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1 APRESENTAÇÃO DA EQUIPE 

 

Clara Caiafa – Diretora do Comitê  

Caros delegados, meu nome é Clara Caiafa, tenho 21 anos e estarei cursando o oitavo período 

do curso de Relações Internacionais nos dias do MINIONU. Essa é a minha terceira 

participação no projeto e posso afirmar que, cada vez mais, o MINIONU me surpreende 

positivamente! Considero que as outras experiências que tive foram muito enriquecedoras e 

minhas expectativas para esse ano não poderiam ser diferentes! Acredito que o tema do nosso 

comitê seja de extrema relevância na atualidade e que o debate acerca da cooperação para o 

desenvolvimento é algo muito importante, pois ele permite que os países receptores discutam 

as formas que essa ocorre, lhes conferindo maior autonomia e poder de decisão. Espero que 

vocês gostem do nosso comitê e que tenham uma experiência incrível no MINIONU. Lembre-se 

que estamos também disponíveis na nossa página do Facebook, no nosso blog e também por 

e-mail1, Nossa equipe está à disposição dos senhores para quaisquer dúvidas e 

esclarecimentos. Até em Outubro! 

 

Izabelle Quittes – Diretora Assistente 

Caros delegados, meu nome é Izabelle Quites, tenho 19 anos e estarei cursando o quarto 

período de Relações Internacionais no decorrer do evento. Conheci a proposta do MINIONU 

ainda quando estava no ensino médio, porém minha primeira participação no projeto foi em 

2016, ano em que contribuí como voluntária da Comissão sobre a Situação das Mulheres 

(CSW – 2016). Participar do MINIONU, além de ser uma grande experiência profissional, foi 

também uma incrível experiência pessoal, aonde pude perceber a força e importância do 

trabalho em grupo realizado com dedicação. É com muito prazer que este ano participo do 

projeto como diretora assistente do ECOSOC. Debater sobre o desenvolvimento dos países é 

fundamental para dar a eles maior autonomia e poder de decisão, reduzir as desigualdades e 

assim proporcionar maior qualidade de vida para suas populações. Estou a disposição para 

esclarecer dúvidas e ajudar os senhores delegados durante a realização do evento. Espero que 

possamos fazer um MINIONU incrível e repleto de bons resultados! Vejo vocês em Outubro! 

 

  

                                                           
1
 18minionuECOSOC@gmail.com 

https://www.facebook.com/ecosoc201618minionu/
https://minionupucmg.wordpress.com/category/ecosoc-2016/
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Isabela Rodrigues – Diretora Assistente 

Olá, senhores delegados, meu nome é Isabela Rodrigues e estou no quarto período do curso 

de Relações Internacionais. Essa é a minha primeira participação como Diretora Assistente e 

estou entusiasmada com esta oportunidade que me fará crescer como pessoa e futura analista 

internacional, além de incentivar e promover cada vez mais o lado humanístico que temos. A 

minha participação no MINIONU me preparou e ainda tem me preparado para o curso de 

Relações Internacionais, tendo a oportunidade de ampliar minhas percepções sobre temas 

atualizados, podendo aplicar todo o conhecimento similarmente em sala de aula. O tema que 

será abordado ao longo da semana de outubro se tornou muito relevante, pois através dele, 

compreenderemos as posições dos países em relação a alguns temas nos dias atuais. Espero 

que essa edição seja uma ótima experiência tanto para mim quanto para os senhores 

delegados. Um abraço e até o dia do evento! 

 

Lara Gomes – Diretora Assistente 

Olá senhores delegados, meu nome é Lara Gomes. Durante o MINIONU estarei cursando o 

sexto período de Relações Internacionais. Essa é a minha terceira participação no MINIONU, e 

a segunda como diretora assistente, e é com muita satisfação que participo novamente. Com 

minhas experiências nos anos passados tive a oportunidade de compreender e abranger a 

relevância e o significado que o nosso modelo intercolegial das Nações Unidas tem não só na 

minha vida acadêmica, mas como também em minha vida pessoal. Eu e todos os membros do 

comitê estaremos sempre à disposição para quaisquer dúvidas que vocês, senhores delegados 

tiverem. Sejam bem vindos ao 17° MINIONU, Espero vocês em outubro! 

 

2 COOPERAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DA ORDEM 

MUNDIAL  

 

Para entendermos o tema do comitê, será necessário, em primeiro lugar, entendermos 

a ordem mundial atual para, assim, compreendermos a sua reestruturação e seus impactos 

para a cooperação para o desenvolvimento. 

2.1 Entendendo a ordem mundial atual 

Nessa seção apresentaremos conceitos importantes como ordem mundial e hegemonia, 

além de explicarmos como a ordem mundial atual é configurada. 
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2.1.1    Conceitos base: Ordem mundial, Poder e Hegemonia 

 

Uma das definições da palavra ‘ordem’ no dicionário é: “Regras, leis, estruturas que 

constituem uma sociedade” (DICIO, 2017a). Assim, o conceito de ordem está relacionado com 

a estrutura vigente em dada sociedade.  

A configuração de forças dentro dessa estrutura depende tanto de aspectos materiais – 

recursos naturais, tecnologia, produção econômica, etc –, quanto ideacionais – ideias, valores2 

e instituições3. Ou seja, para entender a estrutura da sociedade não podemos levar em conta 

apenas o poder econômico, o nível tecnológico, etc, mas é também necessário entender como 

as regras de comportamento, os valores morais, os conceitos, o conhecimento, entre outros 

fatores no campo das ideias são formados. Como esse conjunto de fatores influencia o que se 

entende como certo ou errado, bom ou ruim, etc, consideramos que existe entre os membros 

de uma sociedade um senso comum em torno da realidade. Assim, o conceito de estrutura 

presume uma relação e influência mútua entre esses dois aspectos – capacidades materiais e 

fatores ideacionais – (COX, 1996; HUELSZ, 2009, MEZZAROBA, 2005; RAMOS, 2013). 

Dessa forma, o poder exercido em uma sociedade possui tanto o aspecto material 

quanto o ideacional. Ou seja, saber quem tem mais dinheiro ou maior poder militar é sim 

importante, mas devemos também buscar compreender de onde vêm os valores, as normas, 

as leis, os conceitos, que orientam as ações e o entendimento de mundo nessa sociedade. 

Desse modo, para compreendermos como a ordem mundial é formada, ou seja, como as 

regras, leis, instituições no nível internacional são estabelecidas, é necessário também 

levarmos em conta as formas como o poder é exercido dentro da estrutura da sociedade 

internacional. Logo, para entendermos a ordem mundial não podemos levar em conta apenas 

aspectos materiais como poder econômico e militar, mas devemos também entender de onde 

vêm as ideias e os valores por trás das instituições.  Para tanto, precisamos entender o 

conceito de hegemonia (COX, 1993; RAMOS 2013; GILL, 2008).  

Muitas vezes quando vamos falar da hegemonia no nível internacional, as pessoas 

usam esse conceito para se referir àquele país que consegue fazer com que os demais ajam 

                                                           
2
  Definição de valores no dicionário: “Reunião das normas, preceitos morais e/ou regras sociais, que são 

passadas de uma pessoa, sociedade, grupo ou cultura para outra(s).” (DICIO, 2017c) 
3
 Definição de instituição no dicionário: “Conjunto de regras e normas estabelecidas para a satisfação de 

interesses coletivos: o Estado, o Congresso, uma fundação são instituições. Organização que, pública ou 
privada, busca resolver as necessidades de uma sociedade ou comunidade: instituições religiosas.” 
(DICIO, 2017b) 
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de acordo com os seus interesses, pois é o que possui maior poder econômico e militar. Ou 

seja, aborda-se uma perspectiva sobre a hegemonia em que a coerção/imposição/dominação é 

o fator que permite que o país consiga fazer com os que outros “o obedeçam”.  

Apesar de o uso da força (ou a ameaça deste) ser sim importante para entendermos a 

hegemonia, ele não é o seu aspecto principal. Pelo contrário, o conceito de hegemonia envolve 

a condução da sociedade através de um consenso criado em torno de determinados valores e 

ideias. Ou seja, apesar de a coerção e o uso da força serem uma forma de o grupo ou país 

dominante conseguir o que deseja, em situações de hegemonia o uso da força não chega a ser 

necessário (COX, 1993; RAMOS 2013; GILL, 2008). 

Como o grupo ou país hegemônico conseguiu fazer com que os demais concordassem 

com seus valores e interesses, e, portanto, agissem de acordo com o que ele esperava, toda a 

sociedade vai se organizar de acordo com esses valores e interesses. Assim, a partir desse 

processo, existe a criação de uma ‘cultura comum’ em que os interesses e valores da classe 

dominante passam a ser tomados como universais e a guiar as relações e as instituições dessa 

sociedade (COX, 1993; RAMOS 2013; GILL, 2008). 

