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RESUMO 

 

 

A tese de duplo movimento de Karl Polanyi teoriza mercado e sociedade como dois 

grandes blocos em oposição. Polanyi sugere que o mercado produziria um intenso efeito de 

degradação à sociedade que, por sua vez, estaria incumbida de proporcionar uma virada social. 

No entanto, esse contra movimento de proteção social não ocorreu da forma como prevista pelo 

autor, especialmente em um contexto semi periférico. Busquei repensar a tese polanyiana no 

contexto da energia nuclear, tomando por premissa, o argumento de que o processo de proteção 

social emergiria de diversos atores, por vezes ambivalentes e hegemônicos, por meio de 

Estratégias Sociais. Dessa maneira, o objetivo geral do trabalho foi analisar o desenvolvimento 

de Estratégias Sociais decorrentes do setor nuclear, a partir do lócus de atuação da 

Eletronuclear, engajado com a opção decolonial. No processo de investigação, coletei dados 

por meio de entrevistas, observação participante e por meio de documentos. A Análise Crítica 

do Discurso foi usada como base de inspiração, norteada pelo engajamento com a opção 

decolonial. Procurei, como forma de situar o problema no espaço-tempo, desenvolver um 

panorama histórico-geopolítico, que permitisse compreender elementos contextuais do setor. 

Os achados permitiram defender que o processo de proteção social em territórios 

historicamente subalternizados e sub-socializados ocorre de forma difusa e não 

necessariamente estruturada, por meio de Estratégias Sociais que emanam de múltiplos atores, 

inclusive ambivalentes e hegemônicos. Além da tese, destaco como principais contribuições do 

trabalho, (i) a concepção de um framework que evidencia o atual quadro de manutenção da 

ordem ocidental e da onda de longa duração, suportado pelo neoliberalismo e pelo 

neocolonialismo, legitimados por Tratados de Não Proliferação (TNP), e por organismos como 

ONU, IAEA, NRC, além de outros; (ii) o surgimento de infinitas possibilidades para as 

mercadorias fictícias de Polanyi, por meio da mercadificação de agendas; (iii) o desvelar da 

formação de Localidades Orientadas ao Mercado e, por conseguinte, de Cidades Orientadas 

ao Mercado. 

 

Palavras-chave: Estratégias Sociais; Duplo Movimento; Neoliberalismo; Energia Nuclear; 

Decolonial. 
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ABSTRACT 

 

 

According to the double movement theory of Karl Polanyi, the market and society are 

two great opposing blocs. He suggests that the market produces an intense degradation of 

society, which in turn causes a social upheaval. However, this counter reaction for social 

protection does not occur as predicted by the author, especially in a semi-peripheral context. I 

sought to rethink this theory in the context of nuclear energy, taking as a premise the argument 

that the process of social protection emerges from various actors that are at times ambivalent 

and hegemonic, by means of social strategies. Thus, the general objective of the paper is to 

analyze the development of social strategies resulting from the nuclear sector, based on the 

locus of action of Eletronuclear, engaged with the decolonial option. In the process of 

investigation, I collected information through interviews, participative observation and analysis 

of documents. I applied critical discourse analysis as an inspiration, guided by the engagement 

with the decolonial option. In this way I tried to situate the problem in space-time and develop 

a historical-geopolitical panorama to enable understanding the contextual elements of the 

sector. The findings permit advocating that the process of social protection in historically 

subordinate territories occurs in diffuse and not necessarily structured form, by means of social 

strategies that emanate from multiple actors, including ambivalent and hegemonic ones. 

Besides this thesis, I highlight as the main contributions of this work, (i) the conception of a 

framework that reveals the current situation of maintenance of the longstanding occidental 

order, supported by neoliberalism and neocolonialism, legitimized by Non-Proliferation 

Treaties (NPT), and entities like the UN, IAEA and NRC, among others; (ii) the emergence of 

infinite possibilities for the fictitious commodities of Polanyi, by means of marketification of 

agendas; and (iii) the unveiling of the formation of market-oriented locales and consequently 

market-oriented cities. 

 

Keywords: Social Strategies; Double Movement; Neoliberalism; Nuclear Energy; Decolonial. 
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PRÓLOGO 

 

 

“Você precisa entender, a maioria destas pessoas não está 

preparada para despertar. E muitas delas estão tão inertes, tão 

desesperadamente dependentes do sistema, que irão lutar para 

protegê-lo”1.  

 

É possível tirar conclusões interessantes dessa tese sem que o prólogo seja lido. No 

entanto, fiz questão de escrevê-lo, apresentando minha perspectiva, pois acredito que ao lê-lo, 

o leitor terá condições de melhor compreender o processo de elaboração desse trabalho, 

concebido de dentro para fora e de fora para dentro, sob muitas idas e vindas.  

Acredito que um trabalho de quatro anos, como uma tese de doutorado, produzido sob 

certas condições de maturidade (pessoal, social, profissional e científica), e sob uma perspectiva 

de aproximação do investigador ao campo, traz consigo fortes traços históricos e contextuais 

do próprio investigador. Nesse sentido, é possível argumentar que a condução do trabalho, bem 

como a interpretação dos resultados, sofra grande influência da visão de mundo do pesquisador, 

concebida ao longo dos anos, levando a crer que o processo de construção da tese anteceda ao 

meu ingresso no doutorado. 

Por espelhar-me em meu pai, metalúrgico e instrutor, busquei formação inicial nesse 

campo de conhecimento, ingressando numa escola técnica do SENAI e enveredando-me 

inicialmente pela área de mecânica. Essa pré-formação ajudou a conceber uma visão de mundo 

suportada por forte viés positivista, que foi ganhando musculatura à medida que inseri-me no 

mercado de trabalho, como operário. Sempre gostei muito do ambiente de sala de aula e, por 

essa razão, cogitei cursar licenciatura em matemática. No entanto, acabei ingressando num 

                                                           
1 Fala do personagem Morpheus, no filme The Matrix, interpretado por Laurence Fishburne. Na ficção 

hollywoodiana, o personagem sugere que pessoas estejam alienadas frente a um sistema de dominância, imposto 

pelas máquinas. Silver, J. (Producer) & Wachowsky A. and Wachovski L. (Directors) (1999). The Matrix (Film). 

United States and Australia: Warner Bros. 
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curso de administração, influenciado pela minha então namorada (hoje esposa). Enquanto 

graduava-me em administração, passei a lecionar na escola técnica do SENAI que havia 

estudado, em Juiz de Fora (MG). 

Apesar de o campo de conhecimento em administração situar-se no que se pode chamar 

de ciências sociais aplicadas, aproveitei muito pouco da então dimensão social, fortalecendo o 

viés positivista, sobretudo pelo caráter finalístico e instrumental ao qual me dirigia. A 

graduação em administração foi complementada por uma especialização em finanças e por um 

mestrado em administração, com foco em marketing e forte viés estatístico. Durante o mestrado, 

lecionei por quatro anos num curso de administração e coordenei durante dois anos esse mesmo 

curso, em uma instituição de ensino superior situada em Angra dos Reis (RJ). Nesse período, 

fui convocado a tomar posse no cargo de administrador, na Eletronuclear, em função de um 

concurso público que havia realizado anteriormente. Decidi abdicar da vaga em função da 

dedicação ao mestrado, à coordenação de curso e à vida acadêmica, de um modo geral. Todo 

esse contexto favoreceu a concepção de um pensador educado para o mercado, sob intensa 

orientação positivista. 

No entanto, dois aspectos dessa iniciante vida acadêmica fizeram-me repensar esse 

quadro. O primeiro deles foi a coordenação do curso de administração, que levou-me a refletir 

sobre que tipo de administrador estávamos formando, e que tipo de profissional gostaríamos de 

entregar à sociedade. O segundo aspecto, refere-se às pesquisas que desenvolvia e publicava. 

No início, acreditava estar desenvolvendo pesquisas de alto nível. No entanto, a cada evento 

que participava, percebia que tudo era muito semelhante, e que os resultados e conclusões 

esmaeciam frente aos ‘robustos’ modelos estatísticos multivariados. A cada trabalho publicado, 

a cada congresso que participava, meu desconforto e minha insatisfação eram ampliados. A 

ideia de adotar uma espécie de metodolatria, em detrimento dos possíveis resultados para o 

campo, para as empresas, e para a sociedade, causava-me a sensação de que desenvolvia 

trabalhos em vão. 

A partir daí, iniciei uma busca pessoal pela subversão dessa realidade, e pelo 

enfrentamento desse posicionamento historicamente adquirido. O ingresso em uma instituição 

de ensino superior pública, como docente permanente, permitiu-me maior liberdade de 

pensamento e de pesquisa. Minha certeza de mudança era reforçada por cada passo que dava, 

muito embora ainda não tivesse dimensão de como se daria essa virada pessoal/profissional. 

Direcionei minha leitura e também a participação em eventos para um foco menos positivista e 

mais engajado com sociedade e seus problemas. Por atuar em Gestão Estratégica, não era 
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simples percorrer esse caminho. Conheci o professor Alexandre Faria num evento. A partir 

daquele momento, iniciamos um estreitamento que culminou em minha entrada no programa 

de doutoramento, sob sua supervisão. 

A partir desse ingresso, minha mudança de perspectiva foi intensamente estimulada. 

Contudo, toda essa trajetória que, à priori assemelha-se à filosofia da libertação de Dussel, não 

foi um processo simples. Posso afirmar que o início foi bastante doloroso pois, subverter uma 

ordem impregnada em seu modus operandi requer intenso processo de auto enfrentamento, 

forte auto crítica, repensar sobre repensares. As dificuldades iniciais fizeram-me chegar muito 

perto de desistir, dada toda assimetria e quase incompatibilidade de pensamento. Cheguei a 

conversar com meu orientador, acreditando estar lutando numa batalha perdida, em função da 

crença em uma suposta consolidação do meu viés positivista. Cogitei mudar, pensei em desistir. 

A não aceitação desse quadro, por parte de meu orientador foi fundamental para essa virada. 

Emergi revigorado, certo do que deveria ser feito. Dediquei-me intensamente a 

compreender os processos pelos quais fui parte vitimada, sobretudo pela ordem neoliberal e 

neocolonial, que opera de modo silencioso. Por meio desse engajamento, também pude 

perceber que defender uma posição como essa em áreas tradicionalmente orientadas ao mercado 

neoliberal como GE e marketing é como remar contra a correnteza. O processo como um todo 

é bastante penoso, em função da forte resistência entre pares. Recordo-me a primeira vez que 

fui a um evento apresentar um trabalho engajado com essa perspectiva mais fronteiriça. Só não 

foi traumático porque estava preparado para lidar com o forte processo de resistência 

ideológica. 

A construção dessa tese cumpre um importante papel, por trazer contribuições ao campo 

de conhecimento, às empresas, à sociedade e ao pesquisador. Particularmente, no tópico 6.3.2 

dedico-me a narrar parte dessa contribuição. Acredito que seja quase impossível atuar sob as 

perspectivas decolonial e transmoderna, e sair ileso (no melhor dos sentidos). Não tenho 

dúvidas do quanto foi importante ousar, lutar para enxergar o que não me era visível (e que 

também não é visível a um grande número de pessoas), favorecendo o processo de 

descolonização do descolonizador. Subverter a colonialidade do conhecimento não é tarefa 

simples, mas asseguro que seja factível.  
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1.  INTRODUÇÃO 

 

 

Procuro situar esse trabalho no âmbito da Gestão e Administração Estratégica (tradução 

para “strategic management and administration”) (Faria & Imasato, 2007). Apesar de a 

literatura Euro-Norte-Americana demonstrar recentes preocupações com a dimensão social em 

Gestão Estratégica, compreendo que tal aproximação ainda encontra-se distante de um quadro 

ideal, já que apesar do ganho de importância, figura a margem de questões econômicas e 

demasiadamente afastada de contextos ‘outros’ de conhecimento como o Brasil e a América 

Latina. Nesse sentido, destaco que o trabalho destoa do quadro apolítico que privilegia aspectos 

econômicos hegemônicos (não sob o sentido de pré-dominância, mas de dominância) e 

teorizações acriticamente importadas, em detrimento de outras dimensões de conhecimento, 

como por exemplo, as próprias dimensões sociais (e sociológicas), dimensões políticas e 

geográficas (e ainda, geopolíticas), além de conhecimentos, saberes e práticas locais. Assim, 

procuro explorar a temática Gestão e Administração Estratégica (doravante GAE), por meio de 

uma investigação a partir do lócus de conhecimento da Eletronuclear – uma organização 

geradora de energia nucleoelétrica – destacando atenção às questões sociais, e extrapolando o 

alcance das análises para aspectos geopolíticos da dimensão nuclear, por meio de cuidadoso 

enfoque em campos como o social, de mercado e de não-mercado, além de histórico-

geopolítico, objetivando privilegiar dimensões ‘outras’ de conhecimento, ofuscadas pela 

literatura dominante. Para isso, procuro compreender em profundidade o campo de atuação da 

organização e do setor nucleoelétrico, bem como sua relação com a sociedade local/global. 

Desenvolvo nesta introdução, além dos tópicos apontados, os objetivos do trabalho, bem como 

a explicitação da perspectiva epistêmica que procuro adotar para lidar com tais questões. Nessa 

contextualização, também apresento debates, conceitos e teorizações que serão empregados, 

criticados e/ou questionados no decurso do trabalho. 
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1.1 Situando o Estudo 

 

 

O campo de conhecimento em Gestão Estratégica (GE) vivencia uma duradoura e 

persistente crise de relevância, já apontada por diversos autores (e.g. Hambrick, 2004; Ghoshal, 

2005; Bertero, 2008; Faria, 2005; 2011a; Faria & Wensley, 2011; Jarzabkowski, Balogun & 

Seidl, 2007; Whittington, 2002; 2003; 2004; 2012). Dentre as razões dessa crise, podem-se 

destacar problemas inerentes à falta de legitimidade acadêmica, decorrentes, dentre outras 

coisas, do imenso distanciamento entre praticantes e acadêmicos, e de acadêmicos e seus 

respectivos contextos de conhecimento. Bertero (2008, p.1163) evidencia bem a situação, ao 

apontar que a “[...] lacuna é tão clara e lamentável que teríamos dificuldade em imaginar um 

executivo lendo algum periódico de nível internacional ‘A’ de gestão estratégica”. Cabe, no 

entanto, refletir profundamente se esse mesmo conhecimento de ‘nível internacional’, tratado 

como regra geral e de relevância ampliada na academia é, de fato, adequado às múltiplas 

realidades em que se inserem os diversos tipos de praticantes, tais como estrategistas de 

pequenas e médias empresas, estrategistas de empresas e organizações públicas (ou ainda, 

organizações híbridas), estrategista de organizações não governamentais, além de outros, que 

não apenas estrategistas de grandes corporações multinacionais. Aparentemente, o desejo Euro-

Norte-Americano de manutenção do atual estado das coisas, por meio da celebração desse 

conhecimento de ‘nível internacional’, está mais conectado à própria manutenção e ampliação 

de poder e domínio, por meio da imposição de um tipo único de conhecimento, que beneficia 

particularmente as elites, por intermédio da subjetivação e homogeneização do pensamento 

global (Knights & Morgan, 1991; Rodrigues Filho, 2004; Alcadipani, 2010), que propriamente 

ao interesse no conhecimento em sua essência. Somente a partir desse entendimento é que 

podemos retornar às reflexões e considerações frente ao distanciamento entre a academia e a 

prática, e os problemas decorrentes de tal afastamento, como por exemplo, a falta de 

legitimidade acadêmica, bem como a dificuldade da academia produzir conhecimento, de fato, 

conectado à (s) múltipla (s) realidade (s). 

 Essas, dentre outras questões, postam-se como imenso desafio epistêmico ao 

desenvolvimento desse campo de conhecimento. É possível evidenciar, dentre outros 

problemas presentes na literatura, a dominância do pensamento econômico neoliberal. Essa 
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lógica, em essência, situa-se como uma reedição da doutrina ortodoxa neoclássica do início do 

século XX, e defende a auto regulação dos mercados e a minimização da ação do Estado, bem 

como o uso de técnicas de management para gerir sua ação (Ibarra-Colado, 2010; Ferguson, 

2012; Dale, 2013), originando um ente denominado mercado livre, supostamente capaz de se 

autogerir de forma bem sucedida. Dentre as decorrências do projeto neoliberal, é possível 

destacar o extraordinário enriquecimento da elite detentora do capital, propiciando acentuação 

de problemas sociais tais como desigualdade social, aumento de insegurança, marginalização e 

deterioração das classes menos favorecidas, consequentes processos de favelização, 

perecimento dos serviços públicos, além de outros (Faria, 2009; Dale, 2013). Harvey (2013a), 

sob um prisma geopolítico, sugere ainda que o processo de assimetrias criado pelo 

neoliberalismo impõe o aumento da riqueza e do bem estar de territórios particulares, às custas 

de outros territórios (neocolônias).  

Infelizmente a ideia de intervenção mínima do Estado na economia sobrevive, mesmo 

após a crise econômica de Wall Street, em que essa atuação Estatal fora preponderante para a 

sobrevivência de diversas organizações (ver Congleton, 2009). Carter, Clegg e Kornberger 

(2010, p.170) reforçam a existência desses problemas de conhecimento no campo ao apontarem 

que “[...] a estratégia não lida muito bem com o Estado. Ela não conta com uma teoria a 

respeito deste, o que limita sua capacidade de entender os meandros da geopolítica”, ao se 

referirem especificamente à literatura de GE, que somente é capaz de reconhecer o estrategista 

da big (and free) enterprise. Sob essa lógica, justifico meu engajamento com a proposta de 

Faria e Imasato (2007) e Faria e Wensley (2011), em aprofundar o conhecimento em GAE 

(Gestão e Administração Estratégica), não limitando ao foco em GE (Gestão Estratégica). A 

justificativa associa-se à pretensão de aprofundar o conhecimento em fenômenos estratégicos 

relativos aos fenômenos sociais (sobretudo ancorado em Estratégias Sociais) de um contexto 

influenciado pela pluralidade de forças e eventos geopolíticos e históricos, ao qual se insere 

uma empresa geradora de energia nuclear, majoritariamente pública – a Eletronuclear –, 

distanciando dos aspectos criticados por Carter, Clegg e Kornberger (2010), possibilitando 

assim avançar e contribuir com uma vertente do campo pouco explorada. 

Os consequentes problemas da imposição de uma agenda neoliberal no campo de 

conhecimento fizeram-me olhar com atenção para os trabalhos de Karl Polanyi, que desde a 

década de 1940 alertava sobre os problemas decorrentes de uma sociedade centrada no 

mercado. Dentre as diversas proposições do autor, cabe especial destaque à tese de duplo 

movimento. Nessa teorização, Polanyi (2001[1944]) propunha que a busca pela autonomia do 
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mercado sugere uma movimentação prejudicial à sociedade (movimento). Esse ‘movimento’, 

análogo a um vetor no sentido contrário à sociedade, provoca proporcionalmente um processo 

de tensões que, em demasia, acarretaria na desintegração social. O movimento contrário (ou o 

‘contra movimento’), pode ser ilustrado como um vetor oposto, que denota um mecanismo de 

reação em prol da ‘(auto) proteção social’.  

A obra de Polanyi apresenta-se como importante alternativa ao projeto neoliberal, 

desafiando-o frontalmente, motivo pelo qual engajei-me com a mesma. No entanto, ao importar 

essa teorização para contextos historicamente subalternizados pela colonialidade do 

conhecimento, é possível vislumbrar alguns problemas a serem superados. Dentre esses 

problemas, é possível destacar dois grandes aspectos: (i) a necessidade de adequação geográfica 

e temporal dessa teorização, já que a mesma sustenta-se em um paradigma eurocêntrico de 

conhecimento; e (ii), baseado nessa adequação, desenvolver uma melhor compreensão sobre as 

relações entre mercado, sociedade, Estado e outros atores. 

O primeiro ponto a ser tratado, refere-se a um problema de posicionamento, que diz 

respeito à geografia do conhecimento pela qual Polanyi teoriza e à temporalidade desse 

conhecimento produzido, já que vale “[...] lembrar que Karl Polanyi observou uma sociedade 

passando por transformações que diferem das enfrentadas hoje” (Vadell & Carvallo, 2014, 

p.85). O ponto de vista eurocêntrico impede, por maior que seja o esforço do autor, o diálogo 

com outras visões e mundos, haja vista a cultura colonialista/imperialista que impõe a 

dominância do pensamento hegemônico europeu. Um bom exemplo disso pode ser retratado na 

passagem em que Polanyi (2012b, p.253), calçado numa perspectiva histórica ocidental, 

argumenta que “um dos primeiros mercados ou feiras urbanas, senão o primeiro de todos, não 

foi outro senão a ágora de Atenas.” Ora, onde estariam os chineses, os árabes, os mouros e todo 

o oriente nesse olhar (a-geo-) histórico? Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006, p.18), criticam 

duramente a falaciosa ideia de Europa como berço do conhecimento. Para os autores “[...] todo 

o legado que os europeus vão considerar próprio, como a tradição da filosofia grega, chegou-

lhes pelas mãos dos árabes, sobretudo através da Península Ibérica, com a presença moura”. 

É importante ressaltar a relevância do trabalho de Polanyi para as ciências sociais como um 

todo, no entanto, também é importante avançar e contribuir com adequações nessa linha de 

pensamento, de maneira a situar a geografização desse conhecimento no contexto estudado. 

Também é relevante atualizá-la, já que boa parte da obra data da década de 1940, levando em 

consideração uma concepção de mercado baseada nesse parâmetro temporal. 
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As dimensões mercado e sociedade, tratadas na obra de Polanyi, precisam ser melhor 

problematizadas, à luz de olhares externos ao eixo europeu. A ideia de mercado desenvolvida 

por Polanyi apoia-se em dois grandes pilares – o histórico e o econômico. O autor desenvolve 

uma crítica contundente ao liberalismo, empregando como força de argumentação, relatos 

históricos de sociedades que, embora praticassem comércio (ou ainda permuta), não se 

aprisionavam às forças do mercado. Ainda que criticando o conceito de mercado à luz da 

economia, sua teorização alinha-se diretamente ao discurso central econômico, quando 

menciona que “dois elementos do mercado devem ser considerados específicos, a saber, os 

grupos ofertantes e os grupos demandantes [...]” (Polanyi, 2012a, p325), desconsiderando 

assim, atores outros nesses processos. O avanço em outras possibilidades de mercado como o 

a des-subalternização do “não mercado”, por meio do reconhecimento da relevância de atores 

que ficaram ofuscados pela geopolítica do conhecimento (e.g. Estado, governo, mídia, 

legislativo, ONGs, além de outros), e a consequente des-celebração do mercado livre neoliberal 

(Faria & Abdalla, 2014b) podem ajudar a suportar o preenchimento dessa lacuna. Refletir, 

contextualizar, des-subalternizar e, por conseguinte avançar na teorização do não mercado, 

abre possibilidades para construções teóricas mais plurais e mais inclusivas, que permitam o 

diálogo com regiões colonizadas, ‘atrasadas’ e não modernas.  

Sobre a dimensão sociedade, é prudente e relevante enfatizar que esse conceito seja, por 

natureza, de origem eurocêntrica (e.g. Nogueira, 2003; Carmona, 2008). Karl Polanyi não fugiu 

à essa lógica, mantendo sua argumentação suportada por essa perspectiva de sociedade. Para 

Polanyi (2001[1944]), havia nas nações capitalistas, uma permanente relação conflituosa entre 

mercado livre e sociedade. A visão de sociedade ao qual o autor se refere é distinta das 

aglomerações e das comunidades sub-socializadas identificadas em regiões historicamente 

subalternizadas, acostumadas a não exercerem voz e que, não raro, são cooptadas pela ação do 

‘mercado livre’. Esse processo de invisibilização social (Faria & Abdalla, 2014b) não é 

vislumbrado por aqueles que olham o fenômeno de ‘cima’ e de ‘fora’. Em sua forte (e legítima) 

preocupação em se opor ao modelo de sociedade de mercado, Polanyi resgata conceitos e 

exemplos de sociedades (em diversos casos, primitivas) desconexas das práticas de mercado, 

além de não avançar na proposição de elementos como política e sociologia dos mercados. 
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Apesar disso, o autor reconhece tais demandas e propõe que há mais a ser explorado nessas 

questões, deixando assim, importantes lacunas a serem tratadas2.  

Na tentativa de suprimir as fragilidades apontadas na obra de Polanyi, é que proponho 

como suporte epistêmico a esse trabalho, a adoção da perspectiva decolonial (Domingues, 2002; 

Escobar, 2004; Haesbaert & Porto-Gonçalves, 2006; Lander, 2000; Mignolo, 2002; 2007; 2008; 

2009; 2010; Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 2012; Wanderley & Faria, 

2012) e transmoderna (Dussel, 2005; Grosfoguel, 2008a; 2012; Bragato & Castilho, 2012), 

como forma de lidar com o caráter multipolar presente não apenas no lócus de conhecimento 

escolhido, mas também no ‘resto do mundo’. O olhar calçado nesse prisma, permite que 

fenômenos do Sul, sejam visualizados a partir do Sul, no entanto, sob uma lógica de teorização 

fronteiriça em GAE, que não segrega, nem tampouco menospreza os conhecimentos vindos do 

Norte. Cabe destaque ao quão oportuna pode ser a relação entre a perspectiva abraçada neste 

trabalho, em especial pela proposta epistêmica decolonial e transmoderna, e a oportunidade de 

se aprofundar na dimensão nuclear e em suas implicações sociais.  

O segundo aspecto, referente às problematizações evidenciadas sobre a obra de Polanyi, 

diz respeito à melhor compreensão das relações e movimentações de mercado, especialmente 

presentes na tese de duplo movimento. É válido recuperar que na tese de duplo movimento, 

Polanyi (2001[1944]) desenvolve um importante argumento, ao propor a busca pela sustentação 

e auto proteção social. No entanto, como questiona Munck (2006) e Dale (2013, p.31), há falta 

de mediação e de clareza sobre o contra movimento, já que o autor não define “[...] quem 

exatamente iria agir espontaneamente contra o sistema de mercado não regulamentado e 

desenraizado e por quê?” Nas entrelinhas do trabalho, Polanyi (2001[1944]) sugere que a 

própria sociedade cumpriria com esse papel, já que se refere ao processo de ‘auto’ proteção. 

Possivelmente tal sugestão ocorreu pelo foco na crítica ao mercado liberal, visto como única 

alternativa de mercado (em contraposição à sua defesa de cooperativismo e outras modalidades 

de relação não necessariamente mercadológicas), além da própria concepção eurocêntrica de 

sociedade, especificamente apoiada na ideia de classes em oposição à hegemonia do Estado e 

do mercado. Contudo, defendo que é necessário ir além do questionamento proposto por Munck 

(2006) e Dale (2013). É preciso, compreender não apenas “quem” iria agir contra o sistema de 

mercado livre e “por quê”, mas também “como” se daria essa contra movimentação e se a 

                                                           
2 É possível notar com clareza esse gap na página 329 da obra Levitt, K. P. (Org.) (2012). A Subsistência do 

Homem e Ensaios Correlatos. Rio de Janeiro: Contraponto. 
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mesma se mostra viável em territórios de ‘bárbaros’. A ‘virada social’ esperada por Polanyi 

não aconteceu e, possivelmente, em territórios atrasados, colonizados e não-modernos, não 

ocorrerá, já que o modelo de sociedade creditado por Polanyi difere-se intensamente dos 

processos de sub-socialização experimentados por essas regiões. Nesses termos, suponho que 

a ideia de auto-proteção social revela-se, a priori, dependente da ação de atores externos. 

Embora concorde com a ideia de que o mercado neoliberal seja problemático para todo 

tipo de sociedade, sobretudo àquela invisibilizada pelas forças hegemônicas (ver por exemplo 

Harvey, 2007a; 2013a), uma modelagem de mercado-sociedade vis-a-vis pode parecer um tanto 

incompleta, à medida que assumo que mercado seja permeado por sociedade e vice versa (ver, 

por exemplo, Fligstein, 2001), tornando inviável a operacionalização desses elementos 

puramente como forças em oposição (tais quais vetores opostos). Vadell e Carvalho (2014, 

p.87) reforçam o posicionamento, ao aproximarem teorizações Polanyianas e Gramscianas, 

alegando que “[...] no campo da sociedade civil, restauram-se as relações entre sociedade e 

mercado na busca por uma nova forma de capitalismo, sendo esse, agora, incorporado à 

sociedade”. Além disso, teorizar sobre a relação entre mercado e sociedade, sem problematizar 

que esses conceitos sejam concebidos sob um viés eurocêntrico, e que demandam por um olhar 

que não negligencie seu lócus de enunciação, parece-me pouco viável.  Defendo, portanto, um 

repensar a respeito da teoria de duplo movimento de Karl Polanyi, sobretudo à luz da 

perspectiva decolonial e transmoderna de conhecimento.  

 

Nesses termos, defendo a tese que o processo de proteção social em territórios 

historicamente subalternizados e sub-socializados ocorra de forma difusa e não 

necessariamente estruturada, por meio de estratégias sociais que emanam de múltiplos atores, 

inclusive ambivalentes e hegemônicos. 

 

Cabe clarificar a compreensão aqui tomada para o conceito de Estratégias Sociais. 

Abraço a ideia de que Estratégias Sociais, diferentemente das tradicionais estratégias 

empresariais, focadas exclusivamente em resultados econômico-financeiros e necessariamente 

originadas de empresas, sejam aquelas estratégias que, emanadas de contextos sócio3 

                                                           
3 É relevante destacar que procuro operar com a ideia refletida de sociedade, alinhada às características de sub-

socialização, presentes em economias emergentes e espaços colonizados. 
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organizacionais ou sócio institucionais (por exemplo, originadas a partir do contexto da 

Eletronuclear), mas não especificamente circunscritas às organizações, estejam conectadas e 

engajadas com problemas sociais e, por conseguinte, propiciem resultados, efeitos e 

implicações à sociedade e não apenas às próprias organizações. É prudente destacar que não se 

tratam de externalidades, tal qual desenhado nas ciências econômicas, mas de uma proposta 

plural, politizada e multipolar, que busca a descrição de elementos intencionalmente dirigidos 

à sociedade. Cabe esclarecer que os problemas aqui apresentados como problemas sociais, 

inspirados e adaptados da tese do duplo movimento de Polanyi, originam-se do desregulado 

mercado livre neoliberal que, dentre outras questões, provoca imensos problemas, como por 

exemplo, a ampliação das assimetrias sociais.  

Alusivo às questões decorrentes do imperialismo e do colonialismo, numa era tida como 

pós-colonial (Grosfoguel, 2012), problemas de ordem social também são compreendidos e 

tratados como problemas geopolíticos, já que o mercado neoliberal tomou proporções maiores 

que as previstas por Polanyi (2001[1944]), demandando por (contra) estratégias que não 

negligenciem a geografia desses mercados e seus interesses subjacentes (como por exemplo, 

interesses militares e de segurança no processo de enriquecimento de urânio4). A literatura dos 

EUA de GE sugere que esses problemas sejam tratados exclusivamente por estrategistas de big 

enterprises, compreendendo-os como percalços à pujança dos movimentos do mercado 

neoliberal (Baron, 2001; 2003; Baron & Diermeier, 2007). Essa literatura também sugere que 

em economias emergentes, onde prevalecem fenômenos de não mercado, a “sociedade civil” 

não seja tão civilizada quanto no centro (Baron, 2003; Baron & Diermeier, 2007), elevando 

assim a relevância de Estratégias Sociais. 

Destaco ainda que, adicionalmente à inspiração no paradigma epistêmico decolonial 

(Domingues, 2002; Escobar, 2004; Haesbaert & Porto-Gonçalves, 2006; Lander, 2000; 

Mignolo, 2002; 2007; 2008; 2009; 2010; Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 

2008; 2012; Wanderley & Faria, 2012) e transmoderno (Dussel, 2005; Grosfoguel, 2008a; 

2012; Bragato & Castilho, 2012), procuro dialogar com outras dimensões de conhecimento, 

que permitem compreender mais amplamente as questões sociais aqui propostas, motivo que 

reforça o caráter transdisciplinar necessário à construção dos argumentos. Cabe esclarecer que 

a respeito da transdisciplinaridade, tomo-a muito mais como “trans” (no sentido de transitar 

                                                           
4 Combustível nuclear empregado nas usinas brasileiras e nas usinas de outras nações. 
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por entre áreas de conhecimento, e no sentido de transcender a modernidade), que propriamente 

no sentido “disciplinar” (sob o propósito disciplinador, irreflexivo e colonialista).  

Ressaltando o processo de colonialidade, é relevante apontar o quanto a história parece 

ser contada de forma conveniente às nações hegemônicas. No campo de conhecimento que 

opero, a questão não se mostra diferente. É apropriado acentuar a insignificância atribuída pelo 

campo de GE às questões geopolíticas. Mais precisamente, destaco que as dimensões de 

conhecimento ofuscadas (tais como sociais, políticas e geopolíticas) podem ser parcialmente 

explicadas pela colonialidade do poder e do saber (Lander, 2000; Mignolo, 2007; 2008; Porto-

Gonçalves, 2008; 2012; Haesbaert & Porto-Gonçalves, 2006; Wanderley & Faria, 2012), que 

implicam diretamente na imposição de um conhecimento único e singular, por meio da 

colonialidade epistêmica (Ibarra-Colado, 2006; Alcadipani, 2010). Porto-Gonçalves (2000) e 

Haesbaert e Porto-Gonçalves (2006) evidenciam o problema da colonialidade do saber em 

ciências sociais, ao apontarem as dificuldades e impedimentos impostos pelo legado 

epistemológico eurocêntrico, que inviabilizam a compreensão do mundo a partir do próprio 

mundo, e das muitas epistemes locais. Esse (re) conhecimento é escasso em GE e incipiente no 

campo de gestão, ainda fortemente atado à colonialidade do saber, à exceção de áreas mais 

fronteiriças como, por exemplo, a literatura pós-colonial e a literatura em MOS (Management 

and Organization Studies). Felizmente diversas vozes da América Latina vêm sendo 

propagadas (e ecoadas) no intuito de subverterem essa ordem, no entanto, mantendo-se à 

margem do conhecimento dominante, sendo mais correlatas aos estudos críticos em gestão (e.g. 

Ibarra-Colado, 2006; 2008; Faria, Ibarra-Colado, & Guedes, 2010; Alcadipani et al., 2012).  

No campo de Gestão Estratégica esses esforços de teorização libertos das amarras 

hegemônicas são urgentes, já que o mesmo padece de um colonialismo/imperialismo mais 

especificamente atado ao projeto epistêmico/colonialista estadunidense de globalização 

neoliberal (Carter, Clegg & Kornberger, 2010; Whittington, 2004; 2012), herdado pela lógica 

colonialista/imperialista europeia (Porto-Gonçalves, 2012). O projeto de supremacia 

estadunidense fortaleceu seu posicionamento no período pós-segunda guerra, e mais 

intensamente no contexto pós Guerra Fria, quando o ‘mundo moderno’ abandonou a 

bipolaridade hegemônica, para se subordinar a uma única superpotência (Arrighi, 2012[1944]; 

Huntington, 19995). Esse movimento refletiu (e continua refletindo) no processo de produção 

                                                           
5 Destaco as distintas perspectivas dos autores, que aparentam condizer com suas respectivas origens. Samuel 

Huntington é um economista, estadunidense, conhecido principalmente por sua controvertida teoria sobre a 

fragmentação das regiões geográficas, presente no livro “The Clash of Civilizations and the Remaking of World 
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e imposição de conhecimento em gestão, como forma de assegurar e estabelecer sua própria 

ordem no resto do mundo. 

Tais características estabeleceram uma retórica que falaciosamente permitiram e 

legitimaram a dominância da literatura Norte-Americana em Gestão Estratégica e, por 

conseguinte, desenharam um campo no Brasil em que o ‘guru’ Michael Porter é, de longe, o 

autor historicamente mais citado em trabalhos científicos (ver Bertero, Vasconcelos & Binder, 

2003; Birochi et al., 2012; Ribeiro et al., 2012), que vem a caracterizar muito mais um desfavor, 

que propriamente a trazer contribuições ao campo de conhecimento6. É urgente que a área de 

Gestão Estratégica e, avançando, a área de Gestão e Administração Estratégica no Brasil e na 

América Latina desafiem essa literatura hegemônica e desconexa das muitas realidades aqui 

presentes e, a partir de então, busquem mais sintonia com seu lócus de conhecimento, de modo 

a suprimir as muitas lacunas deixadas pelas teorizações acriticamente importadas. Somente 

dessa forma será possível trazer à tona, dimensões de conhecimento aturdidas pela literatura 

tida como especializada, além da possibilidade de libertar conhecimentos verdadeiramente 

genuínos da retórica que os aprisiona. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
Order”. Giovanni Arrighi foi um economista italiano, que se embrenhou pela sociologia, tendo diversas 

contribuições à academia, dentre as quais destaco o livro “O Longo Século XX” que, em uma breve passagem 

apresenta notória crítica ao trabalho de Huntington. Apesar das divergências, perspectivas e origens distintas, 

ambos os autores concordam com a existência de um processo hegemônico norte-americano em relação ao ‘resto 

do mundo’. 

6 “Avaliando-se hoje o que ocorre em um universo de profissionais de administração, pode-se até dizer que o 

impacto de Porter foi profundo a ponto de ser paralisante, ou seja, para a maioria o modelo de Porter é 

simplesmente sinônimo de Gestão Estratégica de Negócios, bloqueando a percepção e a introdução de novos 

modelos e perspectivas, bem como dificultando que se lhe faça uma abordagem crítica. O impacto e a presença 

do modelo se faz sentir não apenas em sua forma original, mas em grande número de “pacotes” de treinamento 

e consultoria que o adotam com pequenas variações” (Bertero, Vasconcelos & Binder, 2003, p.50) – grifo meu. 



28 

 

1.2 Objetivos do Trabalho 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Baseado nas inúmeras questões-problemas apresentadas pela literatura em GE e suas 

consequentes implicações reais, tomando por base a proposta de engajamento com GAE, em 

especial, no contexto escolhido; baseado nas lacunas teórico-geoepistêmicas apontadas na tese 

de Karl Polanyi e; com vistas a melhor elucidar a tese proposta nesse trabalho, tenho por 

objetivo geral: 

 

 Analisar o desenvolvimento de Estratégias Sociais no setor nuclear, a partir do lócus 

de atuação da Eletronuclear, engajado com a opção decolonial de conhecimento.  

 

A busca pela compreensão e alcance do objetivo desse trabalho fornece subsídios para 

suportar a defesa da tese, de maneira que a compreensão do processo de desenvolvimento de 

Estratégias Sociais permite identificar como e por quê tais processos ocorrem, e de onde 

emanam.  

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

A realização do objetivo geral demanda que questões intermediárias e correlatas sejam 

atendidas. Assim, destaco os seguintes objetivos específicos do trabalho: 

 Discutir, como pano de fundo à problemática do trabalho, aspectos inerentes ao 

neoliberalismo e seus consequentes problemas sociais; 
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 Destacar a relevância do não mercado des-subalternizado, como alternativa ao 

mercado neoliberal; 

 Situar o historicamente e geograficamente a dimensão nuclear, como forma de 

subsidiar o debate a partir do lócus de conhecimento estudado e o contexto 

energético brasileiro. 

 

 

1.3 Avançando na Proposta 

 

 

As dificuldades enfrentadas pelo campo de conhecimento em Gestão Estratégica, além 

de outras questões como, por exemplo, o surgimento/fortalecimento de movimentos originados 

na parcela social que exerce voz (sobretudo do centro), passando a reivindicar das organizações, 

maior responsabilidade sobre questões como emprego, consumo, poluição, além de outras 

(Waddock, 2004; Sauerbronn, 2009), favoreceram o direcionamento de foco da literatura em 

Gestão Estratégica, para a abordagem de aspectos sociais, sobretudo nos Estados Unidos 

(Carroll, 1999; Carroll & Shabana; 2010; Faria & Sauerbronn, 2008). Cabe destaque para o 

movimento produzido pela conjunção de elementos, em sua maior parte, resultantes do projeto 

neoliberal, em direção à degradação social, tal qual previu Polanyi (2001[1944]), e o respectivo 

clamor social por proteção que, em parte, fomentou ações por parcela da própria sociedade, dos 

governos, das empresas, além de outros atores. Esse tipo de contra movimentação, difusa e 

desestruturada, diferente do que previu Polanyi, derivada dos problemas (e movimentos) 

decorrentes da imposição hegemônica Estadunidense do neoliberalismo, ajudou a legitimar a 

institucionalização do campo de Responsabilidade Social Corporativa, em detrimento de 

alternativas outras, especialmente mais engajadas com problemas periféricos (inerentes às 

colônias). Adicionado à constante e persistente, mas por vezes, quase imperceptível, 

colonialidade do conhecimento, esse referencial de Responsabilidade Social Corporativa 

(doravante RSC) chegou ao Brasil e vem ganhando força, tanto no campo teórico quanto 

prático, sobretudo na última década. 

Apesar da aparente preocupação com questões correlatas à sociedade (e também à 

sociologia) em Gestão Estratégica (e.g. Whittington, 2004), que posiciona organizações como 
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atores enraizados nos processos sociais (Granovetter, 1985), e a sociologia como campo 

essencial à compreensão desses processos estratégicos, não é difícil identificar fenômenos e 

ações que enfraqueçam tal proposta. É possível constatar a redução da relevância de questões, 

de fato, engajadas com sociedade (e com a sociologia), ao verificar que tais aspectos são 

marginalizados em prol do privilégio de tentativas de estabelecimento e compreensão de 

correlações entre a adoção de programas de RSC e a consequente performance das empresas 

(e.g. Surroca, Tribó & Waddock, 2010; Inoue & Lee, 2011; Barnett & Salomon, 2012). Nesse 

sentido, alguns autores vêm apresentando argumentos que apontam para realidades que se 

distanciam da responsabilidade e se aproximam da retórica (e.g. Carter, Clegg & Kornberger, 

2010). Em casos como esses, as empresas parecem manterem-se engajadas apenas com a parte 

problemática do duplo movimento de Polanyi, buscando o convencimento social de que 

também se envolvem com a proteção social (numa espécie de contra movimento), por meio de 

programas de RSC (Boeira, 2002; Bandeira-de-Mello & Marcon, 2005).  

Carvalho e Medeiros (2013, pp.30-31) reforçam esse tipo de postura em algumas 

organizações ao identificarem que [...] “por trás do discurso oficial, existem razões estritamente 

instrumentais que levam as organizações a aderirem ao movimento pelo social. Essas razões 

subjacentes nem sempre são assumidas publicamente e, em sua maioria, não são esmiuçadas 

pelo mundo acadêmico.” Isso ajuda a explicar parte dos motivos que levam algumas 

organizações a delegarem aos seus respectivos departamentos de marketing, as ações, 

atividades e programas inerentes às estratégias de responsabilidade social, concebendo 

significados de credibilidade e responsabilidade dessas organizações para com a sociedade 

(Knoploch, 2004; Faria, Sauerbronn & Hemais, 2007; Pereira & Cabral, 2010). Sob a acepção 

dessa corrente de pensamento, é cabível tomarmos emprestadas palavras do geógrafo Milton 

Santos, com a finalidade de propor reflexões:  

 

“Estamos diante de um novo “encantamento do mundo”, no qual o discurso e 

a retórica são o princípio e o fim. Esse imperativo e essa onipresença da informação 

são insidiosos, já que a informação atual tem dois rostos, um pelo qual ela busca 

instruir, e um outro, pelo qual ela busca convencer. Este é o trabalho da publicidade”. 

(Santos, 2000, p.20). 

