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RESUMO 

A presente pesquisa visa testar empiricamente a grounded theory desenvolvida por Margaret Keck e Kathryn 

Sikkink, acerca das redes transnacionais de advocacy, buscando verificar se estão presentes as características 

que as autoras apontam como comuns a todas as redes. Optou-se assim, pela análise dos atores 

transnacionais mobilizados em torno da Questão Palestina em questões relativas a Direitos Humanos, 

estudando-se sobretudo, suas campanhas,  como forma de verificar se tais atores são capazes de colaborar 

para o remodelamento da resistência palestina dando assim maior visibilidade ao pleito palestino perante o 

sistema internacional. A metodologia escolhida foi o estudo de caso e a técnica de análise o process tracing, 

uma vez que sua força analítica reside justamente na possibilidade de se produzir testes de hipóteses, não 

apenas observando a correlação entre as variáveis, mas dos mecanismos causais descritos na teoria. A coleta 

de dados se dará através da análise de documentos, entrevista e observação direta participativa.    
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Introdução 

 

Apesar de um número crescente das relações internacionais ocorrerem fora do âmbito estatal, e 

vários esforços terem sido dedicados na compreensão dos fenômenos transnacionais no geral, pouco 

tem sido realizado no sentido de se compreender o fenômeno das redes especificamente. As redes 

transnacionais advogando por causas que ultrapassam meros interesses pessoais e econômicos 

(sendo geralmente motivadas por valores e princípios) não são um fenômeno contemporâneo e já 

produziram mudanças no sistema internacional. A campanha anglo-americana pela abolição da 

escravidão no século XIX ou a campanha pelo direito ao voto feminino no século XX, são apenas 

dois exemplos de campanhas, buscando liberdade e igualdade, com a participação de atores ou 

táticas transnacionais que surtiram efeitos no sistema internacional, mudando o próprio 

enquadramento moral dado a tais questões.  

Assim, apesar de relevante, a tentativa de compreensão teórica acerca dessas estruturas-agentes 

ainda é escassa e foi justamente a percepção dessa lacuna a motivação para o desenvolvimento da 

presente pesquisa. Nesse sentido, compreender quais são os elementos necessários que, uma vez 
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presentes, colaboram para o surgimento de uma rede de advocacy com atuação transnacional, e de 

que maneira elas são capazes de efetivamente articular os diversos atores (ONGs, movimentos 

grassroots, sociedade civil, Organizações Internacionais) em prol da causa pelas quais advogam são 

justamente os questionamentos centrais a se fazer de forma a responder essa pergunta.    

Dessa forma, a pesquisa visa testar empiricamente a grounded theory desenvolvida por 

Margaret Keck e Kathryn Sikkink, acerca das redes transnacionais de advocacy, buscando verificar 

se estão presentes as características e as formas de atuação que as autoras apontam como comuns a 

todas as redes transnacionais de advocacy. Optou-se assim, pela análise dos atores transnacionais 

mobilizados em torno da Questão Palestina, como forma de verificar a presença de tais 

caraterísticas.  

A escolha por essa situação específica, em primeiro lugar se deu em razão da relevância 

geopolítica da questão, que por décadas domina as principais dinâmicas de segurança regional, e é 

apresentada como principal empecilho na normalização das relações entre Israel e seus vizinhos 

árabes e, portanto, um dos principais fatores de instabilidade política na região, considerada a mais 

turbulenta do globo. Em segundo, pela percepção de que o surgimento do Movimento BDS 

(Boycott, Divestments and Sanctions Movemment) dentro da sociedade civil palestina em 2005, 

alterou o tom do discurso e as próprias demandas palestinas. Ao invés da busca por diálogos 

bilaterais entre Israel e Palestina - modelo de negociação para a paz adotado desde o primeiro 

conflito Israelo-Palestino em 1948 - os atores engajados em rede se articulam para que o sistema 

internacional reconheça a assimetria da relação, buscando, a partir de então, enquadrar o Estado de 

Israel como um regime colonialista e de apartheid, violador sistemáticos do direito internacional e 

dos direitos humanos da população palestina vivendo sob sua ocupação militar. A crescente adesão 

de Estados, cidades, Universidades ao movimento de boicote à Israel, aponta que o meio da 

resistência pacífica aparenta cooptar o maior interesse e engajamento da comunidade internacional, 

sendo assim o caminho mais pragmático na busca dos interesses palestinos. Assim, a hipótese 

inicial é de que abordagem pacífica de pressão via escrutínio internacional do violador de direitos 

(Estado de Israel nesse caso) é a mais adequada para a causa palestina uma vez que somente a 

massiva adesão internacional (dos diversos atores passíveis de pressionar Israel) seria capaz de 

colocar um fim as violações israelenses contra a população palestina e seria justamente nesse 

sentido que atuaria a rede. 

A metodologia escolhida foi o estudo de caso e a técnica de análise o process tracing, uma vez 

que sua força analítica reside justamente na possibilidade de se produzir testes de hipóteses, não 
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apenas observando a correlação entre as variáveis, mas dos mecanismos causais descritos na teoria. 

A coleta de dados se dará através da análise de documentos, entrevista e observação direta 

participativa.   

O primeiro capítulo realiza uma análise acerca dos conceitos fundamentais e teóricos utilizados 

para compreender quais configurações no sistema internacional permitem que se analise a situação 

palestina sob a ótica de uma rede transnacional de advocacy atuando principalmente em prol dos 

direitos humanos na região. A complexidade da Questão Palestina será abordada no segundo 

capítulo, de forma a compreender quais são seus precedentes históricos e a configuração política da 

região, buscando explicar como a situação se degradou a partir dos anos 1990, após a assinatura dos 

Acordos de Oslo, e de que maneira essa dinâmica permitiu o crescimento da participação da 

sociedade civil através das diversas ONGs e Organizações que já atuavam na região, passando a 

aparentemente se comportar como uma rede transnacional de advocacy.  A finalidade desse capítulo 

é analisar se há indícios que corroborem a hipótese de formação de uma rede transnacional atuando 

via sociedade civil, local e globalmente, de forma a remodelar a resistência palestina.  

Por fim, o último capítulo se baseia no teste empírico da teoria, com base em informações 

coletadas para a construção de uma base de dados e com respaldo em conceitos teóricos e 

configuração histórico-política da região, cuja finalidade é compreender de que forma se relacionam 

as diversas organizações e ONGs da região e de que maneira são capazes de levar o pleito local as 

esferas globais. Nesse sentido também serão utilizados dados coletados em pesquisa de campo 

realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, através de observação direta participativa, onde 

a pesquisadora foi a campo reunir informações, atuando diretamente em duas organizações, uma 

palestina e uma israelense. 

 

1. Referencial teórico 

 

O capítulo teórico foi construído pensando na melhor maneira de demonstrar as alterações no 

sistema internacional - percebidas sobretudo nas últimas décadas – bem como as melhores 

abordagens teóricas que permitem explicar o surgimento, formação e atuação das redes 

transnacionais. O surgimento e evolução do conceito de transnacionalismo, propalado por Keohane 

e Nye ainda na década de 1970 é de suma importância uma vez que essa é a forma de atuação da 

das redes de advocacy perante o sistema internacional. Esse conceito permite entender de que 
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maneira a relação Estado-sociedade civil ocorre no âmbito internacional, (ainda que sob a 

perspectiva do Estado), e como este enxerga essa relação como uma vulnerabilidade. 