 

as regras, práticas e ideologias da ordem hegemônica estão em 
conformidade com os interesses do poder dominante enquanto 
aparentam ser a ordem natural das coisas [...] uma ordem hegemônica 
está inscrita na mente (COX, 1989, p.825) 
 

Entretanto, na realidade, não é possível encontrar uma sociedade totalmente 

hegemônica, no sentido em que o poder é exercido unicamente pelo consenso e todos os seus 

membros concordam acerca de todos os valores e instituições. Mesmo em situações de 

hegemonia, a coerção é uma possibilidade e forças que questionam essa hegemonia (como as 

suas instituições) podem surgir (COX, 1993; RAMOS 2013; GILL, 2008). Assim, resumindo: 

 

Hegemonia mundial é uma estrutura social, uma estrutura econômica e 
uma estrutura política; e não pode ser simplesmente apenas uma 
dessas, mas deve ser todas as três. Hegemonia mundial, além disso, é 
expressa em normas universais, instituições e mecanismos que colocam 
regras gerais de comportamento para os Estados e para aquelas forças 
da sociedade civil que atuam através das fronteiras nacionais (COX 
apud RAMOS, 2013, p.112).  
 

Nesse sentido, para um Estado alcançar a hegemonia no sistema internacional é 

necessário que ele consiga fundar uma ordem mundial que seja considerada, pela maioria dos 

Estados, como compatível com seus interesses. Ou seja, um Estado não se torna hegemônico 
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exclusivamente pelo uso da força, é necessário que a sua posição de liderança seja aceita 

pelos outros. Nesse processo de construção de hegemonia, as instituições – econômicas, 

sociais, culturais e tecnológicas – do Estado hegemônico vão sendo incorporadas pelos outros 

(COX, 1993; RAMOS 2013; GILL, 2008).  

Portanto, “o lugar que vem a exercer a hegemonia importa, assim, para o conteúdo e 

para a forma que a hegemonia assume” (AGNEW, 2005, p.9). Ter isso em mente é 

extremamente importante para compreender a atual dinâmica da economia política global, 

principalmente em relação ao posicionamento dos atores e às regras e instituições aceitas. 

Considerando essa perspectiva acerca da ordem mundial, as organizações 

internacionais podem ser vistas como um dos mecanismos de construção e manutenção de 

hegemonia, na medida em que elas concretizam as regras que facilitam a expansão das 

ordens mundiais hegemônicas e são, elas próprias, produto dessa ordem. Além disso, elas 

contribuem para justificar a  estrutura da ordem mundial através de diretrizes, recomendações, 

instituições e práticas que refletem as orientações favoráveis às forças dominantes dessa 

ordem. Como elas são criadas em uma ordem mundial, elas tendem a refletir essa ordem e 

seus valores e, dessa forma, não são imparciais ou neutras. Desse modo, as organizações 

internacionais acabam por contribuir para a garantia dos interesses e valores da ordem 

hegemônica (COX, 1993).  

 

2.1.2     A ordem mundial contemporânea 

 

Partindo dessa perspectiva acerca da hegemonia, podemos considerar que a ordem 

mundial atual foi configurada a partir de uma hegemonia ocidental, guiada pelos princípios do 

liberalismo econômico e da democracia. Essa ordem foi estabelecida principalmente pelos 

Estados Unidos da América (EUA) no século XX (RAMOS, 2013; LOPES, 2015; COX, 1993): 

A sociedade estadunidense que surgiu a partir do New Deal e da Segunda 
Guerra Mundial [...] via o futuro da Europa devastada pela guerra em termos 
das práticas estadunidenses. O Plano Marshall e o incentivo dos EUA à 
integração européia eram baseados nas premissas de um mercado do 
tamanho e com os padrões de produtividade dos Estados Unidos. 
Consequentemente, a incorporação do Terceiro Mundo na ordem hegemônica 
era entendida em termos da sua assimilação pelas práticas estadunidenses da 
indústria e dos negócios. Esse tem sido o objetivo da assistência ao 
desenvolvimento (tanto multilateral quanto bilateral), na qual as Nações Unidas 
e suas agências especializadas têm desempenhado um papel importante 
(COX, 1989, p.830) 
 

Conforme dito anteriormente, a hegemonia não é estabelecida unicamente pela força, 
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mas principalmente pelo consenso. Assim, os países pertencentes ao bloco ocidental, ao fim 

da segunda guerra mundial, se reuniram para discutir como a ordem mundial seria estruturada 

e estabelecer mecanismos e instituições que contribuiriam para ao estabelecimento dessa 

ordem. Desse modo, apesar de os Estados Unidos terem sido os líderes desse processo, eles 

não teriam conseguido estabalecer essa ordem sem o apoio e a concordância dos outros 

países.  Assim, a partir dessas negociações, os países do bloco ocidental estabeleceram quais 

seriam as “regras do jogo” – ou seja, as normas e valores – nos diferentes domínios: 

econômico, social, político e militar. Ou seja, os países estabeleceram qual seria o padrão 

monetário utilizado, as práticas boas e ruins, os objetivos a serem seguidos (a paz, o 

desenvolvimento, a cooperação, por exemplo), etc. Além disso, eles criaram organizações para 

garantir que essas regras do jogo seriam cumpridas e facilitar o estabelecimento dessa ordem, 

como a Organização das Nações Unidas e suas agências e comissariados, incluindo o próprio 

ECOSOC, o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Mundial, entre outros 

(EICHENGREEN, 2000; COX, 1989). 

Ademais, vale lembrar que dentro dessa ordem, nem todos os grupos e países ocupam 

a mesma “posição”. Assim, é possível diferenciar aqueles países que ocupam o centro 

daqueles que ocupam a periferia dessa ordem hegemônica. Os países do ‘centro’ da ordem 

mundial são aqueles industrializados e desenvolvidos, pertencentes ao ‘Norte Global’, como 

Estados Unidos, Canadá, França, Inglaterra e Alemanha. Enquanto isso, os países da periferia 

são os ‘em desenvolvimento’, ‘subdesenvolvidos’ ou ‘atrasados’, que fazem parte do Sul 

Global. Assim, Norte Global e Sul Global são expressões que dividem o mundo em Norte e Sul 

a partir do nível de desenvolvimento do país e, assim, não coincidem com a divisão geográfica 

da linha do Equador – ver Figura 1 (MAWDSLEY, 2012; LOPES, 2015). 

Além disso, conforme dito anteriormente, a hegemonia não é exercida igualmente no 

centro e na periferia dessa ordem. Dessa forma, é de se esperar que predomine entre os 

países desenvolvidos uma identificação maior com os valores da ordem mundial vigente do que 

entre os em desenvolvimento. Isso porque os interesses e valores dos países do centro são 

aqueles que aparecem como ‘universais’ na ordem mundial. Por outro lado, esses valores 

podem apresentar maiores contradições na periferia, sendo muitas vezes apontados como 

problemáticos pelos países do Sul Global,  que possuem uma visão de mundo e uma cultura 

mais distante daquela do centro e, consequentemente, da considerada ‘universal’. Nesse 

sentido, diversas alianças que questionavam a ordem mundial em alguma medida foram 

formadas a partir do Sul Global (MAWDSLEY, 2012; LOPES, 2015).  
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Um primeiro exemplo é o Movimento dos Não-Alinhados no período da Guerra Fria. O 

movimento surgiu como uma forma de oposição à bipolarização entre o bloco ocidental e o 

socialista. Ele defendia a conquista da autonomia e a solidariedade entre os países 

subdesenvolvidos. Dessa forma, os países membros incentivavam a cooperação entre o Sul 

Global e participavam ativamente das discussões sobre o desenvolvimento dos países do 

Terceiro Mundo (MAWDSLEY, 2012; LOPES, 2015; MILANI, CARVALHO, 2013). Ademais, 

eles defendiam que a ordem mundial deveria ser mais justa. Para tanto, eles buscavam 

estabelecer uma Nova Ordem Econômica Internacional, na “tentativa de corrigir o domínio das 

nações industrializadas” (LOPES, 2015, p.46). Essa defesa de uma ordem mais justa e 

inclusiva e de maior autonomia para os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento se 

fortaleceu no século XXI com as chamadas ‘economias emergentes’ (MAWDSLEY, 2012; 

LOPES, 2015, MILANI, CARVALHO, 2013). 