 

Com base nos argumentos expostos, é possível assumir que a realidade da Gestão 

Estratégica parece não ser corretamente representada pela literatura dominante, ainda que essa 

problemática teorização (re) produza um amplo e verdadeiro lastro empírico (Ghoshal, 2005). 
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Com base nisso, defendo a necessidade de desvelar dimensões de conhecimento em Gestão e 

Administração Estratégica7, que ficaram ofuscadas pela dominância do pensamento neoliberal, 

pela tese de Maketization8 e pela literatura dominante em GE. É necessário e urgente que 

pesquisadores mobilizem esforços de teorização nesse sentido, sobretudo suportados por uma 

perspectiva que, de fato, os conecte com seus problemas reais (Dussel, 2005; Mignolo, 2010; 

Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 2012). 

Desperta-me particular atenção, a possibilidade de investigar a dimensão nuclear, por 

meio do setor de energia nucleoelétrica e, mais especificamente, a partir da empresa 

Eletronuclear e de seu contexto social, como reflexo das questões aqui tratadas. O setor 

energético chega a ser paradoxal à humanidade. Energia é essencial para assegurar padrões 

mínimos de qualidade de vida. Indústrias, tratamento de água e esgoto, agricultura, escolas, 

hospitais – nada disso funciona minimamente sem energia elétrica. Segundo Guimarães (2011), 

o consumo energético per capita brasileiro é muito baixo, sendo menor que a metade do 

consumo português. De acordo com o autor, no mundo, a demanda por energia elétrica deve 

triplicar até 2050. Diversas fontes geradoras de energia elétrica devem compor as matrizes 

energéticas de cada país. Especificamente no Brasil, a retomada do Programa Nuclear 

Brasileiro, associado à proximidade de exaustão da matriz hidroelétrica, abre algumas 

possibilidades, até então interrompidas pela história. Nesse sentido, o outro lado dessa moeda, 

ou seja, a questão paradoxal desse fenômeno, são os problemas decorrentes da geração de 

energia elétrica.  

Além de diversos problemas sociais propiciados pela própria instalação de geradoras, 

sejam elas quais forem, tais como desapropriação de terras, adensamento populacional, 

                                                           
7 Como, por exemplo, dimensões do não-mercado, dimensões ofuscadas da Responsabilidade Social Corporativa, 

ambas formando o que venho tratando por Estratégias Sociais, avançando sobre a ideia de contra movimento, 

proposta por Polanyi, como forma de confrontar problemas sociais, tais como desigualdade social, aumento de 

insegurança e riscos sociais, deterioração dos serviços públicos e, por conseguinte, da qualidade de vida das classes 

menos favorecidas. Adicionalmente, ressalto a relevância da contribuição, ao problematizar contra movimentos a 

partir de uma perspectiva decolonial. 

8 A tese de marketization (ver Williams, 2004; 2006) também ajuda a explicar esse movimento, em que a 

mobilização de poder por meio um único tipo de capitalismo, suportado pelo neoliberalismo Norte-Americano em 

direção ao resto do mundo, tenta converter tudo em riqueza, inclusive o próprio dinheiro, terras e trabalho (Polanyi, 

2001[1944]). A tese de marketization ajuda ainda a compreender parte dos problemas de teorização de mercado 

em gestão e, especificamente, em Gestão Estratégica, ao colocar exclusivamente como cerne da disciplina, 

questões econômico-financeiras, ao passo que também deveria levar em consideração questões sócio-geo-políticas 

(Carter, Clegg & Kroneberger, 2010), abraçando então a proposição da Gestão e Administração Estratégica. 

(Recomendo, adicionalmente, leitura de Santos (2000), que traz uma visão do fenômeno sob um olhar periférico).  
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assoreamento de encostas, além de outros, há forte preocupação com os problemas climáticos 

decorrentes dessas atividades. De acordo com Guimarães (2010), a geração de energia é um 

dos principais agentes de contribuição no aquecimento global. Nesse sentido, a energia nuclear 

pode auxiliar no controle de emissões, tópico fortemente orientado pelo Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2014). Em outras palavras, por um lado, 

energia nuclear opera com baixos impactos sobre desapropriação, além de minimizar os 

problemas decorrentes do aquecimento global, que fará com que muitos sejam vitimizados. 

Contudo, a dimensão nuclear traz consigo um legado problemático, associado às bombas 

atômicas, aos acidentes em usinas geradoras, e à própria característica geopolítica da 

tecnologia, que costuma distinguir nações que possuem ou não armamentos nucleares. Todo 

esse contexto, ofusca, e ao mesmo tempo se mistura às questões sociais decorrentes desse setor. 

Abordar as decorrências sociais e geopolíticas de uma dimensão tão sensível quanto a 

nuclear, em especial, a partir da geração de energia nucleoelétrica no Brasil, sob as mais amplas 

dimensões de conhecimento pouco consideradas pela literatura dominante de GE, foi 

determinante para o desenvolvimento da teorização proposta nesse trabalho. É relevante 

reforçar que o contexto selecionado é tão sensível que ilustra a colonização da área de GE no 

centro. A particular inserção das usinas nucleares brasileiras em um lócus também sensível, do 

ponto de vista estratégico, traz significativas contribuições não apenas teórico-epistêmicas – 

pela possibilidade de produzir representativos avanços ao alargar essas perspectivas no campo 

–, mas também (e, sobretudo), contribuições práticas, de fato conectadas à realidade 

investigada, pela possibilidade de buscar no campo, sob uma perspectiva decolonial e 

transmoderna, melhor compreensão sobre o desenvolvimento de Estratégias Sociais.  

Ao propor o trabalho, parti do pressuposto que contexto estudado contava com ampla 

proliferação de Estratégias Sociais, no entanto, ainda não problematizadas adequadamente pela 

literatura corrente. Nesse sentido, procurei cuidadoso e crítico suporte em teorizações como as 

de Karl Polanyi e de Neil Fligstein para lidar com essas questões. Essas reflexões foram 

inspiradas e norteadas pela perspectiva decolonial e fronteiriça, que não desconsidera 

referenciais hegemônicos, mas também não perde de vista o contexto onde as questões reais 

são problematizadas. É importante mencionar que a seleção da dimensão nuclear como 

elemento de estudo não desqualifica inúmeras outras dimensões e setores como potenciais loci 

de conhecimentos em Estratégias Sociais, ao contrário, sugere que esforços sejam tomados 

nesse sentido. 
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1.4 Motivações das Escolhas 

 

 

Primeiramente, cumpre destacar que a motivação pela escolha do assunto partiu de uma 

série de aspectos, dentre os quais posso ressaltar meu interesse profissional/pessoal pelo campo 

de Gestão Estratégica, que atuo desde 2006 e pelo avanço na proposta de Gestão e 

Administração Estratégica. Por conseguinte, as inquietações e indagações naturalmente 

decorrentes dessa imersão, fomentaram minha busca por respostas às questões levantadas. O 

distanciamento entre a academia e a prática – em grande parte, motivado pela importação 

acrítica de conhecimentos colonialistas e a(geo)políticos, que desconsideram nosso campo real 

de atuação, em favor de um suposto campo ‘experimental’ Euro-Norte-Americano – é também 

um dos fatores chaves nessas escolhas. 

As dificuldades inerentes à aproximação de Gestão Estratégica e sociedade (e geo-

política) também estimularam-me, especialmente pela recente (e ampliada) relevância atribuída 

a essa dimensão de conhecimento na literatura de Gestão Estratégica, ainda que tal aproximação 

teórica pareça-me bastante incipiente e especialmente colonizada. A exemplo disso, destaco a 

ação da área de GE, de tornar e manter invisíveis, problemas como o meu, que resido com 

minha família numa área supostamente ‘de risco’, em Angra dos Reis, cerca de 40km das usinas 

nucleares. É válido destacar que o caso não é uma exclusividade, já que o mesmo problema é 

vivenciado por uma multidão (também invisibilizada) em todo o mundo. À vista disso, as 

formas pelas quais a própria sociedade ‘disciplinada’ compreende a dimensão nuclear também 

motivam-me imensamente.  

O setor de energia elétrica, por suas próprias características políticas e regulatórias e, 

mais especificamente o setor de produção de energia nucleoelétrica – no Brasil representado 

pela Eletronuclear e empresas/atores correlatos – parece-me um lócus importante para esse tipo 

de estudo. Talvez pelo fato de esse tipo de organização/setor lidar com fenômenos bastante 

sensíveis, esforços de teorizações sejam afastados9, pela equivocada crença de muitos 

pesquisadores de que tudo aquilo que pertença ao Sul e, por consequência, se distancie dos 

                                                           
9 Há diversos exemplos de exceção a essa lógica, dentre as quais, se podem destacar os trabalhos de Macedo-

Soares & Figueira (2007); Mayrink, Macedo-Soares & Cavalieri (2009), além de outros. 



34 

 

padrões criados pela academia de GE Norte-Americana, seja anômalo (ver Barney, 2005; 

Burton, 2005; Doh, Lawton & Rajwani, 2012), tal qual GAE possa parecer a esses 

pesquisadores. Ao invés disso, pesquisadores do Brasil e da América Latina (e também do resto 

do mundo) deveriam estar mais engajados em compreenderem toda essa riqueza de 

fenômenos10.  

Além dos motivos expostos, o interesse pelo setor e pela dimensão nuclear foi também 

estimulado pelos seguintes aspectos: 

 O crescente e necessário interesse pelo contexto energético brasileiro, seus 

percalços e decorrências sociais; 

 O debate subjacente sobre o incremento ou não da energia nucleoelétrica na 

matriz energética do país e os recentes problemas/temores experimentados pelas 

sociedades que comportam organizações do gênero (em especial, após o acidente 

de Fukushima), além dos problemas correlatos aos interesses militares; 

 Por razões pessoais, enquanto pesquisador, por conhecer a organização e ter sido 

aprovado em concurso público para o exercício do cargo de administrador na 

mesma, não tomando posse por motivações pessoais relativas à carreira; 

 Pelo acesso facilitado aos dados primários. 

Todas as motivações aqui apresentadas foram, de certo, ampliadas pelo convívio no 

programa de doutoramento, além do convívio acadêmico profissional-social, que 

incrementaram meu estímulo pela busca de conhecimento efetivo e plural, que se distancie 

sobremaneira da corrente hegemônica de pensamento no campo. Saliento, entretanto, que tal 

pluralidade não reflete uma soma ou sobreposição descompromissada de conhecimentos, mas 

diálogos entre diversas visões, com o fim de conceber conhecimento mais próximo da realidade, 

sobretudo a da sociedade11 que interage com o setor nuclear. 

 

                                                           
10 Cabe enaltecer os esforços mobilizados por inúmeros autores brasileiros com o finto de romper com essa lógica 

(e.g. Alexandre Faria, Ana Lúcia Guedes, Carlos Alberto Gonçalves, Fernanda Sauerbronn, Marcus Wilcox 

Hemais, Paulo Roberto de Mendonça Motta, Rafael Alcadipani, Takeyoshi Imasato, T. Diana L. v. A. de Macedo-

Soares, além de inúmeros outros), contribuindo efetivamente com a construção de conhecimento relevante no 

espaço brasileiro, para o Brasil e para o mundo. 

11 Compreendendo, nesse conceito, a diversidade de possibilidades para sociedade nesses contextos (comunidades 

sociais, agrupamentos, sub-socializações, etc.), e não apenas a ótica eurocêntrica de sociedade. 
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1.5 Contribuições do Estudo 

 

 

Mediante a exposição desenvolvida, é possível vislumbrar inicialmente algumas das 

contribuições desse trabalho. Cabe primeiramente destacar que a mobilização de esforços para 

conceber conhecimento efetivo em Gestão e Administração Estratégica no (e a partir do) Sul, 

por si só é algo relevante, já que parcela significativa da literatura do campo de GE subordina-

se à lógica dominante Euro-Norte-Americana. Por meio dessa mobilização, é possível destacar 

o repensar da teoria polanyiana e o consequente desvelar de Estratégias Sociais a partir do 

segmento nuclear. A originalidade do trabalho centra-se não apenas no tratamento isolado das 

temáticas apresentadas, mas na combinação de teorizações de diversos campos do 

conhecimento para lidar com fenômenos em GAE, historicamente negligenciados pela 

literatura dominante de GE, que por sua vez, parece ser subordinada a questões estratégicas 

geopolíticas de maior relevância (a exemplo da própria dimensão geopolítica nuclear).  

Outra contribuição importante concentra-se na possibilidade de avançar e des-

subalternizar as estratégias de não mercado, descolando-as da perspectiva hegemônica, atada à 

dominância do mercado neoliberal (que deve ser des-celebrado), aos conceitos de free-market 

e free-enterprise. Também a clarificação de suas relações com a sociologia dos mercados e, por 

conseguinte, a ampliação do entendimento e teorização de mercado, que possibilita reforçar a 

mobilização de direcionamentos estratégicos pelas bordas. 

Acredito que o trabalho também cumpra seu papel de não se ater somente ao campo 

teórico, trazendo sobretudo contribuições reais, já que procurei produzir conhecimento a partir 

do campo, e não o contrário. Justamente por esse motivo, o trabalho, que preza pela adoção de 

uma perspectiva decolonial, tende a desvelar questões práticas que, pelo aprisionamento 

epistêmico-colonial que a área vivencia e pela falta de interesse de pesquisadores e praticantes 

da área, não foram amplamente evidenciadas no decorrer dos anos. É relevante apontar que, em 

virtude das peculiaridades do contexto estudado, os interesses acadêmicos pelo mesmo acabam 

sendo mais técnicos (e.g. pelas áreas de engenharia), ambientais e/ou políticos.  

Infelizmente o campo de gestão e, especialmente o campo de Gestão Estratégica (que 

deveria lidar mais com política, governos e sociedade), não tem se interessado por organizações 



36 

 

distintas do modelo idealizado pela área de GE, focado em big (and free) enterprise. Nesse 

sentido, cabe reforçar o engajamento com a ideia de Gestão e Administração Estratégica (Faria 

& Imasato, 2007; Faria & Wensley, 2011), por intermédio da Gestão Estratégica de 

organizações públicas, do Estrategista de organizações públicas e, por conseguinte, do contexto 

sócio-geopolítico ao qual se inserem tais organizações, que tiveram historicamente sua 

relevância minimizada, em prol do modelo de capitalismo gerencial made in USA (ver Faria & 

Imasato, 2007; Faria & Wensley, 2011). O engajamento com a proposta de Faria e Imasato 

(2007, p.14) também se justifica pela sugestão de “[...] que a análise e a construção da 

autoridade do estrategista por meio de bases de legitimidade mais compatíveis com a realidade 

de economias emergentes na era da globalização é um importante foco para pesquisadores no 

Brasil”. Por conseguinte, há de se destacar a relevância de se tratar não apenas GE, com lentes 

diferentes das tradicionais, mas a relevância de se tratar GAE, por intermédio do estudo das 

Estratégias Sociais, a partir de um contexto organizacional, fora dos tradicionais moldes de big 

enterprise, e com fortes características políticas. 

Por fim, evidencio o ineditismo do trabalho, em especial pela problematização referente 

à tese de duplo movimento de Karl Polanyi, sob lentes decoloniais, avançando sobre lacunas 

presentes nessa literatura, especialmente no que diz respeito à dimensão nuclear e ao âmbito de 

Estratégias Sociais. Adicionalmente é possível destacar a lacuna apontada por Munck (2006) e 

Dale (2013, p.31), ao questionarem “[...] quem exatamente iria agir espontaneamente contra o 

sistema de mercado não regulamentado e desenraizado e por quê?”. Procuro não apenas 

responder ao questionamento dos autores frente ao trabalho de Polanyi, mas a avançar e 

repensar a tese de duplo movimento, por meio de Estratégias Sociais, à luz da decolonialidade, 

sugerindo que o processo de proteção social em territórios historicamente subalternizados e 

sub-socializados ocorra de forma difusa e não necessariamente estruturada, por meio de 

Estratégias Sociais, a partir de diversos atores, inclusive hegemônicos e ambivalentes. 
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1.6 Delimitação do Estudo 

 

 

Delimitar o estudo talvez seja uma das tarefas mais complexas desse trabalho, já que 

mantenho grande simpatia pela proposta epistêmica da complexidade de Edgar Morin. É quase 

impossível desenvolver um trabalho verdadeiramente profundo sem considerar questões 

históricas e geopolíticas, sobretudo num setor tão peculiar quanto o nucleoelétrico. Abordar o 

contexto de atuação de uma usina nuclear parece, à primeira vista, delimitar o estudo ao seu 

campo de atuação local e aos limites geográficos que ela pode impactar diretamente, sobretudo, 

no caso de acidentes. No entanto, o setor desperta paixões e interesses globais, que transcendem 

a ideia de olhar apenas para ‘o local’ de atuação. Além disso, há um legado histórico que não 

pode ser desconsiderado, marcado pelo lançamento de duas bombas atômicas, e pelos grandes 

acidentes nucleares. 

Nesse sentido, procuro desenvolver reflexões que mais se aproximem da realidade local 

experimentada pela sociedade de entorno da organização Eletronuclear, no entanto, sem 

desconsiderar o legado do setor. Como a organização atua com uma estrutura relacional de 

governança ampla e complexa, que extrapola limites nacionais, também não desconsidero 

questões geopolíticas e de relações internacionais, sobretudo pelo engajamento com a 

perspectiva decolonial e transmoderna, e pelo pensamento fronteiriço em GAE, que procura 

dialogar criticamente com teorizações hegemônicas, no entanto, destacando também 

teorizações locais. Embora mantenha a atenção fortemente atada às questões sociais, não posso 

deixar de tocar, ainda que sutilmente, em aspectos ambientais e climáticos, já que estes 

impactam diretamente no bem estar e na segurança da humanidade. Contudo, em função da 

própria dificuldade de explorar tópico tão amplo, não aprofundo-me na questão, guardando 

atenção especificamente para o desenvolvimento de estratégias voltadas à sociedade. 
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1.7 Estrutura do Documento 

 

 

Para a melhor compreensão do documento, organizei o trabalho em mais seis sessões, 

além dessa introdução. No tópico seguinte, desenvolvo a revisão da literatura, que fundamenta 

os avanços que proponho no trabalho, apresentando lacunas inerentes ao campo de Gestão 

Estratégica e abraçando sua ampliação, por meio da Gestão e Administração Estratégica. 

Procuro ainda neste tópico, desenvolver e apresentar relações transdisciplinares que 

possibilitam o avanço no processo de des-celebração do mercado neoliberal, e a des-

subalternização do não mercado. Proponho uma reconceituação de ‘sociedade’ a partir de 

territórios bárbaros, vez que o conceito carrega consigo um forte viés eurocêntrico. Também 

busco ampliar os horizontes da Responsabilidade Social Corporativa, incluindo-a como 

dimensão das Estratégias Sociais e reivindicando a ela, maior responsabilidade de fato. 

Baseado em todo esse arcabouço teórico e, empregando como espinha dorsal ao trabalho, a tese 

de duplo movimento de Karl Polanyi, procuro desenhar a proposição de investigação das 

Estratégias Sociais a partir do contexto da Eletronuclear, com base no contra movimento de 

proteção social frente ao avanço do mercado neoliberal e seus problemas. Como pano de fundo 

a essas teorizações, busco respaldo na sociologia, na história, na economia política, na geografia 

crítica, nos debates em política e geopolítica, nas relações internacionais, além da própria 

economia. 

No terceiro tópico, desenvolvo a descrição dos procedimentos metodológicos adotados 

para a investigação, justificando as escolhas epistemológicas e os caminhos metodológicos 

tomados. Procuro detalhar como obtive os dados empregados no trabalho, delineando todo o 

processo de coleta. No tocante às análises, descrevo a trajetória percorrida, desde as propostas 

metodológicas iniciais, até a decisão de adotar um processo de análise ‘desobediente’, inspirada 

na Análise Crítica do Discurso de Fairclough, contudo privilegiando a relevância dos achados, 

em detrimento do rigor metodológico. Naturalmente, mediante essa ‘desobediência’, assumo a 

responsabilidade sobre o desenvolvimento metodológico do trabalho. 

No quarto capítulo traço um panorama histórico e geopolítico sobre o legado nuclear. A 

decisão de incluir esse tópico respalda-se nas intensas marcas deixadas na percepção social do 

setor, frente aos eventos do passado. Desenvolvo uma análise dos principais eventos do setor 

nuclear, sob uma perspectiva que não desconsidera a geografização dos fatos. Nesse sentido, 
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retomo os males trazidos por meio das bombas atômicas e os assimétricos tratados de não 

proliferação. Em seguida, narro os principais acidentes nucleares e radiológicos, e seus 

respectivos impactos à sociedade e ao setor. 

O capítulo cinco caracteriza-se por uma continuação do tópico anterior, contudo, 

aproximando o setor energético no país. Procuro desenvolver um panorama do setor elétrico 

nacional, e a correspondente inserção da energia nuclear na matriz energética brasileira. Ao 

explicitar essa participação, procuro situar o leitor a respeito do Programa Nuclear Brasileiro e 

suas características mais marcantes, desde sua gênese até a atualidade. Apresento o processo 

neocolonial, pelo qual as usinas nucleares foram implantadas no país e os correspondentes 

esforços do setor para se libertar dessa lógica de colonialidade do conhecimento. Ao final, 

desenvolvo reflexões sobre perspectivas do setor nuclear no Brasil. 

No sexto tópico estruturo o cerne dessa tese, apresentando o processo de concepção das 

Estratégias Sociais, a partir do lócus de atuação da Eletronuclear. Antes propriamente de 

desenvolver a análise da concepção das Estratégias Sociais, delineio a dinâmica de movimento 

do mercado de energia nucleoelétrica no Brasil e no mundo, destacando, em especial, os 

problemas decorrentes dessa atividade, em seu lócus de atuação. A partir disso, construo um 

quadro analítico a respeito dos principais atores que desenvolvem estratégias sociais nesse 

contexto, sustentando a argumentação de que o processo de contra movimento se dá, de forma 

difusa e não estruturada, a partir de diversos atores. 

No último capítulo apresento as considerações finais do trabalho, destacando as 

principais constatações e contribuições ao campo de conhecimento, à academia, à sociedade, 

ao setor estudado e ao desenvolvimento de políticas públicas. Nesse tópico também ressalto o 

caráter de ineditismo e originalidade do trabalho. 
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2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 Ampliando o Escopo da Gestão Estratégica 

 

 

Iniciar um tópico que versa sobre Gestão Estratégica sem, no entanto, definir sua 

conceituação pode parecer, à primeira vista, um grande equívoco. No entanto, creio que seja 

ainda mais problemático tentar estabelecer uma conceituação universal em um trabalho que 

propõe relações dialógicas, pluriversais e fronteiriças com outros campos, evidenciando 

nuances, sutilezas e lacunas da própria Gestão Estratégica. Seria incorrer no mesmo problema 

que aqui venho criticando – o da colonialidade do conhecimento, que impõe uma única verdade 

sobre as muitas outras verdades possíveis. Dessa maneira, tentarei contribuir com avanços 

teóricos no campo por meio de diálogos entre saberes que desafiem o saber central e 

hegemônico nesse campo de conhecimento, fomentando teorizações por intermédio do 

pensamento fronteiriço12 em Gestão e Administração Estratégica. 

É oportuno apontar que a busca pelo aprofundamento do conhecimento em Gestão 

Estratégica tornou-se uma ampla e angustiante tarefa para alguns poucos pesquisadores que 

resistem e não se subordinam aos (des) sabores de teorizações tidas como finalizadas e 

singulares, análogas à ideia de ‘fim da história’ em política internacional (Fukuyama, 1989). 

Mais angustiante ainda é a dificuldade de alguns pesquisadores e praticantes em perceberem tal 

necessidade de compreensão e aprofundamento, permanecendo atados aos dogmas da Gestão 

Estratégica estadunidense, incapaz de problematizar adequadamente sociedade e geopolítica. 

Infelizmente, passados mais de 50 anos da perda do monopólio da abordagem estratégica pela 

                                                           
12 Análogo ao border thinking theorizing de Mignolo (2011). 
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Harvard Business School, em função da criação de diversas “indústrias” de consultoria em 

gestão estratégica (Hafsi & Martinet, 2008), o campo ainda permanece aparentemente atado 

aos seus pressupostos de fundação – a economia, problematizada pelo projeto neoliberal13 (ver 

também Whittington, 2004).  

Tomando-se por base especificamente o campo de Gestão Estratégica no Brasil, é 

notório apontar que parte do mesmo parece ter optado pela “terceirização” do conhecimento, 

atribuindo aos pesquisadores do Norte, em especial estadunidenses (mas também Europeus), a 

tarefa de pensarem pelos produtores de conhecimento daqui. Dessa forma, tornamo-nos 

consumidores e reprodutores acríticos de um tipo único de conhecimento que lamentavelmente 

parece não ser compatível com nossa realidade14 e, apesar disso, relutamos em construí-lo 

localmente, de maneira que seja verdadeiramente apropriado ao contexto brasileiro. Isso ajuda 

a explicar o dominante e radicado norte americanismo nas pesquisas em gestão (Alcadipani & 

Caldas, 2012) e mais especificamente em Gestão Estratégica (ver Bertero, Vasconcelos & 

Binder, 2003). Essa comodidade de consumo de conhecimento do tipo ‘fast-food’, em que se 

obtêm rapidamente as ‘ferramentas’ corretas para cada tipo de ‘problema estratégico’ [sic], 

serve apenas para alimentar o círculo vicioso da colonialidade do conhecimento, por meio da 

manutenção e do aprisionamento desse tipo único de saber, desconexo da realidade, não sendo 

suficiente para propiciar nenhum benefício à sociedade, à exceção das elites, que seguem 

ampliando suas riquezas, à custa do aumento da desigualdade social.  

O foco estreito no pano de fundo neoliberal, aceito como o único caminho possível, 

impede que pesquisadores de Gestão Estratégica visualizem atores ‘outros’, tão ou mais 

importantes que os atores econômicos. Fernandes, Bandeira-de-Mello, & Zanine (2012, p.449) 

destacam a relevância (especificamente nos processos de internacionalização) de foco nos 

governos, ao apontarem que “[...] o aumento do papel dos governos como resultado das 

frustradas experiências neoliberais na década de noventa, principalmente em países em 

                                                           
13 Faz-se esclarecedor visitar o trabalho de Peck, Theodore e Brenner (2012), que desenha uma crítica contundente 

ao pós-neoliberalismo e suas inconsistências, que se tornaram mais evidentes após a crise financeira global de 

2008, iniciada em Wall Street. 

14  É curioso notar que o próprio conhecimento produzido no Norte (que se propõe a ser dominante em relação ao 

Sul) aparenta não funcionar bem nem mesmo para o próprio Norte, sobretudo após a crise de 2008, que fez com 

que grandes multinacionais como a General Motors, enxergassem como única alternativa, recorrerem aos fundos 

públicos para não sucumbirem (Congleton, 2009) – uma ideia antagônica ao aclamado projeto neoliberal (ver 

Harvey, 2013a; 2013b). 
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desenvolvimento, traz à tona novamente a importância da atuação política das empresas [...]”. 

Segundo Faria & Imasato (2007, p.14)  

 

 “A base de legitimidade construída pela tese de capitalismo gerencial ou de 

mercado, desenvolvida nos EUA, fez com que a área passasse a ser tratada como 

strategic management (com foco no mercado e na grande empresa) em vez de, por 

exemplo, strategic administration (com foco no Estado e na administração pública). 
Em economias emergentes, onde é grande a presença do Estado sobre o mercado e 

vice-versa, a base construída nos EUA é problemática porque marginaliza outros 

tipos de estrategistas e privilegia um modelo específico de grande empresa e de 

capitalismo.  

 

É possível, a partir do trecho, destacar algumas questões importantes para este trabalho. 

Inicialmente vale mencionar que a teorização dominante desenvolvida nos EUA de Gestão 

Estratégica (coincidentemente) não está preparada para a ideia de contra movimentação de 

mercado, prevista por Polanyi (2001 [1944]), possivelmente a compreendendo como um 

‘problema de percurso’ a ser eliminado, mediante a dominância do mercado livre neoliberal. 

Esses possíveis ‘problemas de percurso’ materializam-se como clamores de atores sociais 

diversos, em prol da auto preservação, contra atacando as forças destrutivas e desreguladas do 

mercado livre, que vem sistematicamente sacrificando e explorando algumas regiões 

geográficas em prol da sustentação e do crescimento econômico de outras (Harvey, 2013b), 

num claro processo neocolonial, consentido e institucionalizado, por meio de organismos 

internacionais como a OMC, o Banco Mundial, o FMI, além de outros. A literatura de Gestão 

Estratégica estadunidense tem tratado os ‘problemas de percurso’ como problemas de (geo) 

política, que demandam por estratégias produzidas por grandes corporações privadas, 

classificadas por David Baron como Private Politics (Baron, 2001; 2003; Baron & Diermeier, 

2007).  

Ao permitir que estratégias também emanem de organizações outras, que não de big 

enterprises (como por exemplo, a Eletronuclear), além de outros atores, abre-se possibilidade 

de construções estratégicas preocupadas com dimensões de conhecimento pluriversais, distintas 

dos interesses hegemônicos neoliberais, tal qual Estratégias Sociais. Avançando na 

compreensão das Estratégias Sociais e suas dimensões de conhecimento, faz-se importante 

desenvolver, de forma crítica e reflexiva, o conceito des-subalternizado de não mercado, por 

meio do pensamento fronteiriço e decolonizado em estratégia. Esse aprofundamento é oportuno 

especialmente pelo engajamento com a ideia de que atores, processos e relações não 

econômicas sejam particularmente relevantes para o desenvolvimento de estratégias sociais, 
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sobretudo pela aproximação refletida entre Estado, Sociedade e Mercado. Faz-se também 

importante desvelar o projeto neoliberal, por meio da des-celebração do mercado livre e da 

exposição das mazelas encobertas pela promessa de liberdade. É prudente ainda, desenvolver 

aproximações refletidas com o campo de Responsabilidade Social Corporativa, por evidenciar 

a corresponsabilidade empresarial (ainda que em muitos casos funcionalistas e instrumentais) 

no processo de proteção social. Essas ampliações e avanços inerentes às Estratégias Sociais e 

suas dimensões serão mais bem exploradas nos próximos tópicos desse marco teórico. 

 

 

2.2 Mercado, Neoliberalismo e suas Decorrências 

 

 

Cabe destacar que a ideia de relacionar mercado ao campo de gestão (ou o campo de 

gestão ao mercado) e, mais especificamente à área de GE (e GAE) ao mercado, não é recente 

nem original. No entanto, infelizmente a maior parte da produção acadêmica que relaciona essas 

esferas não tem inovado muito desde as primeiras concepções, sendo fortemente ancoradas num 

prisma euro-norte-americano e na teoria econômica neoliberal (Vieira, 2003; Harvey, 2007a; 

Firat, 2010; Tadajewski, 2010), comprometida com a lógica do mercado livre e desregulado, 

com o enriquecimento das elites, com a mínima intervenção do Estado em prol da sociedade e 

a decorrente ampliação de problemas sociais. A suposta autoridade que revestiu de poder essa 

versão do saber em nível global, cerceou o reconhecimento e o desenvolvimento de novas (e 

velhas) teorizações, mantendo e reforçando a lógica da sociedade de mercado. Esse panorama 

reforça um processo de consumo e reprodução de conhecimento de forma acrítica e subalterna, 

que acaba sendo tratado como verdade absoluta (Adner et al., 2009; Abdalla, 2011) e não admite 

contrapontos ou questionamentos, apesar de a realidade apontar para outras direções, tal qual 

já sugeria Polanyi (2001 [1944], p.293):  

 

“O fim da sociedade de mercado não significa, de forma alguma, a ausência 

de mercados. Estes continuam, de várias maneiras, a garantir a liberdade do 

consumidor, a indicar a mudança da demanda, a influenciar a renda dos produtores 

e a servir como instrumento de contabilização, embora deixe de ser, totalmente, um 

órgão de auto regulação econômica”. 
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Como os esforços para manutenção da ordem neoliberal são imensos, em contraponto 

aos pequenos esforços para seu rompimento, os problemas decorrentes dessa lógica emergem 

socialmente, assumindo múltiplas formas e envolvendo diversas outras dimensões de 

conhecimento (e.g. política, legal, geográfica, além de outras). Procurarei, nos próximos 

tópicos, desenvolver o suporte teórico necessário à compreensão do conceito de mercado, seu 

atual aprisionamento no neoliberalismo e a consequente ampliação da relevância alcançada na 

academia. Procurarei ainda versar sobre o projeto neoliberal e suas implicações. 

 

 

2.2.1 Origens do Mercado 

 

 

As práticas de mercado são quase tão antigas quanto a própria humanidade. Contudo, 

nunca o mercado ganhara tanta centralidade, a ponto de ser considerado auto suficiente e auto 

gerido. É comum verificar em Polanyi (2001 [1944]) exemplos de sociedades que faziam uso 

do comércio, de permutas e de ‘trocas de presentes’, no entanto, sem empregarem processos 

de mercado que envolvessem oferta, demanda, produtos, área geográfica e concorrência. 

Segundo Polanyi (2012c), o estudo histórico das instituições de mercado é um tanto quanto 

nebuloso, já que arqueólogos podem alcançar registros de uma organização física de mercado, 

mas não seus mecanismos de funcionamento. A construção etimológica da palavra ‘mercado’ 

- e sua equivalente em inglês “market”- ambas originárias do latim “mercatus”, representam 

uma referência ao processo de acordos e trocas comerciais, primariamente por meio do escambo 

(tal qual descrito por Polanyi, 2001[1944]) e, posteriormente por intermédio de um sistema 

monetário (Davis, 1952). Esse significado, associado a uma preocupação unidirecional com a 

maximização de riqueza norteou as teorizações e as manteve de maneira intransitiva. Talvez a 

maior evidência disso seja a semântica da palavra, que desde seus primórdios sofreu poucas 

mudanças até chegar aos significados mais ‘modernos’.  

À medida que o conceito de mercado teve sua relevância ampliada, diversos significados 

puderam ser associados a ele, o que em certa medida, trouxe dificuldades e imprecisão aos 

pesquisadores. Polanyi (2001 [1944]) já havia identificado o exagero da ‘mercadificação’ na 

década de 1940, quando registrou o equívoco cometido pelo liberalismo, de estabelecer as 

commodities (ou mercadorias) fictícias – terra, dinheiro e trabalho. Ora, se mercadorias 
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caracterizam-se por elementos produzidos com a destinação de venda, de fato não se pode 

classificar genuinamente esses elementos como mercadorias. À priori seria um tanto quanto 

estranho entregar ‘às forças do mercado’ algo inseparável dos seres humanos, como o trabalho, 

produzido para fins diversos, que não especificamente a venda; ou ainda, a própria terra – 

habitat dos seres humanos, ou de maneira mais simples, apenas um outro nome dado à natureza. 

O dinheiro nada mais é que um símbolo acreditado, que se refere ao poder de compra, existindo 

por meio das instituições financeiras, no entanto, originalmente concebido para fomentar trocas, 

e não para a venda. 

Quando o liberalismo promoveu terra, trabalho e dinheiro ao status de mercadorias, 

desencadeou pelo menos duas grandes situações-problemas: (i) a necessidade de regulamentar 

contratualmente e legalmente os direitos de propriedade; e (ii) a possibilidade análoga de 

inúmeros outros elementos (fictícios) se tornarem mercadoria. Harvey (2013b) ilustra o 

primeiro caso exemplificando o exacerbado legalismo presente na sociedade estadunidense, em 

que tudo se converge às regras do mercado, e precisa ser decidido contratualmente e legalmente, 

já que o direito de propriedade pode ser empregado para tudo que for mercadificado. Por 

analogia, diversos elementos transformaram-se em mercadorias, como por exemplo, o direito 

de poluir e o consequente ‘mercado’ de carbono (ver Porto-Gonçalves, 2012). Não por acaso, 

Lie (1997) argumentou que “vivemos a era do mercado” e que tudo nele pode ser obtido, desde 

bens e empregos, até esposas. Harvey (2013b, p.179), ao apontar a ampliação dos contratos 

legais, fruto dos direitos de propriedade, inerentes à mercadificação de tudo, exemplifica o caso 

do casamento, que “[...] é entendido antes como um acordo contratual de curto prazo do que 

como um vínculo sagrado e irrevogável”. Segundo Polanyi (2001 [1944]), enquanto 

antepassados baseavam suas economias nas relações sociais, no atual contexto, o tecido social 

deixou de ser relevante, sobretudo pela autossuficiência do mercado livre. 

Assim, atualmente o termo mercado pode ser empregado para denominar desde um 

simples estabelecimento comercial ao ar livre, até os mais modernos arranjos comerciais 

(Cambridge Dictionary, 2010), destinados a transacionar dinheiro, trabalho, poluição, terras, e 

toda a sorte de mercadorias (reais ou fictícias). Graças a essa lógica hegemônica em que tudo 

pode ser mercadificado, suportada pela ideia de auto suficiência e auto regulação do mercado 

livre, esforços diversos em teorizações acerca dos fenômenos de mercado permaneceram 
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aprisionados a ela15. Um importante exemplo desse aprisionamento teórico pode ser visto em 

Meirelles (2010), que numa adaptação de Swedberg (1994), organiza um quadro para 

representar a estrutura social dos mercados históricos (quadro 1) que, no entanto, parece 

representar muito mais a estrutura econômico-competitiva que se tornou dominante na 

modernidade, já que atribui pouca importância aos atores e relações sociais envolvidas nesses 

processos. Vale notar que o quadro concede especial relevância ao controverso livre mercado, 

além de conceder espaço para diversas mercadorias fictícias, como o caso do mercado de 

trabalho e do mercado de capital. 

 

Quadro 1: Mercados Históricos e suas Respectivas Estruturas 

Mercado Modelos de Competição Tipos de Troca 

Pré-histórico 

Baixa competição, não vai além do lugar 

de troca dentro da sociedade. Poucos 

atores no mercado. 

Troca direta (sem moeda) e barganha. 

Comportamento hostil em relação às partes 

de outras comunidades. 

Mercados de longa 

distância (e.g. rotas 

de comércio para o 

Oriente na Era 

Cristã) 

Competição entre profissionais do 

comércio. Troca frequentemente limitada 

a certo número de produtos de luxo. 

Competição não atinge profundamente a 

organização produtiva da sociedade. 

Há várias e diferentes formas de organizar 

a troca. Altos e imprevisíveis custos de 

transação, mas também altos lucros 

inerentes ao processo de trocas. 

Mercado da Idade 

Média (mercados 

de cidades) 

Competição local e fortemente regulada 

pelas cidades. Comportamento 

competitivo só alcança parte da sociedade. 

Regras econômicas pautadas pelo 

tradicionalismo. 

A barganha é comum e a troca é baseada em 

mercadorias ainda não padronizadas. Paz 

nos lugares de troca, mas os custos de 

transação ainda são altos. 

Mercado capitalista 

moderno (e.g., 

mercado de 

capitais) 

‘Livre competição’ (nacional e 

internacional). Comportamento 

competitivo enraizado em toda a 

sociedade (competição tanto no mercado 

quanto na produção). 

Há vários mecanismos racionais de 

facilitação da troca (baixos custos de 

procura). A barganha é marginal. Toda a 

máquina do Estado dá suporte às trocas. 

Mercado de 

trabalho 

Normalmente, muitos vendedores 

(individuais) versus poucos e poderosos 

compradores (organizações). Competição 

regulada pelas organizações 

empregadoras, por sindicatos e pela 

legislação. A falta de mobilidade entre 

vendedores frequentemente torna a 

competição local. 

Trocas descentralizadas (altos custos de 

busca). Escopo limitado para barganha, 

devido aos sindicatos, às organizações 

empregadoras e às normas de justiça 

distributiva. Problemas de medição devidos 

à transmissão de direitos relacionados com 

a agência, em oposição à propriedade. 

Mercado de capital 

Número limitado de compradores e 

vendedores; a maioria, organizações. 

Regulação pública e privada. Intervenções 

políticas. Competição tem escopo 

nacional e internacional. 

Trocas frequentemente centralizadas na 

forma de mecanismos organizados de 

liquidação. Baixos custos de procura. 

Existem máquinas de suporte para trocas, 

mas apenas em nível nacional.  

Mercado de 

consumo 

Normalmente, poucos vendedores 

(organizações) e muitos compradores 

(indivíduos), que não são organizados. 

Alguma regulação pública, mas em vários 

casos a competição é ‘livre’. 

Preços fixos e nenhuma barganha. Lugares 

de troca descentralizados, mas fixos, 

resultam em baixos custos de procura.  

                                                           
15 Ver, por exemplo, Possas (2002), que limita a definição de mercado às dimensões ‘produto’ e ‘região 

geográfica’, incluindo posteriormente aspectos inerentes ao projeto neoliberal, como por exemplo, competição. 
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Mercado industrial 

Comumente, muitos compradores e 

vendedores; todos eles são organizações. 

Redes de compradores e de vendedores 

são frequentes nesse tipo de mercado. 

A troca frequentemente se dá na forma de 

negociações, sendo totalmente 

descentralizada. As obrigações dos 

vendedores permanecem. Altos custos de 

procura são frequentes. 

Nota. Fonte: Adaptado de Meirelles (2010) e Swedberg (1994). 

 

 

A crescente importância atribuída ao ente denominado mercado fez com que o mesmo 

se destacasse em literaturas de diversas áreas do conhecimento, sobretudo no campo de gestão. 

Um número extenso de elementos fomentou essa extraordinária importância atribuída ao 

mercado, dentre as quais se podem destacar: (i) a colonialidade do conhecimento euro-norte-

americano para com praticantes, reforçada pelo sucesso financeiro de empresas privadas dos 

EUA na era da globalização neoliberal (fruto do processo de financeirização16) e seu 

consequente crescimento econômico até o ano de 2008 (Faria & Abdalla, 2012); (ii) a 

colonialidade do conhecimento norte-americano para com acadêmicos, concebida no período 

da Guerra Fria, reforçada não apenas por questões práticas, mas também pela influência direta 

de pesquisadores e pela força colonial exercida por rankings acadêmicos, que classificam o 

conhecimento internacional (por meio de periódicos internacionais, sobretudo do eixo euro-

norte-americano) como superior ao conhecimento local (Rosa & Alves, 2011; Cabral & 

Lazzarini, 2011; Murphy & Zhu, 2012); (iii) a elevada (e incoerente) importância atribuída ao 

(livre e autorregulado) mercado por meio do projeto de globalização neoliberal (Stiglitz, 2013), 

iniciado no período da Guerra Fria, sob o finto de manutenção da ordem neoliberal (Alcadipani, 

2010; Alcadipani & Bertero, 2012); (iv) o próprio processo histórico da constituição 

estadunidense que,  

 

“[...] modelada num ambiente de fazendeiros e artífices por uma liderança 

já precavida pelo cenário industrial inglês, isolou completamente a esfera econômica 

da jurisdição da constituição, colocando a propriedade privada sob a mais alta 

proteção concebível, e criou a única sociedade de mercado legalmente constituída no 

mundo. Apesar do sufrágio universal, os eleitores norte-americanos não tinham 

poder contra os proprietários” Polanyi (2001 [1944], p.264). 

 

 

                                                           
16 Explorarei os processos de financeirização mais detalhadamente no próximo tópico. Vale indicar que a temática 

é amplamente debatida em Harvey (2013b).  
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A afirmação de Polanyi ajuda a compreender o modelo de pensamento norte-americano, 

intensamente ancorado nos direitos de propriedade e na sociedade de mercado, reforçados pelo 

individualismo defendido por Adam Smith17, e seu consequente lastro em GE. As dimensões 

apontadas (além de outras) transformaram uma versão neoliberal de mercado em ‘realidade’, 

numa escala global, em virtude do massificado volume de publicações que assumem o mercado 

como uma meta-narrativa universal. Paralelamente a esse processo, a globalização neoliberal, 

surgiu como reforço ao intenso projeto de acumulação de capital pelas elites, detentoras do 

comando do mercado, provocando diversos problemas sociais, decorrentes da imensa 

ampliação de desigualdades sociais entre norte-sul (Harvey, 2013a; 2013b) e mesmo entre 

pobres e ricos dentro de uma mesma nação (Santos, 2002). Além disso, segundo Casanova 

(2005), a globalização neoliberal proporcionou o enfraquecimento e a ruptura dos 

compromissos do Estado social, a supressão de direitos trabalhistas, como forma de ajustes às 

‘demandas do mercado’, o desamparo de trabalhadores em benefício de grandes companhias, a 

mercantilização de serviços anteriormente públicos, além de outros problemas sociais e 

geopolíticos. 

O conceito de mercado na Guerra Fria foi marcado por processos de supressão das 

teorizações produzidas por áreas do conhecimento que foram associadas ao socialismo ou ao 

comunismo – em especial a área de economia política (Polanyi, 2001 [1944]; Burawoy, 2003). 

Em resposta a esses supostos contra movimentos acadêmicos que poderiam representar anti 

americanismo, alguns economistas que tiveram especial influência sobre a área de gestão, 

conseguiram estabelecer na área de GE como verdade, na década de 1970, o argumento de que 

“no início havia o mercado [...]” (Williamson, 1975). Todo esse movimento pró mercado e pró 

enriquecimento das elites conseguiu suprimir, em GE, esforços em qualquer dimensão ‘outra’ 

que não fosse econômico-financeira, deixando a margem de qualquer forma de preocupação 

com questões sociais, vez que essas não faziam (e não fazem) parte do mundo concebido pelas 

elites. Isso ajuda a reforçar parte da crise de relevância enfrentada pela literatura de GE, como 

apontado por alguns acadêmicos europeus ao longo dos últimos anos (e.g. Pettigrew, 1977; 

Whittington, 1996; 2002; Jarzabkwoski, 1998), e pela construção mais recente de uma literatura 

euro-norte-americana focada em ‘deficiências institucionais’ das grandes economias 

emergentes (Wright et al., 2005; Hoskisson et al., 2000). Essa construção teórica ajuda a 

                                                           
17  “A verdadeira crítica à sociedade de mercado não é pelo fato de ela se basear na economia - num certo sentido, 

toda e qualquer sociedade tem que se basear nela - mas que a sua economia se baseava no auto interesse”. Polanyi 

(2001 [1944], p.289). 
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compreender porque somente o estrategista da Big Enterprise é legitimado na literatura 

dominante de GE (quase integralmente made in USA) e, por conseguinte, os porquês de os 

(diversos) demais tipos de estrategistas terem sua legitimidade ofuscada por essa construção 

teórica (Faria & Wensley, 2011).   

Esse processo assimétrico de difusão-legitimação acadêmica vem sendo feito de forma 

acrítica pelos periódicos internacionais tidos como mais importantes da área como, por 

exemplo, o Strategic Management Journal (SMJ), além de outros, endossando o problemático 

panorama apresentado, aparentando estarem completamente desconectados e alienados em 

relação à sociedade e seus problemas. Esse quadro ajuda a explicar as enormes dificuldades ou 

temores enfrentados por autores que se situam à margem do “mainstream”, sobretudo fora do 

eixo euro-norte-americano, em desafiar a literatura dominante, que prefere desconhecer e 

negligenciar problemas sociais (especialmente de países periféricos), como se grande parte 

desses mesmos problemas não fossem decorrência dos movimentos do mercado neoliberal 

globalizado. Mediante tantos (des) estímulos epistêmicos, tendo em vista a crescente pressão 

por publicação e participação em rankings acadêmicos institucionais (Birnbaum, 2000; 

Sauerbronn, 2013), a produção de ‘conhecimento’ em GE, que mantém intacta a metanarrativa 

neoliberal do mercado, tornou-se gigantesca e particularmente preocupante para economias 

emergentes após a crise da ordem neoliberal iniciada em 2008 em Wall Street. 

Em função da posição de subordinação que a área de GE assumiu frente ao mercado 

livre, ao leissez-faire e ao projeto de globalização neoliberal (ver Faria & Guedes, 2005), a 

maior parte da literatura não está apta a lidar com a ideia Polanyiana de contra movimento, 

compreendendo que a mesma, à medida que se torne saliente, seja não mais que um problema 

a ser tratado (que pode assumir muitas formas). Para lidar com essas questões, a área GE 

produziu uma teorização que sugere que estrategistas possam gerenciá-las. Essa teorização é 

denominada de Estratégias de Não Mercado18 (e.g. Baron, 1995a; 1995b; 2010; Boddewyn, 

2003; Bach & Allen, 2010; Rúfin, Parada & Serra, 2008). Ainda que essa teorização seja 

merecedora de críticas, dada sua própria lógica instrumental, também é relevante tratá-la com 

atenção, já que diferentemente da lógica dominante, a mesma reconhece, de forma subjacente, 

aspectos relativos ao contra movimento. Numa tentativa de manter a ordem hegemônica, 

significativa parcela de autores adeptos ao eixo dominante estadunidense nem ao menos 

reconhece essa teorização, principalmente porque muitos a descrevem como uma anormalidade 

                                                           
18 Debatidas com mais propriedade adiante. 
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do terceiro mundo (ver Barney, 2005; Burton, 2005; Doh, Lawton & Rajwani, 2012), em 

virtude de tais fenômenos serem mais comuns nesses contextos menos disciplinados, vez que a 

lógica de mercado nesses espaços, parece não ser tão livre assim. 

A partir disso, é possível notar o desejo de manutenção da ordem neoliberal, por meio 

da universalização do conhecimento e da subordinação, segregação e descarte de tudo aquilo 

que seja divergente aos interesses desse projeto. Para os xenófobos colonizadores do 

conhecimento, o que não pertence ao ‘seu mundo’, pode ser entendido como anormalidade, 

reforçando a defesa de Mignolo (2010, pp.22-23), em que não se deve “descolonizar apenas o 

colonizado, mas também (e talvez fundamentalmente) o colonizador, que é quem tem as rédeas 

do controle da economia e da autoridade”, entendendo autoridade amplamente, como 

inclusive, autoridade acadêmica, no sentido de controle e dominação. Procurarei no próximo 

tópico explorar aspectos ainda não mencionados nesse trabalho sobre o neoliberalismo, como 

forma de elucidar as afirmativas aqui colocadas. 

 

 

2.2.2 O Projeto Neoliberal e suas Consequências 

 

 

Não é exagero afirmar que a gênese do projeto neoliberal, imposto à sociedade chilena 

por meio da força, tenha sido um experimento macabro. Os esforços teóricos e ideológicos 

motivados a confrontar o comunismo, o socialismo e qualquer outra forma de intervenção 

governamental iniciaram muito antes do experimento no Chile, por meio de teóricos como 

Milton Friedman (Harvey, 2013a), um dos maiores responsáveis pela conformação do 

pensamento neoliberal norte-americano. Havia uma forte motivação de testar aquela teorização 

na prática, no entanto, era muito arriscado desenvolver um experimento que pudesse propiciar 

graves consequências à sociedade estadunidense. Além disso, o capitalismo, suportado pelo 

keynesianismo, crescia significativamente após a segunda guerra (Pereira, 2004). Passados 

alguns anos, o início da década de 1970 mostrava-se um momento interessante para colocar em 

prática o experimento, já que era importante retomar a moral e a hegemonia dos EUA, abaladas 

pela derrota na Guerra do Vietnã (Faria & Abdalla, 2014b). 
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Com o contexto favorável, fortalecido pela intenção de reestabelecimento da elite e um 

candidato à cobaia disponível, nada mais faltava ao experimento. Na emblemática data de 11 

de setembro de 1973, conhecida popularmente como o 11 de setembro chileno, o General 

Augusto Pinochet liderou o golpe militar, marcado por um bombardeio ao palácio do governo 

chileno, que assassinou o presidente democraticamente eleito, Salvador Allende. O golpe, que 

parecia uma ação isolada da força militar chilena, fora na realidade, financiado secretamente 

pelas elites locais e pelos Estados Unidos, por meio da CIA e do secretário de Estado, Henry 

Kissinger (Harvey, 2006). A partir desse marco, era posto em prática um plano de ação instruído 

por um grupo de jovens economistas chilenos, discípulos de Milton Friedman, na Universidade 

de Chicago, motivo pelo qual ficaram conhecidos na mídia como os Chicago Boys (Harvey, 

2013b). A operacionalização desse plano de governo marcava o início do macabro experimento 

neoliberal, “[...] desenvolvido em um território “subdesenvolvido”, tido como inferior pela 

lógica eurocêntrica por questões raciais” (Faria & Abdalla, 2014b, p.1), evidenciando forte 

traço imperialista. 

De acordo com Harvey (2006), dentre as ações tomadas pelos Chicago Boys, pós golpe 

militar no Chile pode-se destacar a violenta repressão a qualquer forma de movimento social 

ou organização política de esquerda, sacrificando juntamente organizações como centros 

comunitários de saúde situados nas regiões menos favorecidas, além da imposição de forte 

censura. Baseando-se na lógica do livre mercado, também privatizaram toda a sorte de ativos 

públicos, abrindo caminho para a exploração privada de recursos naturais, que a partir de então, 

poderiam ser repatriados na forma de lucros. Todas ações foram implementadas às custas de 

forte e violenta repressão social, sob a falaciosa promessa de milagre econômico que, ao final, 

custou caro não apenas à nação chilena, que teve acentuadas as assimetrias sociais, mas também 

à sua economia. 

O experimento macabro instituído por meio da força na cobaia chilena possibilitou que, 

após alguns anos, Margaret Thatcher e Ronald Reagan pudessem aproveitar o aprendizado e 

amplificar o projeto neoliberal na Europa e nos Estados Unidos respectivamente (Harvey, 2006; 

2012; 2013a; 2013b; Faria & Abdalla, 2014b). As ações neoliberais eram (e por mais incrível 

que possa parecer, ainda são!) revestidas de discursos benevolentes, como lobo em pele de 

cordeiro, enaltecendo falaciosamente os estados de liberdade de ação, de pensamento, de 

escolha e de direito, como forma de encobrir os reais problemas sociais decorrentes desse 

projeto (Harvey, 2013b). Um importante exemplo presente no governo Thatcher foi o processo 

de privatização da habitação popular na Inglaterra, possibilitando que as classes baixas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ronald_Reagan
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pudessem obter moradias próprias, livrando-as do aluguel. Contudo, como resultante dessa 

problemática ideia, a especulação imobiliária, fruto do processo de gentrificação (Zheng & 

Kahn, 2013; Andersson & Turner, 2014), fora implacável, tornando proibitivos os preços das 

moradias localizadas próximas ao centro de Londres, fazendo com que os pobres fossem 

sumariamente expulsos para as regiões periféricas, dando lugar aos centros de urbanização 

(Harvey, 2006; 2012), gerando uma espécie de Cidade Orientada ao Mercado (Abdalla, & 

Faria, 2014). 

Nunca na história econômica, a humanidade pode presenciar tamanha assimetria entre 

os mais ricos e os mais pobres. Vale destacar a ocorrência de assimetrias entre nações e dentro 

delas. No primeiro caso, amplamente destacado por David Harvey (Harvey, 2006; 2012; 2013a; 

2013b), nações hegemônicas enriquecem às custas da exploração direta de nações menos 

favorecidas, legitimadas por instituições como o Banco Mundial, a OMC e o FMI. Dentro das 

nações, é possível notar assimetrias entre organizações e entre indivíduos. Em ambos os casos, 

a competição parece situar-se no centro da problemática. O primeiro caso decorre dos processos 

darwinianos de competição entre empresas, que costumam resultar na geração de monopólios 

e oligopólios, já que empresas mais fortes tendem a expulsar do mercado livre, as empresas 

mais fracas e menos preparadas (Harvey, 2013b). É inconcebível que o discurso hegemônico 

ainda continue, mediante situações como essas, propagar a ideia de que todos podem ganhar 

com a (sic) ‘liberdade’ decorrente do mercado livre, tal qual argumenta o guru Michael Porter, 

ao sugerir a existência de um modelo ganha-ganha (win-win), em que todos podem se dar bem 

(Porter & Kramer, 2006; Porter, 2008). Esse tipo de competição acentua também o desemprego 

e, por conseguinte, a miséria e os problemas sociais dela decorrentes.  

No nível de assimetrias entre indivíduos, a competição e suas resultantes parecem ser 

ainda mais cruéis. Sem dúvida alguma, há indivíduos que se beneficiam do projeto neoliberal 

e do modelo darwiniano de competição, no entanto, é crescente a população exposta ao 

empobrecimento. O pior lado dessa crescente assimetria19 é que os fracassos pessoais são 

atribuídos às falhas individuais, e recorrentemente as vítimas do projeto neoliberal é quem 

levam a culpa pelo insucesso (Harvey, 2013b), sendo taxadas de incompetentes, inaptas, 

                                                           
19 “No que diz respeito aos diretores executivos das empresas principais (CEOs), em 2005 seus rendimentos 

representaram 262 vezes o salário do trabalhador médio, comparado com 1965, quando eram 24 vezes maiores” 

(Giffin, 2007, p.1494). 
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desinteressadas ou preguiçosas. Em suma, o fracasso do projeto neoliberal passa a ser atribuído 

às suas vítimas. 

Além da máscara benevolente, o modelo neoliberal avançou por meio da militarização, 

particularmente iniciada na Guerra Fria, por práticas de dissuasão. Nos Estados Unidos, a 

história demonstra que em cada era, novos motivos (ou desculpas) são empregados para 

subsidiar os processos de militarização e imposição de agendas neoliberais globalizantes, por 

meio da força. O atentado às torres gêmeas em 11 de setembro de 2001 permitiu a intensificação 

do uso de hard power, sob o pretexto de guerra ao terror (Harvey, 2013a), instituindo uma 

nova modalidade do projeto, denominada de neoconservadorismo. Além da militarização, outra 

sistemática que ocupa o cerne do neoliberalismo é o desenvolvimento da financeirização. 

Depois que o dinheiro se tornou uma commoditie (Polanyi, 2001[1944]), as organizações 

puderam transacioná-lo livremente, por meio da desregulação dos mercados, de especulação, 

fraudes, predação e toda sorte de ‘estratégias’ (sic) (Harvey, 2013b). De acordo com Braga 

(2009, p.96), a financeirização permite que “[...] a riqueza de papel se multiplique 

relativamente independente da valorização dos ativos produtivos, das variáveis reais”, 

reforçando o caráter fictício da mercadificação do dinheiro, que pode ser exemplificado pelo 

colapso de empresas como Enron, Parmalat, Xerox e muitas outras. 

Além dos problemas descritos, o projeto neoliberal, que se propõe a fomentar um 

processo infinito de acumulação, especificamente por uma minoria, tem propiciado crescimento 

desordenador de regiões, em torno da mercadificação do trabalho. Segundo Davis (2004), a 

incapacidade do Estado de criar postos de trabalho favorece os fluxos migratórios e, por 

conseguinte, a aglomeração de pessoas em torno de cidades (ou regiões) orientadas ao 

mercado. Para o autor, o resultado desse processo de urbanização da pobreza, iniciada com a 

lógica de Thatcher, é a extraordinária proliferação de favelas no mundo. Nesse contexto de 

marginalização, segundo Harvey (2013b), diversas formas sociais alternativas como gangues, 

cartéis de narcotráfico, mini máfias, seitas religiosas, além de outras, emergem, preenchendo o 

vazio deixado pelo Estado. A sociedade, sob a falaciosa promessa de geração de renda, 

empregos e desenvolvimento local, padece com a ampliação das assimetrias que privilegiam 

grandes corporações, que avançam sob um modelo de expansão imperialista. Esse é o preço do 

desenvolvimento neoliberal, ou em um sentido mais próximo da realidade, tal qual apontado 

por Porto-Gonçalves (2012), des-envolvimento, numa alusão à completa perda do envolvimento 

alcançada pela sociedade, por meio da mercadificação de tudo. 
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Os processos de privatização, que ocupam lugar de destaque no projeto neoliberal, sob 

a alegação de que o Estado deva ser mínimo, são particularmente perigosos ao setor de geração 

de energia nuclear. Dadas suas particularidades, o setor pode sofrer com uma possível inversão 

de valores, uma vez que, enquanto organização estatal, a manutenção do bem estar social pode 

assegurar a priorização da segurança, em detrimento de outros elementos como redução de 

custos e resultados financeiros no processo de geração de energia. No entanto, ao reverter a 

propriedade do setor para as mãos de grandes corporações, as questões se invertem. A palavra 

de ordem passa a ser o retorno financeiro, obtido pela minimização de custos com recursos 

como, mão de obra, tempo de manutenção, prazos mais curtos e possível redução na segurança 

(Rosenkranz, 2012, p.17). A equação que impera é simplista - como a venda de energia limita-

se à capacidade de geração, resta reduzir drasticamente custos. Este é clássico exemplo daquilo 

que Polanyi (2001[1944]) defendeu há mais de 50 anos, sobre o avanço do neoliberalismo e a 

consequente degradação social – neste caso, uma degradação real e instantânea, caso seja este 

entorno assolado por um acidente nuclear, decorrente da redução de custos essenciais. O 

argumento de que o setor é fortemente fiscalizado não é suficiente, haja visto o caso da também 

geradora de energia Enron, amplamente fiscalizada financeiramente e, no entanto, provocou 

inúmeros problemas a muitas famílias em função de fraudes (Whittington et al., 2003). Ao 

desenvolver e promover a refletida participação da sociedade, governos e Estados no processo 

de governança social, ao invés de deixarmos que essa questão seja exclusivamente desenvolvida 

pelas grandes corporações e pelas elites de nações hegemônicas, temos a possibilidade de 

construir um mundo mais inclusivo, pluriversal e transmoderno, tal qual defende Dussel (2005). 

 

 

2.3 Estratégias Sociais: Sociedade em Evidência 

 

 

Segundo Coelho & Gonçalves (2011, p.437), “os projetos sociais sempre existiram, com 

diferentes objetivos e formatos, articulados pelas empresas, pelo estado ou pela sociedade civil 

organizada. O que tem evoluído significativamente nos últimos tempos é a dimensão 

estratégica que passa a ser agregada a este tipo de projeto [...]”. Baseando-me no argumento 

de que o campo de gestão e, mais especificamente, a área de GE ainda sofra com a escassez de 
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alternativas teóricas para tratar problemas sociais, já que o campo é suportado pela proposta 

econômica neoliberal, pretendo neste tópico desenvolver elementos que possam alicerçar a 

concepção de um quadro de análise que o aproxime das características inerentes a tais 

problemas, com foco na área de GAE e na multiplicidade de possibilidades inerentes ao contra 

movimento Polanyiano (Polanyi, 2001 [1944]), que proponho repensar.  

Nas entrelinhas da obra de Polanyi, a ‘virada social’ é uma condição esperada, como 

decorrência dos problemas inerentes ao avanço do mercado neoliberal, no entanto, conforme 

apontado por Munck (2006) e Dale (2013), o autor não deixa claro quem necessariamente deve 

lidar com esse fenômeno estratégico, ou seja, quem deve confrontar o avanço da sociedade de 

mercado e suas mazelas. A ‘virada social’ esperada por Polanyi não ocorreu, sobretudo em 

territórios atrasados, colonizados e não-modernos, em que o modelo de sociedade creditado 

pelo autor difere-se intensamente dos processos de sub-socialização experimentados por essas 

regiões. Nesse sentido, não diminuo a relevância dos questionamentos de Munck (2006) e Dale 

(2013), mas defendo que é necessário ir além. É preciso compreender como se daria essa contra 

movimentação e se a mesma se mostra viável em territórios de ‘bárbaros’. Dadas as condições 

de sub-socialização, que serão melhor debatidas no próximo tópico, procurarei, nesse 

sustentáculo teórico, reforçar a ideia de que o processo de proteção social nessas regiões não 

ocorra necessariamente por um contra movimento, mas por forças difusas e não 

necessariamente estruturadas, na forma de Estratégias Sociais, emanadas de diversos atores. 

Estratégias Sociais não devem ser visualizadas como paliativos às mazelas desencadeadas pelo 

projeto neoliberal, mas sim como alternativa ao mesmo, desafiando-o por meio da proposição 

de um modelo de governança multipolar, em que atores como sociedades, governos e Estado 

possam se contraporem ativamente à ideia de concentração de poder nas mãos das grandes 

corporações e das elites.  

 

 

2.3.1 Repensando Sociedade a partir de Territórios ‘Bárbaros’ 

 

 

A ideia de sociedade vem permeando os mais diversos campos formais de estudos há 

bem mais de um século. É possível vislumbrar que o fenômeno sociedade passou a contar com 

atenção intensificada da academia, a partir da concentração de pessoas em torno de objetivos 
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específicos, como a formação de cidades e as decorrências da revolução industrial20. Isso ajuda 

a explicar sua consequente vinculação aos processos de industrialização e à modernidade 

eurocêntrica. Uma infinidade de estudos, nos mais diversos campos de conhecimento se valem 

do termo sociedade, com os mais diversos fins e sentidos (ainda que biológicos, como por 

exemplo, “uma sociedade de abelhas”), tratando essa terminologia como um conceito guarda-

chuvas, assim como vem sendo feito com o conceito de mercado (ver Boddewyn, 2003).  

Numa pesquisa mais estreita sobre o fenômeno ‘sociedade’ e suas origens, em termos 

científicos, invariavelmente o pesquisador se defrontará com uma concepção europeia, tida 

como dada, baseada em proposições de conhecimento com viés europeu, recorrentemente 

suportadas por autores e pensadores tipicamente europeus, que vão de Nicolau Maquiavel a 

Antônio Gramsci, passando por Adam Smith, David Hume, Immanuel Kant, Friedrich Hegel, 

Karl Marx, além de outros (Nogueira, 2003; Da Silva, 2004; Carmona, 2008). Ainda que, sob 

um olhar crítico da abrangência e da polivalência do termo, a maior parte das proposições que 

visam a desafiar essa lógica, acabam fazendo-a com base no mesmo suporte teórico que a 

originou, ancorando-se na realidade social europeia (e.g. Nogueira, 2003; Walby, 2003; Da 

Silva, 2004; Eriksen, 2011; Krossa, 2012). Burawoy (2003) destaca que a ideia de sociedade (e 

não de classes) foi minimamente explorada no marxismo clássico, mesmo porque, Karl Marx, 

sob um viés ocidental eurocêntrico, não considerava comunidades primitivas, tribais, bárbaras 

e periféricas em sua teorização21. O autor aponta que Karl Polanyi e Antônio Gramsci, em suas 

diferentes tradições, trouxeram contribuições importantes à construção do conceito de 

sociedade, sobretudo por inseri-lo no marxismo sociológico. Enquanto Gramsci (numa 

perspectiva italiana) engajava-se à ideia de sociedade civil e sua relação contraditória frente à 

hegemonia do Estado capitalista; Polanyi, sob um olhar inglês, acreditava em uma sociedade 

(definida por Burawoy como sociedade ativa22) que se organizaria numa luta contra as forças 

deletérias do mercado. Apesar das contribuições, permanece o viés eurocêntrico. Nesses 

termos, para Mignolo (2014), qualquer tentativa de desocidentalizar e de descolonizar ciências 

                                                           
20 Não descarto com isso a relevância de estudos históricos e antropológicos, que se esforçam em compreender 

sociedades primitivas. Contudo, alinhado ao meu foco de estudo, procuro concentrar esforços especificamente nos 

principais elementos que definiram os contornos eurocêntricos do conceito de sociedade. 

21 Ver Burawoy (2003, p. 198). 

22 “[…] for Polanyi, society is the transcendent historical category and not class! That is why he so strongly 

insisted on “the reality of society,” and why we refer to his “society” as “active society.” He substitutes the 

movement from “society-in-itself” to “society-for-itself” for the conventional “class-in-itself” to “class-for-

itself”.” (Burawoy, 2003, p.229). 
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sociais (e sociedade) a partir da Europa ou dos Estados Unidos não é nada mais que uma 

reocidentalização sob outra roupagem, mantendo, no entanto, a originalidade do lócus de 

enunciação. 

A exemplo do exposto, Da Silva (2004) propõe um interessante repensar referente ao 

conceito de sociedade. Para isso, o autor resgata conceitos de Adorno, Beck, Habermas, Castels, 

além de diversos outros autores, com o fim de classificar alguns tipos de sociedades aos qual a 

literatura se refere, com destaque para a Sociedade do Trabalho, Sociedade Industrial, 

Sociedade Pós-Industrial, Sociedade em Rede e Sociedade Global. Toda essa tipificação 

procura enquadrar a ideia de sociedade com base em seus respectivos estágios de 

desenvolvimento e os modos de vida de seus componentes. No entanto, essa proposição, bem 

como inúmeras outras anteriormente comentadas, negligencia a geografização do conceito de 

sociedade e favorece, a exemplo da suposta Sociedade Global, processos de dominação, 

colonialidade e de imposição de um único pensar sobre outras possibilidades. Além disso, o 

viés eurocêntrico invisibiliza outras configurações sociais, sobretudo àquelas típicas de nações 

emergentes. Mignolo (2014) ajuda a compreender a problemática que subjaz esse processo ao 

argumentar que o pensamento eurocêntrico foi concebido para lidar com problemas europeus e 

não com os problemas do resto do mundo. Para o autor, o engajamento irrefletido com 

teorizações eurocêntricas fomenta intensamente o imperialismo. 

Na contramão dessa lógica hegemônica, felizmente há uma corrente de pensamento que 

vem desafiando esse processo de colonialidade do conhecimento, sobretudo por meio de vozes 

oriundas do projeto modernidade-colonialidade, originando-se predominantemente de 

pesquisadores da América Latina (e.g., Enrique Dussel, Walter Mignolo, Anibal Quijano, 

Ramón Grosfoguel, Edgardo Lander, Arturo Escobar, Carlos Walter Porto-Gonçalves, além e 

outros). O projeto conta ainda com pesquisadores de outras nacionalidades, que se engajaram 

com as vozes latinas (e.g. o Português Boaventura Sousa Santos, a norte-americana radicada no 

Equador Catherine Walsh, a inglesa Sarah Radcliffe, o norte-americano Immanuel Wallerstein, 

além de outros).  

Nessa linha de pensamento, é válido destacar a imensidão de possibilidades para a ideia 

de sociedade, que foram historicamente invisibilizadas pela colonialidade do conhecimento. É 

possível ilustrar parte dessas possibilidades ao tomarmos o exemplo de Radcliffe (2012), que 
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engajada com o lado invisibilizado da sociedade, apresenta o conceito de Sumak Kawsay23 

como elemento fundamental para repensá-la, propondo maior atenção ao conhecimento e às 

‘tecnologias’ populares, além do destaque às formas solidárias de organização. Nessa mesma 

linha, Walsh (2010) destaca aspectos do Buen Vivir, criticando a ideia de compará-lo ao 

desenvolvimento social, já que ao estabelecer esse tipo de comparação, estaríamos nos 

subordinando novamente à lógica eurocêntrica. Essas e outras perspectivas ajudam a confrontar 

os mais de cinco séculos de subsocialização e subalternização social, concebidos pela 

conformação histórica de uma identidade social subalterna. 

Para Mignolo (2014), a centralidade do conceito de sociedade nas ciências sociais 

ocidentalizadas com viés eurocêntrico, invisibilizou o conceito de “comunidade” e seus 

equivalentes em todo o mundo, já que “comunidade” (e seus equivalentes) configurava-se como 

alternativa ao modelo europeu de sociedade. O autor concentra-se não necessariamente na ideia 

eurocêntrica de sociedade, mas no campo de ciências sociais como um todo, e desenvolve forte 

crítica ao mesmo, por todo seu processo de imposição imperialista de conhecimento. Como 

reforço à possibilidade de libertação das amarras eurocêntricas que impõem um pensar 

universal (e não pluriversal), Mignolo resgata os argumentos de Lander (2000), defendendo que 

diversos saberes, não necessariamente científicos (ou cientificados), nasceram na América 

Latina, como a Teoria da Dependência, o Colonialismo Interno, a Pedagogia do Oprimido, a 

Filosofia da Libertação, além de diversos outros saberes (e práticas), que não demandaram pelo 

uso de Max Weber e Jürgen Habermas para serem criados. 

Não apenas concordo, mas também engajo-me com a defesa de Mignolo (2014), de que 

seria submissão pura se pensadores de outras latitudes identificassem seus problemas a partir 

de ciências sociais do ocidente, em vez de a partir das consequências da colonialidade do 

conhecimento em suas próprias histórias locais, vez que o pensamento eurocêntrico fora 

concebido para lidar com problemas europeus e não com questões do resto do mundo – e a 

concepção de ‘sociedade’, à luz dessa perspectiva, não é exceção. A proposta de crítica e 

rompimento de Walter Mignolo é legítima e defensável. Contudo, no lócus de conhecimento 

que venho explorando nesta tese, é preciso mediar e dosar algumas questões, sobretudo com 

                                                           
23 Sumak Kawsay é um termo oriundo da língua andina quichua, que significa algo como viver em plenitude. O 

conceito é correspondente ao equatoriano Buen Vivir. Em essência, a ideia do Buen Vivir (e do Sumak Kawsay) é 

romper com a lógica de acumulação infinita a todo custo, mobilizada pelo ‘desenvolvimento’ capitalista. 

Alternativamente, a proposta visa, constitucionalmente, que a população possa viver dignamente em um ambiente 

ecologicamente equilibrado, de forma sustentável e com qualidade de vida. 
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suporte dialógico na transmodernidade, já que parece ser inviável (senão insano), propor um 

definitivo rompimento com o americanismo e com o eurocentrismo presentes ‘socialmente’ no 

segmento nuclear. O isolamento social não é salutar e, além disso, pode trazer graves 

consequências sociais, à medida que a identificação do uso isolado de tecnologia nuclear por 

bárbaros fomente a adoção de hard power e soft power por potências hegemônicas (Nie Jr., 

2004; Faria & Guedes, 2014), legitimadas por organismos internacionais como o Conselho de 

Segurança da ONU e a IAEA. É preciso desafiar o colonialidade do conhecimento, sem 

contudo, repetir o mesmo problema que aqui critico, da segregação e da hierarquização. O que 

busco é um repensar e um re-teorizar de conceitos a partir de seus respectivos lócus de 

enunciação, de modo que os diálogos internacionais sejam menos assimétricos e mais alinhados 

às suas respectivas realidades, e não aprisionados às realidades (e ao colonialismo) europeia e 

americana. 

Nesses termos, e partindo da ideia que o conceito de sociedade, amplamente utilizado 

na literatura global, carregue consigo forte essência eurocêntrica, é possível argumentar que 

Karl Polanyi, ao teorizar “A Grande Transformação” e a tese dos “Duplos Movimentos”, não 

tenha fugido a essa lógica. Para Polanyi (2001[1944]), havia nas nações capitalistas, uma 

permanente relação conflituosa entre mercado livre e sociedade, sugerindo que a sociedade 

ativa pudesse mobilizar uma “virada social”. Contudo, tal qual questiona Burawoy (2003), 

como um grupo de trabalhadores poderia miraculosamente se organizar como classe? 

Adicionalmente, como essa suposta sociedade ganha vida na Inglaterra, mas não em suas 

colônias e neocolônias, onde mercado subalterniza sociedade? Nessa linha de argumentação, é 

válido destacar que o romântico conceito de sociedade empregado por Polanyi não se encaixa 

adequadamente na ideia de comunidade desenvolvida por Mignolo (2014), nem tampouco nas 

aglomerações, nos grupos sub-socializados, nas favelas e similares. O conceito também não se 

encaixa na identidade social obtida por indivíduos que, historicamente subalternizados pelo 

imperialismo e pelo colonialismo, acostumaram-se a não exercer voz, sendo comumente 

cooptados pelo “mercado livre”. A importação acrítica de uma infinidade de conceitos e 

modelos que não se encaixam adequadamente à nossa realidade reforça o imperialismo, a 

colonialidade e a subalternização, à medida que o não funcionamento dessas teorias seja 

atribuído ao baixo grau de desenvolvimento dessas regiões e à incapacidade de bárbaros de 

mobilizá-las. Isso ajuda a explicar porque a “virada social” prevista na tese de duplo 

movimento de Karl Polanyi não ocorreu como o autor esperava. Ao contrário, é possível 
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vislumbrar inúmeras situações em que a própria hegemonia de mercado, responsável pelo 

movimento, se encarregue também de mobilizar o contra movimento de proteção social. 

Esse “desajuste” do conceito de sociedade fez com que, em estratégia, a literatura 

hegemônica reconhecesse que sociedades civis oriundas de economias emergentes fossem um 

grande problema a ser resolvido, já que essas sociedades não são tão “civilizadas” quanto as 

sociedades civis oriundas do centro. Mediante esse reconhecimento, autores como David Baron 

propuseram que grandes corporações é quem deveriam lidar com esse “problema”, por meio da 

mobilização de estratégias denominadas por ele de “Private Politics” (Baron, 2001; 2003; 

Baron & Diermeier, 2007). Contudo, a visão americanizada do autor, distante dessas múltiplas 

realidades, o impediu de compreender que modelos matemáticos não seriam suficientes para 

prever as formas de atuação/reação da sociedade civil (des)organizada, a exemplo das inúmeras 

manifestações ocorridas no Brasil em 2013. A visão eurocêntrica de sociedade também 

contribui com o fracasso dessas previsões. Similarmente ao eurocentrismo presente no conceito 

de sociedade, o conceito de mercado, sobretudo pela influência do neoliberalismo e da ideia de 

mercado livre, também não se mostrou suficiente para problematizar a realidade, em especial, 

de ‘territórios atrasados’, demandando pela ‘invenção’ do conceito de não-mercado, que será 

melhor explorado no próximo tópico. 

 

 

2.3.2 Des-subaternizando o Não Mercado e Des-celebrando o Mercado Neoliberal 

 

 

Parto do pressuposto, para o desenvolvimento desse tópico, que Estratégias Sociais 

sejam compostas por dimensões presentes nas Estratégias de Não mercado, já que procuro 

desafiar a concepção de que estratégias (e também Gestão Estratégica) seja exclusivo de 

grandes corporações, sobretudo àquelas que envolvam e impactem na sociedade. É curioso 

apontar que mesmo em um passado aparentemente distante, Karl Polanyi já delineava aspectos 

políticos e sociais relativos às questões que mais tarde seriam classificadas como aspectos do 

não mercado, ao se referir aos processos de cooptação, influência política, além de outros, 

decorrentes de uma espécie de contra movimento não necessariamente planejado: 
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[...] “a própria coroa apelou repetidas vezes para o apoio das classes 

trabalhadoras na tarefa de realizar a centralização e a unidade imperial. Assim, 

através da sua influência na legislação, os partidos socialistas e os sindicatos 

profissionais encontraram muitas aberturas para atender aos interesses do 

trabalhador industrial também nessa esfera mais ampla”. (Polanyi, 2001 [1944], 

p.211). 

 

Em função da histórica subordinação da área de GE ao projeto de globalização 

neoliberal, qualquer dimensão de conhecimento que destoasse da lógica econômico-financeira, 

deveria ser omitida da literatura, implicando em um grande atraso no campo, consequência de 

seu amplo distanciamento das muitas realidades sociais. Essas imensas lacunas na área de GE, 

quando se tornaram insustentáveis, fomentaram a produção do conceito de não mercado e suas 

respectivas estratégias de não mercado, sobretudo nos Estados Unidos (ver especialmente, 

Baron, 1995a; 1995b). 

Os interesses oriundos do projeto neoliberal, em grande parte, compartilhados por 

diversos autores do campo de GE, sobretudo dos EUA, nortearam a construção do 

conhecimento de estratégias de não mercado, de maneira partidária às suas respectivas causas, 

o que ajuda a explicar o intencional descasamento de questões como problemas sociais e 

mobilização da opinião pública, do ente mercado (ver Baron, 1995a; 1995b; 2010; Boddewyn, 

2003; Bach & Allen, 2010). Não por acaso, a dimensão de conhecimento correlata aos muitos 

problemas, ganhou o prefixo de negação “não” (do inglês non), como forma de dissociar 

problemas gerais, da figura de mercado. Contudo ao recorrer a tese do duplo movimento de 

Karl Polanyi, é possível identificar inúmeras pistas que nos levam à origem desses problemas 

– a sociedade de mercado –, ainda que a literatura em GE tenha tentado camuflar sua 

coparticipação, escondendo-a atrás de um “não”. Sob essa lógica, a literatura hegemônica em 

GE tem classificado tudo aquilo que desafia o conceito dominante de mercado como “não 

mercado” (nonmarket, non market, ou ainda non-market), desconsiderando questões 

subjacentes aqui tratadas. Por sua vez, esta conceituação de não mercado tem sido usada como 

justificativa para intervenções (geo)políticas de grandes corporações em diversos países do 

resto do mundo por meio de ‘estratégias de não mercado’, como por exemplo o caso da indústria 

farmacêutica Novartis que, ao mesmo tempo que procura cooptar governo e legislativo em seu 

favor, promove a distribuição de medicamente como suposta atividade de Responsabilidade 

Social Corporativa, no intuito de reforçar a aceitação de suas demandas de lobby (ver Bach & 

Allen, 2010).  
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Ao evidenciar que um dos propósitos da estratégia de não mercado seja “[...] moldar o 

ambiente de mercado das firmas, similarmente às práticas de lobby das firmas em relação à 

legislação, com a finalidade de minimizar barreiras comerciais”, é possível notar que embora 

Baron (1995a, p.48) se atente às questões sociopolíticas negligenciadas pela área de GE, 

permanece atado aos pressupostos (neo)coloniais e neoliberais de mercado, ao prescrever 

imperativamente formas de impor seu conhecimento por meio da ação de ‘moldar’ seu 

macroambiente, numa alusão ao controle das forças sociais de autoproteção. O autor propõe 

um modelo de inter-relação entre o que define por ambientes de mercado e de não mercado, no 

entanto, em diversos trechos do texto, o mesmo apresenta uma evidente hierarquização entre o 

que ele chama de não mercado e mercado, reforçando sua crença neoliberal subjacente. 

 Apesar de declarar e defender a importância do não mercado, David Baron aparenta 

acreditar no caráter anômalo do fenômeno, e que o mesmo tenha surgido – assim como 

governos – para atender e se subordinar ao mercado, numa clara representação da perspectiva 

imperialista neoliberal, que pode ser constatada, por meio de uma (entre muitas) forte afirmativa 

no texto de Doh, Lawton e Rajwani (2012)24. No texto, os autores reforçam mais claramente a 

ideia de Baron, ao apontarem, sob uma vertente geopolítica, que os países subdesenvolvidos é 

que são responsáveis pelo ‘lado negro’ do não mercado, e que o problema está enraizado nessas 

sociedades, que ainda não foram capazes de estabelecer o mercado livre em sua plenitude. É 

curioso que em momento algum os autores são capazes de reconhecer que esses mesmos 

‘problemas’ possam ser respostas ao problema subjacente – o Projeto Neoliberal. Talvez a 

perspectiva americana, reforçada pelos locais onde esses autores foram educados, ajudem a 

explicar essa visão conformada de sociedade, o que vem a reforçar uma constante prática na 

literatura de GE produzida no espaço estadunidense, em que tudo o que desafia o conceito 

dominante de mercado, ou apresenta características sociais e políticas, seja classificado e, por 

vezes, rebaixado ao status de não mercado (Faria & Abdalla, 2014a). No entanto, é de central 

importância destacar que para algumas nações, em especial aquelas com moldes próximos à 

brasileira, o conceito refletido de não mercado mostra-se mais relevante que o conceito de 

mercado cunhado nos padrões neoliberais (Faria & Abdalla, 2012), pois se aproxima da(s) 

realidade(s) de nações como o Brasil, em que o clamor da sociedade por proteção e resolução 

de seus problemas, parece ser mais evidente e menos ofuscado pelo neoliberalismo. A 

                                                           
24 “The nonmarket context also has a darker side, where corruption and immoral practices can dominate. This is 

a result of rent-seeking behavior often endemic in nonmarket strategy, which can include everything from legal 

forms such as lobbying to illegal forms such as bribe paying. Dishonesty and exploitation can thus determine the 

nature of a nonmarket strategy. This is particularly evident in many emerging markets, where high levels of 

corruption are the norm.” Doh, Lawton e Rajwani (2012, pp.23-24). 
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teorização pelas bordas, ao invés do centro hegemônico, pode ser uma importante e eficaz 

alternativa ao projeto neoliberal. 

A tese de Polanyi, embora aparentemente útil à compreensão dos problemas decorrentes 

da sociedade de mercado, conforme Munck (2006) e Dale (2013), não consegue prever como o 

contra movimento iria se manifestar. Para Polanyi, o neoliberalismo sucumbiria em breve, 

mediante uma sequência que previa o contra movimento (como segunda onda), seguido por um 

processo de tensões perturbadoras e finalizando com um modelo de resolução socialista 

(Polanyi, 2001 [1944]). Contudo, a segunda onda não ocorreu, e o projeto neoliberal ainda que 

“ardendo em fogo lento”, mantém-se ativo numa forma zumbificada (Crouch, 2011; Peck, 

Theodore & Brenner, 2012; Dale, 2013), provocando problemas diversos e, por conseguinte, 

demandando também esforços diversos para o tratamento dessas mazelas. A aparente esperança 

de uma de uma virada por parte do Estado, como ente protetor da sociedade, também não 

ocorreu e, ao contrário, ampliou problemas com a opção (ou imposição) de muitos governos e 

nações pelo neoliberalismo. Baseado nesse problemático quadro é possível questionar se o 

Estado deve ser posto na posição de cumpridor desse papel de forma singular. É possível ainda 

questionar se outros atores da sociedade civil não estariam aptos a cumprir com essa tarefa de 

autoproteção (em alguns casos até de forma mais eficaz que o próprio Estado). 

Com a emergência desses diversos atores sociais, característicos a cada contexto social, 

como decorrência dos problemas específicos de cada sociedade, a literatura de GE, sem 

alternativas, definiu o ambiente de não mercado como uma composição estratégica inter-

relacionada de organizações com atores como mídia, entidades reguladoras, governos, 

cidadãos, ONGs, grupos ativistas e legisladores (Bach & Allen, 2010; Baron, 1995a; 1995b; 

2010). Em contextos específicos, é possível destacar atores singulares importantes aos 

processos estratégicos como, por exemplo, grupos religiosos (e religiões) (He, 2006), 

associações de classe, associações de moradores, grupos aborígenes locais, sindicatos, além de 

outros atores que podem também ser classificados como constituintes do não mercado (ver 

Andrade, 2001; Abdalla, 2011), e potenciais atores para mobilização de Estratégias Sociais 

frente ao neoliberalismo. Em outras palavras, o quadro de possibilidades para a manutenção da 

representação de “mal necessário” (segundo a literatura dominante) tornou-se ilimitado (Faria 

& Abdalla, 2014a). 

Mediante a amplitude da temática, o tratamento generalizado e universalizado do 

fenômeno torna-se inviável, dadas as inúmeras possibilidades, decorrentes de cada contexto. A 

exemplo, a própria teorização de Polanyi (2001 [1944]), por sua característica tipicamente 
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eurocêntrica e universalista, carece de um repensar, já que credita todos os problemas a um 

único tipo de mercado e a um único tipo de capitalismo, desconsiderando possibilidades 

‘outras’, inerentes a outros modelos de mercado e outros modelos de capitalismo como, por 

exemplo, aqueles presentes em contextos ‘outros’ como América Latina e China.  

Sob essa lógica, é cabível exemplificar dimensões do não mercado no próprio lócus de 

conhecimento dessa tese, ainda que tais elementos sejam mais bem tratados a posteriori. Numa 

breve análise do contexto da empresa Eletronuclear, adotando como pano de fundo a tese de 

duplo movimento de Polanyi preliminarmente refletida, tomando por base situações inerentes 

às suas práticas e ao seu mercado, e inspirado pelas análises desenvolvidas em Fernandes, 

Bandeira-de-Mello, & Zanini (2012), pode-se vislumbrar inúmeras questões decorrentes dessas 

práticas. Dentre as questões e atores, é possível destacar (i) o governo e seus Ministérios (por 

exemplo, Ministério de Minas e Energia e Ministério do Meio Ambiente); (ii) a mídia global; 

(iii) organizações ativistas como, por exemplo, o Greenpeace; (iv) a Comissão Nacional de 

Energia Nuclear (CNEN); (v) o Congresso Nacional; (vi) comunidade local; além de diversos 

outros atores-chaves, que também podem ser visualizados em Macedo-Soares e Figueira 

(2007). Cabe apontar que nenhum desses atores relaciona-se diretamente aos propósitos do 

mercado neoliberal, no entanto, a maior parte surge como decorrência dele, como forma de 

proteger a sociedade de possíveis problemas não apenas sociais, mas também políticos, 

públicos, além de outros. 

O Ministério do Meio Ambiente (i), por exemplo, desempenha um papel chave no 

processo de autorização de construção de usinas nucleares, por meio do licenciamento 

ambiental. De acordo com o órgão, o processo de licenciamento ambiental “[...] tem, por 

princípio, a conciliação do desenvolvimento econômico com o uso dos recursos naturais, de 

modo a assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas em suas variabilidades físicas, bióticas, 

sócio-culturais e econômicas” (Ministério do Meio Ambiente, 2013), indicando a necessidade 

de regular a inserção de organizações em localidades. É possível, com base na própria definição, 

vislumbrar uma tentativa de conter parte dos problemas decorrentes da ação do mercado, 

buscando impor barreiras que dificultem a criação de problemas maiores, antes não 

considerados. Por outro lado, o processo de compensações ambientais (e também sociais), 

largamente instituído mediante a instalação de grandes projetos, pode se configurar em um 

problema, à medida que se mercadifica o direito de poluir, desmatar e impactar sociedades 

(Porto-Gonçalves, 2012). 
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A mídia global (ii) tem papel chave, e por vezes problemático, na mobilização da 

opinião pública, em especial ao noticiar ocorrências como o acidente nuclear ocorrido em 

Fukushima (Japão) em 2011. Para se ter uma dimensão da mobilização da opinião pública 

proporcionada pela mídia, e consequente modelagem das políticas públicas setoriais, após o 

acidente de Fukushima, mudanças rápidas foram introduzidas nas propostas desenhada no 

documento “Matriz Energética Nacional 2030”, paralisando o objetivo de construção de novas 

centrais nucleares no país, reforçado pelas palavras do próprio secretário executivo do 

Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, que além de Angra III (em construção no 

período de desenvolvimento dessa tese), não há nenhuma previsão de construção de outra 

central nuclear até 2021 (Gonçalves & Torres, 2012), período aparentemente suficiente, 

suponho, para a opinião pública ser moldada por ações de governo, e pelo contexto geopolítico. 

Os movimentos sociais e as organizações ativistas (iii) desempenham papel interessante 

e perturbador ao marcado neoliberal, ao darem voz à sociedade e à comunidade local (vi) em 

prol de suas causas. Esses atores, talvez sejam parte da mais pura expressão de autoproteção, 

por parte da sociedade, ainda que sejam passíveis de crítica. Um exemplo interessante é o 

Greenpeace, que procura legitimar sua posição ao defender interesses sociais, se colocando 

fortemente contra a Eletronuclear, no Brasil. Curiosamente, essa organização, que procura 

adotar uma postura cosmopolita, é intensamente financiada pela coroa inglesa, nação detentora 

de ogivas nucleares, além de instituições norte americanas, país com maior potencial de geração 

de energia nucleoelétrica no mundo, com o maior número de usinas em funcionamento (104 

usinas) e também com a maior capacidade bélica nuclear do mundo. Também é interessante 

reportar o fato de que um dos fundadores do Greenpeace, Patrick Moore, além de James 

Lovelock, ambientalista criador da teoria de Gaia, ambos fortes ex-opositores da energia 

nuclear, atualmente defendem seu uso e geração, sob o argumento de que a mesma pode ser 

uma importante alternativa às emissões de gases prejudiciais ao aquecimento global (Vichi & 

Mansor, 2009; Taylor, 2013). O reconhecimento dos movimentos sociais pela área de GE é 

muito pequeno, tendo surgido recentemente, em decorrência dos ‘problemas’ gerados, e da 

necessidade de grandes empresas tratarem desses problemas, concebendo o que David Baron 

chamou de Private Politics (Baron, 2001; 2003; Baron & Diermeier, 2007). É importante 

apontar que a compreensão desses fenômenos vem despertando pouco interesse aos 

pesquisadores, sobretudo no campo da gestão. A tentativa de Rosa et al. (2009) e de Coelho e 

Dellagnelo (2012) em identificarem características da produção sobre movimentos sociais em 
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gestão no Brasil demonstram essa incipiência do campo, potencializada pelo baixo interesse 

dos pesquisadores pela temática. 

A Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (iv) opera como um agente de 

regulação das atividades relativas à energia nuclear no Brasil. No entanto, o cenário de 

regulação nuclear brasileiro sofre com conflito de agência, já que a comissão reguladora, 

responsável por todo o processo de fiscalização, é também proprietária da INB (Indústria 

Nuclear Brasileira), responsável pela produção de pastilhas de urânio enriquecido (Kuramoto 

& Appoloni, 2002; Alvim et al. 2007; Silva, 2009). A situação denota um apoio governamental 

velado ao mercado de energia nucleoelétrica em detrimento do tratamento de questões e 

problemas sociais como, por exemplo, a segurança da população do entorno, além do próprio 

risco geopolítico, inerente à ameaça da soberania nacional frente aos interesses bélicos de outras 

nações, em nossas reservas de urânio, em nosso processo tecnológico de enriquecimento, além 

de outros interesses. Segundo Alvim et al. (2007) o problema é reconhecido publicamente pelos 

dirigentes da CNEN, embora o quadro não aparenta sinalizar mudanças. 

Como último aspecto da exemplificação, o Congresso Nacional (v), responsável pelos 

trâmites legislativos inerentes à atividade nuclear no Brasil pode ser considerado um importante 

ator de ‘não mercado’ no contexto setorial da energia nuclear. Usando ainda como suporte, o 

poder mobilizado pela mídia e pela opinião pública, é possível recuperar como exemplo, o 

projeto de lei n.405 de 2011, do Senador Cristovam Buarque, que sugere, com clara base no 

acidente nuclear de Fukushima (Japão), a suspensão, pelo prazo de trinta anos, a construção de 

novas usinas termonucleares no Brasil. Apesar do exercício de sua função, é sabido que uma 

decisão de tal magnitude, não é tomada tão facilmente, sobretudo se os interesses do poder 

executivo (neste caso, diretamente filiado ao mesmo partido político) a esse respeito, forem 

divergentes. 

Com base na prévia descrição desenvolvida, é possível evidenciar a dificuldade, senão 

impossibilidade, de tratar genericamente ‘problemas sociais’, desconsiderando seu respectivo 

lócus. Nesse sentido, é possível sugerir que as estratégias de não mercado devam ser conectadas 

a cada tipo de realidade e contexto, não sendo recomendável desenhar modelos universais ao 

seu respeito, sob pena de incorrer no problema aqui criticado – da imposição teórica unipolar e 

universal, ao invés de multipolar e pluriversal. É preciso compreender, sob uma lógica 

decolonizada, que cada lócus de conhecimento e cada mercado, apresentam problemas 

específicos – não apenas sociais, mas também (geo)políticos, geográficos, de segurança, além 
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de outros, tais quais apresentados – demandando que cada caso seja tratado como único, 

diferentemente do que a literatura ‘universal’ busca defender. 

Levy, Alvesson e Willmott (2003) abrem uma crítica direta à proposta de Baron (1995a), 

de dicotomizar e, após isso, inter-relacionar mercado e não mercado. Os autores argumentam 

que o processo de dicotomização é insustentável e que a questão é muito mais complexa que 

simplesmente propor um modelo de integração, com a finalidade econômica ortodoxa de atingir 

obviamente, os objetivos econômicos organizacionais, desconsiderando o clamor social pela 

resolução dos problemas causados pelo mercado e pelas organizações. É possível tomar o 

exemplo do contexto em que se insere a Eletronuclear como objeto de reflexão. Convido o leitor 

a refletir sobre o contexto da empresa sem as forças de contra-movimento presentes nas 

relações/atores das estratégias de não mercado. O leitor atento perceberá que sobrarão poucos 

elementos (se é que sobrarão), dado o complexo e abrangente modelo de governança 

desenvolvido pela empresa. No entanto, tomando o mesmo exemplo às avessas – ou seja, 

removendo as estratégias de mercado – ainda é possível notar diversos elementos e, por que 

não, acreditar que a mesma continue operando? Esse exercício ajuda a alargar a compreensão 

da crítica desenvolvida por Levy, Alvesson e Willmott (2003), além da reivindicação pela 

ampliação da importância dos atores historicamente negligenciados na literatura tida como 

‘especializada’. O exemplo confronta diretamente a tese do neoliberalismo. 

Boddewyn (2003), embora proponha um aprofundamento do conceito de não mercado, 

também descreve possíveis problemas inerentes ao processo de dicotomização entre mercado e 

não mercado. Dentre eles, é possível destacar: (i) a possibilidade de prejuízo às organizações 

que operam com modelos híbridos de gestão e às organizações que não objetivam 

primariamente lucros, como por exemplo, a Eletronuclear e parte expressiva das organizações 

no Brasil; (ii) a percepção de que existam duas subcategorias internas ao mercado, e que ambas 

sejam mutuamente excludentes, ou ainda, que mantenham relações de subserviência; (iii) a 

discordância de estrategistas, pesquisadores e praticantes, que atuam em organizações não 

comerciais (e.g. estrategistas de organizações públicas, tal qual a Eletronuclear); (iv) as 

confusões e maus usos dos termos mercado e não mercado, muitas vezes tratados como 

antônimos. Além dessas categorias-problemas apontadas pelo autor, destaco que aparentemente 

a dicotomização parece estar mais atrelada aos propósitos neoliberais, já que polariza e 

hierarquiza os conceitos com base na fictícia relevância dos mesmos e, a partir de então, 

concebe não mercado como ‘problema’ ou ‘mal necessário’, tipicamente inerentes às 

economias menos desenvolvidas, ao invés de reconhecer que essas mesmas ‘economias menos 
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desenvolvidas’ careçam de teorizações mais alinhadas às suas necessidades e contextos. A 

perspectiva decolonial é de central importância para suportar o desafio a essa lógica, permitindo 

que o mercado neoliberal seja des-celebrado, ao passo que o não mercado refletido seja des-

subalternizado, por meio de um olhar fronteiriço (Faria & Abdalla, 2014b). 

O processo de polarização entre mercado e não mercado parece reproduzir os modelos 

de segregação e polarização entre Norte-Sul, Ocidente-Oriente e Estado-Mercado. Ainda que 

para fins didáticos, fragmentar de forma estanque Estado e Mercado em duas esferas distintas 

e incapazes de se misturar já tenha se mostrado demasiadamente problemático (para maior 

clareza, ver Faria & Imasato, 2007), na medida em que essas dimensões relacionam-se e se 

sobrepõem na maior parte do tempo. Não por acaso, Arrighi (2012[1944], p.10) defendeu que: 

 

“[...] na visão convencional das ciências sociais, do discurso político e dos 

meios de comunicação de massa é que capitalismo e economia de mercado são mais 

ou menos a mesma coisa, e que o poder do Estado é oposto a ambos. Braudel, ao 

contrário, encara a emergência e a expansão do capitalismo como absolutamente 

dependentes do poder estatal [...]”. 

 

O projeto neoliberal segregou política de economia, inferiorizando a primeira, em 

benefício da segunda, deixando a sociedade, por conseguinte, a margem de todo esse debate. 

Dessa forma, estabeleceu-se uma lógica de importância para tratamento de problemas, sendo 

os econômicos os mais relevantes e os sociais os menos relevantes. O próprio Polanyi (2001 

[1944], p.261) apontava sinais dessa separação, ao alegar que o indesejado processo de 

intervencionismo político no mercado neoliberal [...] “nada mais era que um outro nome para 

a separação entre as esferas econômica e política”. 

Como forma de melhor fundamentar esse debate, desafiando a lógica que sociedade 

deva permanecer à margem de mercado, defendo a possibilidade de diálogos entre campos de 

conhecimento. Mais claramente, ao aproximar a literatura relativa às estratégias de não 

mercado, com a teorização ‘outra’ de mercado, desenvolvida pela Nova Sociologia Econômica, 

em especial de Neil Fligstein, é possível perceber grande semelhança entre ambas, sobretudo 

no que diz respeito ao reconhecimento de atores negligenciados pela teorização dominante de 

mercado (e suas respectivas relações), atores esses que defendo serem responsáveis pelos 

processos de contra movimento do mercado, sob a forma de Estratégias Sociais. Defendo que 

essa aproximação teórica possa ajudar a emergir a irrelevância da dicotomia entre mercado e 

não mercado, já que ambos são parte de um mesmo fenômeno, fomentando novas 



69 

 

possibilidades de teorizações para mercado, des-celebrado e despido das amarras neoliberais. 

Isso permite a abertura de um caminho que visa às aproximações teóricas, alinhadas aos 

pressupostos da transmodernidade de Dussel, minimizando a ideia de fronteiras e segregações, 

reforçando possibilidades ‘outras’ ao campo de GE, por meio de sua ampliação com GAE. 

 

 

2.3.3 Teorizando GAE por meio do Pensamento Fronteiriço 

 

 

Em consonância com a perspectiva transmoderna de Dussel (2005) que, dentre outras 

propostas, visa à promoção de teorizações fronteiriças, ainda que distantes no tocante à 

geopolítica do conhecimento, procuro avançar na ideia de abraçar não apenas teorizações do 

Sul, mas também do Norte (Domingues, 2002; Mignolo, 2010; 2011; Wanderley & Faria, 

2012), e evitar assim, cometer o mesmo problema de segregação, colonialidade e 

estabelecimento de fronteiras que aqui critico. Assim, proponho com base em uma perspectiva 

europeia (ver por exemplo, Whittington, 2004), no entanto não perdendo de vista meu lócus de 

teorização, a aproximação da área da área de GE aos problemas sociais e à sociologia25 e, por 

conseguinte, ao conceito de estratégia de não mercado. Embora a economia pareça ser o único 

campo com autoridade legítima para teorizar mercado, a Nova Sociologia Econômica – com 

destaque para os trabalhos desenvolvidos por Neil Fligstein (e.g. Fligstein & Freeland, 1995; 

Fligstein, 1996; 2001; Fligstein & Sweet, 2002; Fligstein & Dauter, 2007; além de outros), 

sobretudo por sua abordagem de construção (e manutenção) de mercados – além da 

consideração de aspectos políticos, tem muito a oferecer ao campo de GE e sua ampliação em 

GAE, já que GE, orientada pela lógica neoliberal, negligenciou historicamente essas dimensões. 

É válido mencionar que, embora haja forte similaridade entre o conceito de não mercado e a 

compreensão de mercado pela sociologia dos mercados, que inclui sociedade e os problemas 

de estabilidade do mercado neoliberal, tal qual preconizou Polanyi (2001 [1944]), o conceito 

de não mercado é virtualmente inexistente na literatura de sociologia dos mercados (Fligstein 

& Dauter, 2007), que preferiu não ocultar sociedade por traz do “não”. 

                                                           
25 Tomando por base as reflexões desenvolvidas no tópico 2.3.1 (Repensando Sociedade a partir de Territórios 

‘Bárbaros’). 
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Apesar dos recentes avanços com o intuito de aproximar a área de GE ao campo da 

sociologia, a problematização do mercado continua sendo uma lacuna importante, 

especialmente pelo avanço da teorização hegemônica, baseada na dicotomização hierárquica 

entre mercado e não mercado (e também entre Mercado e Estado), em situações que essa mesma 

teorização dominante reconhece o fenômeno não mercado. Assim, defendo a viabilidade de 

emprego da sociologia dos mercados, proposta por Neil Fligstein (como uma vertente da Nova 

Sociologia Econômica), associada à perspectiva decolonial, para promover teorizações ‘outras’ 

sobre mercado na área de GE/GAE, como por exemplo, a promoção de Estratégias Sociais, 

como forma de desafiar o neoliberalismo e suas consequências.  

 A Nova Sociologia Econômica permite conceber contribuições à teorização de 

mercado, ao reconhecer atores e relações sociais e geopolíticas, até então negligenciadas pela 

economia neoliberal, baseada na crença que esses mesmos atores e relações sucumbiriam ao 

poder do mercado e jamais mobilizariam contra ele. O próprio exemplo preliminar desse estudo, 

desenvolvido com base na Eletronuclear demonstra que a lógica neoliberal estava equivocada. 

Para Fligstein (2001, p.30), os mercados: 

 

“[...] são arenas sociais que existem para a produção e venda de alguns bens 

e serviços, e são caracterizados pelas trocas estruturadas. Trocas estruturadas 

implicam que os atores esperem trocas repetidas para seus produtos e assim, 

precisem de regras e estruturas sociais para orientarem e organizarem essas trocas”.  

 

Com essa definição, o autor adiciona possibilidades de regulação e governança sociais 

à estrita concepção econômica de mercado livre, ao reconhecer que o mesmo depende não 

apenas de regras econômicas (como oferta e demanda), mas também de regras, estruturas e 

estratégias sociais, ao qual coloco-me particularmente mais interessado, sobretudo pela crença 

e engajamento com a ideia de que esse mercado não é capaz de ser livre, ou seja, de se 

autorregular e de se auto gerir. Sob a visão de Fligstein (2001), as regras e estruturas sociais 

que orientam os processos de trocas, podem ser organizadas em quatro categorias genéricas, 

conforme apresentadas no quadro 2. Cabe destacar, no entanto, que ao propor categorias 

‘genéricas’ o autor promove a imposição de seu conhecimento frente aos demais conhecimentos 

possíveis, num claro movimento de colonização do conhecimento, comum ao seu lócus de 

formação. Nesse sentido, vale asseverar que não apenas é possível, mas muito provável que o 

campo brasileiro e, especificamente o contexto que cerca a organização Eletronuclear, demande 
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por outras categorias (ou dimensões) de análise que venham a surgir do próprio lócus de 

conhecimento. 

 

Quadro 2: Estruturas Sociais que Regem o Mercado 

Categorias Descrição 

Direitos de Propriedade 

Faz-se necessário nos mercados para definir as relações sociais entre proprietários 

e sociedade. Essa é uma categoria com forte orientação política já que, de acordo 

com Fligstein, se caracteriza por um processo dinâmico e contestável, com 

influência direta de muitos atores como grupos de empresários organizados, 

trabalhadores, agências governamentais e partidos políticos. Segundo Evans 

(2004), a corrente imperialista neoliberal tende a defender que disputas por 

Direitos de Propriedade sejam indicativos das frustrações dos países pobres sobre 

a suposta capacidade dos países ricos para continuar monopolizando os retornos 

sobre inovações. 

Estruturas de Governança 

Essa categoria trata especificamente das forças de controle da competição, 

concorrência e cooperação. Essas forças ou regras de controle podem apresentar-

se de duas maneiras: formais (e.g. leis antitrustes) e informais (e.g. rotinas, 

associações profissionais, etc.). 

Concepções de Controle 

Referem-se às percepções, entendimentos e visões (de mundo) dos atores 

envolvidos em um dado mercado. Traduzem-se na estruturação interna das 

organizações (sob a forma de hierarquia); ou externa, relacionando status, táticas 

de competição e cooperação, além de relações de regulação, em suas diversas 

formas. É uma categoria que reflete bem os processos colonialistas, em especial, 

originários dos espaços Euro-Norte-Americanos. 

Regras de Troca 

As Regras de Troca determinam quem pode negociar com quem e as condições 

nas quais essas negociações evoluem. De acordo com o autor, elas devem ser 

estabelecidas com relação ao transporte, cobrança, seguro, circulação de dinheiro 

e garantia de contratos. Analogamente à Concepção de Controle, as Regras de 

Troca também apresentam relação com os processos políticos de regulação. 

Fonte: Desenvolvido pelo autor, com base em Fligstein (1996; 2001). 

 

Além de trazer contribuições sociológicas à teorização de mercado, Fligstein (1996, 

p.670) destaca o imperativo de se pensar mercado como política, ao propor que “[...] mercados 

são construções sociais que refletem a construção política co-cultural singular de suas 

empresas e nações”. O autor defende que a formação de mercados está intimamente relacionada 

à própria formação dos Estados, reforçando a minimização do afastamento entre Estado e 

Mercado, e que o interesse da manutenção da estabilidade desses mercados – em relação às 

forças de contra movimento (Polanyi, 2001[1944]) – é inerente não apenas aos próprios 

mercados, mas também aos governos – atores centrais nesses processos. No entanto, cabe 

reserva quando essas esferas se unem, deixando a sociedade em um segundo (ou terceiro) plano 

(ver Santos 2000). Ao levar em conta os processos internos do mercado, o autor destaca dois 

tipos de projetos políticos focados especificamente em empresas: lutas de poder no interior das 

empresas e entre essas empresas que, em suma, objetivam o controle do mercado, implicando 

no avanço dos movimentos desse mercado contra a sociedade que, de certo implicará nos 
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processos de contra movimento e em demanda por Estratégias Sociais que desafiem seus 

impactos. Ao introduzir política na concepção de mercado, Fligstein (1996) desenvolve 

importantes contribuições à área como, por exemplo, o destaque da relevância do Estado, as 

relações empresas e governos, bem como os processos de intervenção e tentativas de 

estabilização dos mercados, além das assimetrias de poder existentes entre diversos atores. 

Nesse ponto do trabalho, é importante destacar o objeto de análise de Fligstein – as 

empresas. É muito comum que a sociologia econômica, curiosamente em consonância com a 

economia ortodoxa (neoliberal), e com a própria teorização dominante de mercado, mantenha 

a preocupação centrada nas ‘firmas’ (em alguns casos mais específicos, nas indústrias), apesar 

de significativa parcela de autores alegarem que atribuem suas preocupações às organizações, 

num espectro mais amplo.  Cabe reivindicar que demais atores, ainda que tratados como 

coadjuvantes pela literatura, sejam merecedores de mais atenção por parte dos pesquisadores. 

Vale ainda questionar se só podemos assumir a existência do mercado se houver trocas com 

finalidade de lucro. Ou se também podemos pensar mercados (ou estruturas de governança) 

objetivando outros tipos de trocas (ver, por exemplo, Bourdieu, 2003) e de resultantes como, 

por exemplo, políticas, governamentais e sociais? Vale inserir a possibilidade de, ao (re) 

teorizar mercado, permitir que outros tipos de capitalismo emerjam e sejam considerados, 

possibilitando dialogar com questões como as colocadas aqui. Desconsiderar esses aspectos 

dificulta sobremaneira o processo de reflexão sobre não mercado e também RSC. É preciso 

recontextualizar mercado, empregando bagagens transdisciplinares associadas à perspectiva 

transmoderna, que permitam tal (re) posicionamento e alinhamento à realidade de seu lócus, 

sob pena de caminharmos em direção às más teorizações, alertadas por Ghoshal (2005).  

Embora a nova sociologia econômica como um todo e especificamente a sociologia dos 

mercados, critiquem sobremaneira a economia ortodoxa, e até apresentem diversas propostas 

alternativas interessantes, muitos de seus trabalhos terminam discutindo questões bastante 

relacionadas aos atores econômicos como, por exemplo, competição, compradores, vendedores 

e seus respectivos produtos. Dessa maneira, apesar de grande relevância, é importante que tais 

referenciais sejam empregados com reserva e visão crítica, todavia, não negligenciados. 

É importante destacar que, ainda que apoiado em uma teorização ‘outra’ e relevante a 

esse trabalho, Fligstein (1996, p. 661) corrobora a polarização econômica entre Norte e Sul, por 

meio de uma segregação entre nações mais e menos desenvolvidas, numa clara menção à 

possível precariedade de funcionamento de suas categorias de análise (concepções de controle, 

direitos de propriedade, estruturas de governança e regras de troca) em nações do Sul, 
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fortalecendo segregações inerentes à geopolítica do conhecimento. Apesar de sua contribuição 

ao campo, não se pode perder de vista seu lócus de formação, que contribui sobremaneira para 

a configuração dessa visão de mundo. Essa crítica reforça a necessidade da adoção das 

perspectivas decolonial e transmoderna, como forma de suavizar essas fronteiras. Também é 

possível repensar a assertiva do autor como um aviso, sob a releitura que de fato seja evidente 

que a teorização do Norte para o Norte, não funcione adequadamente no Sul, demandando que 

nós, pesquisadores do Sul, abracemos essa missão, com base nos problemas específicos do Sul, 

e em referenciais ‘outros’, ainda que atentos e não desconsiderando os saberes do Norte. 

 

 

2.3.4 Avançando em Geopolítica: Rumo à Transmodernidade 

 

 

A Nova Sociologia Econômica é um referencial importante para tratar mercado, no 

entanto, ainda insuficiente para lidar com seus fenômenos paralelos e subjacentes, sobretudo 

no contexto latino-americano e, em especial, no brasileiro. Isso justifica a adoção de bagagens 

teóricas de política, geografia e história, todas sob a perspectiva decolonial de conhecimento, 

de modo que o olhar em GE/GAE seja mais coerente com a realidade local. A alegação, dentre 

outras questões, é suportada pela forte influência Euro-Norte-Americana na área, que vem 

impedindo teorizações apropriadas a essa realidade, vez que a área encontra-se subordinada aos 

modelos de colonialidade. Outra importante justificativa para a busca do embasamento em 

Geografia para a teorização de mercado em GE/GAE reside na dificuldade de a Nova 

Sociologia Econômica conceber, de forma convincente em suas teorizações, a ideia de contexto 

geográfico (Peck, 2005). Apesar disso, o autor menciona que há uma série de crenças 

compartilhadas e complementares entre a Nova Sociologia Econômica e a Geografia 

Econômica, dentre as quais, destaca: (i) o ceticismo em relação à visão de mundo teórica da 

economia ortodoxa, (ii) o caráter heterodoxo e plural desses campos; e (iii) a ideia que mercado 

e economias devam ser confrontados como fenômenos institucionais, como construções 

políticas, e formações especificamente históricas e geográficas.  

Entender e pensar sobre questões tipicamente inerentes a um determinado contexto 

geopolítico de conhecimento parece ser de central importância para subsidiar o processo de 

compreensão e de tomada de decisão em GAE (Jack et al., 2012), sobretudo alinhada às 
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questões sociais, sem no entanto ser paroquial, já que a ideia de estabelecer fronteiras não é 

compatível com a proposta transmoderna adotada neste trabalho. Candler, Azevêdo e Albernaz 

(2010) apontam que o paroquialismo epistêmico provoca, dentre outros problemas, um forte 

viés nas pesquisas, já que autores buscam citações que legitimem seus trabalhos dentro de um 

espaço geográfico limitado. Apesar dessa aparente clareza, a corrente dominante de GE 

prossegue negligenciando esse tipo de argumento e permanece importando teorias de forma 

acrítica (Bertero, Vasconcelos & Binder, 2003; Faria & Guedes, 2008), analogamente a um 

escravo no período colonial que, por sua própria visão de mundo subalternizada, tinha 

dificuldades de enxergar possibilidades de liberdade além muros, tomando-se por metáfora em 

relação à filosofia da libertação de Dussel (2005).  

Existe muito do contexto latino americano e, no caso específico desse trabalho, de 

contexto brasileiro, que os teóricos de GE do mundo não são capazes de imaginar. 

Lamentavelmente, em função da colonialidade que também escraviza os colonizadores 

(Mignolo, 2012), muitos deles se negam a refletir sobre contextos como o brasileiro e o latino 

americano, na crença que os fenômenos daqui não mereçam ser pesquisados, sobretudo por 

estudiosos de nações mais desenvolvidas, já que esses problemas daqui são marginais e 

subalternos, específicos de países atrasados e de territórios de bárbaros (e.g. Barney, 2005; 

Burton, 2005).  

A tentativa de impor uma teorização única e generalista para problemas dos diversos 

tipos de mercados e capitalismos existentes pelo mundo, tal qual o Consenso de Washington 

tentou fazer é, de certo, muito mais um processo político/imperial de controle (Fligstein, 2001; 

Evans, 2004; Mignolo, 2010; Grosfoguel, 2008a; 2012), que propriamente a tentativa de 

estabelecer um desenvolvimento científico purista, isento e apolítico. Felizmente alguns 

pesquisadores do Norte (aparentemente descolonizados) estão reconhecendo que a 

sobreposição cultural não melhora o desempenho de países colonizados e se revela muito mais 

como problema que propriamente solução (e.g. Evans, 2004). Nessa mesma ótica, contrariando 

o pensamento singular da corrente dominante, Arrighi (2012[1944]) defende que as principais 

características observadas no capitalismo, sob um enfoque histórico, são a flexibilidade o e 

ecletismo e seu processo de formação é não linear, composto por uma dinâmica ao mesmo 

tempo contínua e descontínua, que desafia a teorização dominante e singular de mercado. 

Dessa maneira, é improvável que uma teorização importada acriticamente seja capaz de 

cobrir situações como a do mercado e contexto da Eletronuclear e de outras organizações 

instaladas no espaço brasileiro que, por vezes, carecem de experimentar negociações com atores 
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não tratados na literatura importada, tida como especializada. Exemplos desses atores, que 

operam como representações da sociedade (não tão civilizada quanto no centro), podem ser 

vistos em associações de classes, associações de moradores de determinadas regiões, grupos 

indígenas locais26, sindicatos de trabalhadores, grupos religiosos, entidades reguladoras, 

partidos políticos, além de outros (Abdalla, 2011). Apesar da imensa relevância de todos esses 

atores anteriormente descritos, vale um breve comentário sobre a variável religião, tópico 

amplamente trabalhado por Durkheim (1978), sob o propósito da coesão social, embora pouco 

compreendido e pouco relacionado ao mercado e à GE. Um país com cultura fortemente 

enraizada na crença e na religiosidade e, ao mesmo tempo tão sincrética, merece levar em 

consideração tais questões para pensar GAE. Traçando um paralelo, em relação à academia 

oriental e, mais especificamente à chinesa, com todo crescimento e ocidentalização, felizmente 

ainda preserva pesquisadores que não negligenciaram essas questões culturais (e.g. Hwang, 

1987; Yum, 1988; He, 2006), relatando que não se pode desprezar a milenar influência do 

confucionismo27 para se tratar questões relativas ao mercado e seus problemas. No mundo 

ocidental, dificilmente encontram-se pesquisadores em gestão preocupados em contextualizar 

tais questões, para então se pensar mercado28. E assim, reforçando colocações anteriores, torna-

se fundamental o engajamento de pesquisadores brasileiros com a filosofia da libertação 

(Dussel, 2005) e com o pensamento decolonial, com o intuito de melhor refletir sobre a esfera 

social local e seus respectivos problemas, bem como alternativas, na forma de Estratégias 

Sociais, para que as empresas lidem com (e minimizem os) problemas inerentes aos seus 

respectivos mercados e práticas institucionais. 

                                                           
26 Os telejornais brasileiros frequentemente veiculam notícias sobre movimentos sociais indígenas, muitas vezes 

hostis, motivados por disputas e demarcações de terras, reivindicação de direitos e benefícios que, em muitos casos 

são concedidos pelas organizações em questão (que ocuparam áreas anteriormente pertencentes a esse povo), e 

não necessariamente pelo governo local, num processo de concessão aos problemas desse mercado. Podem-se 

resgatar, a título de exemplo, os casos de relações entre empresas como a Vale (antiga Vale do Rio Doce) e a da 

Usina de Belo Monte (em construção no momento dessa tese), que vivenciaram (e vivenciam) experiências de 

negociações com esses grupos, típicas do país e não retratadas na literatura tida como especializada, que prefere 

‘proteger’ o mercado neoliberal de seu próprio contra movimento dialógico. Normalmente os exemplos de campos 

mais comuns que se interessam por esses grupos são a antropologia, a geografia, as ciências sociais, além de outros 

campos, menos preocupados em preservar a reputação do neoliberalismo, razão dentre as quais, a área de gestão, 

em geral, prefere seguir negligenciando tais atores ou escondê-los atrás de um “não” (mercado). 

27 Sistema filosófico chinês que se preocupa, dentre outras questões, com a moral, com a política, com a pedagogia 

e a religião. É conhecido e retratado como o “ensinamento dos sábios”. 

28 Um interessante exemplo de exceção, no entanto fora do escopo da administração estratégica, mas fortemente 

relacionado a ela, é o trabalho de Serafim, Martes e Rodriguez (2012). 
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Sob os argumentos desse capítulo, defendo a importância de pensar mercado sob essa 

perspectiva ampliada, que des-subalternize e envolva não mercado como elemento natural de 

sua própria existência, no entanto, sem tal acepção, tal qual parcialmente teorizado pela 

sociologia dos mercados, ou como proposto por Bandeira-de-Mello & Marcon; e por 

Fernandes, Bandeira-de-Mello & Zanini (2012), além de outros – Estratégia Política (e suas 

variações – aliança política, recursos políticos, etc.). Também é central que pensemos mercado 

com base na multiplicidade de possibilidades e nuances, mutáveis em cada contexto, ainda que 

esse contexto esteja subordinado ao projeto de globalização neoliberal, razão que demanda pelo 

engajamento com a perspectivas transmoderna e decolonial, por intermédio da filosofia da 

libertação de Dussel, além da própria compreensão dos seus processos naturais. 

Com a finalidade de aumentar a compreensão do leitor frente ao alcance do objetivo 

geral proposto e, seguindo a orientação de Whetten (2003, p.70), que defende a proposta de 

“[...] desafiar e estender o conhecimento existente, e não simplesmente reescrevê-lo”, proponho 

uma breve discussão com objetivo de avançar em questões inerentes à chamada 

Responsabilidade Social Corporativa, como forma de melhor compreender suas lacunas e, a 

partir de então, procurar amenizá-las por meio da teorização aqui empregada, que pretende se 

engajar com os problemas sociais decorrentes do mercado neoliberal, buscando desafiar o 

avanço desse projeto por intermédio do desenvolvimento de GE/GAE e das Estratégias Sociais. 

Vale ressaltar que uma das grandes diferenças do propósito de produção de Estratégias Sociais 

da Responsabilidade Social Corporativa é a fonte de produção. Enquanto Responsabilidade 

Social Corporativa, como o próprio nome sugere, reivindica que ações sejam tomadas pelas 

corporações, em Estratégias Sociais, proponho a produção conjunta e diversa de estratégias que 

visem ao bem estar social, podendo emanar das corporações, mas também de outros atores do 

não mercado como, por exemplo, do legislativo, do executivo, da própria sociedade, além de 

outros. O próximo tópico se encarregará de melhor debater o tema Responsabilidade Social 

Corporativa. 
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2.3.5 Reivindicando mais Responsabilidade às Corporações  

 

 

Com base na atual literatura, pode-se sugerir que o conceito de Responsabilidade Social 

Corporativa (doravante RSC) seja difuso e envolva a conjunção de diversos fenômenos como, 

por exemplo, cidadania corporativa, ética empresarial, gestão de stakeholders, além de outros 

(Coutinho & Macedo-Soares, 2002; Freire et al., 2008), englobando inúmeras relações 

institucionais, em diversos níveis de análise, sob distintos propósitos. Dada a amplitude da 

temática, tentarei prender-me às suas lacunas, aos seus problemas, muitas vezes, aparentemente 

insolúveis, e à sua utilidade aos propósitos dessa pesquisa. Desse modo, tentarei avançar com 

ideias que fomentem não apenas o fenômeno em si, mas principalmente suas decorrências, 

como forma de Estratégias Sociais. 

No âmbito científico, é corriqueiro que pesquisadores tentem datar o surgimento de 

fenômenos, procurando situá-los cronologicamente no tempo. Não fugindo à regra, muitos 

autores procuraram apresentar em suas pesquisas, uma cronologia evolutiva do fenômeno RSC 

(e.g. Moir, 2001; Schroeder & Schroeder, 2004; Oliveira, 2005), demarcando seu surgimento 

no final da década de 1930. Ainda na tentativa de compreender a gênese do fenômeno, Jo (2011) 

buscou datar sua emergência não em termos científicos, mas midiáticos, apontando a primeira 

menção ao mesmo, na forma de noticiário, no entorno dos anos de 184029. Cabe destacar que, 

sob a ótica da “virada social”, Polanyi (2001 [1944]), em sua tese de duplo movimento, não 

previu a ação das organizações e de outros atores, como possíveis inimigos do neoliberalismo 

e de suas consequências sociais. 

Creio, no entanto, que seja oportuno tentar sublinhar aspectos históricos presentes nessa 

síntese, com base especialmente em elementos fomentadores desse fenômeno. O período da 

revolução industrial (em especial, as duas primeiras revoluções) foi um marco para o 

desenvolvimento do debate em torno da responsabilidade para com a sociedade, já que o 

modelo liberal iniciado no século XVIII no Reino Unido, fortalecido pela mudança do modelo 

capitalista – de capitalismo comercial para industrial – colocou as empresas em posição de 

                                                           
29 Em relação ao surgimento e evolução do conceito e práticas de RSC, em especial alinhado a uma integração 

estratégica, Sauerbronn (2009) organizou um importante quadro teórico que sintetiza trabalhos e conceitos 

relevantes ao campo, bem como seus respectivos contextos, delineando o surgimento e a imposição de um modelo 

dominante de RSC, que nos ajuda a compreender parte dos problemas relacionados à colonialidade do 

conhecimento inserida na temática, fomentada pelo nascimento da proposta neoliberal estadunidense. 
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evidência na sociedade (Arrighi, 2012[1944]). Esse movimento fez com que ocorresse ampla 

migração de pessoas do campo para as cidades, em busca da troca de trabalho por salário, no 

entanto, sem compreenderem ao certo como se daria tal troca, sob que circunstâncias e que 

assimetrias de poder. A publicação da ainda influente obra “A Riqueza das Nações” de Adam 

Smith reforçou esse quadro que negligenciava sociedade, ao defender o individualismo racional 

e econômico como modelo mental dominante. O quadro de assimetria entre empresas e 

trabalhadores, corroborado por problemas sócio-políticos como a evidente pobreza, as más 

condições de vida, propiciada dentre outras coisas, pelas exaustivas jornadas de trabalho e pelos 

baixos salários, estimulou a formação de inúmeros movimentos sociais de trabalhadores, como 

o Ludista, o Cartista, além de outros, que lutavam pelas melhores condições de vida e de 

trabalho (Bresciani, 1984), sugerindo indícios de surgimento de um vetor aposto ao avanço do 

liberalismo. Polanyi (2001 [1944], p.58) ressalta as mazelas desse período obscuro: 

 

“Antes que o processo tivesse ido suficientemente longe, os trabalhadores já 

se amontoavam em novos locais de desolação, as assim chamadas cidades industriais 

da Inglaterra; a gente do campo se desumanizava em habitantes de favelas; a família 

estava no caminho da perdição e grandes áreas do país desapareciam rapidamente 

sob montes da escória e refugos vomitados pelos "moinhos satânicos". Escritores de 

todas as opiniões e partidos, conservadores e liberais, capitalistas e socialistas, 

referiam-se invariavelmente às condições sociais da Revolução Industrial como um 

verdadeiro abismo de degradação humana”. 

 

Os baixos salários pagos não eram suficientes para assegurar as necessidades básicas do 

trabalhador. Assim, para que tais problemas não figurassem como mazelas do novo modelo 

capitalista, tornando a mais-valia evidente, o Estado assumiu a responsabilidade de prestar 

serviços sociais básicos como assistência médica e educacional, tomando para si, o estigma de 

ineficiência e de má assistência social, reforçando, contudo, os pressupostos liberais. A 

assunção dessas ‘responsabilidades’ também foi reforçada pelo modelo de expansão e 

ampliação do Estado no contexto pós-Segunda Guerra, ao assumir como sua, a função de 

desenvolvimento próprio e da iniciativa privada (Bayer & Leys, 1986; Nogueira & Pires, 2004). 

No Brasil, a presença do Estado supostamente democrático, sobretudo no período pós-

ditadura assumiu crescente importância em virtude do apoio da opinião pública, que se 

‘libertara’ do antigo regime de repressão. No entanto, essa concentração de poder nas mãos do 

Estado tomou nova trajetória, sendo rapidamente substituída, em especial a partir dos anos 

1990, por um modelo focado no mercado neoliberal (Diniz & Boschi, 2003; Faria & Imasato, 

2007). O fim da Guerra Fria e a concepção de um mundo unipolar (Huntington, 1999, Arrighi, 
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2012[1944]), associado à proposta neoliberal do governo de Fernando Henrique Cardoso, a 

partir de 1995 (Silva, 2012), além do próprio modelo de colonialidade do conhecimento, que 

coloca o ‘american way of life’ como uma referência a ser tomada, orientaram o Brasil a uma 

condição de capitalismo centrado no mercado e nas empresas, tal qual o modelo estadunidense 

de gestão, concebendo um cenário propício aos problemas sociais, decorrentes dessa lógica que 

amplia desigualdades sociais. Diniz (2002, p.256) detalha a situação histórico-político-

econômica ao mencionar que: 

 

“Durante o governo Fernando Henrique Cardoso radicalizou-se a ruptura 

com a antiga ordem, iniciada, no início dos anos 90, com o governo Collor. A partir 

de 1995, através da agenda das reformas econômicas e constitucionais, sustentado 

por uma ampla coalizão de centro-direita, o novo governo desencadeia as políticas 

voltadas para a implantação do modelo centrado no mercado”. 

 

Apesar de o governo da Presidente Dilma Rousseff e os dois governos anteriores de 

Luiz Inácio Lula da Silva (governos de centro-esquerda e de oposição ao partido de Fernando 

Henrique Cardoso) assumirem um discurso assistencialista, focado em sociedade e seus 

problemas, além da defesa de alguns autores (e.g. Ayllón Pino, 2010; Milani, 2012) de que o 

país tem adotado uma política de cooperação baseada na lógica do Sul-Sul, ainda é possível 

identificar fortes traços neoliberalistas nesses governos, dada as claras dificuldades de se 

libertar desse problemático projeto, colocando o país em consonância com seu principal 

neocolonizador (EUA), mantendo a multiplicação da riqueza de poucos em sacrifício de muitos. 

Esse rasteiro panorama obviamente é incapaz de demonstrar profundamente a 

historicidade de inúmeras questões, já que avança velozmente em diversos momentos históricos 

de intensa complexidade. No entanto, é possível que com ele, se visualize as fricções de poder 

e política entre Estado, governos e mercado (na figura das empresas) e, por consequência, a 

mobilidade da responsabilidade para com a sociedade como decorrência de seus problemas. 

Essas fricções podem sugerir que a concentração de poderes frente à sociedade requeira a 

consequente adoção de responsabilidades para com ela. Em outras palavras, sob essa ótica de 

dinâmicas assimetrias de poder, cabe o questionamento não respondido pela tese de Polanyi, 

aqui reescrito sob outra forma: quem é (ou quem são) o(s) principal (ais) responsável (veis) 

pelo bem estar social? Sob a vertente neoliberal, o Estadunidense Milton Friedman, ganhador 

do Prêmio Nobel de economia, defendia que a sociedade deveria ser fragmentada em grandes 

áreas de responsabilidade funcional, sendo os governos responsáveis pelas funções sociais e 
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pelo bem estar geral e as empresas responsáveis unicamente pela geração de lucros, por 

intermédio da operação da função econômica (Oliveira, 2005). Sem a pretensão de julgar o 

mérito da proposição, o tempo parece estar revelando um modelo distinto do preconizado por 

Friedman, em que o Estado tem não apenas deixado que empresas assumam o papel 

assistencialista, mas também vem estimulando esse quadro (Kirschner, 2009), tornando a 

resposta à questão anteriormente posta, mais complexa, já que aparentemente, as forças de 

proteção social parecem surgir de diversas fontes e direções, inclusive da hegemonia 

mercadocêntrica, principal responsável pelos problemas. Fiório et al. (2008) apontam que a 

preocupação com esse debate é global, e que a ONU se ocupa em desenvolver estudos e 

soluções para a questão, num claro reconhecimento dos impactos proporcionados pelas 

empresas (e pelo mercado neoliberal) nas sociedades, tal qual sugeria Polanyi (2001 [1944]). 

Nos últimos anos, diversas empresas têm manifestado preocupações sociais, que vem 

se traduzindo em ações de RSC, já que o Estado tem se mostrado ineficiente no provimento do 

bem estar social (Sauerbronn & Sauerbronn, 2011). As motivações que levam empresas a se 

preocuparem com a questão social são diversas e vão além das questões até aqui apresentadas, 

variando radicalmente entre motivações, de fato altruístas, a motivações puramente 

competitivas, normativas e empresariais. Um dos aspectos que merece atenção é a busca da 

ampliação de articulações entre governos e sociedade por intermédio do ganho/aumento de 

legitimidade das organizações praticantes da RSC (Kirschner, 2009; Carvalho & Medeiros, 

2013). A motivação pela adoção de programas de RSC relacionados à racionalidade 

instrumental do ganho de legitimidade junto Estado e ao mercado consumidor, ajuda a 

compreender porque boa parte desses programas subordina-se aos departamentos de marketing, 

vez que a maior parte das empresas Brasileiras, em virtude da colonialidade epistêmica, também 

se subordina ao (e reproduz o) modelo estadunidense neoliberal de negócios (Faria, Sauerbronn 

& Hemais, 2007).  

Todo esse quadro de aparente uso dos pressupostos de mercado, sobretudo neoliberais, 

apoiado em referenciais que enaltecem a ideia de ‘prática socialmente responsável’ sob o 

pretexto de se obter mais prestígio e legitimidade e, consequentemente mais lucros (e.g. Porter 

& Kramer, 2006), tomando como verdade a hipótese de que nesse modelo todos os envolvidos 

ganham (modelo win-win), enfraquece a esperada legitimidade social de tais práticas (embora 

aparente reforçar a falsa legitimidade no mercado), já que torna fictícia a ideia de 

responsabilidade e de preocupação para com a sociedade. Ao mesmo tempo, essa dinâmica não 
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é eficaz, já que potencializa os problemas decorrentes do modelo neoliberal, uma vez que nesses 

casos não há, de fato, atenção para com os problemas da sociedade. 

É interessante que as práticas de RSC, apoiadas no modelo competitivo/oportunista 

“win-win” (Porter & Kramer, 2006) aparentam não serem uma prática única e generalizada. 

Vale, a título de exemplificação, ressaltar a atuação da empresa Unilever no pequeno e carente 

município de Araçoiaba, interior de Pernambuco. Durante três anos a empresa se engajou em 

um projeto que pretendia tirar o município da condição de um dos piores IDHs do Estado, 

colocando-o entre os melhores. Para isso, além do envolvimento com o poder público, a 

empresa investiu cerca de três milhões de Reais no “projeto mais vida” (Unilever, 2008; 

Kirschner, 2009). Justamente em função de factíveis atuações tais como a apresentada, além do 

estímulo Estatal pelas práticas de RSC (Kirschner, 2009), é que retomo o questionamento sobre 

quem é (ou quem são) o(s) principal (ais) responsável (veis) pelo bem estar social, buscando 

direcionar a possibilidade de engajamento também de empresas com esses problemas. Ressalto, 

no entanto, que pode ser problemático estabelecermos uma dicotomia entre as 

responsabilidades de Estado e mercado, conforme apresentado anteriormente, a tomar por 

exemplo, a própria empresa ilustrada nesse estudo (Eletronuclear), que apesar de pertencer 

majoritariamente à Eletrobrás30, opera com moldes alinhados às práticas de mercado, já que 

legalmente se subordina à legislação inerente às sociedades anônimas. Além disso, contrariando 

a tese de Friedman, não parece justo e apropriado atribuir apenas ao ente Estado, a 

responsabilização por problemas que, em grande parte são gerados pelo próprio mercado e por 

suas empresas, por meio do avanço do neoliberalismo. 

A questão é bastante confusa, dado todo o contexto histórico e geopolítico. No entanto, 

no momento em que o Estado adota a postura do laissez-faire e estimula que a iniciativa privada 

desenvolva práticas de RSC, também transfere implicitamente para ela, a efetiva 

‘responsabilidade’ assistencialista. Ao estabelecer essa polaridade funcional de 

responsabilidades entre Estado e Mercado, o Estado pode estar prestando um desfavor à 

sociedade, na medida em que, por problemas conjunturais (e.g. uma crise financeira global), 

empresas abandonem essas práticas e programas de RSC, como forma de sobrevivência, 

ficando a sociedade sem ter a ‘quem’ recorrer, vez que tais práticas não se subordinam a nenhum 

                                                           
30 A Eletrobrás (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) é uma sociedade de economia mista e de capital aberto sob 

controle acionário do Governo Federal brasileiro e atua como uma holding, dividida em geração, transmissão e 

distribuição. Segundo o Relatório da Administração e de Responsabilidade Social da Eletronuclear (Eletrobrás 

Eletronuclear, 2012), a Eletrobrás detinha 99,91% do total das ações da empresa. 
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tipo de regulação, ainda que “apresentar-se nesse palco e sair antes do espetáculo terminar 

talvez seja uma das consequências mais perversas da atuação social descompromissada” 

(Coelho & Gonçalves, 2011). Sob essa lógica, tomando emprestadas as palavras do geógrafo 

Milton Santos [...] “se o Estado não pode ser solidário e a empresa não pode ser altruísta, a 

sociedade como um todo não tem quem a valha.” (Santos, 2000, p.33). 

O conjunto de ações e programas de RSC desenvolvido pelas empresas é compreendido 

como um conjunto de práticas voluntárias, não havendo nenhum tipo de marco regulatório que 

obrigue empresas a prestarem serviços à sociedade. Dessa forma, contar com um modelo de 

RSC autorregulado, tal qual propõe o modelo econômico neoliberal de mercado, à luz de 

Polanyi (2001 [1944]), parece ser uma grande utopia, já que RSC, assim como mercado, está 

completamente incorporada31 na sociedade (Cafiero, 2011). Além disso, a falta de mecanismos 

que orientem e regulem o poder das empresas, fortalece a ampliação de assimetrias que colocam 

a sociedade como o elo mais fraco dessa corrente. 

A livre relação de RSC, sob alguns pontos de vista pode ser claramente problemática e 

contraditória, à medida que o predominante modelo de mercado reforce assimetrias de poder 

(Polanyi, 2001 [1944]; Cafiero, 2011) e permita ampliação da riqueza para os ricos e aumento 

da pobreza aos pobres (Dussel, 2005; Faria, Sauerbronn & Hemais, 2007; Porto-Gonçalves, 

2012). Para o geógrafo Milton Santos, a ideia de Estado mínimo é falaciosa e não propriamente 

utópica, já que na prática, o Estado opera muito mais de forma flexível que diminuta, se 

omitindo ao atendimento dos problemas das populações e se fazendo presente, forte, ágil e 

atuante ao serviço da economia (e das organizações) dominante (s) (Santos, 2000), reforçando 

a ideia de ser problemática a dicotomização entre Estado e mercado, visto que as relações entre 

esses entes são complexamente imbricadas e mais evidentes em organizações com modelos 

híbridos de gestão, tal qual o caso da Eletronuclear, que também é influenciada fortemente por 

questões geopolíticas. 

Outro aspecto problemático da RSC é a atuação local e regional das empresas, que pode 

desencadear duas situações: (i) o problema da imposição de uma monocultura de pensamento 

(Mignolo, 2010); e (ii) o fracionamento dos beneficiados (Santos, 2000). No primeiro caso, as 

organizações, sobretudo poderosas corporações multinacionais, por intermédio das supostas 

trocas sociais, podem reforçar a matriz colonial, impondo um pensar singular, que se sobrepõe 

à multiplicidade de saberes locais e corrobora o disciplinar dos colonizados, com base numa 

                                                           
31 Numa tradução livre de Embeddedness, tal qual proposto por Mark Granovetter (1985). 
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monocultura de pensamento (Mignolo, 2010) e, possivelmente num processo de liberalismo de 

mercado. O segundo aspecto, tão problemático quanto o primeiro, diz respeito à fragmentação 

da sociedade entre atendidos e não atendidos pelos programas de RSC das empresas. Como a 

maior parte das empresas atua localmente, sob a definição de comunidade local como 

importante stakeholder a ser considerado (Prado, Faria & Nunes, 2011), permite-se a criação 

de bolsões de comunidades atendidas, ao passo que a maior parte da sociedade permaneça fora 

desses raios de atuação. Sob a vertente de Santos (2000, p.33), em função dessa lógica de 

seleção e fragmentação por conveniência ocorrem [...] “frações do território e da sociedade a 

serem deixadas por conta, desde que não convenham ao cálculo das firmas. Essa “política” 

das empresas equivale à decretação de morte da Política”. Ele prossegue afirmando que 

 

[...] “de um modo geral, estamos assistindo à não política, isto é, à política 

feita pelas empresas, sobretudo as maiores. Todavia, mediante o discurso oficial, tais 

empresas são apresentadas como salvadoras dos lugares e são apontadas como 

credoras de reconhecimento pelos seus aportes de emprego e modernidade. Daí a 

crença de sua indispensabilidade, fator da presente guerra entre lugares e, em muitos 

casos, de sua atitude de chantagem frente ao poder público, ameaçando ir embora 

quando não atendidas em seus reclamos. Assim, o poder público passa a ser 

subordinado, compelido, arrastado”.  

 

Deixar RSC a cargo das empresas, de forma autogerida, parece ser de fato, algo 

problemático. Creio ainda que a ideia de assumir empresas como ‘salvadoras dos lugares’ seja, 

de fato, equivocada, já que as empresas e, por conseguinte, o mercado neoliberal, são grandes 

causadores de problemas sociais (Polanyi, 2001 [1944]). Isso talvez ajude a explicar a 

ambivalência de diversas empresas, ao exercerem simultaneamente os papéis de causadora e 

remediadora de problemas sociais. Reconhecer essa realidade parece ser relevante ao campo, 

sobretudo de nações emergentes. À luz de Polanyi (2001 [1944]), o modelo de regulação do 

fenômeno RSC, deveria operar não exclusivamente sob as rédeas do Estado, mas também e 

principalmente, com verdadeira e atuante participação da sociedade, que ocupa papel central 

em sua tese de contra movimento32. O aspecto que sobressai a todo esse debate é a necessidade 

de tratar a esfera social e seus respectivos problemas mais seriamente, e não apenas sob o prisma 

exclusivo do Estado e do mercado, mas também sob o olhar da própria sociedade. A 

racionalidade instrumental que vem alicerçando as práticas de RSC pode não ser compatível 

                                                           
32 Ao usar Karl Polanyi para defender alguns posicionamentos, cabe pontuar que existem divergentes correntes de 

pensamento, curiosamente apoiadas nesse mesmo referencial. Para um interessante debate acerca desses ‘usos’ do 

referencial de Karl Polanyi, recomendo leitura de Cafiero (2011). 
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com esse tratamento mais engajado. Assevero que não estou defendendo um posicionamento 

em que empresas não devam buscar sucesso. O problema que destaco, no entanto, é a assimetria 

de poderes e, por conseguinte, as assimetrias socioeconômicas produzidas pelo avanço do 

projeto neoliberal. Não se trata de demonizar organizações e mais especificamente empresas, 

vez que elas são de suma importância para qualquer sociedade. O que defendo é um 

posicionamento ‘contra maquiavélico’ em que não se pode usar da sociedade e de seus 

problemas, para o alcance das finalidades instrumentais. A luz de Polanyi (2001, [1944], 

pp.292-293)  

 

“O fim da sociedade de mercado não significa, de forma alguma, a ausência 

de mercados. Estes continuam, de várias maneiras, a garantir a liberdade do 

consumidor, a indicar a mudança da demanda, a influenciar a renda dos produtores 

e a servir como instrumento de contabilização, embora deixe de ser, totalmente, um 

órgão de auto- regulação econômica”.  

 

À vista disso, repensar quem deve deter a responsabilidade para com a sociedade, e 

como essa responsabilidade deve ser gerida, é de central importância para o bem estar social. É 

preciso desafiar o avanço do neoliberalismo e do mercado livre, que tem sido conceitualmente 

válido para a RSC. É preciso reinserir Estado, governos e legislativo nesse debate. É preciso 

também inserir sociedade, mas que essa sociedade, alinhada de fato ao seu lócus de enunciação, 

tenha capacidade de racionalizar criticamente os processos e negociações, sob pena de ser 

ludibriada com promessas que vão de emprego e renda a desenvolvimento local (Harvey, 

2013b). 



85 

 

3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste tópico, procuro descrever e justificar sistematicamente minhas escolhas 

epistêmicas e metodológicas para lidar com a proposta deste trabalho. 

 

 

3.1 Sobre Escolhas Epistêmicas 

 

 

O ano de 1492 estabeleceu um marco – a ‘descoberta da América’ – que demarcaria o 

início do modernismo e mudaria a história de duas regiões: de um lado, a Europa, que a partir 

de então se postava como centro do mundo, mediante o processo de colonização da América 

(Porto-Gonçalves, 2000); e do outro lado, a própria América e suas muitas civilizações, que a 

partir de então seria apresentada a uma nova perspectiva: a perspectiva da dominação, que a 

colocaria como subalterna e colonizada em relação à Europa, inicialmente, e ao bloco imperial 

euro-norte-americano, posteriormente. 

 O tempo passou e as relações jurídicas e de ‘soberania’ mudaram, fazendo com que a 

ideia de relações coloniais soasse como coisa do passado, já que vivemos em um mundo 

aparentemente descolonizado (Grosfoguel, 2012). O colonialismo se foi, mas a colonialidade, 

sob a forma de uma contraface não reconhecida pela modernidade sobreviveu (Porto-

Gonçalves, 2012), impondo a visão eurocêntrica e sua matriz cultural por meio de um conjunto 

de saberes universais [sic], com o fim de suplantar os demais saberes, presentes no resto do 

mundo (Haesbaert & Porto-Gonçalves, 2006). De forma complementar, Grosfoguel (2012) 

elucida que colonialismo vai muito além de relações jurídicas:  
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“Se concebermos o colonialismo como uma relação política, econômica, 

sexual, espiritual, epistemológica, pedagógica, linguística de dominação 

metropolitana no sistema-mundo e uma relação cultural/estrutural de dominação 

etnorracial, as mal denominadas repúblicas independentes da América Latina e do 

Caribe estão ainda por se descolonizar. Seria melhor caracterizá-las, seguindo a 

Aníbal Quijano, como “independências coloniais”. (Grosfoguel, 2012, pp.345-346). 

 

Após os mais de 500 anos de ‘descoberta’, a América Latina permanece aprisionada ao 

estigma de periferia, sofrendo atualmente tanto com o neocolonialismo estadunidense quanto 

com a colonialidade europeia. A história nos ajuda a compreender o fato à medida que 

revisitamos o século XIX. Nessa época, os principais inimigos da América Latina eram algumas 

potências europeias e os Estados Unidos, que se destacava como potência regional e reforçava 

seus ideais imperialistas, mediante o lema “a América para os americanos”, cunhado por meio 

da Doutrina Monroe, em 1823. A ação soou aos europeus como um recado de que o domínio 

da América era de competência dos norte-americanos, mais especificamente, dos Estados 

Unidos da América (Farret & Pinto, 2011). 

As ações e orientações imperialistas da “América Saxônica” ajudaram a estabelecer e a 

consolidar a ideia da América Latina, já que a região Saxônica das Américas, por ser o centro, 

pode ser reconhecida apenas por “América”. O resto, ou seja, a parte periférica das Américas, 

necessariamente passou a demandar o sufixo “Latina” (Farret & Pinto, 2011). Ao ganhar o 

status de centro, a região Norte passou a gozar de um saber universal (sic), desobrigado a se 

identificar e a apresentar sua origem. Porto-Gonçalves (2000) esclarece a questão ao 

exemplificar que os endereços eletrônicos originários dos EUA são dispensados de apor “.us”, 

ao contrário do resto do mundo, que é obrigado a assinalar sua origem (e.g. Brasil, “.br”; 

México, “.mx”; Argentina, “.ar”, etc.), levando a crer que tal saber é originário de lugar 

nenhum, ou seja, com status de saber universal33. 

Torna-se evidente que todo esse contexto implica em fortes amarras epistêmicas, que 

impedem, senão em muito dificultam, que o latino americano e, mais especificamente, que o 

brasileiro, possa compreender o mundo, a partir de seu próprio mundo, e não pelo prisma euro-

norte-americano. O desafio é amplo e repleto de armadilhas e dilemas. Um desses dilemas, 

destacado por Grosfoguel (2008a), diz respeito àqueles que, fugindo de um conhecimento 

universal, incorrem no mesmo erro que criticam, ao tentarem impor seu próprio conhecimento 

                                                           
33  “No Brasil, há o nordestino, o sulista e o nortista, mas não há o sudestino, nem o centro-oestista. Afinal, o 

sudeste é o centro e, como tal, não é parte. É o todo! E a melhor dominação, sabemos, é aquela que, naturalizada, 

não aparece como tal.” (Porto-Gonçalves, 2000, p.3). (Grifo meu). 
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ao restante do mundo. A perspectiva pós-moderna, que surgiu como uma alternativa aos 

argumentos da modernidade, também parece ajudar pouco neste caso, já que, segundo o próprio 

Grosfoguel (2008a), nada mais é que uma crítica eurocêntrica ao eurocentrismo e, por 

conseguinte, reproduz todos os problemas da modernidade e da colonialidade, ainda que 

modernidade e colonialidade sejam partes de um mesmo fenômeno (Wanderley & Faria, 2012). 

O conceito de transmodernidade de Dussel (2005) avança nesse sentido, postando-se como 

uma teorização de dimensões libertadoras, agregando como característica, a possibilidade de 

diálogos (não eurocêntricos), por meio do conceito de ‘trans’. Já a ideia de pós-modernidade 

impede tais diálogos, à medida em que se contrapõe ao conceito de modernidade, como uma 

cronologia linear, que obstrui reconsiderações e rediscussões (Bragato & Castilho, 2012). 

Da mesma forma, vale indicar que a ideia de emancipação, como ato de tornar-se livre, 

não se adequa à problemática apresentada, por estar voltada à liberdade do homem operário 

europeu, endossado pelo discurso europeu Marxista (Souza, 2012), que exclui outras classes e 

categorias de trabalhadores de outras regiões, em especial, àquelas subalternas, excluindo ainda 

outros modelos de sociedade, que não a europeia. Para Dussel (2005), a ideia de emancipação 

está atrelada ao iluminismo europeu e, embora aponte para fora dessa circunscrição, não se livra 

dela. Já sua filosofia da libertação, parte de uma perspectiva latino-americana, muito embora 

não se circunscreva a ela. Trata-se de um pensamento mais fronteiriço, que remete a um 

processo de libertação política, econômica e epistêmica, opondo-se fortemente aos pressupostos 

de exclusão. 

No campo de gestão, a colonialidade do saber é evidente, reforçando o projeto de 

dominação euro-norte-americano, sobretudo pela lógica praticada, em que os rankings 

acadêmicos e seus respectivos critérios de criação são definidos por pesquisadores dessas 

regiões. Ademais, os top journals e seus respectivos corpos editoriais são radicados nessas 

regiões geográficas, e apresentam em geral, predileção por assuntos relativos aos problemas 

delas próprias, vez que os diálogos entre Sul e Norte ocorrem em uma via de mão única - do 

Sul para o Norte, mas não no sentido oposto (Grosfoguel, 2012). A figura 1, trazida de Murphy 

e Zhu (2012), ilustra a atual assimetria do conhecimento no mundo colonialista, por meio de 

um mapa representativo dos bolsões criados pela concentração geográfica de autores em 

determinadas regiões. 
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Figura 1. Mapa de Afiliação de Autores por País 

Fonte: Murphy, J., & Zhu, J. (2012). Neo-colonialism in the academy? Anglo-American domination in 

management journals. Organization. v.19, n.6, pp.915-927. 

 

 

Importantes alternativas a essa realidade de dominação decorrem do engajamento de 

pesquisadores e praticantes do Sul, a partir de perspectivas de pensamento e de problemas 

inerentes ao próprio Sul que, ao contrário das correntes do Norte, que segregam, limitam e 

impõem conhecimento, optam pelo pensamento de fronteira (Mignolo 2002; 2009; 2011) e 

pelos diálogos, propondo, no entanto, um caminho de libertação epistêmica (Dussel, 2005). A 

perspectiva decolonial emerge como importante epistemologia para que não apenas 

pesquisadores do Sul, mas também do Norte, lidem com o fenômeno da colonialidade. Mignolo 

(2010) elucida a assertiva ao apontar que o desafio do projeto decolonial não se limita à 

descolonização do colonizado, mas também do colonizador, possuidor do poder econômico e 

da autoridade. A assunção dessas assimetrias é fundamental para tratar a questão com mais 

seriedade e proximidade. Grosfoguel (2012, p.340) aprofunda o assunto ao mencionar que: 

 

“A horizontalidade assume uma falsa igualdade que não contribui em nada 

para um diálogo produtivo entre o Norte e o Sul do planeta. Devemos começar 

reconhecendo que vivemos em um mundo onde as relações entre culturas se realizam 

verticalmente, isto é, entre dominados e dominadores, entre colonizados e 

colonizadores. Esta verticalidade coloca desafios importantes. Um destes desafios é 

pensar como os privilégios do Norte, a partir da exploração e dominação da 

colonialidade global, afetam a comunicação, a interculturalidade e o diálogo com o 

América Latina 

África 



89 

 

Sul. Antes de um diálogo é preciso começar reconhecendo as desigualdades de poder 

e as cumplicidades do Norte em relação à exploração do Sul”. 

 

Compreendo que tal perspectiva seja não apenas adequada, mas necessária para que se 

avance no conhecimento em Gestão e Administração Estratégica, apoiado no pressuposto que 

“fazer gestão e administração estratégica” no Brasil e na América Latina difere-se 

significativamente de “fazer gestão estratégica” em outros lugares do mundo, ainda que 

façamos e pensemos aqui baseados predominantemente no que é produzido no eixo euro-norte-

americano. O argumento baseia-se na ideia de que a ação de estrategizar34 depende, influi, está 

inserida e institucionalizada em um ambiente maior que àquele demarcado pelos ‘limites’ da 

organização, demandando por bagagens sociais (e sociológicas), políticas e geográficas (e 

ainda, geopolíticas), e não somente econômicas (sobretudo neoliberais) e importadas 

acriticamente, especialmente em um trabalho como esse, em que as preocupações estão mais 

alinhadas aos problemas produzidos na sociedade. Essas bagagens e saberes locais não podem 

ser ignorados (Mignolo 2002; 2009; 2010; Wanderley & Faria, 2012) em decorrência de um 

saber globalizante (Santos, 1988; 2000) e universal. Ao invés disso, tais saberes devem emergir 

sob a perspectiva subalterna e dialogar, numa via de mão dupla, com os saberes do Norte. 

A colonialidade do conhecimento em Gestão Estratégica ajuda a explicar as razões da 

dominância do conhecimento direcionado quase que exclusivamente às grandes empresas 

multinacionais (Faria & Imasato, 2007; Faria & Wensley, 2011), já que estrategistas ‘globais’ 

parecem gozar de mais prestígio entre pesquisadores, sobretudo daqui. A condição é 

problemática para o campo, por suprimir a relevância de outros estrategistas, presentes em 

organizações das mais diversas espécies, tais como organizações públicas, pequenas empresas, 

organizações não governamentais, organizações sociais, além de outras, e, como decorrência, a 

condição também suprime preocupações estratégicas ‘outras’ como, por exemplo, com o 

contexto social em que organizações se inserem. O quadro de importação acrítica de teorias em 

Gestão Estratégica propicia um enorme desfavor ao campo, na medida em que amplia o abismo 

existente entre teorizações distantes e desconectadas da realidade social/organizacional, de 

práticas peculiares e saberes locais (Peck, 2005; Jack et al., 2012). Ademais, a compreensão de 

fenômenos complexos por uma via unipolar e universal mascara as realidades e impede que 

                                                           
34 Numa alusão ao movimento “Strategy as Practice”, em que militam autores como Paula Jarzabkowski, Richard 

Whittington, além de outros (ver, por exemplo, Jarzabkowski, 2004; Jarzabkowski & Spee, 2009; Whittington, 

2007; etc.). 
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conhecimentos pluriversais, de vertentes multipolares (Wanderley & Faria, 2012; Grosfoguel, 

2012), mais alinhados à realidade, possam emergir e, de fato, contribuir com avanços não 

apenas na academia, mas também (e sobretudo) com benefícios para a humanidade. 

O quadro atual reforça a ideia de GE (mas não de GAE) ancorada em apenas um único 

campo de conhecimento – a economia, sobretudo de base neoliberal, calçada em saberes euro-

norte-americanos. No entanto, faz-se urgente reivindicar a adoção de outros saberes e de outros 

referenciais em Gestão Estratégica, como forma de melhor aproximá-la à complexa realidade 

local. Nesse sentido, a perspectiva decolonial e transmoderna, alinhada às possibilidades 

transdisciplinares são imprescindíveis ao campo. A abordagem transdisciplinar pressupõe a 

convergência de saberes que maximizam a relação entre disciplinas sem, no entanto, constituir-

se de uma ‘superdisciplina’ (Leff, 2000; Sommerman, 2008). Trata-se de uma proposta 

fronteiriça, tal qual a transmodernidade, no entanto em esferas distintas de fenômenos 

interconectados – enquanto a transdisciplinaridade é fronteiriça na perspectiva do 

conhecimento, a transmodernidade avança, sendo fronteiriça na seara geopolítica que, por sua 

vez, impacta diretamente no campo do conhecimento. Posto isso, reforço que o caráter “trans” 

do conceito transdisciplinar, assim como no conceito de transmodernidade, são urgentes ao 

campo de Gestão Estratégica, como forma de permitirem a prática de diálogos entre áreas de 

conhecimento que, embora pareçam essenciais ao campo, permanecem invisíveis (e 

invisibilizadas), esmagadas pela corrente dominante da disciplina, que disciplina. A partir disso, 

é possível inserir Administração em Gestão Estratégica, tornando-a mais ampla com Gestão e 

Administração Estratégica. 

Dentro dessa linha de pensamento, dificilmente esse trabalho seria enquadrado como 

coerente se, em minhas escolhas epistêmicas, elegesse qualquer corrente de pensamento 

alinhada exclusivamente ao eixo dominante euro-norte-americano. Não pela segregação 

epistêmica, que foge à minha proposta pessoal/profissional e, por conseguinte, à lógica desse 

trabalho, mas pela impossibilidade dessas correntes identificarem verdadeiramente, ao serem 

tomadas com exclusividade, questões teórico/empíricas de um lócus situado no Sul geopolítico 

do planeta. Infelizmente na academia global e, em especial, no eixo Sul de produção de 

conhecimento, esse posicionamento é raro, especialmente pela própria colonialidade epistêmica 

(Ibarra-Colado, 2006), que encapsula conhecimento e classifica como válido, somente aqueles 

saberes produzidos sob a lógica dominante do conhecimento científico euro-norte-americano. 

Em função disso, uma infinidade de saberes ‘outros’, incluindo os saberes científicos resistentes 

a essa lógica, são negligenciados e ofuscados pela lógica dominante do Norte, que não 
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reconhece tais saberes como conhecimento válido. Segrera (2000) apresenta fragmentos desse 

problemático quadro epistêmico ao relatar, nas entrelinhas de seu texto, a predominância do 

pragmatismo norte-americano neoliberalista nas pesquisas, ao defender que: 

 

“Os cientistas sociais têm sido vistos tradicionalmente como parentes pobres 

pelas ciências exatas e pelas humanidades. Na América Latina isto piorou ainda mais 

durante o auge neoliberal, em que todo conhecimento que não tenha uso prático 

imediato fica desvalorizado. Isto não deve levar-nos a ser indulgentes com nós 

mesmos, e sim a reconhecer que muita retórica vazia se esconde atrás de supostas 

grandes teorias explicativas. (Segrera, 2000, p.103).” (Grifos meus).  

 

Japiassu (1992) concebe a ideia de epistemologia como um estudo metódico, reflexivo 

e teórico acerca do conhecimento. Nesse sentido, tomando por base os problemas inerentes à 

colonialidade do saber e, buscando ser coerente com meus próprios princípios como ser humano 

e como pesquisador, e também com os princípios desse trabalho, escolhi como perspectiva 

epistêmica, (i) a opção decolonial (Domingues, 2002; Escobar, 2004; Haesbaert & Porto-

Gonçalves, 2006; Lander, 2000; Mignolo, 2002; 2007; 2008; 2009; 2010; Grosfoguel, 2008a; 

2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 2012; Wanderley & Faria, 2012), (ii) a transmodernidade 

(Dussel, 2005; Grosfoguel, 2008a; 2012; Bragato & Castilho, 2012), que pressupõem a 

visualização dos fenômenos do Sul a partir do Sul, no entanto, sob uma lógica fronteiriça, que 

não segrega, nem tampouco menospreza os conhecimentos vindos do Norte. 

Também apoio a escolha epistêmica na legitimidade alcançada pelo projeto decolonial 

e pelos autores engajados com o mesmo junto aos seus pares, em especial, latino-americanos, 

como o exemplo de García (2011). A autora defende que tanto Enrique Dussel, quanto Walter 

Mignolo ajudaram a decolonialidade e a transmodernidade respectivamente a alcançarem 

legitimidade e que essas epistemes “[...] poderiam ser classificados em um novo paradigma do 

conhecimento, cujos objetivos de descolonização transcendem meras estratégias 

epistemológicas da desconstrução” (García, 2011, p.58).  

A decisão pela escolha desses paradigmas epistêmicos mostra-se bastante adequada à 

área de Gestão Estratégica, e mais especificamente à Gestão e Administração Estratégica no 

Brasil que, no processo de colonialidade do conhecimento, fruto da modernidade, vem 

demandando pela busca de maior compreensão social/organizacional, a partir da racionalidade 

subalterna daqueles que foram excluídos no amplo projeto de globalização neoliberal (Dussel, 

2005; Cruz, 2012), e foram forçados a replicar modelos de gestão tidos como vencedores, no 

entanto, desconexos das muitas realidades subalternas locais.  
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É oportuno mencionar que esses diálogos possibilitam o tratamento da dimensão 

refletida ‘sociedade’, por meio das Estratégias Sociais, sob um prisma mais conectado com as 

múltiplas realidades que as atuais abordagens hegemônicas. Importa ainda mencionar que, 

apesar da separação didático/metodológica dos tópicos teóricos aqui apresentados, tais saberes 

se intercruzam e se sobrepõem, num emaranhado de conhecimentos, que os tornam, na pratica, 

difíceis de serem fragmentados em capítulos teóricos. Meu esforço em fazê-lo baseia-se 

essencialmente no respeito ao leitor, de modo que a leitura desse texto possa ser minimamente 

agradável. 

 

 

3.2 Decisões Metodológicas 

 

 

Creio que seja importante esclarecer inicialmente que a presente pesquisa mantenha 

características de procedimentos próximas às de um estudo de caso único. No entanto, não 

afirmo que o seja, em virtude de os objetivos desse trabalho serem mais amplos que àqueles 

circunscritos aos objetivos de análise de uma única organização, já que procuro analisar o 

desenvolvimento de Estratégias Sociais produzidas a partir do contexto da Eletronuclear (e não 

exclusivamente pela organização). De certo, características metodológicas inerentes ao estudo 

de caso foram úteis na condução desse trabalho que, por sua natureza teórico/empírica, de 

buscar investigar tais elementos em campo, apresenta aspectos de um trabalho 

descritivo/analítico/reflexivo. Nos próximos tópicos procurarei esclarecer melhor as escolhas 

que fiz, relativas aos procedimentos de coleta e análise de dados. 

 

 

3.2.1 Formas de Obtenção de Dados 

 

 

Inicialmente acreditei que enfrentaria obstáculos imensos no processo de coleta de 

dados, especificamente pelo caráter crítico e engajado da pesquisa. De fato as dificuldades 
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ocorreram em algumas situações que serão melhor descritas adiante, no entanto, foram menores 

que imaginei. Especialmente em função dessas expectativas, procurei, desde o início da 

pesquisa, suportar o processo de coleta de dados nos propósitos da triangulação (Denzin, 1978; 

Patton, 2002; Shenton; 2004; Flick, 2007), nesse caso em especial, triangulação de fontes 

(Guion, 2002).  

Apesar de a triangulação, como estratégia metodológica alternativa à validação das 

pesquisas (Denzin & Lincoln, 2000), ser defendida e apreciada por diversos autores, dadas suas 

características integrativas e complementares, poucos estudos apontam suas práticas de 

operacionalização (Azevedo et al., 2013). Na visão de Denzin e Lincoln (2000), a prática de 

triangulação em pesquisas permite atribuir às mesmas, maior rigor metodológico, maior riqueza 

de informações (e de perspectivas), além de maior profundidade e complexidade. Nesse sentido, 

procurei sistematizar o processo de coleta apoiado em um conjunto de três fontes básicas de 

dados: entrevistas, observação participante e documentos. Cabe destacar, em acordo com Bauer 

e Aarts (2012), que apesar da inter-relação dos dados e fontes empregadas na construção desse 

trabalho, tive o cuidado de tornar cada um corpus homogêneo, não misturando, por exemplo, 

materiais visuais com textos no processo de análise – apenas no relatório que aqui apresento. 

Procurarei descrever o processo de coleta em de cada um desses corpus a seguir, justificando 

as respectivas escolhas. 

 

 

3.2.1.1 Entrevistas 

 

 

Ao escolher a entrevista como técnica de coleta, procurei visualizar como ponto de 

partida, a sugestão de Gaskell (2012) de que, ao contrário da perspectiva econômica de 

mercado, o mundo social não é um dado natural. Ao contrário, esse mundo é ativamente 

construído por pessoas e organizações em seus cotidianos. McCracken (1988) defende que a 

entrevista longa é o método mais poderoso e o que se obtém maior profundidade no processo 

de coleta de dados em pesquisa qualitativa, permitindo que o pesquisador permeie os modelos 

mentais do indivíduo pesquisado, vislumbrando categorias de análise e sua (s) respectiva (s) 

visão (ões) de mundo. Há de se assumir, no entanto, suas fragilidades – não reconhecidas 

explicitamente pelo autor – tal como a possibilidade de o entrevistado omitir detalhes 
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importantes, ou ainda, de o entrevistado fornecer uma versão distorcida da informação, moldada 

por lentes que lhe forem mais convenientes (Gaskell, 2012), razões pelas quais levaram-me a 

buscar fontes alternativas de dados. 

Antes propriamente de explicitar o processo de coleta de dados por entrevistas, faz-se 

relevante apontar elementos que justifiquem os caminhos percorridos. Primeiramente é 

importante recuperar a proposta de se investigar o desenvolvimento de Estratégias Sociais a 

partir do lócus de atuação da Eletronuclear, inspirado em uma perspectiva decolonizada de 

conhecimento, como forma de suportar a proposta de repensar a tese Polanyiana de duplo 

movimentos. Nesse sentido, é apropriado situar brevemente o modelo de governança presente 

no setor nuclear brasileiro, destacando que geração de energia é somente uma parte desse amplo 

e complexo setor, que pode ser sinteticamente visualizado na figura 2. 

 

 

Figura 2. Modelo de Governança do Setor Nuclear Brasileiro 

Fonte: Comissão Nacional de Energia Nuclear. 

 

 

Olhando mais intimamente para a Eletrobrás Eletronuclear e para seu contexto, é 

possível identificar seu relacionamento com uma série de atores institucionais, alguns descritos 
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na figura anterior, outros não, que buscam, nessas relações, uma infinidade de objetivos. É 

possível, por exemplo, identificar relações laterais, não descritas diretamente na figura como, 

por exemplo, o fornecimento de insumos para geração, por meio da INB; o licenciamento 

ambiental, por meio do IBAMA; as trocas de conhecimento com universidades e com o 

CTMSP. Há ainda uma estreita relação entre a Eletronuclear e o órgão fiscalizador (CNEN), 

que na figura aparenta ter relação distante. Em função da percepção de risco inerente à 

atividade, a organização também mantém estreita relação com a Defesa Civil Estadual e 

Municipal e com o Corpo de Bombeiros, além da constante prestação de contas aos cidadãos, 

por meio do legislativo. Em função do extenso alcance e amplitude desses atores, que inclusive 

extrapolam ao âmbito nacional e transitam pela geopolítica de agências internacionais como 

WANO (World Association of Nuclear Operators), IAEA (International Atomic Energy 

Agency) e ONU (Organização das Nações Unidas), imputando ao setor altíssima complexidade 

relacional, pelo tempo e recursos disponíveis para a pesquisa, optei por desenvolver um recorte 

de pesquisa que selecionasse elementos de expressão para a coleta de dados primários baseada 

nos seguintes atores sociais: (i) empresa – por meio de entrevistas com membros da 

Eletronuclear; (ii) legislativo – por meio de entrevistas com vereadores da Câmara Municipal 

de Angra dos Reis (CMAR); (iii) agente fiscalizador – por meio de entrevistas com funcionários 

da CNEN; (iv) ambientalista – por meio de entrevistas com membros de uma ONG 

ambientalista local (SAPÊ); e (v) segurança – por meio de entrevista com um membro do Corpo 

de Bombeiros/Defesa Civil, ligado intimamente ao plano de emergência das usinas. Houve 

ainda, uma entrevista com uma pessoa que participou das obras de Angra I e Angra II, ligado à 

empresa Andrade Gutierrez e que, por sua relação duradoura com o histórico da organização e 

sua disponibilidade em contribuir, também fora entrevistado. O quadro 3 descreve os detalhes 

das entrevistas realizadas. 
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Quadro 3: Relação de Entrevistados 

 

Ator Sigla Organização Posição/cargo Idade Exper. Titulação 

Social Entrevistado 2 
Andrade 

Gutierrez 

Técnico em 

edificações 
59 36 Técnico em edificações 

Segurança Entrevistado 12 
Bombeiro/Def. 

Civil Estadual 
Major 52 12 

Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Legislativo Entrevistado 5 CMAR Vereador 46 12 Fundamental completo 

Legislativo Entrevistado 10 CMAR Vereador 42 12 
Técnico e 

Administração 

Legislativo Entrevistado 11 CMAR Vereador 55 30 Ensino Médio 

Regulador Entrevistado 1A CNEN Chefe de Divisão 55 30 
Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Regulador Entrevistado 1B CNEN Chefe de Divisão 55 30 
Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Regulador Entrevistado 6 CNEN Tecnologista 43 18 
Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Regulador Entrevistado 7 CNEN Tecnologista 34 3 
Mestrado em Eng. 

Nuclear 

Regulador Entrevistado 8 CNEN Tecnologista 67 38 
Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Regulador Entrevistado 13 CNEN Coordenador - 26 

Doutorado em Letras / 

Mestrado em 

Administração 

Regulador Entrevistado 14 CNEN Diretor 68 36 
Doutorado em Eng. 

Nuclear 

Empresa Entrevistado 16 Eletronuclear Supervisor - 34 Ensino Médio 

Empresa Entrevistado 18 Eletronuclear Superintendente - 35 

Doutorado em 

Planejamento 

Energético 

Empresa Entrevistado 19 Eletronuclear Engenheiro - 15 
Mestrado em Eng. 

Nuclear 

Empresa Entrevistado 20 Eletronuclear Diretor  - 30 
Doutorado em Eng. 

Naval e Oceânica 

Legislativo Entrevistado 9 
Eletronuclear / 

CMAR 

Técnico / 

Vereador 
37 10 

Técnico/Superior 

Incompleto 

Empresa Entrevistado 15 
Eletronuclear / 

ABEN 
Coordenador  62 36 

Grad. em Eng. Elétrica / 

Especialização 

Empresa Entrevistado 17 
Eletronuclear / 

Marinha 

Assistente da 

Presidência / 

Almirante 

- - - 

Social Entrevistado 3 SAPE 
Ex-presidente da 

SAPE 
44 22 Grad. em Pedagogia 

Social Entrevistado 4 SAPE Militante 43 20 
Grad. incompleta em 

Engenharia 

Nota. Fonte: dados da pesquisa35 

                                                           
35 Em razão do cumprimento do protocolo de ética, que assegura anonimato aos participantes, diversas informações 

foram omitidas na aludida tabela, inclusive referente ao gênero dos entrevistados. Maiores detalhes podem ser 

obtidos diretamente com o autor, mediante análise prévia. 
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Os entrevistados foram selecionados com base na relevância de atuação em cada uma 

das dimensões sociais apontadas, sobretudo levando-se em conta experiência, posição na 

organização e titulação. Em parte significativa das entrevistas, contei com a ajuda da indicação 

de amigos que atuam nessas organizações, operando de maneira similar a um processo de 

amostragem por ‘bola de neve’ em pesquisas quantitativas. Creio que seja relevante descrever 

cada uma dessas dimensões. Seguirei, portanto, a ordem das dimensões sociais relatadas no 

quadro 3, a começar pela dimensão social. 

O leitor atento pode estar se questionando as razões que levaram-me a entrevistar apenas 

um elemento do contexto social de entorno. Essa foi uma das primeiras entrevistas que fiz. Foi 

bastante rica em termos de informações, mas reconheço que ainda que o entrevistado tenha sido 

indicado por um grande amigo, pude perceber seu imenso desconforto durante o processo. Logo 

no início da conversa, o entrevistado disse uma frase que marca bem o que pretendo informar: 

“Não é melhor você ir, eu primeiro ensaiar, antes de gravar primeiro (risos tensos)?” 

(Entrevistado 2). Ficou claro o quanto o entrevistado se revestiu, inicialmente, de um 

personagem, se esforçando para dizer o que acreditava ser correto aos olhos do entrevistador e, 

por conseguinte, da sociedade. Após um tempo de conversa isso pôde ser parcialmente 

contornado, mas notei que a observação seria mais eficaz nessa dimensão da pesquisa, muito 

embora essa entrevista tenha trazido informações que não podem ser desprezadas no trabalho. 

A entrevista com o ator da Defesa Civil surgiu após um evento em que fui apresentado 

ao entrevistado e, a partir de então, consegui uma agenda. Desenvolvemos uma conversa que 

durou aproximadamente uma hora e vinte minutos. Inicialmente acreditei que a entrevista seria 

centrada apenas em aspectos do Plano de Emergência, mas e, função da larga experiência e 

conhecimento do entrevistado, pude percorrer calmamente todo o roteiro de entrevistas, com 

acréscimos importantes por parte do entrevistado. A oportunidade permitiu-me desenvolver 

observações e conversar com outras pessoas sobre o trabalho e sobre as informações que 

desejava. Tais conversas e observações foram anotadas em um caderno de campo. Cabe apontar 

que o acesso à Defesa Civil Estadual foi muito facilitado, ao contrário do que ocorrera com a 

Defesa Civil Municipal, que nem sequer retornou aos meus contatos, ao demandar por uma 

entrevista com o secretário municipal. 

Outro aspecto curioso nesse trabalho foi a dificuldade de acesso aos representantes 

diretos da sociedade municipal – os vereadores. Tentei contato com 13 dos 14 vereadores, 

inicialmente por meio de seus respectivos gabinetes, por intermédio de telefone e e-mail. 

Apenas dois deles retornaram com propostas de agendamento, que foram alteradas diversas 
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vezes, no entanto cumpridas. A partir daí decidi buscar a informação pessoalmente. Fui 

presencialmente em cada um dos 11 gabinetes restantes, batendo de porta em porta. Em dois 

deles obtive resposta imediata, inclusive com agendamento de entrevista. Ambas as datas foram 

reagendadas por mais de uma vez, mas também concluídas. Cabe destacar que um desses 

vereadores é funcionário licenciado da Eletronuclear. Infelizmente nos demais nove gabinetes 

não pude contar com essa ‘sorte’. Um dos vereadores, por meio de seu chefe de gabinete 

retornou-me com uma negativa imediata, demonstrando clara falta de interesse em prestar 

informações. Nos outros oito casos, os intermediários foram mais elegantes, no entanto, mais 

cansativos e dispendiosos, já que sempre pediam-me para retornar em outra data, para enviar 

mensagens eletrônicas – que nunca eram respondidas, ou para telefonar no dia seguinte, até que 

constatei que não conseguiria os respectivos agendamentos. Achei no mínimo curiosa essa 

dificuldade de acesso aos supostos representantes da sociedade. 

Acredito que por ser um órgão fiscalizador, e pelo fato de eu possuir um contato bastante 

próximo e influente na CNEN, esta foi, de longe, a organização mais aberta, transparente e 

acessível. Tive grande facilidade de trânsito dentro da mesma, obtendo ampla disponibilidade 

de todas as pessoas que busquei e entrevistei, em todos os níveis, com agendamento rápido, não 

levando mais que dois dias. Não tive nenhuma negativa na organização. Senti que tudo ocorreu 

de forma muito realista e honesta dentro dessa organização, que tem papel fundamental no 

processo de fiscalização da operação das usinas nucleares.  

O processo de coleta de dados na Eletronuclear foi no mínimo interessante. Não 

consegui identificar se a questão que colocarei reflete aspectos da cultura organizacional, mas 

senti uma situação de extremos, do tipo ‘oito ou oitenta’, como nos referimos popularmente. 

Em outras palavras, enquanto alguns candidatos à entrevista mostravam-se extremamente 

solícitos e disponíveis, independente de nível hierárquico, outros foram extremamente 

resistentes. Foram 15 candidatos à entrevista, dos quais consegui entrevistar somente sete – 

todos esses sete, extremamente disponíveis e solícitos. Algumas pessoas de mais alto nível 

hierárquico foram mais solícitas que outras de níveis inferiores (não entrevistadas), no entanto, 

não pareceu-me ser essa a causa das negativas.  

Dentre as negativas recebidas, duas chamaram-me muito a atenção. A primeira, foi de 

uma pessoa de alto escalão hierárquico, que se mostrou muito gentil ao telefonar-me 

pessoalmente. Permaneceu por mais de vinte minutos na ligação, explicando-me uma série de 

aspectos do setor e da empresa, mas ao final justificou sua negativa. Embora eu tenha insistido, 

informando que o anonimato lhe era assegurado, o candidato, que ocupava a época uma posição 
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política, mostrou-se um tanto quanto incomodado com o fato de ‘dizer o que pensava’, embora 

o tenha feito intensamente na ligação telefônica. Curiosamente, ao mencionar que lecionava na 

Universidade Federal Fluminense (UFF), o candidato logo questionou minha posição 

político/ideológica, afirmando vigorosamente que a UFF era uma instituição de esquerda – o 

que muito o incomodou – como se não houvesse, em uma instituição pública de ensino, espaço 

para a pluriversalidade, ao invés da universalidade. Decidi fazer um relato do telefonema 

imediatamente após a conversa, já que a mesma trouxe elementos bastante ricos ao debate.  

Outro candidato chamou-me a atenção pela resistência à entrevista, sobretudo por sua 

posição dentro da organização, destinada a esse fim, de contato com a sociedade. O mesmo 

alegou inúmeros motivos para a negativa. Compreendi seu desejo de não participar e o respeitei. 

Posteriormente consegui entrevistar seu chefe imediato, que estranhou o fato de ele não ter me 

atendido. Esse mesmo estranhamento ocorreu em diversas outras oportunidades, quando outros 

entrevistados indicavam esse profissional como potencial candidato e eu os informava que ele 

não havia aceitado. 

Por fim, um ator não menos curioso investigado foi a Sociedade Angrense de Proteção 

Ecológica (SAPÊ). Digo curioso pelo fato de uma ONG, com claras motivações de 

enfrentamento ao setor nuclear e, mais especificamente, à Eletronuclear, e com um longo 

histórico de lutas sociais, surpreendeu-me por impor algumas dificuldades ao exercício da voz, 

por meio de um veículo acadêmico como uma tese. Dos cinco candidatos à entrevista, dois 

mostraram-se extremamente solícitos e receptivos, no entanto outros três, bastante resistentes à 

conversa. Um deles atendeu ao meu telefonema com bastante desdém e reserva, negando 

prontamente a entrevista, alegando falta de interesse. Nos outros dois casos, não consegui 

agendamento. 

Cabe destacar ainda que em função do contexto político local, vivenciado à época da 

coleta de dados, optei por não buscar entrevistas com o poder executivo municipal. Na 

oportunidade, a prefeita respondia um processo de cassação de mandato, sob a acusação de 

abuso e uso indevido de meio de comunicação social36. Conversei informalmente com pessoas 

ligadas à prefeitura, que desencorajaram-me a buscar entrevistas formais com esse ator, em 

virtude da clara dificuldade de agendamento. Procurei contornar o problema por meio de 

conversas diretas com membros da própria prefeitura e por meio de coleta de dados secundários, 

                                                           
36 Ver notícia veiculada na mídia local em: < http://www.diariodovale.com.br/noticias/0,89284,TRE-ainda-vai-

julgar-processo-contra-Conceicao-Rabha.html#axzz37txgu8eT>. Acesso em 25 jul 2014. 
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obtidos em pronunciamentos e documentos públicos oficiais, e também por meio de notas na 

mídia, que pudessem favorecer a compreensão dos processos de concepção das estratégias 

sociais que eventualmente emergissem desse ator. 

Ao todo foram 21 entrevistas, com 20 pessoas pertencentes às organizações 

mencionadas anteriormente. Desse total, nove entrevistas puderam ser classificadas como 

longas (com mais de uma hora de duração) e 11 delas como entrevistas curtas (com menos de 

uma hora) (McCracken, 1988). Todas as entrevistas foram integralmente gravadas (em dois 

aparelhos simultaneamente, como forma de redundância), mediante prévia autorização expressa 

e formal. Somadas, as gravações resultaram em quase 19 horas de áudio, que optei por 

transcrevê-los pessoalmente, na íntegra, como parte do processo de análise (Myers, 2012). A 

transcrição resultou em um documento com mais de 370 páginas. Operacionalizei as 

entrevistas, inicialmente por meio de um roteiro semiestruturado, que possibilitava uma espécie 

de co-construção das narrativas, à medida que o mesmo fomentava o aprofundamento de 

questões, por meio de novas perguntas. Esse roteiro foi concebido com base na literatura 

empregada nesse trabalho, composto por questões abertas, que sugeriam ao entrevistado 

discorrer sobre temas previamente planejados. Por vezes, questões não planejadas surgiam no 

decorrer das entrevistas, sob a forma de novas dimensões (ou camadas) de análise, já que 

procurei conceber o roteiro com questionamentos indiretos, que circundavam questões mais 

complexas e polêmicas, reforçando o caráter de co-construção das narrativas. Em alguns casos, 

quando entrevistados mostravam-se à vontade com a entrevista, optei por deixar o roteiro em 

segundo plano, e então conduzir a entrevista sob a forma de conversa, menos formal, no intuito 

de obter informações mais profundas, que viessem a surgir naturalmente. Melhorias foram 

sendo feitas ao roteiro, especialmente após as duas primeiras entrevistas, levando-me a trabalhar 

posteriormente com dois roteiros, sendo um completo, empregado em entrevistas com atores 

de relação íntima com o setor nuclear e com a Eletronuclear, e outro sintético, destinado aos 

atores como ativistas da SAPÊ e vereadores, que mantém relação indireta com a organização. 

Momentos antes de cada entrevista, as pessoas eram apresentadas ao protocolo de ética 

empregado, inspirado em McCracken (1988) e Sauerbronn (2009). Vale apontar que o 

protocolo de ética também passou por duas pequenas melhorias no decorrer da pesquisa. Os 

modelos finais dos documentos empregados na coleta (roteiro de entrevista completo e 

sintético, e protocolo de ética) encontram-se disponíveis respectivamente nos Apêndices A, B 

e C. 
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O processo de coleta de dados por entrevistas permite ao pesquisador desenvolver 

habilidades em campo que certamente não podem ser aprendidas apenas em termos teóricos. A 

sensibilidade de silenciar a fala, ou de concordar gestualmente, como forma de estimular o 

entrevistado a falar mais, são elementos que se desenvolve fazendo, e que foram amplamente 

empregados. Durante diversos momentos das entrevistas vi-me na necessidade de desenvolver 

uma afirmativa que reforçasse a fala do entrevistado, como forma de ir mais a fundo na questão 

exposta, vez que o gatilho “fale-me mais sobre isso” nem sempre funcionava. 

Como forma de permitir que o leitor também visualize as dificuldades e barreiras 

inerentes ao processo de coleta de dados, organizei as negativas às entrevistas no quadro 4. 

Cabe destacar que tais barreiras mostram-se presentes, ainda que o pesquisador esteja apoiado 

por contatos que lhe permitam e lhe facilitem o acesso às informações, especialmente quando 

se opera em temáticas e contextos sensíveis como o aqui estudado. 

 

Quadro 4: Negativas nas Entrevistas 

Organização Posição/cargo Motivo 

SAPE Militante Negativa imediata / Falta de interesse 

SAPE Militante Sem retorno 

SAPE Militante Negativa imediata / Falta de interesse 

Defesa Civil 

Municipal 
Secretário Sem retorno 

Eletrobrás Superintendente Sem retorno 

Eletronuclear Gerência Sem retorno 

Eletronuclear Gerência Negativa imediata / indicou outra pessoa 

Eletronuclear Chefe Sem retorno 

Eletronuclear Assessor Negativa após inúmeras tentativas / alega não ter agenda 

Eletronuclear Supervisor Negativa imediata / Possíveis conflitos de interesse 

Eletronuclear Coordenador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

Eletronuclear Operário Sem retorno 

Eletronuclear Coordenador Sem retorno 

CMAR Vereador Negativa imediata / Falta de interesse 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

CMAR Vereador Postergada inúmeras vezes, sem perspectiva de agenda 

Nota. Fonte: dados da pesquisa 
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Com o passar das entrevistas, embora tenha conduzido a investigação com grupos 

distintos, no entanto bastante homogêneos entre si, comecei a encontrar diversos pontos de 

convergência, no que tange às informações levantadas. Como as entrevistas com membros da 

Eletronuclear ocorreram ao final do processo, muitas questões levantadas acabavam sendo 

rapidamente respondidas, de maneira repetitiva e redundante ao que já havia encontrado. Nesse 

momento, comecei a notar, de maneira crescente, que alcançava a saturação teórica (Fontanella 

et al., 2011; Fontanella & Magdaleno Júnior, 2012) daquilo que pretendia investigar, dentro dos 

limites possíveis da técnica de coleta por entrevistas individuais. Na última entrevista realizada, 

com um dos diretores da Eletronuclear, tive essa certeza constatada pois, apesar do entrevistado 

ter muito a dizer, com base em uma brilhante carreira no setor, notei que sua fala não trazia 

muitas informações além daquelas que já tinha obtido com outros entrevistados. 

Gaskell (2012) também coloca dois importantes argumentos que motivaram essa 

interrupção. No primeiro deles, o autor defende que se não houve grandes mudanças no 

contexto do que se investiga, entrevistar mais pessoas não melhora a qualidade do corpus, nem 

tampouco leva a uma compreensão mais detalhada. Em outro ponto, o autor aponta com 

preocupação para o tamanho do corpus a ser analisado, indicando que há um limite máximo de 

entrevistas individuais que um pesquisador consegue analisar, girando no entorno de 15 a 25. 

Na proposição, Gaskell estima que 20 entrevistas gerariam algo da ordem de 300 páginas de 

transcrição (em média, 15 páginas de transcrição por entrevista), o que sugere um volume 

relativamente grande de informações para serem analisadas. Esses argumentos, associados ao 

sentimento de saturação teórica, motivaram-me a interromper o processo de coleta de dados 

(por entrevistas) após a vigésima primeira entrevista. 

 

 

3.2.1.2 Observação Participante 

 

 

Ainda que não tivesse a intenção de realizar o processo de observação, o mesmo 

acabaria emergindo, mesmo que não sistematizado, em função de minha inserção no lócus de 

conhecimento. Por ser morador da cidade de Angra dos Reis desde 200637, é inegável que não 

                                                           
37 No prólogo o leitor pode recuperar maiores informações a esse respeito. 
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tenha valido-me do processo de observação participante, como forma de obtenção de dados, 

sobretudo pela facilidade de acesso ao campo. A observação é uma técnica oriunda da 

etnografia que, curiosamente, carrega consigo um histórico de forte colonialidade. Segundo 

Chizzotti (2006), o termo etnografia vem de graphein (descrever) e ethnos (estrangeiro ou 

bárbaro), sendo fortemente empregada por ‘culturas evoluídas’, no processo de compreensão 

de ‘grupos primitivos’ e ‘atrasados’. Destaco que o sentido que busquei ao empregar essa 

técnica, distancia antagonicamente do mencionado, já que coloco-me como parcialmente 

pertencente ao grupo investigado, podendo ser classificado como um observador completo 

(Adler & Adler, 1987). 

A participação quase que integral nesse lócus de conhecimento traz consigo algumas 

desvantagens. Naturalmente tive de tomar algumas medidas para aprimorar o processo de 

observação, já que minha naturalização ao ambiente favoreceu a formação de um viés 

cognitivo, que ofuscou parcialmente, em um primeiro momento, o processo de ‘estranhamento 

do olhar’ (Abib, Hoppen & Hayashi Júnior, 2013). Tive então de treiná-lo para não deixar que 

questões que de fato interessavam-me, não passassem despercebidas. 

Segundo Flick (2007, p.147), compreende-se por observação, a “[...] habilidade diária 

metodologicamente sistematizada e aplicada na pesquisa qualitativa.” Para Spradley (1980), a 

técnica extrapola a ideia de apenas descrever componentes de uma situação, já que permite ao 

pesquisador identificar os sentidos, a orientação e a dinâmica dos momentos investigados. 

Avançando na tipologia de observações, Flick (2007), com base em Denzin, descreve a vertente 

que mais se aproxima da empregada no trabalho, denominada observação participante, que 

envolve a combinação simultânea de documentos, entrevista de respondentes e informantes, 

participação e observação diretas. A observação participante caracteriza-se pela intensa 

interação social entre o pesquisador e sujeitos, de modo que permita a coleta sistematizada de 

dados (Bogdan & Taylor, 1975), seja por meio de gravações, filmagens e/ou notas de campo. 

Nesse sentido, quanto menos estruturado e mais público for o campo, menos influência o 

pesquisador exercerá sobre o fenômeno investigado. No caso dessa pesquisa, por diversas vezes 

pude desfrutar desse ‘anonimato’, sobretudo nas inúmeras visitas realizadas aos principais 

bairros do entorno da Eletronuclear, nas conversas incidentais que tive em pontos de ônibus, 

ruas, lanchonetes e diversos outros estabelecimentos. O anonimato também foi bastante 

interessante nos eventos que pude participar, relacionados no quadro 5. Em outros casos, como 

nas entrevistas ou nas conversas identificadas, minha presença causava uma natural influência, 

conforme já relatado no tópico anterior. 
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Quadro 5: Relação de Participações em Eventos como Observador 

Eventos 
Entidade 

Promotora 
Data Acesso 

III Seminário sobre Matriz e Segurança Energética 

Brasileira 
FGV / IBRE 

04 e 

05/07/2013 

Aberto ao público 

mediante prévia 

inscrição 

Participação como ouvinte da primeira reunião do ano 

do Centro de Coordenação e Controle em Emergências 

Nucleares (CCCEN) 

Defesa Civil 

Estadual 
12/03/2014 Interno 

Ato Cultural: Fukushima, até quando? SAPÊ 
14, 15 e 

16/03/2014 
Aberto ao público 

Exibição do Documentário: Padora's Promise - "At the 

bottom of the box she found hope." 

Eletronuclear 

e ABEN 
27/03/2014 Interno 

Audiência Pública - Sessão Especial - Medidas de 

Proteção e Segurança adotadas pela Eletronuclear em 

debate 

CMAR 28/04/2014 Aberto ao público 

IV Seminário sobre Matriz e Segurança Energética 

Brasileira 
FGV / IBRE 02/06/2014 

Aberto ao público 

mediante prévia 

inscrição 

Nota. Fonte: dados da pesquisa 

 

Apoiado na ideia de pluriversalidade e transpondo-a para o campo metodológico, 

compartilho da crença de que os caminhos metodológicos podem ser complementares na busca 

pela multiplicidade de conhecimentos. No entanto, autores como Silverman (2010) mostram-

se mais radicais na defesa de uma vertente metodológica, sobretudo nesse trecho em que ataca 

as entrevistas e grupos focais, em defesa da observação: 

 

“Em vez de ver, ouvir e ler, a maioria dos pesquisadores qualitativos 

contemporâneos prefere selecionar um pequeno grupo de indivíduos para serem 

entrevistados ou colocados em grupos de foco. Nesse sentido, ao reunir uma amostra 

específica de pesquisa, ligada somente pelo fato de terem sido seus componentes 

escolhidos para responder a uma questão predeterminada de pesquisa, tais 

pesquisadores preferem “fabricar” seus dados a “descobri-los” em “campo”. 

Apesar de suas mais sinceras proclamações de que com isso estão fazendo algo muito 

diferente de pesquisa quantitativa (mais “humanística”, mais “experimental”, mais 

“aprofundada”), semelhante fabricação de dados para responder a um problema 

específico de pesquisa é exatamente o método que os pesquisadores quantitativos 

adotam” (Silverman, 2010, pp.59-60). 

 

Embora não concorde integralmente com a proposição, reconheço que ela carregue 

consigo uma parcela de veracidade, um dos motivos pelo qual optei por uma estratégia multi-

coleta, com a finalidade de minimizar esses efeitos.  

Na condução da observação participante, Flick (2007) sugere o desenvolvimento de três 

etapas que visam, cronologicamente (i) à descrição e aprendizado inicial do campo; (ii) à 
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observação focal ao cerne da questão problema, proposta pela pesquisa; e (iii) à observação 

seletiva, que consiste em um refinamento da segunda etapa. Evidentemente que tal 

sistematização seja útil no processo de ordenação dos dados, mas a complementaridade com 

outras fontes de dados como a entrevista, sugerem que esse processo seja mais complexo. 

Os registros dos elementos observados em campo foram feitos, especialmente por 

intermédio de notas de campo, em sua maior parte desenvolvidas em um caderno de campo, 

conforme orientam Emerson, Fretz e Shaw (1995).  No entanto, por força de oportunidades não 

programadas, nem sempre dispunha do caderno de registro, fato que motivou-me, por diversas 

vezes, a recorrer a rascunhos, e até mesmo ao celular, como forma de registrar os achados. Usei 

desde o gravador de voz, ferramentas textuais, e até mesmo câmera fotográfica e de vídeo. 

Apesar de alcançar o fim a que me propunha, reconheço que tais situações inesperadas 

contribuíram para fragilizar a coleta por observação, especialmente pela dificuldade imposta na 

sistematização. 

 

 

3.2.1.3 Fontes Documentais 

 

 

Segundo Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), o processo de obtenção de dados por 

meio de fontes documentais apoia-se na coleta de dados em documentos originais, que não 

receberam nenhum tipo de análise científica. De acordo os autores, podem ser considerados 

documentos, não apenas textos escritos, mas também vídeos, slides, fotografias, além de outras 

formas. No processo de coleta de dados documentais, não houve uma busca sistematizada pelas 

fontes. No decorrer da pesquisa, algumas oportunidades de complementação surgiram, 

especialmente por uma característica peculiar aos membros do setor nucleoelétrico: o forte 

apoio no conhecimento científico. Creio que por essa razão, era comum que durante as 

entrevistas, os entrevistados me interrompessem para demonstrar e indicar a leitura de relatórios 

e documentos. Nesse sentido, pude enriquecer o processo de coletas, reforçando-o com 

documentos diversos, relacionados no quadro 6 e devidamente referenciados ao final dessa tese. 
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Quadro 6: Fontes Documentais Textuais 

Ano Documento Fonte Acesso 

1988 The Radiological Accident in Goiania IAEA Livre 

2007 Matriz Energética Nacional 2030 Brasil - MME Livre 

2011 
Projeto de Lei - Suspende, pelo prazo de trinta anos, em todo o 

território nacional, a construção de novas usinas termonucleares 
Brasil - Senado Livre 

2012 Relatório da Administração e de Responsabilidade Social  Eletronuclear Livre 

2013 Panorama da Energia Nuclear no Mundo 
ABDAN / 

Eletronuclear 
Livre 

2014 BP Statistical Review of World Energy BP Livre 

2014 Balanço Energético Nacional 2014 Brasil - MME Livre 

2014 Radiation Doses in Perspective EPA Livre 

2014 The International Nuclear and Radiological Event Scale IAEA Livre 

2014 Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change Report IPCC - United Nations Livre 

2014 Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation UNSCEAR Livre 

2014 Relatório de Sustentabilidade Socioambiental 2013 Eletronuclear Livre 

Nota. Fonte: dados da pesquisa 

 

Vale destacar que o emprego de fontes documentais nesse estudo, teve um caráter 

secundário e complementar, já que o direcionamento do estudo não demanda fortemente por 

esse tipo de dado. Ademais, vale destacar o caráter positivista comprobatório de que se reveste 

o corpus documental (Sá-Silva, Almeida & Guindani, 2009), elemento que, em consonância 

com a proposta epistêmica e ontológica desenvolvida nesse trabalho, fez-me empregar essas 

fontes com cautela. 

A título de complementação, também fiz buscas não sistematizadas em fontes 

midiáticas, como revistas, jornais, websites, blogs, além de outros meios. Por fim, também 

empreguei como fonte de informação, gravações em DVD de quatro audiências públicas 

ocorridas nos anos de 2011 e 2012, com destaque especial à audiência de 31/03/2011, em que 

a Eletronuclear fora convidada a prestar maiores informações à sociedade sobre o modelo de 

segurança das usinas de Angra dos Reis, motivada pelo então recente acidente nuclear de 

Fukushima, ocorrido no dia 11 de março do mesmo ano. O quadro 7 apresenta a relação de 

documentos em vídeo obtidos. 
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Quadro 7: Fontes Documentais em Vídeo 

Documentos Entidade Promotora Data Acesso 

Sessão especial de debates sobre segurança das usinas 

nucleares (DVD). 
CMAR 31/03/2011 

Aberto ao 

público 

Comissão temporária de acompanhamento da obra da 

usina nuclear Angra III (DVD). 
CMAR 14/03/2012 

Aberto ao 

público 

Comissão temporária de acompanhamento da obra da 

usina nuclear Angra III (DVD). 
CMAR 11/04/2012 

Aberto ao 

público 

Audiência Pública - Sessão Especial - Segurança das 

Usinas (Vol. I) (DVD). 
CMAR 31/05/2012 

Aberto ao 

público 

Audiência Pública - Sessão Especial - Segurança das 

Usinas (Vol. II) (DVD). 
CMAR 31/05/2012 

Aberto ao 

público 

Documentário - Pandora´s Promisse: At the bottom of 

the box she found hope. United States. (DVD).  
Robert Stone Productions 2013 

Com direitos 

autorais 

Documentário - Césio No Sangue (Cesium I Blodet). 

(DVD). 

Westman, L., & Barreto, 

Z. Brasil/Suécia 
2007 

Com direitos 

autorais 

Nota. Fonte: dados da pesquisa 

 

 

3.2.2 Análise dos Dados 

 

 

3.2.2.1 Alcance da Análise 

 

 

É prudente destacar, antes mesmo de permear a descrição da conduta metodológica de 

análise empregada na investigação que, embora os procedimentos sejam apresentados sob a 

forma de um roteiro sistematizado em um ‘passo a passo’, inúmeros processos ocorreram 

simultaneamente como, por exemplo, procedimentos de coleta por observação e análise de 

dados, vez que é inegável que ao observar, o faço por meio de minhas próprias ‘lentes’ de 

pesquisador e também tomo nota daquilo que especialmente chamou-me a atenção. Portanto é 

inegável que o processo de análise, em parte significativa, tenha ocorrido simultaneamente ao 

processo de coleta. No entanto, procuro apresentar tais aspectos didaticamente estruturados em 

respeito ao leitor, que encontrará mais facilidade em compreendê-los. 



108 

 

Inicialmente é prudente discorrer sobre o alcance do que pretendi analisar, por meio dos 

chamados níveis de análise. Como o processo de análise qualitativa é longo e sinuoso, creio 

que seja prudente relatar, ao menos em parte, as idas e vindas (ou a circularidade) no que tange 

às decisões metodológicas, já que o próprio campo e a evolução no conhecimento acadêmico 

podem sugerir novas direções a serem tomadas. Tal afirmação é propícia para a compreensão 

do que procurei tomar como níveis de análise. A literatura apresenta uma gama relativamente 

grande de trabalhos (e.g. Meyer-Stamer, 2001; Sgarbi, 2009; Kaklauskas, 2011; Chandler & 

Vargo, 2011) direcionados conceitualmente por níveis de análise (meta, macro, meso e micro 

níveis) que sugerem uma modelagem estrutura-agência. Na proposição didática desses níveis, 

os autores procuram sugerir recortes que permitam identificar, com relativa clareza, qual o 

alcance do que se pretende investigar. É bastante intuitivo concordar com a ideia de que o 

âmbito global possa assumir um caráter de meta nível, que o âmbito social nacional possa ser 

descrito como um recorte de nível macro, que a esfera organizacional possa assumir um caráter 

de meso nível e que o indivíduo, como agente detentor da ‘mão visível’ da gerência, possa ser 

classificado como micro nível de análise. Essa é uma das muitas possibilidades de recortes que 

se encontra na literatura que, em termos sintéticos, concebem a organização como agente (por 

meio da ação da gerência) e o ambiente como a estrutura (Sauerbronn & Faria, 2011). Esse 

quadro, no entanto, em acordo com os autores, está subordinado às forças do mercado e do 

ambiente, e a única e restrita capacidade de agência se dá por meio da ‘mão visível’ dos 

gerentes.  

Sauerbronn (2009) e Sauerbronn e Faria (2011) desafiam a dicotomia micro-macro em 

estratégia ao proporem o emprego do conceito de codeterminação. Nessa proposta contra 

intuitiva e mais alinhada à realidade, os autores sugerem que “[...] a agência não pertence ao 

indivíduo, tampouco à organização e ao ambiente, mas se materializa ao longo de um processo 

de interação social que pode ser observado e descrito quanto às influências que residem em 

diferentes níveis”. (Sauerbronn & Faria, 2011, p.63). Embora claramente ancorado à realidade, 

o argumento pode parecer estranho aos olhos treinados dos estrategistas de big enterprises, 

subordinados especificamente às forças do mercado livre, e educados sob a lógica de que 

política e poder não figuram necessariamente nos processos estratégicos. Essa argumentação é 

particularmente importante para o propósito desse estudo que, dentre outras questões, destaca 

a complexidade do modelo de governança da Eletronuclear por meio de seu lócus de atuação e, 

por conseguinte, valoriza sobremaneira atores e relações oriundas do não mercado des-

subalternizado. 
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Concordo e engajo-me especialmente com a compreensão de que a agência materializa-

se “[...] ao longo de processos de interação em diferentes níveis” (Sauerbronn & Faria, 2011, 

p.65), com o fato do conceito de codeterminação fortalecer a compreensão de que elementos 

como poder e política sejam centrais nos processos estratégicos, reforçado pela pluralidade 

sugerida pelo conceito. Tomo ainda por orientação, a proposição dos autores, de que “[...] ações 

(dos) e interações (entre) os diferentes atores ou grupos de atores codeterminam a formação 

da estratégia ao longo do tempo” (Sauerbronn & Faria, 2011, p.65). Nesse sentido, proponho-

me a desenvolver análises não especificamente baseadas no que os estrategistas fazem, mas 

como os processos de governança direcionados à sociedade ocorrem ao longo do tempo-espaço. 

Por essa razão, e compreendendo que os processos estratégicos não ocorram de forma 

desmembrada, mas sim de maneira sistêmica e complexa, optei por não desenvolver a análise 

por meio dos tradicionais níveis mencionados. Ao invés disso, numa tentativa de melhor 

aproximar-me da realidade, sobretudo reforçando a complexidade da agência e evidenciando 

aspectos geopolíticos no que proponho-me a tratar, optei por lidar com a análise sob a forma de 

encadeamento de temas e atores mobilizadores de Estratégias Sociais, participantes desse 

complexo modelo de governança, amplamente inter-relacionados no tempo e no espaço. 

Procurei, para ser mais didático, desenvolver uma linha de tratamento que facilite ao leitor 

permear nesse sensível e complexo campo. 

 

 

3.2.2.2 Procedimentos de Análise 

 

 

Retomando a ideia de que pesquisas qualitativas seguem uma trajetória não linear, creio 

que seja relevante relatar o processo de definição das técnicas de análise empregadas. 

Inicialmente ao propor o estudo, não tive dúvidas de que a melhor técnica de análise para os 

dados que buscaria seria a Análise do Discurso (AD) e, mais precisamente, a Análise Crítica 

do Discurso (ACD), especialmente por seu caráter político e engajado com problemas sociais. 

De acordo com Gill (2012), a análise do discurso 

 

[...] é um nome dado a uma variedade de diferentes enfoques no estudo de 

textos, desenvolvida a partir de diferentes tradições teóricas e diversos tratamentos 
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em diferentes disciplinas. Estritamente falando, não existe uma única “análise de 

discurso”, mas muitos estilos diferentes de análise, e todos reivindicam o nome. O 

que estas perspectivas partilham é uma rejeição da noção realista de que a linguagem 

é simplesmente um meio neutro de refletir, ou descrever o mundo, e uma convicção 

da importância central do discurso na construção da vida social (Gill, 2012, p.244). 

 

Godoi (2005, p.93) reforça a argumentação ao propor que análise do discurso distancia-

se da análise de conteúdo à medida em que na análise de conteúdo “[...] não há sujeito na leitura 

do texto; não há interpretação, senão descrição e objetivação dos componentes”. Em outras 

palavras, há uma busca de conclusões baseada exclusivamente no que o texto oferece, ao passo 

que na análise do discurso, interpretações contextuais são essenciais. Talvez esse claro caráter 

interpretativo de ler e inferir sobre discursos colabore decisivamente para a existência de uma 

grande diversidade de métodos e técnicas classificados como AD (Gill, 2012). Segundo o autor, 

existem cerca de 57 tipos de AD. Godoi (2005) informa que já se catalogou 34 modelos 

principais, inseridos em dez tendências diferentes. Cabral (2005) concebe a abordagem do tema 

sob o âmbito de duas correntes principais, a anglo-saxã e a europeia, ao passo que Rodrigues e 

Dellagnelo (2013) defendem que as duas linhas principais sejam a francesa, baseada nos 

trabalhos de Michel Pêcheux, e a inglesa, suportada pelos trabalhos de Norman Fairclough. É 

possível com esse breve apanhado, notar o quanto esse campo é difuso, com diversas 

possibilidades e nuances.  

Conforme mencionado, dentre essas muitas possibilidades descritas, inicialmente havia 

escolhido empregar a Análise Crítica do Discurso de Norman Fairclough. Segundo o próprio 

Fairclough (2003, p.185), a concepção de Análise Crítica de Discurso pode ser definida como: 

 

“[...] uma forma de ciência crítica, concebida como ciência social orientada 

a identificar os problemas que indivíduos enfrentam em decorrência de formas 

particulares da vida social e destinada, igualmente, a desenvolver recursos de que as 

pessoas possam se valer, a fim de abordar e superar esses problemas”. 

  

Para Fairclough (2001), o discurso, muito mais que um amontoado de meras palavras, 

concebe-se como prática política e ideológica. Sob a vertente de prática política, o discurso 

estabelece, mantém e transforma as relações de poder e as entidades coletivas em que se 

concebem tais relações. Na forma de prática ideológica, o discurso constitui, naturaliza, mantém 

e também transforma os significados de mundo nas mais diversas posições das relações de 

poder. 
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Ao relacionar discurso às práticas sociais, políticas e ideológicas, Fairclough (2001) 

desenvolve uma proposta de análise tridimensional, apoiada numa vertente textual (i), 

suportada pela análise de elementos como estrutura textual, coesão, gramática, vocabulário, 

além de outros; na análise da prática discursiva (ii), apoiada na análise da produção, distribuição 

e consumo do texto, além das próprias condições das práticas discursivas. A última vertente da 

análise tridimensional é a análise social (iii), que se propõe a investigar a matriz social 

discursiva, bem como as ordens do discurso e seus respectivos efeitos políticos e ideológicos, 

tópico que particularmente mais interessa-me. A figura 3 permite que seja mais bem 

identificada e compreendida, proposta de tridimensionalidade da análise crítica do discurso de 

Fairclough. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Concepção Tridimensional do Discurso 

Fonte: Fairclough, N. (2001). Discurso e mudança social. Brasília: Universidade de Brasília. 

 

 

A profunda compreensão dessa figura revela, pela própria origem acadêmica em 

linguística do autor, seu interesse não apenas pelas questões referentes à prática social, – que 

empreguei predominantemente – mas também em questões detalhadas sobre a estrutura textual 

e a sobre a prática discursiva, que interessam-me em menor escala. Não se trata meramente de 

descartar aquilo que não interessa nos procedimentos da análise, mas de não permitir que a 

relevância dos achados nesse processo seja ofuscada pelo rigor metodológico (Faria, 2007). 

PRÁTICA SOCIAL 

PRÁTICA DISCURSIVA 

(Produção, distribuição, consumo) 

TEXTO 



112 

 

Acredito que a descrição e análise individual de cada entrevista, tal qual sugere a técnica, 

tornaria o trabalho cansativo e de difícil concatenação das informações, além de dificultar o 

estabelecimento das relações de interdependência, propostas pela codeterminação. Por esses 

motivos, optei por construir o relato dos resultados sob a forma de encadeamento de temas e 

agentes mobilizadores de Estratégias Sociais, inter-relacionados no tempo e espaço, que 

favoreçam a compreensão da temática estudada, mediada pela co-construção das narrativas, à 

medida que as mesmas sofriam minha interferência direta, por meio de questionamentos e 

comentários. 

Portanto, valendo-me da ‘desobediência epistêmica’ (Mignolo, 2010) e de perspectiva 

transmoderna (Dussel, 2005), optei por não seguir sistematicamente os passos previstos na 

condução da ACD segundo Fairclough (2001), mas inspirar-me em parte desse processo, 

especialmente no tocante ao terceiro nível de análise, ou seja, à prática social. Lima (2011) 

fortalece meu argumento, ao resgatar que o próprio Fairclough sugere que a prática da ACD 

não deva seguir uma lógica predeterminada, uma vez que não há uma metodologia prefixada 

para o desenvolvimento das análises. Brent (2009) sugere que as escolhas metodológicas 

dependerão da multiplicidade de problemáticas de investigação e os consequentes objetivos de 

pesquisa. Rodrigues e Dellagnelo (2013) também trazem um forte argumento que contribui com 

a decisão, ao resgatarem o que Dussel tratou por ‘atitude sucursaleira’, ao referir-se à produção 

indiscriminada de conhecimento local, com base em saberes acriticamente importados. Destaco 

no entanto que, ao promover tal ‘desobediência epistêmica’, cerco-me de cuidados para não 

cair no que Godoi (2005) chamou de arbitrariedade interpretativa, numa alusão ao processo de 

análises feitas sem sistematização. 

Por fim, cabe esclarecer que os vídeos empregados na coleta documental foram 

analisados de forma similar ao corpus de dados oriundo das entrevistas, no entanto, 

separadamente, como forma de organização analítica. Inicialmente busquei referenciais que 

propusessem metodologias específicas para análise de vídeos (ou análise de imagens em 

movimento), no entanto, deparei-me com procedimentos que fugiriam tremendamente do 

propósito desse trabalho (e.g. Rose, 2012), sugerindo codificações, contagens de palavras e 

estatísticas, que suprimiriam a relevância do que tinha por abordar, em favor do rigor 

metodológico. 
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3.2.3 Limitações Metodológicas 

 

 

Ao reconhecer as limitações metodológicas desse trabalho, reconheço primeiramente 

minhas próprias limitações enquanto pesquisador que, de certo, levaram às escolhas realizadas. 

Essas escolhas, como qualquer escolha epistêmico-científica, certamente apresentam 

imperfeições. A primeira questão que destaco, refere-se ao risco assumido, por escolher um 

caminho epistêmico-metodológico inovador, ao buscar inspiração em epistemologias de pouca 

tradição no campo de gestão. Ao suportar-me na perspectiva decolonial (Domingues, 2002; 

Escobar, 2004; Haesbaert & Porto-Gonçalves, 2006; Lander, 2000; Mignolo, 2002; 2007; 2008; 

2009; 2010; Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 2012; Wanderley & Faria, 

2012), no pensamento transmoderno (Dussel, 2005; Grosfoguel, 2008a; 2012; Bragato & 

Castilho, 2012), e na desobediência epistêmica (Mignolo, 2010), assumo o risco de operar com 

referenciais extremamente escassos no campo de gestão, especialmente em GE, implicando na 

quase inexistência de sua aplicabilidade empírica. Nesse sentido, compreendo que por maior 

que tenha sido meu esforço e engajamento, maiores aprimoramentos podem surgir e 

particularmente torço para que surjam. 

Ao propor que a tese ruma à transmodernidade38, assumo implicitamente minha parcial 

inoperância a esse respeito, sobretudo pelas barreiras educacionais, históricas, pessoais, 

culturais (além de outras dimensões) que foram-me impostas ao longo da vida, e que estorvam-

me de operar com liberdade epistêmica e ontológica sob a lógica transmoderna, em sua 

plenitude. Afirmo isso em função de reconhecer que embora um indivíduo socialmente educado 

com base em ‘conhecimentos’ colonialistas reconheça o imperativo de se libertar dessas 

amarras teóricas, e busque com veemência essa libertação, inevitavelmente carregará consigo 

as cicatrizes do conhecimento imposto. Nesse sentido reforço que o trabalho caracteriza-se em 

um esforço de busca pela transmodernidade e pela libertação. 

Ao abraçar a desobediência epistêmica de Walter Mignolo (Mignolo, 2010), procurei 

desafiar uma proposta metodológica dominante não apenas pelo desafio em si, mas por 

visualizar que informações relevantes poderiam ser suprimidas pelo excesso de rigor, presente 

em uma Análise Crítica do Discurso irrefletida (Fairclough, 2001). Inicialmente acreditei que 

                                                           
38 A temática é melhor desenvolvida no tópico 2.3.4 e 6.3.2. 
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o trabalho poderia seguir o protocolo padrão de apenas ‘usar’ essa ‘bem aceita’ metodologia. 

Contudo senti forte incômodo com o fato de simplesmente usar algo importado, de forma 

acrítica, sem que, no entanto, tivesse algum tipo de ação sobre o método. Como forma de 

contornar o problema de descasamento de diálogos entre Sul-Norte e Norte-Sul, procurei 

valorizar a filosofia da transmodernidade, em contraposição às propostas pós-modernas. O 

caráter “trans” fomenta diálogo, discussão e debate, agregando na geopolítica, dimensões 

libertadoras; ao passo que a lógica “pós”, retrata uma sobreposição cronológica, que não abre 

espaço para reconsiderações e rediscussões (Bragato & Castilho, 2012; Dussel, 2005). Nesses 

termos, alinhado à lógica transmoderna, procurei desenvolver adaptações e conexões entre as 

epistemologias e metodologias aqui empregadas. Essas adaptações fizeram com que não fosse 

‘fiel’ a nenhuma delas, trilhando um caminho próprio de pesquisa, o que de certo implica em 

riscos e limitações, que assumo integralmente.  
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4. O LEGADO NUCLEAR: CONTEXTO HISTÓRICO E GEOPOLÍTICO 

 

 

“A primeira impressão é a que fica”. O saber popular ajuda muito a compreender o 

reflexo do contexto histórico do setor nuclear sobre parte das percepções que a sociedade 

mantém a respeito do mesmo. Não posso afirmar que isso seja válido como regra ou como único 

e determinante elemento na construção da imagem e da reputação do setor nuclear frente à 

sociedade. Mas afirmo, com base em Alves (2006), que a apresentação do setor à sociedade 

fora intensamente marcante, por meio do impacto causado pelas das bombas atômicas lançadas 

em Hiroshima e Nagasaki e, posteriormente, pelo acidente nuclear de Chernobyl. A narrativa 

do Entrevistado 13 reforça o apontamento, ao mencionar que “[...] a energia nuclear chegou a 

público, através de um grande, é, incidente, extremamente negativo, que foi a bomba”. A partir 

desse evento, menções à dimensão ‘nuclear’ ou ‘atômico’ tornaram-se correlatas à catástrofe 

ou ao próprio armagedom. Isso também ajuda a compreender a reserva mantida por membros 

do setor nuclear ao mencionarem a palavra ‘bomba’, sutilmente identificada no titubear da fala 

do entrevistado (grifada). Após romper essa ‘barreira’ inicial, o entrevistado segue relacionando 

os fatos: 

 

“A energia nuclear, chegou ao público, por causa da bomba. Então ela 

carrega um estigma negativo. Eu não estou fazendo uma apologia, não é isso, estou 

dando uma explicação em cima de quinhentas coisas que a gente já leu. Então, na 

hora em que você faz uma análise dos riscos dessa geração de energia, 

automaticamente se remete ao risco, à morte, à coisa negativa, isso tudo. Os acidentes 

que aconteceram, na área nuclear, os grandes acidentes, Chernobyl, Three Mile 

(Island), é, e agora Fukushima, foram aumentando isso daí”. (Entrevistado 13). 

 

Vários outros entrevistados destacaram a relação entre as bombas atômicas lançadas no 

Japão e a imagem da produção de energia nuclear. Tomemos como exemplos, as narrativas dos 

Entrevistados 7 e 14: 
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“[...] acho que isso vem, desde lá de trás também, a utilização da energia 

atômica, quando começou, lá nas bombas, todo mundo vem com aquela ideia, que é 

uma coisa ruim né. Só que hoje tá no dia a dia de todo mundo aí, não só a usina 

nuclear, mas por exemplo, na medicina, indústria [...]”. (Entrevistado 7). 

 

“[...] (suspira fundo) essa descontinuidade, essa falta de continuidade, é 

verdade (sobre as descontinuidades governamentais em relação ao setor)! Na 

realidade você, é, até por essa questão, estratégica, vamos dizer nuclear, 

internacional, você tem, é, e também como questão de sempre ser ligada a questão 

da bomba atômica, depois nós tivemos o acidente de Chernobyl, tivemos agora o 

acidente de Fukushima, você acaba tendo, a imagem do nuclear, ela sempre aparece 

como a questão da percepção, sempre aparece como algo negativo, tá. E isso é muito 

incentivado por movimentos né, como o próprio Greenpeace, e outros movimentos 

internacionais”. (Entrevistado 14). 

 

A compreensão dos eventos históricos, geopolíticos e contextuais, normalmente 

negligenciados na concepção de conhecimento em GE, são essenciais para assegurar avanços 

na construção de teorizações estratégicas fronteiriças, de fato engajadas com seu lócus de 

atuação, tal qual engajo-me no avanço de GAE. No caso específico desse trabalho, em que 

procuro concentrar esforços de teorização no setor de energia nuclear, a partir de seu lócus de 

atuação, é possível visualizar o avanço da luta por poder, com neocolonialismo e neoliberalismo 

concebendo o pano de fundo, favorecendo o avanço do movimento contra social, em que o 

‘ator’ sociedade, sobretudo periférica, é constantemente sacrificado (no mais amplo sentido da 

palavra), em prol de interesses tidos como ‘maiores’. Em todos os casos que relacionarei 

adiante, as sociedades ou comunidades periféricas são os principais alvos dessas 

movimentações, naturalmente demandando não apenas por medidas de contenção e remediação 

aos males propiciados a ela, mas por um movimento contrário, que desafie o avanço de tais 

forças. A partir da compreensão desse contexto histórico e geopolítico setorial, é possível 

aproximar ao propósito dessa tese, de investigar o desenvolvimento das estratégias sociais a 

partir desse lócus. O Entrevistado 13 alerta para essa questão, sinalizando que: 

 

“Quando você vai analisar a questão de mercado da Eletronuclear, você 

não pode desconsiderar toda essa questão. É diferente de quando você faz uma 

análise de mercado de uma usina Belo Monte, que constrói, não constrói. Você tem 

outros aspectos. Você não tem essa carga aqui tão forte e tão negativa”. (Entrevistado 

13). 
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Concordo parcialmente com o entrevistado, no que tange à sensibilidade do setor 

nuclear, em que questões sociais, geopolíticas e contextuais são gritantes e que, talvez por essa 

razão, seja um setor apropriado para expor que por trás do discurso institucional e acadêmico, 

há inúmeros elementos que moldam o desenvolvimento de estratégicas. Discordo no entanto, 

que em outros setores tais atores não estejam presentes. Talvez a fala do entrevistado reflita a 

subalternidade ao qual os atores do não mercado estão submetidos, demandando por uma 

virada, sobretudo no Brasil e na América Latina, como forma de desinvisibilizá-los (Faria & 

Abdalla, 2014b). Tomando, no entanto, por concordância com os apontamentos do Entrevistado 

13, em que os contextos histórico e geopolítico sejam particularmente importantes no setor 

nuclear, e mediante todo o direcionamento e esforço teórico, epistêmico e ontológico dado a 

esse trabalho, procurarei nos próximos itens, desenvolver apontamentos a respeito dos 

principais eventos históricos, que ajudaram a conceber a imagem e a reputação do setor.  

 

 

4.1 Little Boy e Fat Man: as Mensageiras do Mal 

 

 

É importante destacar que a história dos esforços na construção de saberes referentes à 

tecnologia nuclear antecede significativamente o fatídico dia 06 de agosto de 1945, quando a 

primeira bomba nuclear foi lançada contra os ‘amarelos’ em Hiroshima, Japão. Camargo 

(2006), por meio de um trabalho de 12 anos de pesquisa, traça um panorama bastante 

elucidativo a esse respeito, com um recorte temporal extenso e oportuno, indicando que as 

primeiras elucubrações, na forma de saberes distintos dos saberes científicos, tiveram início 

alguns séculos antes de Cristo. Kuramoto e Appoloni (2002) sugerem que a origem da 

tecnologia nuclear seja anterior à década de 1930, mas é cabível salientar que os resultados mais 

sistematizados e consistentes tenham começado a ocorrer a partir dessa década. Paralelamente 

a esses esforços, nessa mesma época, pensadores como Milton Friedman, Ludwig von Mises, 

além de outros, começavam a engendrar a doutrina político-econômica neoliberal, radicalmente 

aposta ao comunismo, ao socialismo e a qualquer outra forma de intervenção do Estado 
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(Harvey, 2013a), que mais tarde seria um forte motor contra social39. Curiosamente, o projeto 

neoliberal, que seria fortemente apoiado pelo presidente Ronald Reagan, embora declarasse 

mínima intervenção Estatal, assegurou a hegemonia estadunidense, por meio de relações 

veladas entre governo e industrias, como a indústria química e a de materiais bélicos 

convencionais, ambas blindadas pelo poder de dissuasão criado pela posse de ogivas nucleares 

(Nie, 2004). Também é oportuno mencionar o papel da ficção científica (e de Hollywood) nessa 

conformação, que além de influenciar significativamente a materialização do imaginário 

popular, parece prenunciar o futuro, ainda que superestimado. Segundo Camargo (2006), em 

1914, H. G. Wells lança o livro The World set Free, algo como ‘O Mundo Liberto’. Na obra, o 

autor prevê um futuro (especificamente para o ano de 1953) em que a sociedade seria 

consumida por uma guerra nuclear, motivada pela sede de poder, e que após seu término, o 

mundo viveria sob o domínio de um governo mundial. Em acordo com o atual estado das coisas, 

o governo certamente seria ocidental e, mais especificamente, estadunidense. 

Os estudos sobre o potencial energético nuclear chamavam a atenção de governantes, 

militares e acadêmicos, que enxergavam principalmente as oportunidades inerentes ao seu uso 

para fins bélicos. Apesar disso, é extremamente relevante destacar que, por meio do 

neocolonialismo legalmente e diplomaticamente assegurado pelos TNPs, a indústria de 

armamento bélico nuclear viabiliza e protege, por meio de dissuasão, a indústria de armamento 

bélico convencional (não nuclear) de nações que detém a primazia nuclear (Nie, 2004; 

Wallerstein, 2004). A articulação político-hegemõnica entre físicos de destaque da década de 

1930, com o então presidente dos Estados Unidos Franklin Roosevelt, com a promessa de 

produzir armas com poder de destruição em massa ainda não vistos, deu origem à gestação do 

Projeto Manhattan, destinado ao desenvolvimento de pesquisas com materiais físseis40 e à 

produção de armas nucleares, liderado pelos Estados Unidos e apoiado pelo Canadá e Reino 

Unido. O principal marco desse projeto, sem sombra de dúvidas, foi a produção e detonação 

das bombas Little Boy e Fat Man, que devastaram, respectivamente as cidades de Hiroshima e 

Nagasaki no Japão. Apesar de mais famosas, essas não foram as primeiras (e únicas) bombas 

atômicas detonadas. A primeira delas foi detonada no dia 16 de julho de 1945, no Novo México-

                                                           
39 No tópico 2.2, o leitor pode recuperar discussões a esse respeito. 

40 Materiais físseis ou produtos de fissão, são elementos capazes de sustentar uma reação em cadeia de fissão 

nuclear. Na chamada reação em cadeia, sucessivas reações ocorrem por meio do núcleo de um material físsil, que 

absorve um nêutron e fissiona-se, liberando dois ou três nêutrons, que são absorvidos por outros núcleos físseis, 

num processo de repetição (CNEN, 2014a). 
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EUA, para fins de testes preliminares, e ficou conhecida como Gadget (Patrício, Silva & Melo 

Filho, 2012; Xavier et al., 2007). Os próprios cientistas responsáveis pelo projeto temiam o que 

poderia resultar da reação em cadeia, proporcionada pela detonação da bomba. Havia dúvidas 

se a explosão poderia causar uma ignição atmosférica, colocando em risco o estado do Novo 

México. Existiam especulações sobre os possíveis resultados da reação que, se não freada, 

poderia colocar em risco todo o globo terrestre (Camargo, 2006). O depoimento de quem 

presenciou o evento, conforme a do físico Philip Morrison, membro do Projeto Manhattan, que 

observava o evento a 15 quilômetros do local da explosão, reproduzida em Camargo (2006, p. 

80), impressiona: 

 

“Daquela distância de dez milhas, nós vimos uma incrível luz brilhante. 

Aquele flash não foi a coisa mais impressionante, nós já sabíamos que aquela luz 

poderia cegar uma pessoa. Por isso estávamos usando óculos de soldadores. A coisa 

que mais me impressionou não foi o flash, mas o calor sufocante de um dia de sol na 

sua face, em plena manhã de um deserto frio. Foi como abrir o forno quente com o 

sol explodindo para fora – um nascer do sol instantâneo.” 

 

A partir daquele momento tudo tornou-se uma questão de decidir brevemente como todo 

aquele poder seria usado para impressionar e ditar o império global (prenunciado pela ficção). 

Os Estados Unidos sabiam que apesar de toda sua proteção em relação às informações e 

descobertas no setor nuclear, outras nações estudavam o desenvolvimento de armas nucleares, 

e que a primeira nação que as usasse, certamente seria a detentora de maior poder de dissuasão 

nuclear41, implicando diretamente em um maior potencial de neocolonização. As palavras do 

Entrevistado 14 ajudam a compreender o papel de intimidação e terror empregado pelas armas 

nucleares, por meio dos eventos em Hiroshima e Nagasaki: 

 

“Então você vê que a bomba atômica foi desenvolvida e aplicada só uma vez 

né, foi desenvolvida, é, na década de 40, foi aplicada só uma vez que foi em Hiroshima 

e Nagasaki, e depois disso, mesmo os países detentores de armas nucleares foram 

derrotados em várias guerras e só puderam usar armamentos convencionais – 

Estados Unidos no Vietnã, a Rússia no Afeganistão né, e assim por diante”. 

(Entrevistado 14).  

 

                                                           
41 Dissuasão nuclear representa um modelo de defesa inspirado na intimidação do oponente pela detenção de 

armamento nuclear e real possibilidade de uso (Luttwak, 2001). Para Wallerstein (2004), dissuasão remete à ideia 

de que nem sempre se faz necessário usar de força, mas sim da ameaça de uso, configurando-se em uma espécie 

de Estratégia Social/colonial. 
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No entanto, esse ‘único uso’ trouxe consequências gravíssimas à humanidade. A 

articulação estratégica para ampliação absoluta do poder imperialista norte americano é 

revelada nos detalhes da operação de lançamento da primeira bomba – Little Boy – em 

Hiroshima. O alvo fora cuidadosamente selecionado para que causasse o maior impacto 

psicológico possível. Três aviões partiram, mas apenas um foi responsável pelo transporte e 

lançamento da bomba – o Enola Gay (nome da mãe do piloto). Os outros dois aviões – The 

Great Artist e Necessary Evil – faziam jus aos respectivos nomes, pois foram encarregados de 

cobrirem jornalisticamente toda a ação, em um espetáculo macabro a la Hollywood. Segundo 

Camargo (2006), cerca de 100.000 vidas foram ceifadas imediatamente, ou em até cinco dias 

após o evento. Mais de 90% das edificações da cidade foram destruídas em instantes. As 

maquetes expostas no Museu da Paz em Hiroshima, apresentadas na Figura 4 dão uma 

dimensão do estrago produzido. 

 

 

Figura 4. Maquetes da Cidade de Hiroshima Antes e Depois da Bomba Atômica em 1945 

Fonte: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hiroshima_Bomb_After.JPG>. Acesso em 14 jun 2014. Foto tirada 

no museu da paz em Hiroshima em 2006. 

 

Três dias após Hiroshima ser aniquilada, foi a vez de Nagasaki ser devastada pela bomba 

Fat Man. A cidade acabou sendo selecionada por acaso, pois o primeiro alvo era a cidade de 

Kokura, no entanto, em função das más condições de visibilidade, Nagasaki acabou sendo 

sentenciada à aniquilação (Mourão, 2005). Cerca de setenta mil civis foram imediatamente 

vaporizados pela explosão equivalente a 22 mil toneladas de TNT, obtidas por apenas oito 

quilos de plutônio 239 (Mourão, 2005; Camargo, 2006). Era clara a proposta de dissuadir 

qualquer um que cruzasse o caminho da grande potência imperialista. A segunda explosão seria 
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o ponto final da segunda guerra, mas o início de um novo embate – a Guerra Fria e a corrida 

armamentista pela liderança global. 

Ao tentar compreender a história por meio dos registros, é possível visualizar caminhos 

distintos, que podem nos levar a conclusões antagônicas sobre o evento. A descrição de um dos 

trabalhadores do Projeto Manhattan sobre a bomba de Hiroshima, disponível em Tennenbaum 

(2007, pp.281-282) demonstra como a consciência dos algozes pôde ser amenizada por meio 

de um engodo, que suaviza o que o massacre de fato representou: “[...] não havia dúvida de que 

esse massacre tinha salvo a vida de ainda mais americanos e japoneses; eles teriam 

inevitavelmente sucumbido nos campos de batalha, nos quais teria a guerra terminado 

supostamente sem a bomba atômica”. Um diálogo transmoderno, que permite a rediscussão e 

a reconsideração dos fatos (Dussel, 2005; García, 2011; Bragato & Castilho, 2012; Grosfoguel, 

2012), desvela o curso do que passava a ser amplamente disseminado como verdade. A 

enumeração de motivos para não lançar as bombas, pelo General Dwight Eisenhower, 

disponível em Camargo (2006, p.82), mostra que a história poderia ser contada de forma 

distinta: “Primeiro, os japoneses estavam prontos para se render e não era necessário atingi-

los com aquela coisa terrível. Segundo, eu detestava a ideia de ver meu país ser o primeiro a 

usar tal arma. O Entrevistado 17, nas entrelinhas de sua argumentação (com grifos meus), 

parece concordar com a ideia de que não se tratava apenas de uma guerra, mas da imposição do 

terror, por meio da dissuasão, por meio de uma espécie de terrorismo de Estado: 

 

“Normalmente as pessoas fazem sempre uma aproximação né, ou tem 

sempre, buscam sempre lá na memória né, o aspecto de como surgiu a energia 

nuclear para a humanidade, que foram o lançamento de duas bombas né, com 

holocausto né, com mortes de um número bastante significativo de, de população né, 

não só de crianças, mulheres, velhos né. Quer dizer, não era nem uma questão de 

uma guerra né, na realidade foram duas cidades, que foram, de uma certa forma, 

devastadas naquela oportunidade né. E isso sempre marcou muito, eu acho, a 

sociedade, de uma forma geral”. (Entrevistado 17). 

 

Estava claro que não tratava-se apenas de uma Guerra, mas de pretensões imperialistas 

‘maiores’, que iniciariam ali, com aquele evento de terror. Afinal de contas, não se vence uma 

guerra aniquilando cidades, mas desarticulando o inimigo, pode meio da destruição de seus 

suprimentos, e pelo enfraquecimento de seus exércitos. O desejo era de impor o terror, e de 

assegurar que nenhuma outra nação cruzaria o caminho do super império que, curiosamente, 

controla o campo de GE. Não restam dúvidas que o controle hegemônico, suportado pelo poder 

de dissuasão, tenha influenciado sociedades e intelectuais ocidentais a articularem uma espécie 
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de contra-contra movimento, que auxiliou no encobrimento de outras vozes, sobretudo àquelas 

ecoadas no terceiro mundo. Apesar do esforço de contenção, a articulação das nações 

periféricas não alinhadas (terceiro mundo), associado às pressões exercidas pelo segundo 

mundo, no contexto da Guerra Fria, desencadearam nas ações de descolonização da África e da 

Ásia (Visentini, 2014). Secretamente Washington e Moscou mantinham suas respectivas lutas, 

financiando nações do terceiro mundo, como forma de obterem alinhamento por parte dos não 

alinhados, fazendo com que países deixassem de ser colônias, para se transformarem em 

neocolônias, no entanto, sob a ‘gestão’ de novos donos. 

 

 

4.2 A ‘Paz do Medo’ e os Tratados de Não Proliferação 

 

 

Com o fim da segunda guerra mundial e o velho mundo sob o domínio das duas grandes 

potências (Estados Unidos e União Soviética), não demorou para que as divergências 

ideológicas e político-econômicas se tornassem mais evidentes entre as nações. Levou apenas 

dois anos para que o mundo se visse governado pela bipolaridade da Guerra Fria. De um lado, 

o primeiro mundo, com o capitalismo, a ideia de livre mercado, e a detenção de incomparável 

poderio militar já demonstrado no Japão; do outro lado, o segundo mundo, com o socialismo 

de Estado, o comunismo, e a pretensão de fortalecimento bélico, para fazer frente à potência 

capitalista. Esmagado entre esses dois mundos hegemônicos, o terceiro mundo, que vinha sendo 

engenhosamente ‘educado’ (sic) sob a égide do capitalismo (Cooke, 2003; 2006; Srinivas, 

2008; 2012; Alcadipani & Bertero, 2012). No início de 1949 a União Soviética concluía sua 

bomba atômica, marcando o fim do monopólio nuclear norte americano (Ribera, 2012) e 

acirrando intensamente o embate velado e as tensões entre os eixos comunista e capitalista. A 

partir desse momento, o foco mundial direcionava-se às tensões e temores provenientes das 

incertezas políticas e ideológicas, por meio de uma Estratégia Social velada, que poderiam 

levar um dos lados a ‘apertar o botão’ e lançar a primeira bomba atômica (Andrade, 2006), que 

certamente seria revidada, estabelecendo um cenário apocalíptico.  

Ao mesmo tempo em que a corrida armamentista nuclear seguia de modo desenfreado, 

a grande potência tentava contê-la ao seu modo. Uma das primeiras ações nesse sentido decorre 
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da própria fundação da Organização das Nações Unidas (ONU), na cidade de São Francisco 

(US), em outubro de 1945, juntamente com seu Conselho de Segurança, responsável por 

assegurar a pax mundi. Não por acaso, os membros permanentes do Conselho de Segurança 

foram nomeados tal qual a relação dos aliados (Estados Unidos, Rússia, França e Reino Unido), 

além da China, que foi artificialmente promovida ao status de grande potência, à época, pelos 

Estados Unidos, como forma de evitar o renascimento japonês, além de contornar o avanço 

soviético (Herz e Lage, 2011; Visentini, 2014). Um assento permanente no Conselho de 

Segurança certifica ao Estado membro, capacidade de decisão e veto sobre qualquer resolução 

político-econômica da ONU. Esse direito fora amplamente usado pela diplomacia soviética nos 

idos de 1954 (Ribera, 2012). Talvez por uma maior preocupação com o mercado e com 

elementos mais visíveis aos olhos educados pela academia ocidental, sobretudo no sul, esse 

poder, que invisibiliza a dimensão militar em GE, seja visto por alguns participantes do setor 

nuclear brasileiro como desnecessário. Não custa recordar que todos os membros do Conselho 

de Segurança da ONU são detentores de ogivas nucleares, com capacidade de alcançar qualquer 

parte do globo terrestre, o que lhes confere a garantia de manutenção da indústria bélica 

convencional (Nie, 2004, Techsystems et al., 2013). 

 

“Eu acho que não, isso não é importante (sobre a possibilidade de o Brasil 

ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU). Eu não vejo essa 

coisa como muito indispensável não, eu prefiro muito mais que o Brasil consiga fazer 

suas usinas (nucleares), consiga colocar seu submarino no mar sem afundar, eu 

prefiro muito mais que você gere emprego, que você tenha escola, e que você não 

tenha criança passando fome, do que sentar no Conselho de Segurança. Isso pra mim 

não tem importância nenhuma. É mais, é, pro ego de alguns governantes, não passa 

disso! Não precisa sentar. Você precisa sentar no Conselho de Segurança para fazer 

o que? O que que você vai fazer lá?” (Entrevistado 15). 

 

Certamente atuar na concepção de regras que governam estratégias internacionais é 

relevante, sobretudo num cenário imperialista neoliberal, em que nações menos ‘desenvolvidas’ 

e ‘atrasadas’ sustentam nações hegemônicas, ampliando a geografia das assimetrias sociais 

(Harvey, 2013b). Para Jesus (2012b), a relevância de um assento permanente no Conselho de 

Segurança da ONU diz respeito à criação de melhores condições para a interação tecnológica e 

promoção do desenvolvimento. Contudo é preciso destacar que há forte (contudo velado) 

interesse hegemônico em manter ‘territórios de bárbaros’ distantes das tecnologias nucleares, 

assegurando assim, a pax mundi e o atual estado das coisas. O Brasil já teve assento no Conselho 

de Segurança da ONU, como membro eleito, por dez mandatos. No entanto, é evidente que não 

com o mesmo status de um membro permanente. Apesar de o Entrevistado 14 sugerir que o 
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Conselho de Segurança da ONU “[...] só entra (em atividade) quando aparece uma questão 

considerada um problema”. E que “nunca o programa brasileiro foi levado como um problema 

no Conselho de Segurança”, é possível ver a forte atuação política e partidária do órgão na 

narrativa desenvolvida pelo Entrevistado 17, concebida com certa dose de satisfação e astúcia, 

sobre o desenvolvimento de tecnologia de enriquecimento de urânio no Brasil e o consequente 

incômodo proporcionado aos países hegemônicos: 

 

“A Marinha, ela foi a grande responsável pela tecnologia do enriquecimento 

do urânio né. Quer dizer isso, vamos dizer assim, foi um passo enorme. Hoje no 

mundo, você tem, não mais do que cinco nações com essa tecnologia, e o Brasil é uma 

delas. Por que que a Marinha é, começou né, se envolveu com essa questão da 

tecnologia nuclear. Por causa do submarino nuclear, né. Se nós poderíamos muito 

bem, construir um submarino nuclear, só que nós não teríamos combustível para que 

esse submarino nuclear pudesse navegar. Então tínhamos de ter, de alguma forma, 

essa tecnologia. E sabidamente, essa tecnologia de enriquecimento de urânio, ela, de 

certa forma, é mantida à sete chaves pelos cinco países né, que por acaso, são os 

cinco que tem assento e direito né, na ONU né, de fazer restrições, então entrou aí o 

(risos), o espúrio, vamos dizer assim (risos)!” (Entrevistado 17). 

 

Em outras palavras, o entrevistado refere-se ao Brasil como esse ‘espúrio’, ou seja, o 

outro país emergente a entrar nesse circuito, além da China. Questionado sobre a possibilidade 

de o Brasil obter um assento permanente nesse Conselho, o Entrevistado surpreendeu-me 

positivamente, com uma resposta alinhada à pluralidade e multipolaridade que busco nessa tese: 

“Pode ser que no futuro né (o Brasil entre), seria ideal que toda as nações tivessem o mesmo 

peso né. Isso é o que eu acho que seria o ideal. E não ter exclusividade” (Entrevistado 17. 

Grifos meus). Infelizmente essa realidade equilibrada e multipolar ainda parece distante da 

humanidade. 

Paralelamente à corrida armamentista, o mundo olhava para as possibilidades 

decorrentes da geração de energia nuclear. Para se ter uma ideia, no mesmo ano da detonação 

das bombas no Japão, os Estados Unidos tentavam negociar com o Brasil a exportação de areia 

monazítica42, que contém tório e urânio. Essa negociação fora frustrada pela ação ousada e 

unilateral do Almirante Álvaro Alberto, que julgou a ação estadunidense uma afronta 

                                                           
42 Areia monazítica é um tipo de areia que possui naturalmente uma concentração de minerais pesados. Dentre os 

minerais presentes da areia monazítica, destacam-se a abundante quantidade de monazita, de tório, e de urânio. O 

termo "monazita" provém do grego monazein, que quer dizer "estar solitário", o que indica sua raridade. Em função 

da radioatividade, as areias monazíticas são conhecidas popularmente por suas propriedades terapêuticas, sendo 

abundantes em Guarapari-ES. (Disponível em: <http://www.guarapari.es.gov.br/v3/index.php/areias-

monaziticas.html>. Acesso em 20 jul 2014). 
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imperialista à soberania nacional, e que deveríamos ter pleno domínio de nossas riquezas 

naturais. Em 1957 foi criada, mediante proposta do então presidente norte americano 

Eisenhower, outra instituição internacional autônoma, com o intuito de regulamentar e 

fiscalizar o uso pacífico da energia atômica – a Agência Internacional de Energia Atômica 

(AIEA), do inglês International Atomic Energy Agency (IAEA). Dentre as principais 

atribuições da agência, destaca-se a fiscalização do cumprimento dos Tratados de Não-

Proliferação (TNP) de armas nucleares e salvaguardas43. 

Os TNPs surgiram de maneira peculiar, reforçando, ao invés de a paz mundial, o 

imperialismo hegemônico estadunidense. Segundo Pape (2005, p.33) a alegação dos EUA de 

que precisam de defesa antimísseis para proteger-se de Estados ‘inimigos’ é, sob o olhar de um 

general russo, "um argumento para os ingênuos ou estúpidos [...]”, para o autor, “[...] essa 

perspectiva de defesa dos EUA propicia o aumento de insegurança entre (outras) grandes 

potências do mundo [...]”. Os depoimentos dos Entrevistados 15, 16 e 4 ajudam a compreender 

as razões desse imperialismo disfarçado sob a forma de tratados, que objetivam de fato, a pax 

americana: 

 

“Tudo para eles (EUA) era material sensível, porque não interessava que 

outros países tivessem acesso a uma tecnologia que equilibraria forças. Então aí veio 

os tratados de não proliferação, e todo mundo tem que assinar, assina, não assina, 

aquela brigalhada né, que pra você assinar um tratado desses tem que pensar muito 

bem no que você está fazendo né. Porque ele é sempre um tratado desigual: quem 

tem, tem, e quem não tem, não vai ter mais (armas nucleares). Né! É muito desigual! 

Muito desigual!”. “Daí você precisa se proteger, dos outros que tem (armas)! Mas aí 

o que não tem, me protejo dos outros que tem como? De que forma?” (Entrevistado 

15). 

 

“Isso é desigual (sobre os TNPs)! Não cabe mais, no século XXI, com tanta 

modernidade, com tanta coisa acontecendo, com tantas injustiças, a gente vê a cada 

dia, você liga a televisão, é um fato novo, é um problema novo. Cara, são muitos 

interesses aí, não sei, o Brasil, eu acho que, né, nós somos uma nação, nós temos a, 

nós temos acho que o melhor lugar do mundo, bem... ...é uma questão que, eu não sei 

                                                           
43 “Acordos internacionais assinados entre países que utilizam material nuclear estabelecem as chamadas 

salvaguardas. São medidas destinadas à proteção e ao controle de material nuclear, existente em qualquer planta 

ou instalação do chamado ciclo do combustível nuclear. Através do envio de informações sobre produção e 

movimentação destes materiais, é possível identificar em tempo hábil eventuais desvios, o que possibilita impedir 

sua utilização para fins não autorizados. Além das normas internacionais, as salvaguardas no Brasil são 

garantidas também pela Constituição Federal, que trata do uso exclusivamente pacífico da energia nuclear”. 

(CNEN, 2014a). 
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como é que vai avançar, se, vai ter algum governo, político, que tudo na vida depende 

dos políticos né.” Continua:  

“Sabe que o Brasil optou por usar (energia nuclear) para fins pacíficos. E 

isso o Brasil, o governo não abre mão. Eu tenho uma opinião minha, em relação a 

isso, eu acho que a gente poderia ampliar muito mais (o uso de tecnologia nuclear), 

mas é uma opinião minha, que não faz parte né, eu acho que nós temos uma riqueza 

muito grande e a forma de você mostrar pra quem quer pegar essa riqueza é: olha, 

não venha não que a gente tá protegido (por armamentos nucleares). Então nós temos 

a Amazônia, nós temos a água, nós temos tudo que outra gente não tem. Então como 

é que a gente vai se defender? Então nem sempre é assim, olha não faz não porque 

eu sou seu amigo. A gente já sabe como é que funciona! (Entrevistado 16).  

 

“[...]o Brasil é signatário do tratado de não proliferação de energia nuclear, 

mas assim, até que ponto? Nós não podemos produzir (armamento) nuclear, não 

podemos produzir nada, mas os Estados Unidos continuam produzindo, né. O Irã não 

pode, mas os Estados Unidos continuam produzindo, a Inglaterra continua 

produzindo. Né, é aquela história, quem tem poder e armamento bélico, tem poder. 

Até que ponto que a gente vai ser pacífico? A gente não entra num Conselho de 

Segurança da ONU, porque a gente não tem armamento bélico. Se tivesse, a gente 

tava sentado lá. Vamos fazer patinho feio?” (Entrevistado 4). 

 

Não compartilho da ideia de pregar a paz pela guerra, ou como bem sugeria George 

Orwell, a paz que não é paz. Mas de fato há uma forte assimetria imperialista ao sugerir que 

países não detentores de armamento nuclear, sejam impedidos de tê-los, à medida que países 

detentores se comprometam a reduzi-los com o tempo. Chega a ser utópico acreditar que nações 

hegemônicas nuclearmente armadas o deixem de ser, apenas pela paz, sobretudo pelo fato de o 

poderio bélico nuclear conferir um status de proteção estatal à fabricação de armamento 

convencional, que por sua vez ajuda a construir assimetrias de ordem econômica neoliberal, 

protagonizadas por corporações privadas, no entanto invisibilizadas pela área de GE. Todo esse 

quadro de militarização neoliberal é ofuscado pelo modelo de fabricação dual, ou seja, a maior 

parte das produtoras de armamentos (nuclear e convencional), fabricam e desenvolvem 

produtos e tecnologias de uso civil e militar (Techsystems et al., 2013)44. Apesar de 

                                                           
44 Apenas para situar o leitor de que esse não é um ‘mercado’ de pequenas proporções, relaciono a seguir, baseado 

no relatório Techsystems et al. (2013), empresas que, sob o fomento e a proteção estatal, desenvolvem e produzem 

bens e tecnologias dual (para uso civil e militar), com fabricação de armamento nuclear e convencional. São elas 

(separadas por nação de origem): Aecom, Alliant Techsystems, Babcock & Wilcox, Bechtel, Boeing, CH2M Hill, 

Fluor, Gencorp, General Dynamics, Honeywell International, Huntington Ingalls, Jacobs Engineering, Lockheed 

Martin, Northrop Grumman, Rockwell Collins, SAIC, URS (United States); Babcock International, BAE Systems, 

Rolls-Royce, Serco (United Kingdom); Bharat Electronics, Larsen & Toubro (India); EADS (Netherlands); Safran, 

Thales (France); ThyssenKrupp (Germany). Chama a atenção o caso da Alemanha, que embora tenha declarado, 

no pós-Fukushima, que desligará todas suas centrais nucleares até 2022, continua produzindo não apenas usinas e 

tecnologia para elas, mas também armamento nuclear, além de convencional. Também é importante ressaltar que, 

segundo o aludido relatório, em países como China, Índia, Israel, Coreia do Norte, Paquistão e Rússia, o 
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documentários como “Pandora´s Promisse” de Stone (2013), sugerirem que as potências 

nucleares estão empregando suas ogivas na geração de energia elétrica, países como Estados 

Unidos não abrem mão de suas armas, sob a alegação de necessitarem de proteção, tal qual 

sugerido pelo Entrevistado 15, reforçando a lógica de que somente os “civilizados” devem 

possuir armamentos de destruição em massa, como forma de se protegerem dos “bárbaros”, 

que de forma alguma devem possuí-los. De acordo com o documento Panorama da Energia 

Nuclear no Mundo (Eletrobrás Eletronuclear, 2013b), o inventário de ogivas nucleares no 

mundo permanece muito alto desde o fim da Guerra Fria. O quadro 8 sugere uma estimativa 

desse quantitativo (em número de ogivas), já que diversos países, por questões estratégicas, 

mantêm seus respectivos inventários sob sigilo.  

 

Quadro 8: Inventário de Armas Nucleares no Mundo – Início de 2013 

País 
Operacional 

Estratégica 

Operacional 

Não Estratégica 

Reserva/não 

Implantada 

Estoque 

Militar 
Inventário Total 

Rússia 1.800 0 2.700 4.500 8.500 

Estados Unidos 1.950 200 2.500 4.650 7.700 

França 290 n.a. ? 300 300 

China 0 ? 180 250 250 

Reino Unido  160 n.a. 65 225 225 

Israel 0 n.a. 80 80 80 

Paquistão 0 n.a. 100-120 100-120 100-120 

Índia 0 n.a. 90-110 90-110 90-110 

Coréia do Norte 0 n.a. <10 <10 <10 

Total ~4.200 ~200 ~5.700 ~10.200 ~17.300 

 
(n.a.): não aplicável 

(?): Sem dados disponíveis 

Fonte: Adaptado de (Eletrobrás Eletronuclear, 2013b, p.125). 

 

Além disso, alguns países não declaram a posse de armas nucleares, o que torna ainda 

mais difícil estabelecer acordos e tratados realmente justos e simétricos. A figura 5 apresenta 

uma relação de países que detêm tecnologia nuclear. Do lado esquerdo, países detentores de 

reatores para produção de energia (fins pacíficos); à direita, países detentores de ogivas 

nucleares; e na interseção, países que detém ambas as tecnologias (ogivas e reatores). 

 

                                                           
financiamento da produção bélica nuclear é desenvolvido diretamente pelos respectivos governos, fazendo com 

que as informações tornem-se virtualmente invisíveis. 
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Figura 5. Distribuição Mundial de Reatores e Ogivas Nucleares 

Fonte: <http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/05/201252416836407993.html> Acesso em: 17 jun 

2014. 

 

 

É cabível destacar que embora o Brasil não seja signatário de todos os TNPs, sua posição 

política e legal, enquanto nação emergente, é de uso da tecnologia nuclear para fins pacíficos. 

O apontamento do Entrevistado 20 é incisivo ao defender que o uso de tecnologia nuclear no 

Brasil seja exclusivamente para fins pacíficos:  

 

“Não é um tema militar se você for ver. Não é um tema militar. Porque 

primeiro, no Brasil, quer dizer, no Brasil a Constituição, o Brasil e a Nova Zelândia 

são os únicos países que na constituição é proibido o uso não pacífico de energia 

nuclear, então pensar em urânio para outras coisas, não faz sentido aqui no Brasil”. 

(Entrevistado 20). 

 

Reatores e Ogivas 

Reatores nucleares  Ogivas nucleares 
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A Constituição Federal de 1988 de fato assegura dois elementos importantes ao setor 

nuclear brasileiro: o monopólio estatal e o uso exclusivo para fins pacíficos. No primeiro caso, 

há que se ter uma proteção contra o avanço do neoliberalismo, já que um processo de 

privatização no setor poderia ser danoso, à medida que a variável lucratividade fosse posta à 

frente do elemento segurança social. No segundo caso, a legislação brasileira impede que 

interesses bélicos, historicamente presentes no Programa Nuclear Brasileiro, sejam postos à 

tona. Apesar disso, mantendo a lógica colonial, é válido destacar a privatização da indústria da 

guerra nos EUA (Techsystems et al., 2013). O Programa Nuclear Brasileiro é, infelizmente, 

movido por políticas de governo, ao invés de políticas de Estado. Isso propicia uma série de 

descontinuidades extremamente prejudiciais ao desenvolvimento do país. Essa mesma 

instabilidade no que diz respeito à política nuclear é que mobiliza preocupações, ainda que 

estejamos assegurados pela Constituição Federal de 1988: 

 

“O pior problema da indústria nuclear é o aspecto político. Esse é perigoso! 

É aí que a sociedade tem que se afinar. São as decisões políticas. Aí independe dos 

profissionais, porque os profissionais, eles são um pouco centrados num choque de 

realidade do seu campo de conhecimento e eles permitem. Mas as decisões políticas 

podem contrariar os profissionais. Esse é o risco. Esse é o grande risco do programa 

nuclear! É sair uma ordem federal aí, que a gente precisa produzir “merda” (numa 

alusão às possibilidades bélicas), e outros vão dizer sim, outros não, vão ter 

resistência, mas no campo do quem manda e quem pode... ...então o risco do 

programa nuclear são as decisões políticas. Essas são preocupantes. Essas a gente 

tem que tá atento 24 horas, e disso aí não há muito domínio. Isso aí são disputas 

pesadíssimas que a sociedade vai ter que ter”. (Entrevistado 4). 

 

Embora o setor nuclear brasileiro, não esteja diretamente relacionado às questões bélicas 

até aqui postas, há uma forte relação entre essas duas vertentes na percepção social. Como dito, 

compreender o desenvolvimento de estratégias, sobretudo direcionadas à sociedade, de uma 

empresa que atua em setor sensível como esse, demanda a compreensão desse complexo 

contexto, para ampliar o entendimento do que faz e por que faz, em termos estratégicos. Nesse 

sentido, é válido ressaltar a concepção de ‘Estratégias Sociais’ mobilizadas pelo setor como 

um todo, com o intuito de moldar sua imagem no ambiente de atuação e, por conseguinte, 

moldar esse ambiente aos seus objetivos institucionais (Barley, 2010; Fleming & Spicer, 2014). 

Avançando sobre essa contextualização, creio que seja extremamente relevante apresentar uma 

outra face da resistência social a respeito da energia nuclear: os acidentes nucleares. Esses 

eventos relacionam-se mais diretamente à inserção de uma usina nuclear na sociedade, 

conforme sugere o Entrevistado 16. Apesar disso, tanto os acidentes nucleares quanto o 
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lançamento das bombas atômicas no Japão, parecem ocupar um mesmo espaço na mente de 

parte da sociedade. 

 

“[...] algumas ONGs, você falou aí, que elas não pontuam com exatidão essa 

questão, quando ela compara uma usina nuclear a um, a um problema de guerra né, 

foi jogada lá a bomba atômica, em Hiroshima e Nagasaki, é incompatível né. É 

evidente que para eles é importante associar que uma bomba atômica é igual a uma 

geração de energia. Então, quer dizer, a gente tá aqui pra dizer que isso é errado. 

Você tem que comparar com outros fenômenos... ...Chernobyl, com Fukushima, né, e 

aí a gente aponta o que que aconteceu lá, e o que que dificilmente aconteceria aqui 

(no Brasil). Então, quando ela (a discussão) se dá nesse patamar, ótimo”. 

(Entrevistado 16). 

 

 

4.3 Os Acidentes Nucleares e Radioativos 

 

 

A memória dos acidentes nucleares documentados, especialmente o acidente de Three 

Mile Island, o acidente de Chernobyl, e o mais recente em Fukushima Daiichi, caracteriza-se 

como uma forte barreira ao setor nuclear. No Brasil, apesar de não ser classificado como um 

acidente nuclear, mas sim de contaminação radioativa, o acidente com o Césio-137 em Goiânia 

também marcou a memória social. Embora as bombas atômicas não mantenham relação direta 

com a produção de energia elétrica por reatores nucleares, é comum que níveis de 

contaminação, emissões de radiação na água, solo e atmosfera, além de outros indicadores, 

sejam comparados com o evento das bombas, motivo pelo qual a sociedade costuma acreditar 

que todos esses elementos sejam uma só coisa. Isso ajuda a compreender porque os termos 

‘explosão’, ‘vazamento’, ‘contaminação’, ‘câncer’, ‘tragédia’, ‘catástrofe’, ‘morte’, além de 

outros, relacionam-se fortemente à ideia da dimensão nuclear. O fato de a radiação ser algo 

aparentemente distante e desconhecido da sociedade, já que a mesma não é percebida 

diretamente pelos sentidos, mas por meio de seus efeitos à saúde, o temor frente à possibilidade 

de acidentes nucleares é acentuado. A descrição do Entrevistado 13 reforça essa ideia: 

  

“[...] a energia nuclear é uma coisa, e os danos, os riscos que você não vê, 

não sente, quer dizer, não tem cheiro, não tem cor, é invisível, você lida com uma 

coisa que você não percebe, você percebe os efeitos, mas você não consegue ver 

aquilo agindo. É diferente de gasolina. Tem ali, tem um cheiro, tem uma cor, se tiver 



131 

 

vazando você sente o cheiro, se for pegar fogo, você tá vendo e mesmo em Chernobyl, 

em qualquer outra (usina nuclear), você não via, você olhava, não via, vê a nuvem, 

que chama de nuvem, você não vê, mas tem todo um efeito. [...] vamos fazer uma, uma 

viagem aqui, se não fosse energia nuclear ali, se fosse algum outro tipo de geração 

de energia, mesmo que mais destrutiva, em termos ambientais, talvez você tivesse 

tanto debate, tanta polêmica ali?”. (Entrevistado 13). 

 

O Entrevistado 19 reforça essa questão, sugerindo que o setor nuclear seja extremamente 

sensível e diferente de todos os demais setores econômicos, sobretudo no que diz respeito à 

questão de acidentes. 

 

“[...] os estímulos, botam na mídia sempre as imagens do acidente né, 

Chernobyl, esse último acidente do Japão, e eles ficam trabalhando em cima disso, 

mas infelizmente é o ônus que a gente tem que pagar né. Por que? A área nuclear é 

muito diferente de qualquer outra área né. Você pega a aviação civil né, doméstica 

né, aí cai uma aeronave, lá no meio do Atlântico, morrem 500, 600 pessoas, e no 

outro dia, todo mundo já esqueceu! Aí num simples vazamento ali, que tá dentro dos 

padrões aceitáveis né, isso aí a Eletronuclear tem que, tem que ir a público né, falar 

que aquele volume de resido que vazou da contenção, não afetou o meio ambiente, 

tem que se defender perante né, a prefeitura, Ministério Público, e assim vai né. 

Então, é isso que eu queria demonstrar, são coisas diferentes. (Entrevistado 19). 

 

Embora os principais acidentes nucleares relatados, sobretudo pela mídia, sejam Three 

Mile Island, Chernobyl e Fukushima, o setor apresenta histórico de acidentes anteriores, 

inclusive com um episódio considerado ‘acidente importante’ (nível 6) na escala internacional 

de eventos nucleares (INES - International Nuclear Event Scale) da AIEA. No ano de 1957, no 

auge das tensões da Guerra Fria, em Kishtim, local onde nascera o programa nuclear soviético, 

uma explosão por falha no sistema de resfriamento de uma usina nuclear foi responsável pela 

contaminação de aproximadamente 270 mil pessoas45 (Andrade, 2006). Segundo a autora, 

apesar de o governo americano ter conhecimento do fato, preferiu ser omisso para evitar 

manifestações contra as indústrias nucleares. Vinte anos depois, o acidente fora revelado aos 

americanos e, só 35 anos após o acidente, o governo russo o reconheceu. Muito antes de David 

Baron acreditar que havia ‘descoberto’ o não mercado (Baron, 1995a; 1995b), bem antes de 

autores euro-norte-americanos sugerirem que o mesmo caracteriza-se por uma anomalia de 

terceiro mundo (Barney, 2005; Burton, 2005), ou ainda, que o ‘lado negro’ do não mercado 

(subalternizado) devesse ser creditado aos países bárbaros, atrasados e menos desenvolvidos 

                                                           
45 Esses números são imprecisos, bem como o número de vítimas fatais, em função dos registros médicos 

imprecisos (Andrade, 2006) e da própria influência política nesses relatórios. 



132 

 

(Doh, Lawton & Rajwani, 2012), o pior lado dessa ideia era desenvolvido por meio de 

estratégias políticas neoliberalistas no período da Guerra Fria, sobretudo pelo primeiro mundo. 

Essas estratégias, por vezes eram ocultadas, enquanto o terceiro mundo era sistematicamente 

‘educado’ (sic) e colonizado pela geopolítica do (des)conhecimento, sob a égide de um 

capitalismo ingênuo. Para se ter uma dimensão da gravidade do acidente em Kishtim, a figura 

6 reproduz a Escala Internacional de Eventos Nucleares, com exemplos devidamente 

classificados. Cabe ressaltar que a figura não esgota os exemplos históricos de acidentes 

nucelares registrados, cabendo ainda destacar a existência de diversos acidentes, sobretudo de 

pequena escala, que não são sistematicamente registrados. 

 

7 
Acidente 

grave 

Liberação grave de materiais radioativos com 

amplos efeitos para a saúde e para o meio ambiente, 

que exige a aplicação e a ampliação das 

contramedidas previstas. 

Central nuclear de Chernobyl – 

Ucrânia (ex-URSS) (1986). 

Central Nuclear de Fukushima – 

Japão (2011). 

6 
Acidente 

importante 

Liberação significativa de materiais radioativos, que 

provavelmente requer a aplicação das contramedidas 

previstas. 

Usina de reprocessamento de 

Kishtim – Rússia (1957). 

5 

Acidente com 

risco fora da 

localização 

Várias mortes provocadas pela radiação. Liberação 

de grandes quantidades de materiais radioativos 

dentro de uma instalação, com alta probabilidade de 

exposição do público. 

Central Nuclear de Three Mile Island 

– EUA (1979). 

Reator de pesquisa de Windscale – 

Reino Unido (1957). 

Acidente radiológico de Goiânia – 

Brasil (1987). 

4 

Acidente sem 

risco fora da 

localização 

Acidente com consequências locais. Pelo menos 

uma morte por radiação. Liberação de quantidades 

consideráveis de materiais radioativos dentro de uma 

instalação. 

Usina de reprocessamento de 

Windscale – Reino Unido (1973); 

Centro Atômico Constituyentes – 

Argentina (1983). 

3 
Incidente 

importante 

Contaminação grave. Exposição correspondente a 10 

vezes ao limite anual para trabalhadores. Efeitos não 

letais (queimaduras). 

Central nuclear de Vandellós – 

Espanha (1989). 

2 Incidente 

Exposição de cidadãos a níveis de contaminação 

superiores a 10mSv, ou de um trabalhador acima da 

dose limite anual regulamentada 

Central Nuclear de Atucha – 

Argentina (2005). 

1 Anomalia Sem impacto para a população ou meio ambiente 
Usina nuclear de Mihama-3 – Japão 

(2004). 

0 Desvio (sem significado para a segurança) 

 

Figura 6. Escala Internacional de Eventos Nucleares 

Fonte: Adaptado de Andrade (2006) e de IAEA (2014). 

 

 

Antes de propriamente desenvolver um relato dos principais acidentes nucleares da 

história, é cabível apresentar informações que venham elucidar a questão da contaminação, 
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indiretamente demonstrada na figura 6. No setor nuclear é comum usar o termo dose para se 

quantificar o nível de contaminação. Para isso, a medida internacionalmente adotada é o Sievert 

e suas variantes, sendo a mais usada o miliSievert (mSv)46. O quadro 9 enumera, de forma 

decrescente os níveis de contaminação, e suas respectivas fontes e possíveis efeitos nos seres 

humanos. 

 

Quadro 9: Níveis de Radiação, Fontes e Efeitos 

Doses em mSv* Fontes de Radiação e Efeitos Causados 

20.000 Perda de consciência em minutos e morte em horas 

10.000 Morte em até duas semanas 

6.000 Morte em até 30 dias 

4.000 Morte em até dois meses 

900 a 1.000 Diarreia aguda e hemorragia entre duas e três semanas 

700 Vômito em poucas horas e perda de cabelo entre duas e três semanas.  

500 
Causa envenenamento por radiação em pouco tempo. Pode provocar náuseas e fadiga 

em poucas horas de exposição. 

400 
Nível máximo medido em uma das chaminés de Fukushima. A exposição a esse nível 

pode provocar mudanças na corrente sanguínea. 

250 Trabalhadores na central Fukushima 

50 Profissionais expostos 

13 a 60 
Fumar 1,5 maços de cigarro/dia (entre 50 e 100 mSv, o corpo já pode sofrer alterações, 

mas não é possível afirmar que o evento provoque câncer) 

1,5 a 30 Tomografia completa 

10 Praia de Guarapari (ES – Brasil) 

9 Voo entre Nova Iorque e Tóquio 

0,800 a 5 Tomografia no cérebro 

0,400 Mamografia 

0,280  Radiação terrestre 

0,240 Radiação cósmica 

0,100 Radiografia do tórax 

0,080 Viver em um raio de 16km do acidente de Three Mile Island 

0,005 Radiografia dental 

0,0001 a 0,010 Viver próximo a uma central nuclear 

 

Nota. mSv* - miliSievert. 

Fonte: Adaptado de EPA (2014), CNEN (2014b) e Pires (2011). 

 

 

                                                           
46 O Sievert (Sv) é a unidade do Sistema Internacional de Unidades usada para avaliar o impacto da radiação 

ionizante sobre os seres humanos, levando-se em conta os efeitos biológicos produzidos pela radiação absorvida 

nos tecidos vivos. 
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É possível, com base no quadro 9, desmistificar parte do temor social relativo à 

contaminação. É comum que se associe ‘contaminação’ a uma sentença de morte. No entanto 

é possível notar que rotineiramente somos expostos a radiação em atividades corriqueiras. O 

Entrevistado 1b elucida a questão, de modo que possamos avançar na construção do 

conhecimento mais próximo da realidade e, com isso, compreender com maior profundidade 

aspectos que governam a inserção da Eletronuclear na sociedade. 

 

“Mas olha só, contaminação, vou perguntar pra você: você acha que 

acontece contaminação na usina? Acontece! É normal acontecer! Acontecem umas 

vinte contaminações por ano![...]  [...]Quando você vai trabalhar numa usina 

petrolífera, numa usina, numa refinaria, tu vai se sujar de óleo, de graxa? Vai! Usina 

também! Só que quando você entra, é restrito o espaço, e você, quando sai de lá, é 

identificado, você está com contaminação. Sabe como é que a contaminação é 

eliminada? Água e sabão! Noventa e nove por cento das vezes, água e sabão! 

Algumas vezes é o teu sapato, que tá com contaminação, tu vai perder uma fatia do 

sapato (risos), ou o cabelo, vai cortar um pedacinho do cabelo (risos), não acontece, 

quase, nunca ouvi falar disso, mas pode acontecer. Contaminação é uma coisa que é 

normal acontecer. E é normal descontaminar. Só que você chega pra falar assim: ó, 

tá tendo contaminação na usina [...] [...]Pois é, fora do contexto, é um problema!” 

(Entrevistado 1b). 

 

Certamente o leitor externo à área jamais teria noção de que ‘contaminação’ é 

reversível, e que não representa necessariamente uma sentença de morte. No entanto, é algo 

que precisa ser tratado com absoluta seriedade e cautela, pois pode também ser letal. Baseado 

especialmente na significância e representatividade social dos grandes e mais conhecidos 

acidentes nucleares, procurarei nos próximos tópicos descrevê-los, tentando elucida-los à 

medida do possível, já que além da complexidade inerente aos próprios eventos em si, há uma 

forte questão ideológica permeando informações a esse respeito. Para se ter uma breve noção 

do quão controversas são as informações, basta uma rápida busca em mecanismos de 

indexação/busca eletrônica como o Google, com os termos “mortes”+“acidente nuclear” para 

se surpreender com as divergências e com a falta de precisão dos dados, sobretudo oriundos de 

blogs, mas também oriundos da grande mídia. Parte dessa discrepância pode ser exemplificada 

pela própria contagem de vítimas em acidentes, que pode levar em conta mortes posteriores ao 

acidente, em função de seus efeitos. Contudo é nítido que os números são fortemente 

modificados em função de interesses políticos e ideológicos. 
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4.3.1 1979 - Three Mile Island 

 

 

Embora não tenha sido o primeiro acidente da indústria nuclear, o evento em Three Mile 

Island, nos Estados Unidos, fora o primeiro a chegar ao conhecimento público imediatamente, 

por meio da grande mídia. O acidente ocorreu no dia 28 de março de 1979, momento em que a 

Guerra Fria presenciava uma coexistência político-econômico e ideológica pacífica (Ribera, 

2012), ou ao menos, algo próximo disso, já que a convivência pacífica é algo pouco provável 

em nações imperialistas. É cabível situar o cenário brasileiro, destacando que o “[...] projeto 

de Angra I foi anterior ao acidente de Three Mile Island” (Entrevistado 14). 

Segundo Guimarães (2010), o acidente ocorrera por uma incapacidade de identificação, 

diagnóstico e resposta ao desligamento inesperado do reator nuclear, que ocasionou o 

derretimento de combustível nuclear e consequente emissão radioativa no meio ambiente num 

raio de 16 quilômetros, contudo sem maiores riscos. A falha humana, identificada por comissão 

instaurada pelo presidente dos EUA à época, Jimmy Carter, poderia ter resultado em inúmeras 

mortes, no entanto, felizmente não ocorreram sequer feridos, apenas seis funcionários 

contaminados. Houve evacuação parcial do entorno, no entanto, a CNEN destaca que a mesma 

tenha sido desnecessária, já que os níveis de contaminação identificados foram considerados 

baixos (CNEN, 2014c). 

Talvez o maior impacto desse acidente tenha sido na opinião pública, que declinou 

significativamente, bloqueando e causando péssima impressão do setor nuclear civil nas 

décadas de 1980 e 1990 (Guimarães, 2010). Os danos à imagem do segmento foram 

intensamente agravados pelo lançamento do filme estadunidense de ficção “Síndrome da 

China”, duas semanas antes do evento em Three Mile Island. Na obra, um acidente nuclear na 

Califórnia faz com que o núcleo de um reator ameace atravessar a crosta terrestre e atingir a 

China, no lado oposto do globo. Não apenas no acidente de Three Mile Island, mas tomando 

também por exemplo os impactos à imagem do setor nuclear trazidos por Chernobyl e por 

Fukushima, é cabível recuperar a narrativa do Entrevistado 19, que aponta para questões 

estratégicas praticamente inexistentes na literatura, que privilegia tipicamente questões 
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econômicas e concorrenciais, ao passo que essa teorização generalista e universalista não 

contempla aspectos de setores sensíveis como o nuclear: 

 

“E um outro fato que eu acho interessante é o seguinte, nessa análise, por 

exemplo, um acidente nuclear, hoje quando acontece, todo mundo paga. Todo mundo 

que eu falo não é só usina, Angra I, Angra II e Angra III, mas as usinas dos Estados 

Unidos, da Alemanha, todo mundo começa a ser obrigado a investir, como aconteceu 

nesse último (acidente), mais em segurança. Diferente de uma área de petróleo, uma 

plataforma né, afundou, pegou fogo, perderam a plataforma né, o meio ambiente foi 

degradado, ele foi lá, vão coletar aquele resíduo né, vão tentar restaurar aquela 

região né, e aí acabou! As concorrentes, elas ficam rindo né. Opa, se aquela 

plataforma do meu concorrente afundou, o mercado hoje vai continuar demandando 

consumo. E eu vou poder vender mais. Na área nuclear é diferente, porque, aconteceu 

esse exemplo no Japão, tá todo mundo sendo penalizado. Não existe concorrência, 

entendeu. Na área nuclear, se um falhar, todo mundo paga! Um acidente na área do 

petróleo, se um falhar, dificilmente outros vão ser penalizados, ou vão sofrer, vão ter 

que investir mais. Na aviação e outros mais”. (Entrevistado 19). 

 

Nos tópicos seguintes seguirei dissertando sobre os acidentes do setor em ordem 

cronológica, procurando destacar as principais decorrências de cada um deles. 

 

 

4.3.2 1986 - Chernobyl 

 

 

Sem dúvida alguma, Chernobyl foi o acidente mais sério da indústria nuclear mundial. 

Mais sério e problemático inclusive que o mais recente acidente em Fukushima Daiichi, embora 

ambos tenham recebido a mesma classificação na Escala Internacional de Eventos Nucleares 

(INES). O Entrevistado 14 explica que a classificação de ambos os acidentes num mesmo status 

é equivocada e, no intuito de justificar sua proposição, indica que, de fato Chernobyl expos a 

população a um risco muito maior, inclusive com vítimas fatais.  

 

“O próprio INES né. A minha discussão com a agência, é que eu não tenho 

tempo, mas eu já avisei, eu discordo da forma, eu tive numa reunião. A forma como 

INES é usada é absolutamente errada. Você teve nível sete para Fukushima, e nível 

sete para Chernobyl, né. Dois acidentes com consequências para a população, é, 

muito diferentes, né. Você teve a quantidade de pessoas contaminadas, a quantidade 

de material liberado, são diferentes. Então, você não poderia ter um número simples, 

para uma grandeza que para ser avaliada, ela é usada de forma vetorial. Você usa 

três fatores principais, que é a liberação de radionuclídeos, danos às pessoas, e 
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ameaça ao sistema de segurança. A minha proposta era que isso fosse explicitado. 

Mantivesse o índice que fosse o maior, mas que você pudesse explicitar os índices que 

são os componentes, porque você caracterizaria melhor, então ainda que os dois 

níveis dos dois acidentes tivessem índice sete, Fukushima teria, vamos dizer, um dois, 

para o caso que é a dose da população que é relativamente pequena; um sete de 

liberação de radionuclídeos e um sete para ameaça ao sistema de segurança, e 

Chernobyl teria sete, sete e sete. Você teria uma distinção mostrando que as 

consequências foram diferentes”. (Entrevistado 14). 

 

De acordo com Guimarães (2010), o acidente nuclear de Chernobyl foi fruto de um 

somatório de causas, dentre as quais destaca o próprio projeto da usina, mal elaborado; os 

graves erros cometidos pelos operadores e, sobretudo, um contexto político e administrativo 

em que práticas de treinamento em segurança eram mínimas. Segundo o autor, todos esses 

fatores eram decorrência do isolamento proporcionado pela Guerra Fria. De acordo com a 

CNEN (2014c), o acidente ocorreu no momento em que o reator operava com baixa potência 

(quase parado) para manutenção periódica anual, situação em que havia necessidade de 

desligamento do sistema de segurança. A partir daí, uma série de equívocos ocasionaram a 

explosão, seguida de um grande incêndio, responsável por lançar para fora da usina, grande 

parte do material radiativo. Pessoas, água, plantas, animais e todo o meio ambiente do entorno 

sofreram contaminação. O Entrevistado 1b destaca que a preocupação com segurança nuclear 

extrapola sensivelmente os limites nacionais ao se referir à parceria Brasil-Argentina como 

forma de dupla fiscalização para a segurança. O entrevistado faz menção às dimensões da 

contaminação do acidente de Chernobyl, como forma de justificar a relação Sul-Sul: “[...] por 

isso que a gente tá querendo ter né, essa cooperação, até pra ir lá ver como é que é, os caras 

estão aqui do lado! Tá lembrado Chernobyl? Chernobyl, a Suécia sentiu os efeitos, os caras 

estão aqui do lado também!”. A fala também sugere que o conceito de sociedade a ser adotado, 

quando da instalação de uma usina nuclear, deva ser mais amplo que o simples entorno imediato 

das instalações da usina. 

Qualquer proposta de quantificar vítimas ou alcance desse gravíssimo acidente será uma 

tentativa frustrada (e até mesmo leviana), já que os números são extremamente controversos. 

Em certa conversa pós entrevista com um profissional destacado da indústria nuclear, o mesmo 

fez um comentário importante, inclusive para o campo científico social. Segundo ele, a 

abundância de informações e de acesso a essas informações que se dispõe atualmente, associado 

à possibilidade de que qualquer pessoa pode ser produtora de conteúdo publicável, faz com que 

seja possível construir argumentos antagônicos sustentáveis. Nesse sentido, enquanto cientistas, 

profissionais e defensores da energia nuclear (e.g. Guimarães, 2011) apontam que o número de 
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mortes em Chernobyl limitou-se a algumas (poucas) dezenas de pessoas, em sua maioria, que 

atuaram na contenção do incêndio; ativistas, bloggeiros e a mídia de um modo geral (incluindo 

a mídia sensacionalista e a grande mídia, que também se vale desse artifício constantemente) 

sugerem a existência de dezenas de milhares de mortes associadas ao acidente, além de 

aproximadamente dois bilhões de humanos contaminados pela radiação (ver, por exemplo, 

Greenpeace, 2006). A partir desse imbróglio, é possível questionar: e os números oficiais? Se 

estivéssemos em um debate, e não em um texto de tese, poderia contra argumentar 

questionando: o que são números oficiais? Meu apontamento não sugere que números 

provenientes de agências internacionais (e.g. ONU, IAEA) sejam equivocados ou mesmo 

mentirosos, mas que tais números sejam também passíveis de ‘contaminação’ com questões 

político-ideológicas. A exemplo disso, o relatório do acidente radiológico de Goiânia traz, em 

uma tabela (IAEA, 1988, p.118) informações sobre o número de mortos em acidentes nucleares 

e radiológicos. A tabela, fruto de uma compilação de dados oficiais, informa que 29 foi o 

número de mortos no acidente nuclear de Chernobyl, em consonância com a informação 

publicada por Guimarães (2011). O Entrevistado 20 ajuda a reforçar a existência de forte 

imbróglio ideológico no setor, ao demonstrar que, frente a todas as discrepâncias 

informacionais, há forte oportunismo no uso do tema: 

 

“[...] mas isso tem um ônus político né. Tem um ônus político, porque é um 

tema polêmico né. Muitas vezes eu gosto de dizer que discutir energia nuclear é uma 

muleta para muitos políticos. Quando ele não tem nada o que falar, ele levanta essa 

discussão porque nunca perde nada. O cara que levanta isso sendo contra, o cara 

que é contra não perde nada. Ele pode não conseguir acabar com a coisa, mas ele 

não perde, e se mantém na mídia, se faz a coisa. É uma excelente muleta política, o 

tema. O tema nuclear é uma muleta política. De vez enquanto alguém resolve usar 

ela aqui no Brasil né”. E prossegue “[...] é difícil né, pra um governo, porque o tema 

move muitas paixões, é o que eu digo, o cara que ataca, não perde nada, o cara que 

defende pode perder (risos!). É um tema difícil! (Entrevistado 20). 

 

 

4.3.3 1987 – Goiânia e o Acidente Radiológico  

 

 

“Mas era bunito memo a luz, iluminava um cômodo, aquela luz azulinha [...] [...]era 

bunito dimais [...] [...] não teve quem não foi lá que não pôs a mão[...]. [...]Todo mundo pôs a 

mão!” (Westman & Barreto, 2007). O deslumbre de uma das testemunhas do maior acidente 
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radiológico mundial era o prenúncio da desgraça. Pouco mais de um ano após o maior acidente 

nuclear mundial, em Chernobyl, o Brasil era palco de uma tragédia radiológica em Goiânia. 

Catadores de materiais recicláveis, na tentativa de assegurar sua sobrevivência, encontraram o 

que seriam sucatas de um antigo equipamento radiográfico. Ao abrirem uma cápsula para 

aproveitamento de chumbo, expuseram o material radioativo césio 137, na forma de um 

reluzente pó azul, tal qual narrado por uma das testemunhas no início desse tópico. Não 

demorou para que diversas pessoas se contaminassem com o curioso material, ao ser passado 

para terceiros. As pessoas que tiveram contato com o césio 137 começaram a apresentar 

sintomas de contaminação como vômito e queda de cabelo, que demoraram para serem 

identificados e associados à contaminação radiológica.  

Os trabalhadores oprimidos chegaram a ser taxados de ladrões, em função da suposta 

subtração do aparelho radiográfico abandonado, de uma área particular (ver Westman & 

Barreto, 2007). Segundo o relatório da IAEA (1988, p.118), quatro mortes foram diretamente 

atribuídas ao evento em Goiânia. O momento político que ocorrera o evento foi nada propício 

ao setor. Chernobyl ainda estava muito marcado na memória das pessoas. O Brasil vivia um 

período de transição, entrando em um momento pós regime ditatorial que, no entanto, ainda 

trazia consigo um ranço de pouca transparência. Um evento esportivo que ocorria no local 

ajudou autoridades locais a ocultarem informações que, ao virem à tona, trouxeram mais revolta 

e resistência ao setor, associado como um todo ao evento que, no entanto, não mantinha 

nenhuma relação com usinas nucleares. A usina de Angra I operava há apenas dois anos sob 

um modelo de colonialidade tecnológica chamado turn key (algo como chave na mão). O 

contrato com a estadunidense Westinghouse previa que a usina fosse instalada, sob suporte 

estadunidense, no entanto, nenhuma informação a respeito seria passada à neocolônia brasileira. 

Era uma clara imposição hegemônica por meio da colonialidade do conhecimento (Dussel, 

2005; Mignolo, 2010; Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 2012; Cruz, 

2012) sob o temor da tecnologia bélica ser dominada pelos “bárbaros” e “atrasados”. O 

Programa Nuclear Brasileiro ainda era obscuro, com atuação paralela militar. No ano de 87 o 

Brasil já tinha domínio tecnológico sobre o ciclo do urânio, que motivou à criação da 

Eletronuclear. Apesar da resistência social e temor ao tema, a empresa era criada e estabelecida 

em Angra dos Reis, motivando movimentos de resistência e à construção de inúmeros 

argumentos contrários à permanência das usina na cidade, tal qual aponta o entrevistado 12: “O 

sentimento, era um sentimento realmente de bomba, um sentimento de uma coisa empurrada 
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né, então essa é a primeira geração né”. As palavras dos Entrevistados 11 e 4 ajudam a reforçar 

a questão: 

 

“Partimos pra nuclear, lógico, houve um acordo com a Alemanha, foi na 

época dos generais, da ditadura, isso foi empurrado goela a baixo pela população de 

Angra dos Reis e, na época, eu não sei se é verdade, que foi construída em Itaorna e 

em Tupi Guarani ‘ita’ é pedra e ‘orna’ é podre”. (Entrevistado 11). 

 

“É lógico que teve mudanças, mas assim, a origem de, vários departamentos 

técnicos e científicos, que há uma dívida sobre as informações que paira sobre as 

indústrias nucleares brasileiras. Primeiro pelo período e por tudo o que a gente tá 

passando. Né, existe uma entidade de classe aí, que a gente conhece muito, que a 

gente discute muito com eles, que é a Sociedade Brasileira de Física. Né, eles têm 

uma dívida com a sociedade brasileira sobre esse programa (o Programa Nuclear 

Brasileiro)”. (Entrevistado 4). 

 

 

4.3.4 2011 – Fukushima Daiichi 

 

 

Mais de vinte anos separam o acidente de Fukushima do último evento de grandes 

proporções relacionado ao setor nuclear. O setor nuclear parecia já estar (e ser) imune a esse 

tipo de acidente de grandes proporções. O governo Lula, anteriormente forte opositor ao 

desenvolvimento nuclear, solicitou em 2004 que o Programa Nuclear Brasileiro fosse revisto. 

O processo de análises e aprovações seguiu, para então em 2007 o Conselho Nacional de 

Política Energética (CNPE) aprovasse a retomada, com dois principais marcos: (i) a 

continuidade da construção da usina Angra III, paralisada desde 1986, período em que ocorrera 

o acidente de Chernobyl – embora os motivos apontados para a paralisação sejam outros, 

especificamente financeiro; e (ii) a proposição de construção de novas usinas nucleares, 

previstas no documento Matriz Energética Nacional 2030. A fala do Entrevistado 3 demonstra 

certa decepção com as decisões tomadas pelo governo Lula, no que tange à retomada do 

Programa Nuclear Brasileiro: 

 

“Tempos atrás aqui, quando discutíamos ainda a possibilidade da 

construção de Angra III, nós constituímos um fórum, inclusive, conseguimos com o 

fórum brasileiro de ONGs e movimentos sociais, um grupo de militantes, de 

sonhadores, nós fomos à Brasília, peregrinamos os gabinetes ministeriais, porque o 
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Conselho Nacional de Política Energética, no último ano do governo Fernando 

Henrique Cardoso ia bater o martelo pra construção de Angra III e nós fomos brigar 

que esperasse o Lula assumir, que um novo governo poderia ter uma nova diretriz, 

até porque o Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente esteve aqui em Angra, em 

momentos remotos, junto com Carlos Mink, somando forças com a SAPË (Sociedade 

Angrense de Proteção Ecológica) e questionando a produção de energia elétrica pela 

fissão nuclear. E nós acreditávamos. Inclusive alguns de nós fomos militantes do PT 

e fizemos parte de seus núcleos ambientais que tinham diretrizes, é, é, tiradas, nos 

seus fóruns deliberativos, contrários à continuidade do Programa Nuclear Brasileiro. 

E infelizmente, as coisas não ocorreram dessa forma [...]”. (Entrevistado 3). 

 

O Entrevistado 12, além de reforçar a historicidade presente na narrativa do Entrevistado 

3, ajuda a compreender o momento sócio-político vivenciado pelo país (e por que não dizer, 

por parte da humanidade), em que a memória dos eventos nucleares parecia esmaecida. É 

oportuno ainda destacar o processo de alienação social experimentado pela sociedade de 

consumo, subordinada às ofertas do mercado, no entanto desconectada do que encontra-se por 

trás da cortina que separa o palco da plateia, nesse espetáculo macabro. Uma sociedade 

bastante distinta da sociedade eurocêntrica idealizada por Karl Polanyi, nos idos da década de 

1940. 

 

“E, aliado a isso né, o partido dos trabalhadores, que era francamente 

contra a questão da central nuclear, é, assumindo a, a, os governos dos diferentes 

níveis, cada vez mais, foi se alinhando a isso. Então hoje a gente tem a geração de 

Angra III, onde é, a, as pessoas não estão mais preocupadas com a guerra. A guerra 

já faz muito tempo né, é, 60, 70 anos, quase 70 anos do fim da segunda guerra, é, a, 

a população hoje tá preocupada com outras coisas né, então, todas essas questões 

eletrônicas, que não deixam nem o aluno assistir a aula mais né, facebook, é SMS, é, 

sei lá o que mais, então hoje, a juventude que a gente vê, ela não tá mais preocupada 

com a bomba nuclear. Ela não tem essa percepção exatamente do que é isso, né. É, e 

então a gente tá vivendo hoje a terceira geração, uma geração onde, nem o governo 

do Partido dos Trabalhadores, mais propala a ideia de não a nuclear, e nem a 

população lembra do que era a guerra, o que foi a bomba, que foi o fator 

associativo”.  E prossegue... 

“E, é, essa geração então, ela já vem com um outro tipo de visão da energia 

elétrica, ela só quer saber da energia elétrica na ponta do, na ponta da tomada né, é, 

e essa, agora nós estamos com a terceira, quer dizer, a terceira geração em relação 

à visão nuclear, que é uma que só precisa carregar o Ipod, o Ipad, só precisa carregar 

a tela de Touch Screen, não sei o que, e que não pode faltar ar condicionado também 

né. Então, a gente não tem mais essa discussão né.” Conclui... 

“Porque a gente tá vivendo uma geração cada vez mais, é, a parte de 

qualquer política nacional né, e aí eu tô falando da política como uma estratégia né, 

é, porque você já falou a palavra política o cara já tem um repúdio natural, que é 

tudo de imundo que existe em Brasília e em todos os outros segmentos que sucedem 

né. Então essa terceira geração é uma geração profundamente, no meu entendimento, 

profundamente alienada, em relação a essa questão. Não quer mais discutir, não 

quer, é, como eu disse, não interessa se é carvão, ou se é nuclear, ou se é energia de 

ventos, ou sei lá o que. Interessa que tenha energia pra carregar o seu, a sua mídia 

social ali pra operar e que tenha, de preferência, ar condicionado e em alguns casos 

ainda ventilador né (risos)! E só né! E só!” (Entrevistado 12). 
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De fato o desenvolvimento do setor nuclear, sobretudo no Brasil, parecia ser uma 

certeza. No entanto, um evento de proporções apocalíticas devastou a região nordeste do Japão. 

O maior terremoto já registrado a atingir uma região densamente povoada, com 9,0 graus na 

escala Richter provocou o imediato colapso de diversas fábricas e instalações industriais. As 14 

usinas nucleares resistiram ao problema e, após a perda de alimentação de energia elétrica, 

entraram em modo seguro de operação, por meio de geradores diesel (Eletrobrás Eletronuclear, 

2013a). Contudo, uma onda gigante de 14 metros varreu a região costeira, inundando mais de 

500 quilômetros quadrados, comprometendo a redundância empregada, por meio dos geradores 

diesel. A perda de refrigeração causou uma explosão, alguns incêndios, além da própria 

inundação sofrida na planta, que provocou grave contaminação do meio ambiente. O 

Entrevistado 13 descreve o quão surpreendente para o setor fora o evento: 

 

“Alguém, alguma vez pensou, antes de Fukushima, que poderia acontecer 

um terremoto e um tsunami juntos, daquela proporção? Ninguém! Eu não tô falando 

nem em relação à usina, eu tô falando em relação ao mundo. Então quer dizer, tudo 

tem risco? Tem! Os riscos que são pensados, que são prováveis ou possíveis, hoje eu 

percebo muito claramente que na, no setor nuclear, existe uma preocupação séria 

com isso”. (Entrevistado 13). 

 

Apesar de manter a posição de que números devam ser vistos com reserva, o relatório 

geral da ONU sobre os efeitos do acidente de Fukushima Daiichi, produzido pela UNSCEAR 

(United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation), revela que o 

terremoto e o tsunami foram responsáveis pela morte de mais de 20.000 pessoas, além de 

trazerem ao Japão um prejuízo econômico de mais de U$500 bilhões. No entanto, nenhuma 

morte ou doença aguda entre público geral e trabalhadores pôde ser atribuída à exposição à 

radiação (UNSCEAR, 2014). Talvez a minimização de problemas de saúde e mortes relativas 

à contaminação tenham sido consequência da rápida e conservadora ação do governo japonês, 

que preventivamente evacuou uma grande área no entorno das centrais nucleares. A ação, 

aparentemente necessária, causou diversos problemas sociais, em virtude de pessoas serem 

forçosamente abrigadas em locais temporários, causando estresse, doenças e diversos casos de 

suicídio. O apontamento de um representante da Eletronuclear em uma audiência pública47 

                                                           
47 Audiência Pública (sessão especial) realizada no dia 28 de abril de 2014, na Câmara Municipal de Vereadores 

de Angra dos Reis com a temática “Medidas de Proteção e Segurança adotadas pela Eletronuclear em debate”. 
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revela o problema: “É necessário repensar se a movimentação de pessoas é o melhor caminho. 

Em Fukushima, a pessoa que tomou a maior dose (de contaminação radiativa), foi equivalente 

a uma tomografia. Em Fukushima a movimentação foi pior que a permanência”. 

O evento de Fukushima demonstra o quanto o setor nuclear é sensível e complexo. Os 

parâmetros numéricos divulgados nem sempre são o melhor retrato da realidade. É possível 

visualizar realidades paradoxais sobre o evento, que oficialmente não trouxe mortes relativas à 

contaminação, mas provocou sofrimento indireto. Também é curioso como a grande mídia 

ampliou a relevância do acidente nuclear, colocando-o como o centro das mazelas, ao passo 

que os maiores problemas estiveram relacionados ao terremoto e ao tsunami, e não 

propriamente ao acidente nuclear. Um representante da Defesa Civil, responsável pela 

condução do Plano de Emergência Nuclear em Angra dos Reis, na aludida audiência pública, 

aponta a questão, que chega a ser contra intuitiva, se tomarmos por base as informações 

midiáticas, exclusivamente: “O terremoto e o tsunami causaram o acidente nuclear e não o 

contrário!”. O Entrevistado 14 ajuda a elucidar a questão, ao apontar que o setor nuclear, 

amplamente blindado por profissionais técnicos, parece carecer de melhor suporte em 

comunicação, como forma de melhor esclarecer tais fatos: 

 

“Você também tem um problema muito sério de comunicação, a respeito da, 

de doses e efeitos né. E a tendência é você, pelo desconhecimento, e pela falha, que 

eu acho que é falha, do próprio sistema de rádio proteção, que é muito cheio de 

cientistas e muito pouca gente de comunicação, você acaba tendo uma infinidade de 

grandezas, é, cujo significados são absolutamente esotéricos para o pessoal externo 

né, e que os próprios especialistas às vezes comentem enganos de conceitos, né, e isso 

faz com que fique, às pessoas não tem ideia do que é uma coisa e do que que é outra 

coisa.” (Entrevistado 14). 

 

O evento de Fukushima trouxe à população mundial um misto de medo e pânico que 

pude verificar em uma audiência pública ocorrida dias após o acidente48. Na oportunidade, 

representantes da Defesa Civil Estadual, da Eletronuclear e da CNEN tentavam esclarecer a 

população o que havia ocorrido no Japão, e como moradores de Angra dos Reis deveriam se 

portar em um acidente nuclear. Apesar da insistente orientação de que o primeiro passo deveria 

ser buscar abrigo e aguardar instruções das autoridades competentes, era nítido o desespero de 

alguns parlamentares, ao sugerirem que eles próprios, em um caso de acidente, pegariam seus 

                                                           
48 Audiência Pública (sessão especial) realizada no dia 31 de março de 2011, na Câmara Municipal de Vereadores 

de Angra dos Reis com a temática “Debates sobre segurança das usinas nucleares”. 
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carros e sairiam rapidamente da cidade, ampliando o pânico junto à sociedade, em um momento 

extremamente delicado. Todo esse contexto fez com que os planos do governo brasileiro, no 

que tange ao setor, sofressem um forte impacto. Como menciona o Entrevistado 6, “Deu uma 

freada né!”. O Entrevistado 15 esclarece a questão, reforçando as dificuldades de comunicação 

vivenciadas pelo setor frente à grande mídia e frente aos movimentos sociais e grupos 

ambientalistas de pressão: 

 

“Não, na verdade não aconteceu, nem “desaconteceu” (sobre a pausa nos 

planos governamentais frente ao setor nuclear), o plano de 2030 continua válido. Na 

verdade, a gente esperava que em 2011 saísse a liberação do início dos projetos das 

duas próximas usinas. Mas isso teve que ser segurado, não havia clima para se fazer 

de outra forma. Eu acho que, você também não pode tentar é, violentar as pessoas. 

Você primeiro precisa fazer toda uma campanha de esclarecimento e mostrar que 

isso não é bem assim. Mas isso demora, porque, é, o grupo ambientalista no mundo, 

faz uma campanha muito melhor do que a nossa. O “desesclarecimento”, a 

desconstrução que eles fazem é muito melhor do que a nossa. A gente passa a vida 

correndo atrás de responder coisas que você não precisava responder. E você tem 

uma dificuldade enorme de conseguir espaço na mídia. Qualquer espaço na mídia é 

muito difícil e é muito caro. É..., notícia espontânea é dificílima de conseguir.” 

(Entrevistado 14). 

 

Os exemplos decorrentes desse evento sugerem, de forma gritante, como as estratégias 

‘des-subalternizadas’ de não mercado são essenciais. As entrevistas apontam o tempo todo para 

ações estratégicas frente aos governos, à mídia, ao legislativo, à opinião pública, ao ativismo, e 

diversos outros atores não econômicos. Pude verificar forte atenção à dimensão econômica 

praticamente em apenas um dos entrevistados, que argumentou que graças à grande repercussão 

pública do acidente, e a consequente adesão de governos e legislativo ao temor coletivo, as 

indústrias nucleares tiveram (e ainda têm) de gastar muito dinheiro com ampliação de 

segurança. É preciso reforçar que a questão econômica é uma decorrência das variáveis 

políticas, geopolíticas e sociais, e não o contrário, sobretudo nesse setor. Esse é um forte 

argumento para a busca da des-subalternização do não mercado e da des-celebração do 

mercado (livre) neoliberal, não apenas no contexto brasileiro e latino americano, mas mundial. 

O Entrevistado 20 comenta sobre as dificuldades impostas pelo evento em Fukushima, 

sobretudo no que diz respeito às expectativas frente às decisões políticas nacionais. No entanto, 

sugere que tais dificuldades já tenham sido superadas pelo setor nuclear, no tocante à opinião 

pública e, como decorrência, às questões políticas. 

 



145 

 

“[...] você falou de Fukushima, realmente Fukushima atrasou um pouco, 

porque o momento, a gente estava num momento de expectativa, na expectativa de 

que essa quarta usina sairia, ela acabou não saindo e sem dúvida, a gente atribui isso 

aí a Fukushima né. Mas eu acho que os efeitos de Fukushima, no mundo todo, já 

foram largamente superados, desde... ...na época em que aconteceu o acidente de 

Fukushima você tinha cinquenta e, cinquenta e poucas usinas, cinquenta e duas 

usinas em construção, hoje você tem sessenta e nove. Quer dizer, então, Fukushima 

não, quer dizer, sem dúvida retardou alguma coisa, mas não impediu e nem parou, e 

hoje Fukushima é interpretada como um acidente que deu várias lições aprendidas e, 

a segurança, a segurança das instalações deve melhorar com as lições aprendidas de 

Fukushima, mas Fukushima não é algo que faça assim descartar ou parar o programa 

nuclear. A não ser no caso específico da Alemanha, que é um caso bem particular, 

que está ligada a política interna alemã e tal”. (Entrevistado 20). 

 

Cabe apontar que além das terríveis consequências trazidas pelas bombas atômicas 

lançadas em Hiroshima e Nagasaki, além do temor produzido pelos acidentes nucleares 

relatados, há ainda um aspecto pouco propagado no setor nuclear, no entanto claramente 

presente, sobretudo após instaurada a guerra ao terror, por meio do evento de 11 de setembro 

de 2001: a real possibilidade de uso de materiais radioativos para fins terroristas. A proliferação 

de armas nucleares ou radioativas por meio do envolvimento de atores não estatais, como 

grupos terroristas, tornou-se uma preocupação real do setor. Por razões obvias, há pouco 

material oficial a respeito do tema. Mas o fato de o Brasil ser reconhecidamente uma das 

maiores reservas de urânio do mundo, associado às fragilidades de um país continental, sem 

controles rigorosos em suas fronteiras, o torna propenso alvo de quadrilhas contrabandistas 

desses materiais. É possível localizar na mídia alguns indicativos desses eventos49, que são 

reforçados pelas preocupações expressas da IAEA, e do projeto de lei, que propõe aumento de 

pena para contrabando de material radioativo no Brasil50. Essa possibilidade fragiliza ainda 

mais o setor frente a opinião pública. 

No próximo tópico procurarei direcionar as questões até aqui abordadas, trazendo à tona 

especificamente o contexto brasileiro, procurando expor não apenas aspectos inerentes ao 

Programa Nuclear Brasileiro, mas trazendo também ao debate, o próprio setor de energia 

elétrica, que ao lado das questões ambientais, representa um dos grandes argumentos favoráveis 

                                                           
49 Um exemplo pode ser encontrado numa matéria de 2006, publicada na Revista Isto É, disponível em: 

<http://www.istoe.com.br/reportagens/21854_O+CONTRABANDO+DO+URANIO+BRASILEIRO>. Acesso 

em 24 jun 2014. 

50 Câmara dos Deputados aprova aumento de pena para contrabando de material radioativo. Publicado em 03 jun 

2014. Disponível em: < http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/469591-

CAMARA-APROVA-AUMENTO-DE-PENA-PARA-CONTRABANDO-DE-MATERIAL-

RADIOATIVO.html> Acesso em 24 jun 2014. 
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ao avanço do setor nuclear no país e no mundo. Ao aproximar do contexto em que se inserem 

as usinas nucleares brasileiras, procurarei trazer à discussão, um dos pontos chaves desse 

trabalho – a concepção de Estratégias Sociais. No capítulo 6 procurarei melhor desenvolver 

reflexões que permitam alcançar o objetivo proposto. 
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5. ENERGIA NO BRASIL: APROXIMANDO A GERAÇÃO NUCLEAR 

 

 

Ao longo do tempo, energia (em especial, energia elétrica) tornou-se uma importante 

commodity para a qualidade de vida das populações (Guimarães & Mattos, 2010). O acesso à 

eletricidade permite que se assegure melhores índices de saúde, educação, desenvolvimento 

humano, comunicação, além do próprio conforto. Segundo Guimarães (2011), o consumo de 

eletricidade per capita no Brasil é baixo para padrões mínimos de qualidade de vida, situando-

se abaixo da média mundial, sendo menor que a metade do consumo de Portugal. Segundo o 

autor, para que a sociedade brasileira possa não apenas gozar de melhor qualidade de vida, mas 

também superar os gargalos infraestruturais do país, é necessário ampliar significativamente o 

consumo energético e, por conseguinte, a geração de energia elétrica.  

No entanto, essa necessidade de ampliação do consumo energético propicia um quadro 

paradoxal, já que para assegurar esse cenário, faz-se necessário investir na ampliação da matriz 

energética, demandando pela construção de novas usinas de geração. O quadro paradoxal se dá 

pelo preço que as sociedades, em especial periféricas e sub socializadas, pagam por essa 

ampliação, já que qualquer modelo de geração de energia propicia fortes impactos ambientais 

e sociais, além de impactos (neo) coloniais e (neo) imperiais como seus respectivos 

antecedentes. Procurarei desenvolver, no próximo tópico, aspectos inerentes ao setor elétrico e 

suas características, conduzindo o leitor à geração de energia nuclear. 
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5.1 Panorama Energético 

 

 

A geopolítica da energia enfrenta sistematicamente uma série de percalços, sobretudo 

pela crescente demanda energética da sociedade ‘(pós) moderna’ de mercado. No Brasil e 

demais países recorrentemente classificados como emergentes ou em desenvolvimento, a 

situação não é diferente, ainda que assimétrica no que diz respeito à sua distribuição/consumo 

entre distintas classes sociais, vez que reproduz as assimetrias globais representadas pela 

governança global do setor, especialmente atada às grandes corporações veneradas no campo 

de GE, como General Electric, Westinghouse, além de outras. As transformações tecnológicas 

mundiais experimentadas nos últimos anos ajudam a explicar parte do problema de ampliação 

da demanda energética, já que houve uma inversão de valores monetários no tocante aos bens 

de tecnologia (outrora muito valorizados, no entanto com preços decrescentes atualmente), em 

relação às commodities, atualmente supervalorizadas, sobretudo àquelas relacionadas às fontes 

de energia (Braga & Braga, 2012). Essa inversão pode ser parcialmente explicada pelo processo 

de hipercompetição presente no projeto de globalização neoliberal, que permite intenso 

barateamento dos bens de tecnologia, à custa principalmente do trabalho asiático subvalorizado, 

numa espécie de novo imperialismo (Harvey, 2013a), uma das decorrências do que Polanyi 

(2001 [1944]) chamou de mercados para mercadorias fictícias, numa alusão à incoerência em 

se estabelecer um mercado para terra, dinheiro e trabalho. Novamente, é possível vislumbrar, 

em termos globais, o desenvolvimento de problemas sociais, sobretudo em relação à acentuação 

de diferenças entre nações, mediante a exploração e o respectivo empobrecimento de muitos 

em decorrência do benefício de sociedades centrais.  

O recente crescimento econômico experimentado pelo Brasil (e também por alguns 

países emergentes) ajuda a explicar, em termos proporcionais, o incremento na demanda 

energética no país, propiciado pelo aumento do consumo das famílias. Apesar dessa crescente 

demanda, é relevante apontar que o Brasil ainda pode ser considerado um país com baixíssimo 

consumo energético primário médio per capita, de acordo com o mapa apresentado na figura 7, 

sendo cabível sinalizar esse consumo como um ‘termômetro’ para as diferenças sociais no 

globo, em especial em relação ao consumo energético entre Norte e Sul. A figura também 

sinaliza como o setor energético é globalmente governado, levando a crer que os maiores 

detentores de energia são, na maioria das vezes, potências hegemônicas. Não por acaso Harvey 
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(2013a) destaca que, em geral, guerras são mobilizadas pela posse de energia. Vale ainda 

ressaltar que, em virtude de energia ser considerado um bem precioso, sob uma lógica 

colonialista, houve grande transferência de setores intensivos em energia (além de tecnologias 

correspondentes como, por exemplo, em agronegócios, siderurgia, além de outros) para nações 

periféricas, a exemplo de Brasil, China e Índia. Isso ajuda a explicar porque Fligstein (1996; 

2001) argumenta que a formação de mercados está fortemente relacionada à própria concepção 

dos Estados, acentuando a minimização do afastamento entre Estado e Mercado, e eu diria, 

entre geopolítica. 

 

 

 

Figura 7. Mapa de Consumo Energético per Capita em 2013 

Fonte: BP. (2014). BP Statistical Review of World Energy June 2014. London, p.43. 

 

Sobre o processo de consumo e produção de energia, é interessante apontar algumas 

inversões de valores, dentre as quais se destaca a questão ambiental que, por sua vez, reflete 

diretamente nos problemas sociais e geopolíticos experimentados pelas sociedades. O que no 

passado soava como desenvolvimento, hoje representa degradação, ou ‘des-envolvimento’, no 

sentido de perda de envolvimento. Porto-Gonçalves (2012) realça os problemas mundiais 

enfrentados pelo ‘des-envolvimento’ de nações como os EUA e seu respectivo consumo 

desenfreado de recursos e, por conseguinte, de energia, que produz sérios impactos ambientais 
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e sociais. O autor sublinha o indicador denominado Pegada Ecológica, que leva em 

consideração o impacto ambiental causado pela população de determinada região. Sob essa 

vertente, