidade perdida para a UE 
utilizar o seu poder de negociação para obter garantias sólidas 
que vão ao encontro das expectativas ambientais, de saúde e, 
de um modo mais geral, da sociedade dos seus concidadãos”. 
Na sequência da publicação, os ministérios brasileiros das 
Relações Exteriores e da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento divulgaram uma nota conjunta no qual 
apresentam argumentos de contestação ao relatório. Segundo 
eles, o relatório trata sobretudo da relação entre a 
agropecuária (particularmente a produção de carne bovina) e 
o desmatamento e “revela as reais preocupações 
protecionistas daqueles que o encomendaram ao tratar das 
concessões agrícolas feitas pela UE ao Mercosul”. Além de 
ressaltar o que alegam ser um viés protecionista da UE, 
terminam dizendo que a não entrada em vigor do acordo 
“passaria mensagem negativa e estabeleceria claro 
desincentivo aos esforços do país para fortalecer ainda mais 
sua legislação ambiental”.

Na contramão de estudos do processo de integração europeu 
que não questionam as relações de poder no âmbito da União 
Europeia, teóricos de inspiração crítica e/ou marxista 
questionam “para quem serve a União Europeia”. O mesmo 
vale para o Mercosul, organização de integração regional 
muito menos institucionalizada e abrangente do que a União 
Europeia e, que no momento atual da América do Sul, tem sido 
impactado por divergências importantes entre países como 
Brasil e Argentina que possuem poderes executivos de 
posicionamentos radicalmente distintos. Durante a última 
cúpula de presidentes do bloco, Bolsonaro voltou atrás na sua 
ameaça de tirar o Brasil do Mercosul e disse que o bloco é “o 
melhor veículo” para a inserção internacional do Brasil. O seu 
discurso foi no sentido de ressaltar as medidas que o governo 
tem tomado perante os desmatamentos, bem como em relação 
a questão indígena.

Nessa linha, é importante que questionemos como o Acordo 
Mercosul-União Europeia serve às elites brasileiras e, 
particularmente, como a elite do agronegócio brasileiro têm 
articulado os seus interesses. É evidente que os grupos de 
produção pecuária que se beneficiam e estão diretamente 
envolvidos com o desmatamento na Amazônia não são 
representativos de todo o setor do agronegócio no Brasil. Mas, 
até aqui esses grupos, responsáveis por expandir a fronteira 
agrícola através do processo de privatização da terra via 
grilagem e desmatamento, têm sido largamente apoiados pelo 
governo federal e pelo agronegócio, cuja atuação é marcada 
por uma grande intersecção entre poder econômico e poder 
político que penetra todo o funcionamento do sistema político 
brasileiro. A elite do agronegócio tem sua representação 
institucionalizada no Congresso Nacional através da Bancada 

Ruralista e de sua face mais organizada, a Frente Parlamentar 
da Agropecuária que reúne 257 parlamentares. Esse é 
considerado o maior lobby no Congresso Nacional e tem tido 
grande força política para avançar os seus interesses e 
agendas em sintonia com o governo Bolsonaro.A força política 
da bancada ruralista vem do seu poder econômico: em ano de 
pandemia e retração na produção de bens manufaturados, o 
superávit da balança comercial de 2020 será impulsionado 
quase exclusivamente pelo agronegócio. A soja é o principal 
produto de exportação do Brasil que é o maior produtor de 
soja do mundo. Se efetivado, o acordo Merscosul-UE fará com 
que os produtores dominantes do agronegócio brasileiro, que 
exportam soja, etanol e carne bovina, tenham um significativo 
ganho de mercado e se tornem ainda mais competitivos na 
Europa. Por esses motivos, apesar de haver setores 
potencialmente prejudicados como o de produtores de leite, o 
atual presidente da FPA, Alceu Moreira, sucessor da ministra 
Tereza Cristina, considera o acordo uma vitória.  

Conforme explica Caetano de Carli, professor da UFRPE, o 
agronegócio enquanto modo de produção industrial 
agropecuário se insere no Brasil na década de 1960 durante o 
período de ditadura militar. Mas é sobretudo a partir de 1990 
que vigora um modelo financeiro caracterizado pela inserção 
de corporações multinacionais no modelo de desenvolvimento 
do agronegócio brasileiro. Sendo assim, no Brasil, a produção 
pecuária nasce de um modelo escravista e colonial para servir 
a interesses estrangeiros e tem hoje sua conexão com o capital 
internacional revigorada através do agronegócio e da 
presença massiva de grandes multinacionais e do capital 
financeiro no campo brasileiro. Ou seja, não existe interesses 
de uma elite doméstica desvinculada aos interesses do capital 
internacional.

Isso nos remete para um trecho menos notado da fala do 
ministro Ricardo Salles na tão citada reunião ministerial de 
abril. Além de descrever com grande nitidez o projeto de 
destruição ambiental do Brasil, Salles fala como o avanço da 
boiada serve também aos interesses do capital internacional: 
“passar as reformas infralegais de desregulamentação, 
simplificação, todas as reformas que o mundo inteiro nessas 
viagens que se referiu o Onyx certamente cobrou dele, cobrou 
do Paulo”. Ou seja, a atuação do agronegócio brasileiro não 
pode ser dissociada das conexões entre poder político e 
econômico nacional e internacional que evidenciam a 
complexa estrutura da constituição de redes de poder globais 
hoje.

A UE apesar de ser uma organização regional com elementos 
significativos de atuação supranacional, é uma organização 
híbrida no qual inúmeros aspectos de funcionamento 
intergovernamental aponta para a heterogeneidade de 
posicionamentos políticos, não só entre os estados, mas 
também entre grupos de interesses não-estatais. De maneira 
distinta, o Mercosul é uma organização de caráter apenas 
intergovernamental na qual essa heterogeneidade de 
i n t e r e s s e s fi c a a i n d a m a i s e v i d e n t e , a l g o qu e é 
recorrentemente apontado como um dos motivos que 
explicam o lento avanço da integração regional do bloco. De 
qualquer forma, tanto em um quanto em outro coexistem 
grupos de interesse diversos e de atuação transnacional que 
dependem do fôlego do seu poder de articulação política para 
avançar as suas pautas. Resta saber se, no que diz respeito ao 
avanço da destruição ambiental no Brasil, a dificuldade de 
ratificação do acordo respaldada no discurso público de 
motivações de ordem ambiental, alterará as configurações e 
análises de custo e benefício para a manutenção do atual 
avanço do desmonte das políticas ambientais no Brasil. Em 
outras palavras, a pergunta que fica é se os custos econômicos 
para o grupo dominante do agronegócio brasileiro, em 
articulação com o capital transnacional, da não efetivação do 
acordo levarão a uma maior pressão sobre os ministérios do 
meio ambiente e da agricultura para uma mudança de rumos 
quanto às políticas ambientais do Brasil. ◼︎
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