 

2.1.3     Economias emergentes e o processo de reestruturação da ordem mundial 

 

Na primeira década do século XXI, os países desenvolvidos apresentavam baixas taxas 

de crescimento econômico, passando por um momento de estagnação de suas economias. Por 

outro lado, países em desenvolvimento como a China, a Índia e o Brasil começavam a 

aparecer como novos propulsores do crescimento da economia mundial. Somado a isso, com a 

crise financeira de 2009, os países desenvolvidos não possuíam mais recursos para financiar o 

desenvolvimento do Sul Global como antes. Por outro lado, as economias emergentes, 

principalmente os BRICS – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul –, vinham ganhando 

atenção crescente no cenário internacional. Isso se deve principalmente ao tamanho de suas 

economias, populações e território, o que faz com que eles sejam atores de extrema relevância 

no sistema internacional. Ademais, eles apresentavam um bom desempenho econômico, o que 

levava a expectativas de eles se tornarem os motores do crescimento mundial nesse cenário 

de recessão no centro. Somado a isso, principalmente China e Índia, apresentavam altas taxas 

de crescimento econômico e, portanto, possuíam recursos para contribuir com o 

desenvolvimento do países da periferia (BANERJEE E VASHISTH, 2010; CARVALHO, 2015; 

ELLIS, 2009; VADELL 2011).  

Além disso, havia uma insatisfação cada vez maior em relação aos mecanismos 

tradicionais de assistência financeira – que serão explicados posteriormente. Essa insatisfação 

tinha sua origem principalmente nos fracassos das políticas econômicas exigidas por essas 
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instituições tradicionais de cooperação para o desenvolvimento no final do século XX no 

momento de oferecer assistência aos países do Sul. Isso permitiu que as economias 

emergentes assumissem um papel de liderança dos países do Sul ao se projetarem como 

alternativa aos parceiros tradicionais, atraindo mais atenção no cenário internacional. Assim, ao 

adotarem um posicionamento mais assertivo e questionador, elas contribuíram para que o 

debate acerca da reconfiguração da ordem mundial ganhasse cada vez mais centralidade. Isso 

porque essa foi a primeira vez desde a Guerra Fria, que os países do Sul conseguiram se unir 

e ter peso suficiente para demandar mudanças na estrutura e reformas de organizações. Entre 

as reformas defendidas está a do Conselho de Segurança da ONU, a do Banco Mundial, a do 

Fundo Monetário Internacional, a criação do G20, entre outras (VADELL, 2011; LOPES, 2015; 

MAWDSLEY, 2012; LO BRUTTO, CRUZ, 2015).  

Assim, por mais que não seja possível afirmar em que medida essa reconfiguração da 

ordem mundial está acontecendo, é possível perceber que ela está sendo sim questionada e 

desafiada. A área da Cooperação para o Desenvolvimento é uma das quais esse 

questionamento se torna mais evidente. Isso porque os países do Sul estão buscando cada vez 

mais outras formas de assistência financeira, que lhes permitam maior autonomia em relação 

àquelas dos países do Norte e suas instituições. Assim, os países do Sul Global estão criando 

diversas instituições para promover a cooperação para o desenvolvimento, com papel 

destacado para a liderança chinesa nesse processo, como o China Development Bank (Banco 

de Desenvolvimento da China), o Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), entre outros. 

Ademais, algumas instituições de cunho regional também foram criadas, como o Fundo Árabe 

para Desenvolvimento Econômico e Social (AFESD), o Banco Árabe para Desenvolvimento 

Econômico na África (BADEA)4, o Banco Islâmico de Desenvolvimento (ISDB)5, Fundo OPEP 

para Desenvolvimento Internacional (OFID)6 e o Fundo Monetário Árabe (AMF). Além disso, 

como o próprio entendimento dominante entre as instituições tradicionais acerca da 

cooperação para o desenvolvimento passou por adaptações (MILANI, CARVALHO, 2013; 

RAMOS, VADELL, 2016; LOPES, 2015; MAWDSLEY, 2012). 

 

                                                           
4
 Criado em 1975 por 18 países árabes que hoje são os financiadores do banco: Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, 

Catar, Egito, Emirados, Árabes Unidos, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia,  Marrocos, Omã, 
Palestina, Síria, Sudão e Tunísia (BADEA, 2010).    
5
 Os principais membros são: Arábia Saudita, Líbia, Irã, Egito, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Paquistão, 

Argélia e Indonésia (ISDB, 2016).  
6
 Seus membros são: Argélia, Equador, Gabão, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos e Venezuela (OFID, 2015). 
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2.2 A cooperação para o desenvolvimento  

 

Nessa seção apresentaremos o conceito de desenvolvimento e as mudanças nesse 

entendimento ao longo do tempo. Além disso, explicaremos os mecanismos e padrões da 

cooperação para o desenvolvimento tradicional e não tradicional. 

 

2.2.1     O que é desenvolvimento? 

 

A mudança social a partir da perspectiva dominante é vista como uma transição entre 

uma sociedade tradicional, “atrasada”, para uma sociedade moderna, “desenvolvida” e 

“civilizada”. A partir da Revolução Industrial existe essa ideia de que o progresso da 

humanidade ocorreria através da passagem de uma condição inicial de penúria cultural e 

ignorância para uma de “civilização”. De acordo com essa perspectiva, haveria um “trajeto 

único” para o desenvolvimento e os meios para alcançar esse desenvolvimento seriam os 

mesmos para todos (SANTOS FILHO, 2005). 

Nessa perspectiva, desenvolver seria passar da sociedade tradicional para  a sociedade 

moderna em todos os aspectos – econômico, político e social – e não em apenas um deles, 

como as vertentes que consideram desenvolvimento como “crescimento econômico”. Ou seja, 

desenvolver seria sair de uma economia baseada na agricultura para uma capitalista industrial,  

de um regime político não democrático para a consolidação da democracia, de uma sociedade 

rural e patriarcal para uma capitalista urbana.  Desse modo, equivale-se as sociedades 

tradicionais aos países subdesenvolvidos e as sociedades modernas os países desenvolvidos 

(SANTOS FILHO, 2005).  

Essa identificação da sociedade capitalista ocidental como modelo de desenvolvimento 

a ser alcançado se tornou ainda mais evidente com o fim do socialismo e a consequente 

supremacia do capitalismo e da democracia liberal a partir da década de 1990. Nesse contexto, 

o desenvolvimento passa a ser ainda mais sinônimo de consolidação do mercado capitalista e  

da democracia liberal (SANTOS FILHO, 2005).  

As Organizações Internacionais (OIs) são instituições criadas por países ou por outras 

Organizações Internacionais, através de tratados que ocorrem em reuniões, com o objetivo de 

fazer melhorias atuando de forma cooperativa. Assim, as OIs estimulam a cooperação entre os 

países e permitem que os conceitos acerca do desenvolvimento sejam compartilhados e 

compreendidos, além de contribuírem para a elaboração de determinadas práticas que moldam 

o comportamento dos países. Organizações Internacionais possuem uma sede, um nome, um 
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endereço, funcionários – possuem um aparato burocrático –, ao contrário de outras instituições 

que não são OIs (HERZ e HOFFMAN, 2004). Nesse contexto, as OIs passam a ter o papel 

principal de difundir as ideias sobre o desenvolvimento e promovem um dado modelo de 

desenvolvimento – o “moderno ocidental” – e auxiliam na transferência de recursos técnicos 

(SANTOS FILHO, 2005). 

Entretanto, existem diversos outros conceitos e perspectivas acerca do que é 

desenvolvimento e como alcançá-lo, sendo a perspectiva neoliberal apenas uma delas. Essa é 

uma das principais críticas à cooperação para o desenvolvimento tradicional, pois ela considera 

apenas um conceito de desenvolvimento e um caminho para alcançá-lo, enquanto diversos 

países defendem que eles entendem o desenvolvimento de forma diferente e, por isso, têm 

outras prioridades em termos de medidas a serem adotadas (MAWDSLEY, 2012). 

 

2.2.2       A cooperação para o desenvolvimento tradicional  

 

Esse papel das Organizações Internacionais (pode ser uma instituição internacional) que é 

caracterizado pela burocracia, pode ser claramente percebido quando consideramos que se 

entende hoje por ‘ajuda externa ao desenvolvimento’, assim como suas orientações, é baseado 

nas definições da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD). A OCDE é constituída por 35 membros7, sendo 

a grande maioria deles países desenvolvidos do centro capitalista. Dessa forma, há pouca 

participação dos países do Sul Global nas decisões dessa organização. Isso pode ser 

interpretado como um problema, pois os conceitos e recomendações utilizados pela 

organização acerca da cooperação para o desenvolvimento são o resultado da negociação 

ocorrida entre os seus membros. Assim, como os próprios receptores da ajuda externa não 

integram a organização e, portanto, não participam das decisões, esses conceitos sofrem 

diversas críticas por serem considerados uma “imposição” (OCDE, 2016a; MAWDSLEY, 2012; 

CHATUVERDI, 2008). 

Dentro da OCDE, existe o Development Assistance Comittee (DAC), ou Comitê de 

Assistência ao Desenvolvimento (CAD), do qual fazem parte 298 membros da OCDE, 

                                                           
7
 Membros da OCDE: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, Coréia do Sul, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Japão, Lituânia, Luxemburgo, México, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, 
Portugal, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido e República Tcheca (OCDE, 2016) 
8
 MEMBROS DO DAC: Alemanha, Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Coréia do Sul, Dinamarca, 

Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Irlanda, Islândia, 
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considerados como os maiores doadores de ajuda externa. Além dos países membros, 

instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) fazem parte do comitê como membros 

observadores (OCDE, 2016a; OCDE, 2016b). 

Desse modo, quando dizemos cooperação desenvolvimento tradicional estamos nos 

referindo àquela ocorrida dentro dos termos da OCDE. Ou seja, na cooperação tradicional os 

doadores integram o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (DAC) e são países do Norte 

Global. Assim, os ‘doadores emergentes’ seriam aqueles doadores que não são membros do 

DAC. Dessa forma, entendemos que a cooperação para o desenvolvimento não tradicional é 

aquela que ocorre fora dos mecanismos e padrões da OCDE (MAWDSLEY, 2012; 

CHATUVERDI, 2008). 

Dessa forma, o conceito de cooperação para o desenvolvimento tradicional está 

diretamente relacionado com a definição de cooperação para o desenvolvimento realizada pela 

OCDE e pelo DAC: 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) é definida como ajuda 
governamental designada a promover o desenvolvimento econômico e o bem 
estar social dos países em desenvolvimento. Empréstimos e créditos para fins 
militares são excluídos. A assistência financeira pode ser provida 
bilateralmente, de doador para receptor, ou canalizada através de agências 
multilaterais de desenvolvimento, como as agências da Organização das 
Nações Unidas ou o Banco Mundial. Ajuda inclui concessões, soft loans 
(empréstimos que possuem um mínimo de 25% de concessão) e provisão de 
assistência técnica. A OCDE possui uma lista de territórios e países em 
desenvolvimento e apenas a ajuda externa para esses países conta como AOD 
(OCDE, 2016c).  

 

As definições da ajuda para o desenvolvimento passaram por mudanças ao longo dos 

anos. Nas décadas de 1950 e 1960, a cooperação para o desenvolvimento era vista como uma 

forma de promover as condições econômicas que permitiram o crescimento da economia. Já 

nos anos 1980 e 1990, essas condições econômicas consideradas como favoráveis para 

desenvolvimento eram de cunho neoliberal. Ou seja, nesse período acreditava-se que uma 

economia estruturada com base nos princípios do livre mercado levaria ao desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, a intervenção estatal não é necessária, o papel do Estado está em realizar 

reformas para garantir as condições econômicas e institucionais “adequadas”. Dessa forma, 

acreditava-se que se os países subdesenvolvidos estabelecessem as condições econômicas 

                                                                                                                                                                                           
Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Suécia, Suíça, Reino Unido, 
República Tcheca e União Europeia (OCDE, 2016) 
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“boas”, eles se desenvolveriam, quase que “automaticamente”. Nessa perspectiva, os 

benefícios do crescimento econômico seriam automaticamente distribuídos entre a população, 

o que melhoraria as condições de vida da parcela mais pobre da população – não haveria, 

portanto, necessidade de intervenção estatal nesse sentido. Assim, a redução da pobreza não 

era um objetivo da cooperação para o desenvolvimento, mas um resultado desejável do 

crescimento econômico (LICHTENSZTEJN, BAER, 1987; KONKEL, 2014; MAWDSLEY, 2012; 

SANTOS FILHO, 2005). 

 Essa ausência de importância para os esforços para a redução da pobreza levou a uma 

série de críticas à cooperação tradicional, o que fez com que surgisse uma preocupação cada 

vez maior com as necessidades básicas dos grupos mais pobres da população. Assim, nos 

anos 1990, a redução da pobreza ganhou centralidade na agenda de cooperação para o 

desenvolvimento tradicional (CHATUVERDI, 2008; KONKEL, 2014). Essa mudança aconteceu 

pois  as instituições para o desenvolvimento do centro capitalista reconheceram, gradualmente, 

que as medidas de reforma – aplicadas como condicionalidades para o financiamento de 

recursos – adotadas pelas economias em desenvolvimento haviam prejudicado os setores mais 

pobres da população. Dessa forma, acreditava-se que seria necessário proteger essa camada 

mais vulnerável da população (KONKEL, 2014). No caso da América Latina, as falhas do 

Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em promover o desenvolvimento na década 

de 1990 reforçou essas críticas (VADELL, 2013). 

Além desse aspecto, outro ponto que vem ganhando relevância nesse debate é a boa 

governança. Esse conceito está relacionado à consolidação de uma democracia liberal:  

Esse conceito concebe um Estado capaz e eficiência trabalhando em parceria 
com um setor privado e uma sociedade civil ativos, facilitado por instituições 
robustas e responsáveis, incluindo sistemas legais, bancários e financeiros, 
sob o exame minucioso de uma imprensa livre (MAWDSLEY, 2012, p.34) 

 Uma declaração do Banco Mundial em 1998 diz que seria importante, na hora de 

direcionar os recursos para o desenvolvimento, priorizar os países cujo ambiente institucional 

era considerado “correto” pela instituição. Entretanto, esse conceito é fortemente criticado por 

ser considerado tendencioso em prol do paradigma neoliberal, do qual os países centrais eram 

adeptos. Assim, afirmava-se que a alocação dos recursos ocorria de acordo com interesses 

políticos e estratégicos dos países centrais e não com a capacidade do país de investir no bem 

estar social e respeitar os direitos humanos (MAWDSLEY, 2012).  

Ademais, no início dos anos 2000, havia uma preocupação crescente em relação a 

problemas de segurança como o narcotráfico, o terrorismo, as mudanças climáticas, as 
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epidemias, entre outros. Entendia-se que as condições de insegurança e pobreza dos países 

em desenvolvimento permitiam que ameaças dessa natureza surgissem. Logo, a ajuda para o 

desenvolvimento passou a ter como objetivo melhorar tais condições para combater essas 

ameaças (MAWDSLEY, 2012). 

Assim, nos anos 2000, ocorreram diversas mudanças na cooperação para o 

desenvolvimento tradicional. É possível perceber uma mudança nas prioridades setoriais do 

direcionamento de recursos. Antes esses recursos eram voltados para os setores produtivos, 

como agricultura, indústria, energia e transporte, e a investimentos em infraestrutura. Com as 

críticas acerca da falta de preocupação com a redução da pobreza, a ajuda para o 

desenvolvimento passou a ser destinada prioritariamente a investimentos em educação, saúde 

e boa governança. Assim, o foco da cooperação para o desenvolvimento tradicional passou 

dos setores produtivos para os setores sociais (MAWDSLEY, 2012; KONKEL, 2014).  

De acordo com um relatório do Banco Mundial do ano de 2008, a participação dos 

setores sociais no direcionamento dos recursos para os países em desenvolvimento aumentou 

de 29%no início da década de 1990 para cerca de 52% em 2002. Enquanto isso, a participação 

dos projetos de infraestrutura nos ODAs caiu de 59% para 38% (BANCO MUNDIAL, 2008). 

Assim, o novo entendimento sobre cooperação para desenvolvimento tradicional pode 

ser resumido em dois fóruns: a Declaração de Paris de 2005 e a Agenda de Accra para Ação 

de 2008. Esses fóruns incluíram tanto os doadores tradicionais, como os emergentes, membros 

da sociedade civil, outros países receptores e agências multilaterais. Eles podem ser vistos 

como uma tentativa de tornar a cooperação para o desenvolvimento mais democrática e a 

partir de uma maior representatividade nos fóruns de decisão. Apesar disso, há um forte debate 

se essas tentativas foram bem sucedidas (MAWDSLEY, 2012; MILANI, CARVALHO, 2013).  

 

2.2.3    As críticas ao modelo tradicional 

 

Desse modo, podemos concluir que, apesar das tentativas de se readaptar, a 

cooperação para o desenvolvimento tradicional ainda sofre fortes críticas. Esclareceremos as 

principais dessas a seguir.   

Em primeiro lugar, os receptores não integram o CAD, comitê que decide sobre como a 

ajuda ao desenvolvimento deve ocorrer. Assim, eles não participam das decisões relativas ao 

seu próprio desenvolvimento. Isso faz com que essas decisões do CAD sejam vistas como não 

democráticas/inclusivas/participativas (MAWDSLEY, 2012). 
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Além disso, ao colocarem condicionalidades para a ajuda externa, as instituições de 

cooperação tradicional interferem na condução da política interna do país, o que é considerado 

uma violação de sua soberania (MILANI, CARVALHO, 2013; MAWDSLEY, 2012). Tal violação 

ocorre, pois transgride o conceito de soberania, que é definido em duas partes, sendo uma 

interna e a outra externa. A soberania interna é conceituada como: "O poder do Estado em 

relação às pessoas e coisas dentro do seu território, isto é, nos limites da sua jurisdição", já a 

soberania externa é "a competência conferida aos Estados pelo Direito Internacional que se 

manifesta na afirmação da liberdade do Estado em suas relações com os demais membros da 

comunidade internacional, confundindo-se com a independência” (LITRENTO, 2001, pág. 116). 

Portanto, ao impor condicionalidades, estas acabam por mudar as decisões internas feitas por 

aqueles que detêm o poder, sendo estes obrigados a se ajustarem de forma contrária ao poder 

concedido a eles dentro de sua área de atuação legítima. Somado a isso, o “centro 

hegemônico” ignora os aspectos ideológicos do conceito de desenvolvimento e coloca como se 

houvesse um “único caminho para o desenvolvimento” enquanto que suas recomendações são 

verdades universais e neutras, rotulando qualquer resistência à adesão das condicionalidades 

como falta de interesse com a ajuda recebida, e ignorando outras visões e interesses acerca do 

desenvolvimento (MILANI, CARVALHO, 2013; MAWDSLEY, 2012).  

Ademais, ao classificarem “boas políticas”, “boas instituições” e “boa governança” 

(como a democracia, forte proteção dos direitos de propriedade privada e uma governança 

empresarial transparente orientada para o mercado), eles estão, na verdade, contribuindo para 

a difusão dos preceitos neoliberais. Essas instituições, de acordo com eles, permitiriam o 

desenvolvimento dos outros, já que elas foram as responsáveis pelo seus próprios 

desenvolvimentos. Porém, discute-se se essas políticas seriam adequadas para os países em 

desenvolvimento. (CHANG, 2002; MAWDSLEY, 2012).  

Além disso, muitos defendem que políticas que os países desenvolvidos adotaram para 

o seu crescimento e desenvolvimento são exatamente aquelas que eles hoje dizem ser ruins, 

como a proteção à indústria nascente e o subsídio a exportações (CHANG, 2002). Ao 

considerar que os problemas que a ajuda ao desenvolvimento visa sanar são de natureza 

técnica, o modelo tradicional ignora que a cooperação para o desenvolvimento é utilizada como 

um instrumento de política externa pelos países e que, portanto, é realizada de acordo com 

seus interesses e não de forma imparcial e neutra (MILANI, CARVALHO, 2013; MAWDSLEY, 

2012). 
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2.2.4    A cooperação para ao desenvolvimento não-tradicional 

 

Conforme dito anteriormente, a cooperação não-tradicional é aquela que ocorre fora dos 

padrões da OCDE. A forma de cooperação não tradicional mais conhecida é a Cooperação 

Sul-Sul (CSS), ou seja, entre os países do Sul Global:  

A Cooperação Sul-Sul (CSS) se refere à troca de recursos, pessoal, tecnologia 
e conhecimento entre países em desenvolvimento – uma definição ampla que 
pode abarcar quase todas as formas de interações, desde o investimento direto 
externo por firmas multinacionais da Ásia, África e América do Sul, a encontros 
e acordos diplomáticos e provisão de expertise técnica (MAWDSLEY, 2012, 
p.63)  

 

Devido ao destaque crescente dos países emergentes no cenário internacional, como 

África do Sul, Brasil, China, Índia ou Turquia, a cooperação para o desenvolvimento tradicional 

passou a ser desafiada e questionada. Assim, foram formadas novas alianças entre o Sul 

Global  para permitir maior autonomia aos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos 

(LOPES, 2015; MAWDSLEY, 2012; CHATUVERDI, 2008).  

Dessa forma, essas novas alianças defendem que o desenvolvimento não deve mais 

ser baseado na visão liberal da ordem internacional, pois os países do Sul consideram que 

esses conceitos e recomendações são, na verdade, expressão das prioridades do Ocidente. 

Assim, espera-se conseguir uma inserção internacional diferente para os países do Sul Global, 

conferindo-lhes maior autonomia no diálogo com o Norte Global (MILANI, CARVALHO, 2013). 

 

Boa parte da engenharia institucional que, desde o começo dos anos 2000, tem 
sustentado a CSS fundamenta-se no pressuposto de que países em 
desenvolvimento podem e devem cooperar uns com os outros a fim de garantir 
reformas políticas da governança global (FMI, Banco Mundial, ONU) e resolver 
os seus próprios problemas econômicos e sociais com base em identidades 
compartilhadas (ex-colônias, status econômico, experiência histórica, etc.), 
esforços comuns, interdependência e reciprocidade. Isso significa afirmar que a 
CSS pressupõe uma geopolítica e uma geoeconomia do mundo que não sejam 
exclusivamente a expressão das prioridades do Ocidente (MILANI, 

CARVALHO, 2013, p.14). 
 

 Além disso, a Cooperação Sul-Sul também se diferencia da cooperação tradicional em 

relação às preferências setoriais do direcionamento de recursos. Enquanto a maioria dos 

recursos da cooperação tradicional são destinados aos setores sociais, a maioria dos projetos 

da não tradicional tem um foco nos setores produtivos. Dessa forma, esses projetos foram 

implementados a partir de cooperação técnica, investimentos em infraestrutura e agricultura. 

Os projetos de infraestrutura envolveram a construção de ferrovias e rodovias, refinarias, redes 
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de transmissão elétrica, plantas de geração de energia, entre outros (MAWDSLEY, 2012). 

 Outro ponto contrastante entre a cooperação entre os dois modelos é a existência de 

condicionalidades vinculadas ao fornecimento de ajuda externa. A cooperação tradicional 

envolve uma série de condicionalidades quanto a condução de políticas econômicas dos 

países para a concessão da ajuda externa. (MOHAN et al, 2000; VADELL, 2013). Já os países 

do Sul Global criticam a imposição dessas condicionalidades. Assim, eles consideram que a 

não interferência nos assuntos internos é um ponto crucial na cooperação para o 

desenvolvimento.  Dessa forma, eles optam por não vincular condicionalidades à concessão de 

ajuda externa (LOPES, 2015; LO BRUTTO, CRUZ, 2015).  

 Além disso, considera-se que as instituições de cooperação para o desenvolvimento 

entre os países não membros do CAD ainda são fracas em relação às da cooperação 

tradicional.  A falta de funcionários qualificados, agências de cooperação fracas, dificuldades 

em reorientar os padrões da cooperação, entre outros fatores, são apontados como as 

principais causas de tal fragilidade. Ademais, existem problemas acerca da transparência 

desses fluxos de ajuda externa. Em primeiro lugar, não há um padrão para a sua classificação, 

ficando essa a cargo de cada Estado. Além disso, muitos países não informam os valores e 

destinos dos recursos para a OCDE, dificultando a compreensão acerca dos padrões dessa 

cooperação – principais atores envolvidos, destinos, valores, entre outros aspectos 

(MAWDSLEY, 2012). 

 Desse modo, levando em conta o que foi discutido acima, podemos observar que existe 

um impasse, pois ambas as formas de cooperação apresentam problemas na atualidade. 

Enquanto a cooperação Norte-Sul sofre críticas por possuir definições muito fechadas ao 

díalogo, pouco flexíveis, o que pode levar a que ela seja considerada uma imposição, a Sul-

Sul, pode acabar pecando pelo excesso de flexibilidade e baixa regulamentação, o que pode 

contribuir para disfarçar outros interesses e desviar a cooperação para o desenvolvimento para 

outras finalidades. Desse modo, o ideal seria que se conseguisse encontrar um equilíbrio, 

permitindo autonomia aos países, diversidade de conceitos e visões sobre desenvolvimento, 

adaptações às particularidades dos Estados, sem, contudo, deixar que se saia do controle e 

acabe se tornando uma simples política externa disfarçada de ajuda para o desenvolvimento.  

3 POSICIONAMENTO DOS PRINCIPAIS ATORES 

 

Ao falar acerca dos projetos e instituições para o desenvolvimento, tanto o modelo 

tradicional norte-sul quanto o modelo sul-sul, ambos apresentam diferentes visões entre os 
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receptores e os doadores destes grupos. Os países do centro, a fim de garantirem os 

interesses nacionais além de suas fronteiras, propuseram aos Estados subdesenvolvidos e 

emergentes ajuda financeira. Entretanto, essa ajuda seria realizada com condicionalidades, 

que contribuiriam para a efetivação dos objetivos pautados em um pensamento liberal. Os 

países do sul com suas insatisfações a respeitos dessas condições impostas, e por algumas 

crises ocorridas no final do século XX e começo do XXI, onde estes apresentavam altas taxas 

de crescimento econômico em contraste com os desenvolvidos, começaram a promover uma 

nova forma de cooperação baseada em princípios diferentes dos da OCDE, como por exemplo 

a não interferência em assuntos internos dos Estados receptores (LOPES,2015; BANERJEE E 

VASHISTH, 2010; CARVALHO, 2015; ELLIS, 2009;  VADELL 2011). 

 

3.1 Países desenvolvidos 

 

Partindo dessas informações, é possível observar que países como os EUA, membros 

da União Europeia, Japão, dentre outros do centro, tendem a priorizar e defender a cooperação 

tradicional pelo fato de serem eles próprios os membros, de terem o poder de decisão dentro 

do comitê e também porque as decisões tomadas provavelmente beneficiariam mais a eles e a 

seus interesses do que os outros. Outra característica de uma possível defesa a cooperação 

tradicional que já foi citada seria as condicionalidades impostas aos países receptores que 

propiciariam um ambiente econômico voltado para as ideologias dominantes do centro, fazendo 

com que o poder de influência destes dentro dos países do sul se torne maior, garantindo, 

assim, seus interesses ideológicos e econômicos (MAWDSLEY, 2012).  

Dessa forma, os países membros da OCDE colocam o novo modelo como um modo 

complementar ao da OCDE ao dizer que: 

 

A Cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento preza pelos princípios de não  
interferência  nos  assuntos  internos,  igualdade  entre os  parceiros  e respeito   
pela   sua   independência,   soberania   nacional,   diversidade   e identidade 
cultural local. Ela desempenha um papel importante na cooperação para o 
desenvolvimento internacional e é um complemento valioso para a cooperação 
Norte-Sul (OCDE, 2005, parágrafo 190). 
 

Por esses motivos é esperado que haja certa resistência por parte dos países 

desenvolvidos de mover a centralidade desse modelo tradicional para outro, uma vez que estes 

não teriam mais tanto controle sobre o assunto e sobre as respectivas influências e ganhos 

(MAWDSLEY, 2012). 
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3.2 Países Emergentes 

 

3.2.1 Os países do BRICS 

 

O acrônimo BRICS se refere ao grupo de economias emergentes formado por Brasil, 

Índia, Rússia, China e África de Sul. Considera-se que esses países em desenvolvimento são 

capazes de desempenhar papel cada vez maior no plano econômico internacional, devido ao 

bom desempenho de suas economias. O aumento da presença mundial desses países iniciou 

a partir de 1990 e desde então, eles discutem e buscam maneiras alternativas para 

aumentarem sua influência no mundo e viabilizar a cooperação para o desenvolvimento entre 

eles (BAUMANN, 2010). 

Os países do BRICS consideram que a ajuda para desenvolvimento realizada nos 

moldes da OCDE tende a focar mais nos interesses dos países membros ao invés de priorizar 

os interesses dos países receptores da ajuda. Portanto, o modelo tradicional de cooperação 

para desenvolvimento é visto como uma forma de imposição em alguns aspectos. Desse modo, 

os países receptores de ajuda, de forma geral, desejam uma ordem mais democrática e 

representativa, onde eles possam ter maior poder de decisão sobre a forma como ela acontece 

(ABDENUR; FOLLY, 2015).  

Nesse sentido, em 2014, os BRICS anunciaram a criação do Novo Banco de 

Desenvolvimento (NBD) que tem como objetivo reduzir as barreiras de financiamento entre 

economias emergentes, oferecendo assim, uma alternativa à cooperação para o 

desenvolvimento, principalmente no que tange a infraestrutura e desenvolvimento sustentável. 

Além disso, a criação do NBD representa a necessidade de ampliar os doadores de 

financiamento para o desenvolvimento, incluindo agora, bancos regionais e privados. Ademais, 

a cooperação entre os países em desenvolvimento busca reduzir a falta de investimento em 

industrialização e infraestrutura nesses países (ABDENUR; FOLLY, 2015; MAWDSLEY, 2012). 

 

 3.2.1.1 Brasil 

O país se destaca entre os BRICS por ser um grande fornecedor de produtos primários. 

Além disso, o Brasil é um país que necessita desenvolver inovação tecnológica por meio do 

investimento em empresas e universidades. Altas taxas de corrupção e um Estado que gasta 

amplamente com si mesmo dificultam investimentos em infraestrutura, saúde e educação, entre 

outros setores. A partir da administração Lula, o Brasil focou nas políticas de integração da 
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América do Sul, reforço do Mercosul e novos contatos com países árabes e da África 

(BAUMANN, 2010). O Brasil contribui com o desenvolvimento internacional desde a década de 

1970. Hoje, a Agência Brasileira de Cooperação (ABC) e empresas transnacionais como a 

Petrobrás conduzem projetos de fomento ao desenvolvimento e infraestrutura dentro do país e 

ao redor do mundo. O Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil (BNDES) é o maior 

financiador dos projetos (ABDENUR; FOLLY, 2015). Segundo o Ministério das Relações 

Exteriores, em 2003, o Brasil propôs a criação da Cúpula América do Sul-Países Árabes 

(ASPA)9. Este novo mecanismo da cooperação Sul-Sul busca promover maior aproximação 

entre os governos dos países da América do Sul e os paises componentes da Liga dos Estados 

Árabes, focando inicialmente na cooperação cultural. A Cúpula é composta por 12 paises sul-

americanos (entre eles Brasil e Argentina) e 22 paises árabes (Arábia Saudita e Iraque, por 

exemplo) (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2017).  

3.2.1.2 Rússia 

Como tem grandes dimensões, possui vários recursos naturais, sendo petróleo e gás os 

mais abundantes. Além disso, a Rússia é considerada uma grande potência nuclear. 

Entretanto, para se projetar no plano internacional como um verdadeiro desafio à ordem 

hegemônica, o país necessita melhorar suas condições econômicas e tecnológicas 

(BAUMANN, 2010). Apenas a partir de 2007 a Rússia surgiu como um provedor de 

financiamento expressivo. Inicialmente, seus projetos priorizavam países da antiga União 

Soviética e canalizavam investimentos em saúde, energia e segurança. Buscando estreitar 

laços com a África, em 2011, foi criado o Fórum de Negócios Rússia-África (ABDENUR; 

FOLLY, 2015). Este fórum vem financiando projetos de extração de diamantes em Luanda 

desde 2012 através do banco VTB África e a Sociedade Mineira de Catoca10. 

3.2.1.3 China 

Sua grande população contribuiu para que a produção de manufaturas se tornasse 

fortemente expressiva no comércio internacional. Durante o período de 1990 a 2008 suas 

exportações cresceram mais do que a exportação dos outros países integrantes dos BRICS. A 

China é considerada o país integrante do bloco com maior capacidade de se projetar 

                                                           
9
 Integrado por 34 países, sendo eles: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai, Venezuela, Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes 
Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão 
e Tunísia (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2017).  
10

 A Sociedade Mineira de Catoca Ltda é uma empresa angolana composta por outras empresas como: 

Endiama (Angola), Alrosa (Rússia), Lev Leviev International (China) e Odebrecht (Brasil) (CATOCA, 
2016). 
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mundialmente. Caso mantenha sua dinâmica taxa de crescimento, ela poderá assumir uma 

posição de poder à frente dos demais e ultrapassar os EUA a partir de 2040, tornando-se a 

primeira economia mundial (BAUMANN, 2010). Os bancos chineses são fundamentais para a 

consolidação de uma resposta alternativa à cooperação para o desenvolvimento nos moldes da 

OCDE, pois, através deles, a China se tornou a maior financiadora do desenvolvimento 

internacional entre os BRICS, concedendo linhas de crédito para diversos países, 

principalmente da África. Os principais bancos chineses responsáveis pelas linhas de crédito 

são o Banco do Povo da China, o Banco de Desenvolvimento da China e o EximBank da China 

(ABDENUR; FOLLY, 2015). 

3.2.1.4 Índia 

Conjuntamente com a China é considerada como potência do futuro, uma vez que sua 

capacidade econômica e demográfica pode influenciar a futura ordem mundial. Entretanto, o 

país conta com altas taxas de analfabetismo, infraestrutura precária e população em condição 

miserável (BAUMANN, 2010). Portanto, é de fundamental importância para o país discutir os 

moldes em que a cooperação para o desenvolvimento deve ocorrer para que esses problemas 

sejam sanados e para que assim o país possa se desenvolver ainda mais. A sua contribuição 

com o desenvolvimento internacional iniciou logo após sua independência, em 1947, mas 

apenas em 2000 ela se tornou expressiva. O principal financiador do país é a Administração 

das Parcerias para o Desenvolvimento (ABDENUR; FOLLY, 2015). 

 3.2.1.5 África do Sul 

O país é a menor economia entre os países integrantes dos BRICS, porém, atualmente, 

é a maior financiadora da cooperação no continente africano. O foco da ajuda está na 

manutenção da paz e, mais gradualmente, está contemplando projetos de infraestrutura e 

agricultura, com o intuito de promover a integração econômica da região e estimular o 

comércio. A Agência Sul-Africana de Parceria e Desenvolvimento é a maior responsável pela 

coordenação dos projetos. O potencial de atuação internacional da África do Sul se intensificou 

com a criação do Fórum de Diálogo IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) e das Cúpulas America 

do Sul-África (ABDENUR; FOLLY, 2015). 

 

3.2.2 Países Árabes e do Oriente Médio  

 

O fortalecimento da ajuda para desenvolvimento entre os países árabes foi 

desencadeado com os elevados aumentos no preço do petróleo estabelecidos pela 
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Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)  entre 1973 e 1974. Os países mais 

pobres e não produtores de petróleo foram atingidos substancialmente pela elevação dos 

preços do barril de petróleo e enfrentaram uma grave crise econômica no período, o que fez 

com que eles necessitassem de ajuda financeira. Nesse sentido, a diversificação de fontes 

para se obter essa ajuda para além dos parceiros tradicionais foi de encontro com essas 

necessidades (MAWDSLEY, 2012).  

A Arábia Saudita, o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos são os maiores doadores 

árabes de ajuda externa e contribuem com o Fundo Árabe para Desenvolvimento Econômico e 

Social (AFESD), mantendo agências em seus países para administrar empréstimos e prestar 

assistência a outros países (MAWDSLEY, 2012). Atualmente a instituição inclui 21 países da 

Liga Árabe: Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Djibouti, Egito, Iraque, Jordânia, Kuwait, 

Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria, Tunísia, Emirados 

Árabes Unidos e Iêmen (AMF, 2017). 

 Outras agências importantes são o Banco Árabe para Desenvolvimento Econômico na 

África (BADEA)11, o Banco Islâmico de Desenvolvimento (ISDB)12, Fundo OPEP para 

Desenvolvimento Internacional (OFID)13 e o Fundo Monetário Árabe (AMF)14. Como uma 

resposta à criação dessas agências, em 1975, foi criada a Secretaria de Coordenação das 

Instituições Nacionais e Regionais de Desenvolvimento. Esta secretaria tem como objetivo 

coordenar e otimizar a utilização dos recursos empregados nos projetos de desenvolvimento 

dos diversos fundos árabes (AMF, 2017). Uma característica importante dos doadores árabes é 

a sua rejeição de condicionalidades e interferência nos assuntos internos dos países 

receptores de ajuda (MAWDSLEY, 2012).   

O Irã possui localização estratégica, forte mercado energético e pretensão de se tornar 

potência regional. Além disso, o país é um dos principais fornecedores de petróleo para a 

China, com quem mantém cooperação nos setores energético e militar. Os investimentos 

chineses no setor energético iraniano cobrem desde o processo de exploração até a 

                                                           
11

 Criado em 1975 por 18 países árabes que hoje são os financiadores do banco: Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, 

Catar, Egito, Emirados, Árabes Unidos, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia,  Marrocos, Omã, 
Palestina, Síria, Sudão e Tunísia (BADEA, 2010).    
12

 Os principais membros são: Arábia Saudita, Líbia, Irã, Egito, Turquia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Paquistão, 

Argélia e Indonésia (ISDB, 2016).  
13

 Seus membros são: Argélia, Equador, Gabão, Indonésia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, 

Emirados Árabes Unidos e Venezuela (OFID, 2015). 
14

 Composto pela Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Tunísia, Argélia, Djibouti, Arábia Saudita, Sudão, 

Síria, Somália, Iraque, Omã, Palestina, Catar, Comores, Kuwait, Líbano, Líbia, Egito, Marrocos, Mauritânia e Iemen 
(AMF, 2017).  
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distribuição. O país tem a China como principal parceiro comercial, recebendo investimento no 

setor energético e infraestrutura (VISENTINI, 2010).  

 

3.3 Os países da periferia 

 

Alguns países subdesenvolvidos consideram que a aproximação dos países em 

desenvolvimento – a partir da promoção da Cooperação Sul-Sul –, permitiu que os  países  da  

semiperiferia  e  periferia  tivessem maior  independência e autonomia em  relação  aos países 

do centro. Essa maior autonomia se daria ao fato de os países do Sul cooperarem entre si, ao 

invés de dependerem dos países do centro (LOPES,  2015; MAWDSLEY,  2012;  MILANI,  

2014). É importante considerar que na estrutura capitalista global, tal modelo econômico foi 

imposto para muitos países da periferia pelos desenvolvidos durante o período das 

colonizações. Essa “imposição” ocorria com base no argumento de que os países 

desenvolvidos estariam trazendo a civilização até as colônias. Portanto, durante muito tempo, 

não houve outra alternativa para os países da periferia em termos de ajuda econômica a não 

ser aquela vinda das metrópoles: 

 

Um dos discursos ideológicos que “legitimariam” o processo de domínio e 
exploração dos europeus sobre asiáticos e africanos seria o evolucionismo 
social. Tal teoria classificava as sociedades em três etapas evolutivas: 1ª) 
bárbara; 2ª) primitiva; 3ª) civilizada. Os europeus se consideravam integrantes 
da 3ª etapa (civilizada) e classificavam os asiáticos como primitivos e os 
africanos como bárbaros. Portanto, restaria ao colonizador europeu a “missão 
civilizatória”, através da qual asiáticos e africanos tinham de ser dominados. 
Sendo assim, estariam estes assimilando a cultura europeia, podendo 
ascender nas etapas de evolução da sociedade e alcançar o estágio de 
civilizados (CARVALHO, 2017, p.1). 
 

  Por isso, considerando a situação histórica, os Estados do Sul podem, através da 

Cooperação Sul-Sul, abrir seu próprio espaço e mostrar suas opiniões, já que esse modelo de 

cooperação se diz baseado na horizontalidade, benefício mútuo e não interferência nos 

assuntos domésticos, ao contrário do que ocorre na Norte-Sul (MAWDSLEY, 2012). Além 

disso, essa parceria entre os países da periferia permite também uma outra alternativa acerca 

de seus regimes políticos e políticas econômicas. Isso porque os países não alinhados aos 

EUA – e aos princípios da democracia liberal – conseguem apoio de países como a China para 

seus governos (ELLIS, 2009). 

Por outro lado, alguns países de baixa renda veem a cooperação sul-sul gera relações 

assimétricas, em que estes acabam por serem tão dependentes nesse tipo de cooperação 
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quanto no modo tradicional. Ou seja, eles entendem que apesar de os países do sul 

dependerem uns dos outros, serem interdependentes, essa dependência não ocorre da mesma 

forma e na mesma proporção entre eles (CINTRA, 2011;  GALLAGHER    E PORZECANSKI, 

2009; ELLIS, 2009; VADELL, 2009). 

Um exemplo seria a aproximação da Republica Popular da China (RPC) com os países 

sul-americanos. Nessa cooperação, a RPC busca essencialmente matéria prima e mercado 

consumidor para seus produtos industrializados. A China depende dos países da América do 

Sul para obter matéria prima, recursos energéticos e mercado consumidor. Ao mesmo tempo, 

os países da América do Sul dependem da China para venderem seus produtos (matéria prima 

e recursos energéticos) e conseguirem comprar produtos industrializados, há uma dependência 

dos dois lados, uma interdependência (CINTRA, 2011;    GALLAGHER    E PORZECANSKI, 

2009; ELLIS, 2009; VADELL, 2009).  

Entretanto, não é possível dizer que eles dependem uns dos outros na mesma medida, 

pois a China é a segunda economia mundial e possui diversos outros parceiros, enquanto é o 

principal parceiro para muitos desses países. O impacto que a China tem na economia dos 

países da América do Sul não é o mesmo que esses países têm na economia chinesa. A 

relação, apesar de ser entre países do Sul, reproduz relações de dependência assimétricas, se 

aproximando de padrões Norte-Sul e se afastando da horizontalidade defendida pela 

Cooperação Sul-Sul (CINTRA, 2011;    GALLAGHER    E PORZECANSKI, 2009; ELLIS, 2009; 

VADELL, 2009).  

Aqueles países que possuem um setor manufaturado já desenvolvido podem ver esse 

setor ser prejudicado com o aumento  das   importações  de produtos  chineses   

industrializados  decorrente de uma aproximação. Assim, esses países podem entender que os 

benefícios dessa cooperação não são ‘mútuos’, conforme defendido pela Cooperação Sul-Sul 

(CINTRA, 2011;    GALLAGHER    E PORZECANSKI, 2009; ELLIS, 2009; VADELL, 2009).  

As ajudas vindas da China, Índia e do Brasil fizeram com que surgissem novas 

estruturas e fluxos econômicos e políticos na África que possibilitaram novas maneiras de lidar 

com o desenvolvimento. O interesse chinês no continente africano se volta especialmente para 

recursos naturais como o petróleo. O Brasil incentiva o seu comércio de bens com a África e 

intensificou seus investimentos em infraestrutura e serviços, além de oferecer apoio financeiro 

ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) africano. A ajuda 

brasileira fortaleceu também o desenvolvimento técnico, educacional e social. A Índia oferece 

investimento e cooperação para a África, onde busca alimentos, mercado e matérias primas. 
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Países africanos como Guiné Bissau, Serra Leoa, Angola e Libéria tiveram suas infraestruturas 

destruídas por recentes conflitos internos e, portanto, necessitam amplamente de ajuda para 

desenvolvimento. De modo geral, o continente africano deve aumentar os laços de cooperação 

internacional e diminuir cada vez mais sua dependência em relação a outros países 

(VISENTINI, 2010).  

Portanto, o desenvolvimento realizado nos moldes da cooperação Sul-Sul oferece tanto 

vantagens quanto desvantagens aos países receptores de ajuda e isso ocorre devido às 

características econômicas desses países e suas relações com os demais. Ou seja, apesar de 

ser uma alternativa ao modelo de desenvolvimento tradicional, em alguns casos, a cooperação 

Sul-Sul ainda pode reproduzir relações assimétricas de dependência entre os países. A 

cooperação Norte-Sul por sua vez encontra resistência por parte dos países do Sul, uma vez 

que o modelo pressupõe a imposição de condicionalidades elaboradas pelos países 

desenvolvidos e assim, os receptores de ajuda se veem limitados para reivindicar seus 

interesses de desenvolvimento. Entretanto, para os países do centro esse modelo é o mais 

adequado, pois garante a manutenção de seus interesses econômicos e as suas posições de 

centralidade no sistema internacional  (CINTRA, 2011;  GALLAGHER    E PORZECANSKI, 

2009; ELLIS, 2009; VADELL, 2009). 

4 O CONSELHO ECONÔMICO E SOCIAL DA ONU (ECOSOC) 

 

ECOSOC (Conselho Econômico e Social) foi estabelecido em 1945 como um dos seis 

principais órgãos das Organizações das Nações Unidas. Conforme discutido anteriormente, o 

Sistema ONU foi estabelecido durante a Guerra Fria, quando os países do bloco ocidental se 

reuniram para negociar as “regras do jogo” no período do pós guerra. Ele é o órgão 

coordenador do trabalho econômico, social e ambiental que engloba uma série de entidades da 

ONU – ver figura 2 em anexo –, principalmente a coordenação do trabalho econômico e social 

deste, dedicada às temáticas e estudos como o desenvolvimento, ciência e tecnologia, bem-

estar social, entre muitas outras questões econômicas, sociais e ambientais, sendo 

responsável também por promover padrões de vida mais elevados através do progresso social 

e econômico (UN, 2016; ONUBR, 2017). 

Nos últimos anos, o ECOSOC tem desempenhado um papel decisivo na identificação 

dos desafios emergentes, promoção de inovações e integração dos três pilares do 

desenvolvimento. Ele oferece um encontro único que promove o debate entre tomadores de 

decisão, parlamentares, acadêmicos, ONGs, empresas privadas, etc. A cada ano, ele se 
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estrutura em torno de um tema de importância global para o desenvolvimento (UN, 2016; 

ONUBR, 2017). 

O atual presidente do ECOSOC, Frederick Musiiwa Makamure Shava, foi eleito em 28 

de julho de 2016. O Embaixador Shava é atualmente Embaixador e representante permanente 

da República do Zimbábue junto às Nações Unidas em Nova York. O ECOSOC possui 5415 

Estados-membros que são eleitos a cada três anos pela Assembléia Geral da ONU e cada 

membro tem um representante. Ao enfatizar preocupações econômicas, sociais e ambientais, o 

ECOSOC acaba encorajando os países a realizarem políticas e ações coerentes que 

estabeleçam vínculos fundamentais entre esses três fatores.  

O nosso comitê ocorre no ano de 2016, mais precisamente no final do mês de julho 

desse ano. O tema discutido, conforme já dito, é a cooperação para o desenvolvimento e a 

reestruturação da ordem mundial. A moderação ocorre de acordo com o modelo tradicional e 

as decisões são de caráter recomendatório. O comitê contará com a presença dos membros 

eleitos acima expostos, mas também com a presença de membros observadores que 

contribuirão para o enriquecimento das discussões. Apesar de não poderem votar nas 

resoluções, os membros observadores são de extrema importância para o andamento do 

comitê e para o desenvolvimento das discussões, contribuindo diretamente para o 

enriquecimento do debate.  

 

5 QUESTÕES RELEVANTES PARA A DISCUSSÃO 

 

● O excesso de regulamentação é uma das críticas à cooperação Norte-Sul, pois isso 

deixa pouco espaço para os países negociarem de acordo com suas prioridades. Por 

outro lado, a falta de regulamentação da Cooperação Sul-Sul também se apresenta 

como um problema, pois esse excesso de liberdade para negociar as pautas do 

desenvolvimento pode levar à inclusão de outras questões cujo objetivo principal não é 

o desenvolvimento. Como resolver esse impasse? 

● Condicionalidades são violações à soberania ou uma forma de fazer com que os 

                                                           
15

 Afeganistão, África do Sul , Alemanha, Andorra, Argélia, Argentina, Austrália, Azerbaijão, Bélgica, Benin, Bósnia e 

Herzegovina, Brasil, Burkina Faso, Camarões, Chade, Chile, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Espanha, 
Estados Unidos da América, Estônia, Federação Russa, França, Gana, Guiana, Honduras, Índia, Iraque, Irlanda, 
Itália, Japão, Líbano, Mauritânia, Nigéria, Noruega, Paquistão, Peru, República da Coréia, República da Moldávia, 
Ruanda, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte, República Checa , São Vicente e Granadinas, Somália, 
Suazilândia, Suécia, Tajiquistão Trinidad e Tobago, Uganda, Venezuela, Vietnã, Zimbábue (ONUBR, 2017) 
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recursos sejam utilizados de forma prudente? 

● O que deve ser considerado se desenvolver? Será que todos devemos ter o mesmo 

“objetivo”? Ou podemos ter prioridades diferentes e objetivos diferentes? 
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ANEXOS 

Figura 1 – Divisão Econômico- Social do Mundo Atual  

Fonte: RAMOS, 2011. Disponível em: << https://salacristinageo.blogspot.com.br/2011/05/classificacao-de-paises-

segundo-grau-de.html>>  
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Figura 2 – Organograma do Sistema das Nações Unidas  

Fonte: ONUBR, 2017b. Disponível em: https://nacoesunidas.org/organismos/organograma/ 
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TABELA DE DEMANDA DAS REPRESENTAÇÕES  

 

Algumas delegações são mais demandadas do que outras, ou seja, conforme já dito 

anteriormente, estas delegações repercutem direta e indiretamente no conflito. Contudo, cabe a 

ressalva de que todas as delegações foram escolhidas devido sua importância dentro das 

discussões. A tabela de representação, no entanto, classifica as delegações que serão mais 

demandadas a se pronunciarem, sendo 1 uma demanda média, 2 uma demanda alta, e 3 uma 

demanda alta e constante.  

Legenda 

 

Representações pontualmente demandadas 

a tomar parte nas discussões. 

 

Representações medianamente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 

 

Representações frequentemente 

demandadas a tomar parte nas discussões. 
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