A ascensão do individuo como player relevante (enquanto sujeito de direito internacional e 

também como ator) é outro ponto essencial a ser abordado, uma vez que a forma de interação entre 

o individuo e o sistema internacional sofre profundas alterações, principalmente em relação a 

responsabilidade deste para com os indivíduos. Desde o início do estudo das Relações 

Internacionais, o Estado figurou como ator central e unidade principal de análise. Contudo, 

profundas mudanças ocorreram ao longo do século XX de modo a demonstrar que novos atores 

também possuíam capacidade de atuar na arena internacional. A percepção do indivíduo como 

unidade de análise nas Relações Internacionais se deu gradualmente, concomitante com o 

desenvolvimento e aprofundamento do campo. Durante o período da Guerra Fria, a bipolaridade e o 

temor de um conflito nuclear praticamente dominaram as dinâmicas teóricas da área, ainda sim, 

lentamente o indivíduo passou a demonstrar não apenas maior relevância, mas também uma 

crescente aceitação como ator internacional.  

 A forma mais ativa de atuação do indivíduo na esfera internacional se da via organização da 

sociedade civil (globalizada), utilizando-se conceito apresentado por Robert Cox e da Teoria Crítica 

das Relações Internacionais busca-se elucidar de que maneira isso ocorre e em que medida a 

sociedade civil é capaz de ser eficaz na produção dos resultados que busca uma vez que sua 

horizontalidade e falta de poder central a princípio poderiam comprometer sua capacidade de 

promover as mudanças que pleiteia. O surgimento das redes transnacionais enquanto estruturas 

(quando articula diversos atores em torno de uma causa comum, atuação geralmente local) e 

enquanto agentes (quando atuam diretamente perante o sistema internacional apresentando novas 

questões para a agenda ou reenquadrando questões já existentes, atuação geralmente mais global) 

seriam talvez a forma mais otimizada de atuação do sociedade civil nesse sentido.  

 

1.1 O Transnacionalismo e a revolução da informação  

 

 Joseph Nye e Robert Keohane (1971) percebem que a arena da política internacional não é o 

lugar onde ocorrem unicamente interações interestatais (visão realista), mas que uma enorme gama 

de trocas intersocietal de grande relevância política ocorre fora do alcance dos governos centrais 

dos Estados. (NYE; KEOHANE, 1971, p 330). Por muito tempo o estudo das relações 

internacionais considerava o Estado como ator unitário e apenas as trocas interestatais como alvo de 
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estudo das relações internacionais. Contudo Keohane e Nye (1971) demonstram que entidades não 

estatais são capazes, em diversas ocasiões, de afetar essencialmente o curso dos eventos 

internacionais, competindo, nesse caso, diretamente com os Estados-nação. (NYE; KEOHANE, 

1971, p 331). 

Dois aspectos fundamentais do sistema internacional que sofreriam efeitos direto do 

aumento das relações transnacionais seriam: o incremento das interações globais, causando um 

aumento exponencial no fluxo de informação, dinheiro, pessoas, crenças, ideias e outros bens 

tangíveis e intangíveis através das fronteiras nacionais; e as organizações internacionais, cujo 

aumento, tanto em número quanto em relevância, é sinal da atuação direta e com sucesso das redes 

transnacionais. 

O principal impacto, dizem os autores, é um aumento da sensibilidade e da vulnerabilidade 

das sociedades às ações umas das outras. Os principais efeitos das interações com consequências 

diretas ou indiretas na mútua sensibilidade seriam: a capacidade das organizações internacionais e 

das redes fomentarem uma mudança de atitude através da criação de símbolos, mitos e normas de 

maneira a promover legitimidade para suas atividades; Incremento do pluralismo internacional, 

conectando grupos de interesse nacional com estruturas transnacionais; Aumento dos 

constrangimentos sobre os Estados; E novos instrumentos de influência e pressão disponível aos 

atores. (NYE; KEOHANE, 1971, p 336-342) 

A revolução das comunicações também acelerou e incrementou a atuação organizada da 

sociedade civil em torno de temas sensíveis e em grande parcela ignorados pelos Estados. Nesse 

novo contexto indivíduos e organizações atuam formando redes que forjam alianças transnacionais 

e respondem com mais dinamismo a desafios e desdobramentos das questões pelas quais advogam. 

Isso ajuda a criar e expandir a atuação política em um espaço civil de certa forma mais autônomo, 

que nem mesmo Estados e regimes mais autoritários conseguem controlar. 

Keohane e Nye no artigo “Power and interdependence in the information age” de 1998, 

percebem ainda um novo desdobramento cujos efeitos transnacionais possuiriam capacidade para 

impactar profundamente a ordem internacional: a revolução das comunicações. Os autores afirmam 

que o principal resultado dessa revolução é a quase eliminação dos custos da troca da informação, 

bem como a rapidez (quase imediata) que o processo adquiriu. Esse movimento de informações 

aumenta consideravelmente os canais de contato entre a sociedade, alterando exponencialmente os 

padrões da interdependência complexa uma vez que aumenta os canais de comunicação na política 
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mundial, não apenas entre os indivíduos e as burocracias como também entre indivíduos e diversas 

redes e organizações. (KEOHANE; NYE, 1998, p. 83-84).  

Contudo, é importante notar que esse fenômeno se desdobra no contexto de uma estrutura 

política pré-existente e o fluxo das diferentes formas de informação varia bastante. A informação 

livre flui sem restrições, a estratégica será protegida tanto quanto possível e as informações 

comerciais dependem de quão desenvolvido está o direito à propriedade intelectual no ciberespaço. 

Os autores afirmam que a revolução da informação moldará a política na mesma proporção que será 

moldada por ela. (KEOHANE; NYE, 1998, p. 85). 

Contudo, a principal alteração trazida pela revolução das informações capaz de impactar as 

redes transnacionais de advocacy é a mudança de broadcasting para narrowcasting. Através da 

seleção daquilo que deve ser abordado pela grande mídia, os atores eram capazes de limitar aquilo 

que chegava ao conhecimento do grande público. Assim, poucos lugares de transmissão emitiam 

uma mensagem única e de largo alcance. Contudo, o narrowcasting, ou seja, transmissão de 

informação para públicos menores e específicos, proporcionadas pela internet e canais de TV a 

cabo, passou a permitir o foco da atenção e ação coordenada até mesmo através das fronteiras. Essa 

interatividade permite o estabelecimento de uma nova comunidade virtual, formada por pessoas que 

se sentem pertencentes a um mesmo grupo, com ideias semelhantes apesar da distância física. 

(KEOHANE; NYE, 1998, p. 91). 

Uma vez que as redes são essencialmente estruturas comunicativas, cujo principal objetivo é 

a ampliação da agenda internacional através da conscientização da importância de determinados 

temas sensíveis bem como o monitoramento da observância do direito internacional, a revolução da 

informação foi justamente o que possibilitou o florescimento das redes transnacionais enquanto 

atores capazes de impactar o sistema internacional na última década.  

 

1.2 O indivíduo como ator internacional  

 

Os direitos humanos, pedra angular do direito internacional no sistema internacional pós 

Segunda Guerra Mundial, transformaram o indivíduo em sujeito de direito internacional. Na área da 

segurança internacional, as Escolas Críticas da Segurança Internacional (Aberystwyth em Gales 

principalmente) e os Estudos para a Paz, principalmente com a definição ampliada de Johan 

Galtung acerca da violência, demonstraram que o comportamento estatal pode eventualmente 

apresentar maior risco para o indivíduo do que as guerras. Ambas tem em comum o fato de 
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colocarem o indivíduo como ente a ser segurado, principalmente quando o próprio Estado se torna 

fonte de tais ameaças. Há assim, uma diminuição da primazia do Estado nas relações internacionais, 

substituindo-o como objeto referencial nos estudos de segurança internacional. Nessa nova 

abordagem o indivíduo passa a ser o destinatário final dos esforços de segurança apresentando o 

conceito de emancipação humana como balizador e limitador das ações estatais para tal fim.  

Dessa forma, é possível perceber uma crescente preocupação com a proteção do indivíduo, 

inclusive passando a entender o próprio Estado como violador de direitos. A intenção desse tópico é 

compreender a evolução dessa narrativa, de se perceber o indivíduo enquanto sujeito de direito 

internacional, como destinatário da segurança, e como ator internacional com capacidade de 

impactar o sistema internacional.   

 

    1.2.1 O indivíduo como sujeito de direito internacional 

  

A partir da experiência traumática do pós-Segunda Guerra Mundial, a comunidade 

internacional passou a intervir em assuntos antes exclusivamente internos dos Estados. Emerge o 

direito internacional dos direitos humanos, o qual torna passível de responsabilização internacional 

os Estados por atos internos. Dessa forma, o indivíduo é trazido para o cenário internacional como 

sujeito de direito, não só garantido por seu ordenamento jurídico nacional, mas também pela ordem 

jurídica internacional, que atua justamente quando o Estado não é capaz de garantir a incolumidade 

de seus cidadãos. (PIOVESAN, 2002, p. 132). 

Nesse contexto a observância de normas de direito internacional – principalmente dos 

direitos humanos - passa a ser de certa forma, condicionante para a validade dos ordenamentos 

internos, pois aqueles Estados que não incorporam os direitos humanos em suas Constituições 

perdem legitimidade perante seus pares. Assim, a dignidade humana passa a ser entendida como 

princípio norteador do sistema internacional, funcionando como uma consciência jurídica moral, de 

forma a recobrir de ética as relações internacionais, protegendo principalmente os seres humanos 

por trás das relações internacionais. É nessa lógica de proteção normativa internacional ao 

indivíduo, que ele passa a ser entendido como sujeito de direito internacional no pós-Segunda 

Guerra Mundial.  

Assim, observa-se o enfraquecimento de um dos pilares do sistema internacional até a 

Guerra Fria: a primazia da soberania. Até então vista em termos absolutos, nota-se uma gradual 

relativização em prol da proteção do indivíduo ao se permitir que Estados que agridam os direitos 
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humanos, ou não sejam capazes de garanti-los à sua população sofram até mesmo intervenções 

humanitárias, culminando num deslocamento de foco, onde o indivíduo, antes responsabilidade da 

esfera normativa nacional dos Estados, agora passa a ser entendido, de modo crescente, como 

sujeito de direito internacional.  

 

   1.2.2  O Estado como fonte de ameaça à incolumidade dos indivíduos  

 

 Por muito tempo o Estado esteve no centro dos Estudos de Segurança, como ator central,  e 

como principal objeto referencial a ser securitizado, contudo, surgem nos anos 1970 novas correntes 

visando questionar esse posicionamento. Talvez os primeiros nesse sentido sejam os autores dos 

chamados Estudos para a Paz, os quais buscavam analisar a multiplicidade de mecanismos 

geradores da violência para então se concentrar em encontrar os instrumentos adequados para a 

obtenção e manutenção da paz, trazendo o indivíduo para o cerne do debate.  

 Johan Galtung, um dos mais relevantes autores dos Estudos para a Paz, em seu artigo 

“Violence, Peace and Peace Research” de 1969, contestava a corrente mainstream dos estudos 

estratégicos (focados unicamente no Estado, soberania e ameaça de conflito nuclear) durante o 

período da Guerra Fria, buscando determinar um conceito adequado acerca da violência, apontando 

que o Estado pode e em muitos casos é, a principal ameaça a paz e a segurança dos indivíduos. 

Galtung apresentou um conceito ampliado e multidimensional de violência, pois ao entender a paz 

como ausência de violência (paz negativa), e a violência como uma “incapacitação somática ou 

privação da saúde, com a morte como consequência extrema” (GALTUNG, 1969, p. 168), então 

qualquer situação que não fosse uma ameaça direta a vida seria entendida como paz.  

O conceito de violência utilizado pelo o autor afirma que esta ocorre quando “os indivíduos 

são influenciados de forma que suas realizações somáticas ou psicológicas fiquem abaixo de seu 

potencial”
3
, (GALTUNG, 1969). Ele chama a atenção para o termo potencial, afirmando que 

violência é toda limitação, opressão, ameaça ou conflito que poderia ter sido evitado e não foi. Uma 

das principais colaborações de Galtung foi compreender que por vezes não é possível definir quem 

é o ator que comete a violência, uma vez que nem sempre ela é direta (cometida por um ator 

determinável) e pessoal (contra um objeto definido), as violências que seguem essa lógica o autor 

definiu como “violência estrutural”, cristalizada principalmente na diferença de acesso ao poder que 

                                                           
3
 Tradução livre do autor  “violence is present when human beings are being influenced so that their actual somatic and 

mental realizations are below their potential realizations” 



9 
 

os indivíduos detêm dentro da sociedade, levando, consequentemente a diferentes chances na vida, 

desigualdade e instabilidade (GALTUNG, 1969, p. 171).  

Assim, Galtung afirma que nem sempre a violência possui uma relação clara sujeito-objeto 

que possa tornar evidente de onde parte a ação e a quem ela atinge. Nesses casos o autor afirma que 

ocorre a violência estrutural, construída dentro da estrutura, a qual o autor também chama de 

“injustiça social”. Assim, o autor afirma que “o ponto principal é que, se existem pessoas morrendo 

de fome quando isso é objetivamente evitável, então uma violência foi cometida, independente do 

fato de haver uma clara relação sujeito-ação-objeto”
4
. (GALTUNG, 1969, p. 171). 

Seguindo a mesma lógica de Galtung e dos Estudos para a Paz, Barry Buzan escreve em 

1983 a obra “People, States and fear”, trazendo uma ampla gama de questionamentos acerca da 

relação Estado – indivíduos – segurança. Apesar da presente pesquisa não se destinar a entender 

especificamente esse tipo de questão (segurança internacional), é relevante compreender as formas 

pelas quais o indivíduo ganhou seu lugar na arena internacional. Buzan fazia parte da chamada 

Escola de Copenhagen, uma das abordagens críticas dos Estudos de Segurança Internacional, os 

quais sugeriam uma ampliação do conceito de segurança internacional (incluindo novos temas em 

diferentes setores, como o societal, como passíveis de securitização) e aprofundamento (novos 

atores, como Organizações Internacionais atuando na esfera internacional) na agenda de segurança.  

O autor aponta quatro formas de atuação estatal que podem torná-lo fonte de insegurança: 

Aquelas ameaças que emergem da própria legislação e da execução das leis; as que emergem de 

ações políticas diretas do Estado contra indivíduos ou grupos; aquelas que emergem de disputas 

pelo controle do aparato estatal e aquelas que surgem das políticas de segurança externa dos 

Estados. Essas quatro categorias demonstram que, paradoxalmente, enquanto o Estado age para 

promover a segurança nacional não é capaz de fazê-lo sem impor outras ameaças colaterais a seus 

indivíduos. Assim, insegurança individual surge de maneira indireta ou como efeito colateral das 

ações estatais em busca do “bem comum”. Como resultado, o Estado se torna objeto de conflito 

social. O autor chamou essa lógica de a “inevitabilidade da contradição entre a segurança individual 

e estatal” (BUZAN, 1983, p. 30). 

Ao buscar sua segurança, o Estado acaba por inevitavelmente gerar insegurança a seus 

próprios cidadãos, cabendo então aos indivíduos buscar atuar de maneira a que sua demanda por 

segurança seja ouvida no nível da segurança nacional. O autor afirma que os indivíduos podem 

participar de organizações ou grupos de pressão de maneira a conduzir as políticas governamentais 

                                                           
4
 Tradução livre do autor “The important point here is that if people are starving when this is objectively avoidable, 

then violence is committed, regardless of whether there is a clear subject-action-object relation” 
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relacionadas à segurança, no sentido de limitar a atuação estatal, de forma a melhorar sua própria 

segurança em questões onde o Estado falhou em garanti-la. (BUZAN, 1983, p. 31). Nesse sentido, a 

ação coletiva transnacional seria uma resposta dos indivíduos quando esses se sentissem ameaçados 

ou desamparados por políticas de seu Estado.  

Retomando a discussão de Barry Buzan (1983), sobre quem deveria ser o objeto a ser 

seguro, Ken Booth, principal representante da Escola de Aberystwyth (também conhecida como 

Escola de Gales), outra escola crítica dos Estudos de Segurança Internacional, aponta que o 

indivíduo é a unidade a ser segura, e não os Estados, como proposto pela visão realista (que entende 

segurança como ausência de ameaças, paz negativa). O autor propõe que a emancipação humana 

seja o novo princípio balizador do conceito de segurança internacional. Essa seria entendida não 

apenas como ausência de ameaças, mas sim como a ausência de restrições para se fazer o que 

deseja. Nessa lógica, não apenas guerras restringiriam os indivíduos, mas opressão política, 

pobreza, educação de má qualidade, epidemias, fome, entre outras. (BOOTH, 1991, p. 318). 

A segurança como um processo emancipatório seria uma consequência do momento 

histórico, marcado pela luta contra as opressões políticas diversas, sobretudo através de técnicas 

não-violentas, demonstrando o poder da atuação do indivíduo na esfera da política internacional 

quando legitimamente busca ter suas demandas atendidas (BOOTH, 1991, p. 321). Assim, 

emancipação implica um conceito igualitário de liberdade e reciprocidade de direitos, onde a 

segurança só pode ser alcançada quando todos possuírem os mesmos direitos. A principal 

implicação dessa noção, capaz de impactar não apenas o campo da segurança internacional, mas da 

política internacional como um todo, é que, se segurança de um depende da segurança de todos, o 

processo de emancipação implica no fim da distinção entre o risco que vem de dentro e o risco 

externo, quebrando-se a barreira entre política doméstica e política externa. Booth afirma que, nesse 

sentido, a tradição da teoria crítica seria bastante útil para tentar compreender e explicar a política 

internacional, não mais como uma luta pelo poder, mas como um campo pautado pela ética. 

(BOOTH, 1991, p. 322),  

Por fim, o autor tenta instrumentalizar o conceito de emancipação de forma a garantir que a 

aparente abstração da Teoria Crítica não signifique criar um paradigma inatingível de segurança. O 

autor afirma que o realismo utópico é realizável, principalmente porque não demanda uma mudança 

nas estruturas do sistema, mas tão somente na finalidade (mudança da unidade a ser segurada, do 

Estado para o indivíduo), onde, acabando-se com as barreiras “nós X eles” o processo caracterizado 

como utópico em direção a emancipação do indivíduo pode ser implementado através da construção 
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da comunidade global (“global community building”). Além disso, o autor afirma que esse processo 

de construção da comunidade global não se restringe apenas aos Estados, atores não-estatais 

também desempenham papel relevante, ressaltando o protagonismo da então nascente sociedade 

civil global.  

Já em 1991, Ken Booth percebe que o crescente número de ONGs com protagonismo em 

questões antes essencialmente do escopo do Estado estaria criando uma cultura civil global. Apesar 

de reconhecer o enorme poder dos Estados na esfera do sistema internacional, o autor reconhece 

que eles não são os únicos agentes e que não estão imunes a sofrer influência de outros atores. 

Dessa maneira a implementação da estratégia emancipatória no que tange à segurança internacional, 

estaria de mãos dadas com o embrião da chamada sociedade civil global. Nesse sentido, o trecho 

abaixo deixa clara a crescente percepção do autor acerca do papel do conceito da emancipação na 

criação de uma sociedade civil global.  

 

 

Em um mundo de comunicações globais poucos devem se sentir inteiramente 

desamparados. Mesmo em decisões pequenas e privadas, é possível fazer escolhas 

que ajudem, ao vez de dificultar, a construção de uma comunidade mundial. Alguns 

acontecimentos dependem dos governos, mas outros não. Podemos começar ou 

continuar buscando a emancipação no que pesquisamos, em como ensinamos, no que 

colocamos nas agendas das conferências, em quanto apoiamos o Greenpeace, a 

Amnistia Internacional, a Oxfam e outros grupos que se identificam com uma 

comunidade global e como lidamos um com o outro e com os estudantes. E na busca 

pela emancipação, as bases da segurança real estão sendo estabelecidas.
5
 (BOOTH, 

1991, p. 326). 

 

 

O objetivo desse tópico não é compreender a evolução de temas tão abrangentes como 

segurança internacional e direitos humanos, mas apenas recapitular acerca da inserção do indivíduo 

nas relações internacionais, uma vez que redes transnacionais são em sua essência formadas por 

indivíduos agindo quando Estados se omitem ou são eles próprios causadores dos problemas.  

 

 

                                                           
5 Tradução livre do autor “In a world of global communications few should feel entirely helpless. Even in small and 

private decisions it is possible to make choices which help rather than hinder the building of a world community. Some 

developments depend on governments, but some do not. We can begin or continue pursuing emancipation in what we 

research, in how we teach, in what we put on conference agendas, in how much we support Greenpeace, Amnesty 

International, Oxfam and other groups identifying with a global community, and in how we deal with each other and 

with students. And in pursuing emancipation, the bases of real security are being established.”  
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1.3 Sociedade civil global 

 

A lógica por trás de ideia de uma sociedade civil global é basicamente a noção de que os 

indivíduos são capazes de atuar politicamente como atores na arena internacional. A atuação local 

na defesa de uma pauta global é um dos princípios da sociedade civil globalizada, uma vez que 

percebem que os Estados, enquanto atores tradicionais, não possuem o dinamismo para lidar com a 

complexidade das questões geralmente defendidas, como preservação do meio ambiente, defesa dos 

direitos humanos, questões de gênero e direito dos trabalhadores. Além disso, existe a percepção de 

que tais temas não fazem parte do rol de prioridades das forças políticas dominantes, cabendo então 

à sociedade pressionar e demandar mudanças em questões de seu interesse. 

Naturalmente, o conceito de sociedade civil se alterou com o tempo. No princípio, a noção 

de sociedade civil estava bastante atrelada com o Estado de direito e a participação do indivíduo na 

sociedade através do exercício da cidadania. A sociedade civil estava ligada à ideia do contrato 

social e da garantia de direitos civis. No século XIX a noção de sociedade civil era representada 

pela burguesia na busca de direitos políticos. A partir do século XX (sobretudo a partir da década de 

1970) novamente o conceito se altera, para então a compreensão mais atual, de um movimento 

formado por indivíduos buscando emancipação econômica e social, noções atreladas ao direito ao 

desenvolvimento (KALDOR, 2003, p. 584).  

O atual conceito de sociedade civil esta longe de possuir um significado bem definido, mas 

está diretamente ligado a noção de democracia. O conteúdo da política tornou-se cada vez mais 

globalizado não se contendo mais as fronteiras nacionais, contudo, o processo de decisão política 

ainda continua restrito ao nível nacional. Em razão dessa dinâmica a sociedade civil ofereceria um 

foro alternativo para alterar as regras subjacentes dessa característica que limita a democracia, na 

busca de um processo mais ético de globalização (THOMPSON; WALKER, 1975, p. xviii).  

Mary Kaldor em seu artigo “The idea of global civil society” de 2003, define a sociedade 

civil como um processo gerador de consenso, onde os indivíduos ganham acesso a arena 

internacional, promovendo debates e eventualmente mudanças no sistema internacional. A autora 

prevê a sociedade civil atuando de maneiras diversas, o que ela chamou de paradigmas. O primeiro 

seria a versão neo-liberal, formada pelas instituições globais geralmente representantes dos 

interesses ocidentais, vistas como mecanismos facilitadores de reformas que busquem o livre 

comércio e a democracia, princípios norteadores do modelo capitalista-ocidental. Nesse paradigma 

apontado pela autora, a sociedade civil estaria ligada à ideia de governança global. O outro 
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paradigma apontado pela autora diz respeito à atuação ativista, especificamente, a emergência de 

redes transnacionais de ativismo que se reúnem na defesa de uma causa específica, geralmente no 

campo humanitário, como direitos humanos, questões ambientais, proibição do uso de minas 

terrestres, entre outros.  Os movimentos sociais no final dos anos 1960 e o movimento anti-

globalização no final dos anos 1990 trouxeram a preocupação com o conceito de justiça global, 

fortalecendo a atuação política da sociedade. (KALDOR, p. 588-590).  

 

1.3.1 A Teoria Crítica das Relações Internacionais e o conceito de Sociedade Civil Global  

 

Na área das Relações Internacionais o autor que buscou compreender a ascensão da 

sociedade civil global foi Robert Cox. De orientação gramsciana e neomarxista, o autor faz parte da 

chamada Teoria Crítica das Relações Internacionais, que buscam entender as relações internacionais 

em um contexto pós-westphaliano, onde o Estado perde protagonismo e o indivíduo ascende como 

ator. Outro ponto essencial da Teoria Crítica é a percepção que a teoria deve promover mudanças 

reais no sistema e não apenas explicá-lo.  

 Em seu artigo “Civil society at the turn of the millenium: prospects for an alternative world 

order”, de 1999, Robert Cox debate sobre a evolução e o significado do conceito de sociedade civil 

e principalmente qual seria o seu papel no mundo contemporâneo. Uma das hipóteses é de que a 

sociedade civil atuaria como o principal agente transformador e emancipatório da sociedade nos 

dias atuais, substituindo as revoluções que, segundo o autor não seriam mais viáveis nos dias atuais. 

Essa percepção de atuação organizada e politizada da sociedade civil, ganhando inclusive contornos 

globais, talvez possa ser útil para compreender as redes transnacionais de advocacy.  

Os ensinamentos de Cox são de suma importância uma vez que apresenta a sociedade civil 

como um espaço alternativo e potencialmente eficaz de atuação política. A sociedade civil se 

dissocia politicamente da classe política e passa a buscar reivindicações próprias uma vez que não 

vê seus interesses e os da classe política como convergentes e, dessa forma, não se sente 

representada. Assim, as redes oferecem a formatação da atuação organizada no que diz respeito à 

participação da sociedade civil na política. 

 O surgimento histórico do termo sociedade civil varia consideravelmente no tempo e no 

espaço, tendo inicialmente um sentindo bastante diverso do utilizado atualmente. Tem origem na 

tradição ocidental (europeia) do iluminismo e dizia respeito ao reino dos interesses particulares, 

mais especificamente aos interesses da burguesia. Nesse contexto, sociedade civil dizia respeito ao 
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grupo social autoconsciente (self-conscious) cuja influência estava em plena expansão. (COX, 1999, 

p. 05) 

 No século XIX o conceito passa a abarcar uma variedade maior de grupos sociais e 

interesses conflituosos. Tocqueville, que buscava compreender a democracia norteamericana, 

adiciona complexidade ao conceito, ao afirmar que sociedade civil pode ser entendida como uma 

associação voluntária de pessoas buscando interesses comuns fora do Estado. Nesse ponto o 

conceito se dissocia da dualidade capitalismo-burguesia e passa a ter o sentido de uma cidadania 

participativa mobilizada se contrapondo às forças econômicas e ao próprio Estado. (COX, 1999. p. 

06). 

 Ambas visões, europeia e americana, apresentam perspectivas bastante diversas no que diz 

respeito ao conceito de sociedade civil. A visão europeia mostra um processo de cima para baixo 

onde as forças econômicas dominantes do capitalismo formam uma hegemonia intelectual e cultural 

de forma a garantir a aquiescência ao modelo capitalista. Em contrapartida, a visão americana 

mostra um processo de baixo para cima, guiado por aquela parcela da população que estava em 

desvantagem e privada de benefícios sob a ordem capitalista, a qual construía uma contra 

hegemonia que aspirava adquirir aceitação suficiente entre a população de forma a substituir a 

ordem hegemônica anterior. (COX, 1999, p. 07).  

Por possuir uma visão neomarxista na abordagem das Relações Internacionais, Robert Cox 

foca na importância das relações de classe para compreender o desenvolvimento da sociedade civil. 

Ele afirma que a globalização da produção no fim do século XIX e começo do século XX 

reestruturou a força de trabalho mundial de tal forma que desafiou noções clássicas de estrutura de 

classes e, nesse sentido, a dualidade proletário-burguesia perde um pouco de força explicativa. 

Assim, a internacionalização da produção deu uma nova configuração à base material da sociedade 

civil apresentando a noção de sociedade civil como outro termo para definir relações sociais de 

poder derivadas da economia. O conceito atual de sociedade civil está mais alinhado ao pensamento 

de Tocqueville de força social autônoma que não inclui as poderosas forças econômicas. Nessa 

visão “debaixo para cima” a sociedade civil é o lugar onde aqueles atingidos negativamente pela 

globalização da economia mundial podem protestar e buscar alternativas. (COX, 1998, p. 09-11). 

A globalização cria um regime de domínio que controla e orienta na falta de um poder 

central coercitivo formalmente instituído, cuja principal finalidade é propagar a ideologia da 

globalização. Para Cox, os Estados desempenham papel de agências da economia global, cuja tarefa 

é ajustar suas práticas e políticas econômicas às exigências do liberalismo econômico global. Essa 
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estrutura de poder é sustentada de fora do Estado através da formação de um consenso na política 

econômica global e de influência da finança global sobre a política econômica do Estado e, de 

dentro do Estado, pelas forças sociais que se beneficiam da globalização (o segmento da sociedade 

integrada à economia mundial). (COX, 1999, p. 12-13).  

Essa hegemonia global do modelo capitalista tem profundas e negativas consequências na 

relação entre a sociedade civil e a política. Os custos dos serviços sociais não são vistos como 

vantajosos economicamente nesse modelo, e acabam por não serem observados. Além disso, a 

corrupção eiva a relação sociedade civil-política de desconfiança, uma vez que favores políticos 

adquirem valor de mercado, fazendo a sociedade civil questionar a integridade e a competência da 

classe política. (COX, 1999, p. 12-13).  

Cox afirma que a relevância de se criar um bloco contra-hegemônico oriundo da sociedade 

civil é justamente fazer reviver o espírito de solidariedade entre os indivíduos. O domínio da 

dinâmica do capitalismo não apenas enfraqueceu os laços psicológicos entre os indivíduos e o 

Estado, mas também, o nível de confiança entre os próprios indivíduos e sua disposição para agir 

coletivamente. O resultado é um aumento do cinismo, apatia e a não-participação das pessoas em 

ações políticas e sociais. Nessa dinâmica, cada vez mais, a política deixa de ser a esfera das 

escolhas acerca do futuro das sociedades para se tornar a escolha entre um conjunto de interesses 

particulares que visam unicamente à manutenção do status quo e dos interesses da classe política 

dominante, muitos dos quais envoltos em corrupção. O espaço político abandonado pelos 

indivíduos acaba sendo prontamente ocupado pelo submundo da política, com seu populismo 

excludente, práticas corruptas e às vezes criminosas, o que é muito útil no que tange o 

financiamento e a manutenção do establishment político. (COX, 1999, p. 27).   

Cox disserta sobre a importância da atuação civil na recuperação do espaço político tomado 

pelas forças políticas perversas, principalmente no que diz respeito à conquista de qualquer 

mudança relevante. Assim, a atuação da sociedade civil global, que é justamente a arena de atuação 

das redes transnacionais de advocacy, é provavelmente a única maneira de se alcançar mudanças 

políticas nos dias atuais e, principalmente, mudanças que visem o bem-estar da sociedade como um 

todo e não interesses particulares de apenas uma parcela delas.  

Outra colaboração relevante de Cox a respeito do papel da sociedade civil e do indivíduo como 

ator internacional encontra-se em seu artigo “The point is not just explain the world, but to change 

it”, onde o autor afirma que a sociedade civil surgiria justamente como uma força antissistêmica, 

reivindicando legitimidade de atuação na esfera internacional, capaz de promover mudanças nas 
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estruturas históricas. Essas estruturas históricas seriam as configurações de poder existentes, fruto 

dos processos históricos, que não estão restritas por fronteiras e se sobrepõem geograficamente. A 

principal crítica de Cox é que abordagens que apenas observam e explicam as estruturas existentes 

não são capazes de promover verdadeiras mudanças na política internacional. Como partidário da 

Escola Crítica, Cox acredita que a verdadeira missão da política internacional e dos analistas seria o 

desenvolvimento de um aparato teórico-analítico capaz, não apenas de observar a realidade como 

tal, mas de promover verdadeiras mudanças no sistema internacional, não apenas observar as 

condições do sistema como verdades absolutas, mas observá-las criticamente como produtos da 

história.  

Cox aponta a terceira configuração de poder no sistema internacional, ou estrutura histórica, 

como a chamada sociedade civil. Existente e atuante, dentro e através do Império e do sistema 

interestatal de Estados, a sociedade civil geralmente atua de forma transnacional, na defesa de temas 

que consideram negligenciados pelos atores responsáveis, como questões ambientais, de gênero e 

direitos humanos, e através da mobilização popular não-violenta buscam promover mudanças no 

sistema. A sua principal diferença em relação às duas estruturas anteriores é sua atuação 

descentralizada e em rede, o que a garante a vantagem da flexibilidade e a capacidade de unir 

grupos diversos em torno de uma questão central. Contudo, essa característica também dificulta a 

criação de um programa conjunto de ação exequível. Assim, a sociedade civil se opõe a força 

homogeneizadora e centralizadora do Império, mas paradoxalmente, sua estrutura as torna 

vulneráveis, podendo também tornarem-se um instrumento de penetração do Império (proliferação 

de ONGs ocidentais em regiões como Oriente Médio, por exemplo). (COX, 1998, p. 91).  

Essas três estruturas de poder rivalizariam pelo poder legítimo e, nesse contexto dinâmico e 

aberto para mudanças do sistema político, a legitimidade (aquiescência e apoio popular) seria 

condição fundamental para ação efetiva e uma busca ética por mudanças. Um mundo plural, 

pautado por um processo continuo de negociação entre Estados sob continua pressão exercida pela 

sociedade civil seria a opção de uma governança global exercida através do amplo consenso e poder 

legítimo. (COX, 1998, p. 92). 

 Contudo, Keck e Sikkink afirmam que é problemático descrever a esfera de interações 

internacionais e transnacionais como sinônimo de “sociedade civil global”. As autoras reconhecem 

que o Estado não monopoliza a esfera pública internacional, uma vez que esta é também, esfera de 

troca de atores não-estatais, mas que seria simplista chamar essa arena de sociedade civil global. 

Segundo as autoras, faltam estudos convincentes que sustentem a ideia e especifiquem o processo 
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através do qual indivíduos e organizações construam algo que se assemelhe a uma sociedade civil 

global.  Portanto, as autoras acham muito mais aplicável o conceito de uma sociedade civil 

transnacional como arena de embate, uma esfera fragmentada e contestada onde a política da 

sociedade transnacional civil é centrada na forma em que certos grupos emergem e são legitimados 

(pelos governos, instituições e outros grupos). (KECK; SIKKINK, 1998, p.32).  

 

1.4 Ação coletiva transnacional  

 

A ação coletiva transnacional é um fenômeno político que apenas recentemente tem 

recebido a atenção daqueles que visam explicar as mudanças ocorridas na ordem internacional. As 

redes transnacionais são apenas uma das formas que podem resultar da ação coletiva transnacional 

cuja maior diferença que apresentam entre si é em relação a metas que buscam, forma de 

organização e a efetividade que podem alcançar. Um dos principais objetivos buscados por meio da 

ação transnacional é a criação, fortalecimento, implementação e monitoramento das normas 

internacionais (KAGRAM; RIKER; SIKKINK, 2002, p. 07).  

Ainda que apenas uma de suas dimensões seja transnacional, uma ação coletiva pode ser 

considerada transnacional.  Três aspectos diferentes podem ser considerados ao se abordar uma 

ação coletiva: A fonte do problema pode ser transnacional; o processo da ação coletiva pode ser 

transnacional; e/ou o resultado buscado pode ser transnacional. Na ação coletiva sempre há pelo 

menos algum processo transnacional, como a troca de informação, táticas a serem utilizadas, ou 

mobilização coordenada através das fronteiras. Alguns casos envolvem fontes transnacionais e 

alguns envolvem resultados transnacionais, como por exemplo, quando ativistas usam processos 

transnacionais para alterar dinâmicas domésticas como fortalecer a aplicação dos direitos humanos 

no âmbito nacional, ou promover desenvolvimento sustentável e democracia. (KAGRAM; RIKER; 

SIKKINK, 2002, p. 10).  

 Assim, três formas de ação coletiva existem e podem ser consideradas como níveis 

ascendentes de um mesmo processo. Assim sendo, a coalizão (coordenação tática) só emerge 

quando a rede (troca de informação) estiver bem desenvolvida e o movimento social transnacional 

(mobilização conjunta) acrescentará o componente mobilizacional a uma coalizão já existente. 

Essas definições não são necessariamente únicas ou mutuamente exclusivas, destacando-se a 

característica dominante em cada modalidade de ação coletiva transnacional. (KAGRAM; RIKER; 

SIKKINK, 2002, p. 08). 
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1.5  Normas e Governança Global 

 

 Se o principal objetivo das ações coletivas transnacionais é compelir a observância e 

colaborar na criação e reconstrução das normas internacionais, é de extrema importância 

compreender o que são normas e sua diferença com princípios e ideias. Normas são as crenças 

intersubjetivas (construídas e compartilhadas pela coletividade) acerca do comportamento 

apropriado que se espera que o ator adote dentro de um determinado contexto. No contexto 

internacional, as normas são comportamentos que se espera que os Estados e Organizações 

Internacionais e atores transnacionais, aceitem e adotem. (KAGRAM; RIKER; SIKKINK, 2002, p. 

13). 

O papel dos atores transnacionais na criação ou recriação de significados, e da aplicação de 

normas perante o sistema internacional, bem como o constrangimento que são capazes de promover 

ao comportamento dos Estados está sintetizado na citação abaixo 

 

 

As ONGs amplificam, interpretam e legitimam reivindicações locais apelando às 

normas internacionais. As redes usam a arena internacional como um palco ou 

espelho para manter o comportamento das organizações internacionais e dos Estados 

sob aprovação e julgamento global. Elas buscam expor ou divulgar o 

comportamento daqueles que violam a norma internacional de forma a  compelir as 

autoridades públicas e corporações privadas a obedecer às normas. Ativistas de 

direitos humanos chamaram esta ação de "mobilização da vergonha
6
 . (KAGRAM; 

RIKER; SIKKINK, 2002, p. 16). 

 

 

 

       1.6  Rede transnacional – infraestrutura para a mudança social 

 

Margaret Keck e Katryn Sikkink conceituam as redes transnacionais como “formas de 

organização caracterizada por padrões voluntários, recíprocos e horizontais de trocas e 

comunicação” (KECK; SIKKINK, 1998, p. 08). São formações não-hierárquicas nem burocráticas, 

                                                           
6
 Tradução livre do autor “NGOs amplify, interpret, and legitimate local claims by appealing to international norms. 

Networks use the international arena as a stage or mirror to hold state and international organization behavior up to a 

global judgment about appropriateness. They attempt to display or publicize norm-breaking behavior to embarrass 

public authorities and private firms so they will conform to norms. Human rights activists have called this action the 

“mobilization of shame.”  
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o que lhes garante flexibilidade e dinamismo para lidar com questões que exijam eficiência e 

informações confiáveis. Um dos principais diferenciais das redes de advocacy é justamente quanto à 

motivação dos atores. Diferente de motivações meramente instrumentais, a motivação das redes 

transnacionais de advocacy é o compartilhamento de ideias e valores. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 

30). As redes fogem da lógica de “advogar em prol de interesses próprios”, são chamadas de redes 

de advocacy justamente por defender interesses de terceiros. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 32).  

A comunicação e a troca eficaz de informação desempenha um papel fundamental, 

principalmente ao redor de questões onde o bem a ser protegido não tem um valor facilmente 

mensurável, formando uma densa rede de conexões entre os atores da rede, tanto formais quanto 

informais. As redes de advocacy possuem relevância tanto transnacional quanto doméstica (atuação 

simultânea nas duas esferas). Através da construção de conexões entre os atores da sociedade civil, 

Estados e Organizações internacionais, elas multiplicam os canais de acesso ao sistema 

internacional, modificando, em certa medida, o próprio exercício da soberania pelos Estados. 

Apesar das diferenças, essas redes são similares em vários aspectos.  

Centralidade de valores e princípios, a crença de que indivíduos podem fazer a diferença 

(voluntarismo), o uso criativo da informação, o emprego de técnicas sofisticadas de estratégia 

política de direcionamento de suas campanhas são algumas características das redes transnacionais 

de advocacy. O conceito de rede é trazido da sociologia e aplicado transnacionalmente, dizendo 

respeito a dimensões estruturais e estruturadas de ação desses agentes complexos, que não apenas 

participam em novas áreas políticas mas ajudam a moldá-las. Agregam elementos de agente e 

estrutura ao mesmo tempo, o que resulta em uma abordagem teórica dupla: estrutural e centrada no 

ator (KECK; SIKKINK, 1998, p. 04).  

Atuam através da ação coletiva transnacional, envolvendo organizações não-governamentais 

que interagem com as normas internacionais de maneira a reestruturar a política mundial. Sua 

principal motivação é justamente criar, fortalecer e monitorar a aplicação e a observância das 

normas internacionais, eventualmente ajudando a moldar a própria agenda internacional. Tal 

característica aumenta consideravelmente a arena de ação desses atores não-estatais o que acaba por 

diluir as distinções entre os níveis doméstico e global da atuação política. (KAGRAM; RIKER; 

SIKKINK, 2002, p. 03-04). 

 Na campanha, os atores centrais da rede mobilizam outros e iniciam as tarefas de integração 

estrutural e negociação cultural entre os grupos que formam a rede. Conectam os grupos, levantam 

recursos, propõem e preparam atividades e conduzem as relações públicas. Buscam, ainda, 
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desenvolver um “enquadramento comum de significados”, o que pode ser complicado pela 

diversidade cultural, característica das redes. (KECK; SIKKINK, 1998, p.07). 

Os recursos que tornam a campanha possível são: informação coletada, liderança e capital 

material e simbólico. Outro aspecto importante é analisar a estrutura institucional (doméstica ou 

internacional que fomenta ou bloqueia o ativismo transnacional). Por estrutura institucional 

doméstica entende-se, a Estrutura do Estado (centralizada ou fragmentada), estrutura societal (fraca 

ou forte), rede de política (consensual ou polarizada). (KECK; SIKKINK, 1998, p. 07) 

  As campanhas são processos de construção de pautas, constrangidas pelo contexto de ação 

onde devem ser executadas. Os ativistas identificam um problema, definem uma causa e propõem 

uma solução, tudo com vistas a produzir mudanças procedimentais, substantivas e normativas na 

área que advogam. Esse processo de “representação estratégica” deve funcionar para os diferentes 

atores que formam as redes como para o público-alvo. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 08). 

  

  1.7 A teoria das redes transnacionais de advocacy de Margaret Keck e Kathryn Sikkink 

 

 A teoria de Margaret Keck e Kathryn Sikkink é uma das primeiras e poucas tentativas, 

tanto teórica quanto empírica, de se compreender o fenômeno transnacional. Assim, as autoras 

afirmam que sua teoria acerca das redes transnacionais de advocacy é uma grounded theory, ou 

seja, uma teoria criada e fundamentada a partir da observação da realidade. As autoras afirmam que 

a teoria foi construída indutivamente, através da observação dos padrões de interação de redes 

envolvendo campanhas transnacionais, na busca de insights teóricos através da observação 

qualitativa do fenômeno. (KECK; SIKKINK, 1998, p. 05) 

 A abordagem proposta pelas autoras para se compreender as interações transnacionais é 

focada tanto na estrutura quanto no ator. De maneira indutiva (observando a atuação de redes 

transnacionais) buscou as variáveis intervenientes entre valores e advocacy e entre o advocacy e 

seus efeitos aparentes e, então compararam diversos movimentos atuando em regiões e áreas 

temáticas diversas (meio ambiente, gênero, direitos humanos). Isso porque as trocas entre diferentes 

nações e culturas, características das relações das redes, as torna sensíveis ao contexto (context-

sentive), motivo pelo qual a observação em diferentes contextos culturais, geográficos e históricos é 

tão relevante para se comprovar a teoria. Apesar de diferenças, as autoras encontraram diversas 

similaridades entre as redes, entre elas: a centralidade de valores e princípios, a crença de que 

indíviduos podem atuar como atores internacionais efetivamente fazendo diferença, o uso criativo 
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da informação, o emprego de estratégias políticas sofisticadas por partedos atores não-

governamentais nos segmentos de suas campanhas (KECK; SIKKINK, 1998, p. 06). 

As autoras preveem uma conjugação com teorias de outras áreas. Da área da ciência política 

e da sociologia, os insights da literatura dos movimentos sociais, que sempre focou diretamente 

nesses atores não-estatais, também são bastante uteis para a compreensão da ação coletiva 

transnacional. Entender como eles emergem, que formas assumem, qual papel desempenham na 

vida social, os tipos de impactos que causam e sob quais condições eles conseguem ser realmente 

efetivos pode promover a construção de uma ponte entre essas duas abordagens teóricas 

(transnacionalismo e movimentos sociais), o que pode ser extremamente produtivo para a definição 

das redes transnacionais de advocacy. (KAGRAM; RIKER; SIKKINK, 2002, p. 06). 

O potencial produtivo do diálogo teórico entre o transnacionalismo e os movimentos sociais 

pode levar a duas trocas mutuamente benéficas para ambos. Primeiro, os debates sobre normas e 

ideias das relações internacionais pode se beneficiar de debates mais antigos dos movimentos 

sociais, sobre o enquadramento teórico e crenças coletivas advindos dessa literatura. Segundo, a 

oportunidade de se criar novas estruturas de debate na literatura acerca dos movimentos sociais 

pode também se beneficiar da literatura das relações internacionais que explora a dinâmica 

interação entre política doméstica e o sistema internacional, sendo ambos ganhos de extrema 

importância para a compreensão das redes transnacionais de advocacy.  

 

2. A configuração histórico-político da região  

   

 A decisão pela escolha dos Acordos de Oslo de 1993 e 1995 como recorte temporal e 

arcabouço do presente capítulo histórico, reside na percepção de que tais eventos desencadearam 

importantes consequências políticas que ressoam até os dias atuais, corroborando a noção de que o 

abandono por ambas as partes do termos acordados é um dos elementos responsáveis pelo atual 

cenário político de estagnação e de descrença generalizados, culminando na percepção de que os 

governantes de ambos os lados não são aptos ou interessados em negociar uma solução para a 

questão. Se na época foi encarado com bastante otimismo (contando evidentemente com críticos e 

descontentes de ambos os lados), com o passar do tempo o Acordo falhou em garantir o 

prosseguimento do processo de paz, e em última análise contribuiu para uma deterioração no 

âmbito doméstico da legitimidade dos governantes de ambos os lados, resultando em fragmentação 

política, violência e uma piora generalizada da situação palestina.  
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 Ambas as partes com a passar do tempo se mostraram incapazes ou desinteressadas em 

observar os termos do Acordo. A falta de confiança e cooperação e o aumento da violência entre as 

partes fomentou o crescimento da radicalização dentro de suas sociedades, com uma coalizão de 

direita, extrema direita e partidos religiosos governando Israel logo após o assassinato de Ytzhak 

Rabin, Primeiro Ministro israelense que negociou e assinou os Acordos em Oslo; e a ascensão dos 

islamitas ao cenário político como alternativa viável, ao que era percebido pela sociedade palestina 

como inabilidade política de Yasser Arafat e da OLP (Organização Pela Libertação Palestina) em 

exigir o cumprimento israelense da sua parte nos Acordos. Em grande parte a implosão da OLP e a 

perda de legitimidade do líder palestino Yasser Arafat - que permitiu a ascensão política dos 

islamitas -  foram resultado direto da adoção da doutrina de “guerra ao terror”  pelos Estados 

Unidos após os atentados de 11 de Setembro e de sua percepção de Israel como um parceiro 

estratégico no Oriente Médio para promovê-la. 

 O Dr Colin Schindler, é israelense, professor emérito e pesquisador sênior da School of 

Oriental and African Studies da University of London, um dos mais renomados pesquisadores sobre 

a temática “estudos israelenses” da Europa. A visão do autor é bastante crítica em relação à política 

israelense, adotada sobretudo no período pós-Oslo, questionando se a postura intransigente e 

excessivamente militarista do partido no poder, bem como suas coalizões com partidos da extrema 

direita e religiosos, não estaria levando Israel ao isolamento e a uma situação de difícil retorno na 

arena política. (SCHINDLER, 2013, p. 422). 

 Em suma, a finalidade do presente capítulo é demonstrar como o cenário político complexo 

estagnou as negociações e inflamou as relações israelo-palestinas, o que gerou um terreno fértil para 

a atuação da sociedade civil como um ator com vontade política e legitimidade para ocupar o vácuo 

deixado pelos anos de inércia política dos governos de ambos os lados. Assim, a comunidade 

internacional, atuando através de uma densa rede de ONGs com atuação local figura como principal 

esperança do povo palestino na busca por seus direitos, e age remodelando a forma de resistência 

palestina, através da exposição da ação israelense ao escrutínio internacional como forma de coibir 

sua política colonizadora e de apartheid e garantir o respeito aos direitos humanos dos palestinos há 

50 anos sob ocupação militar israelense.  
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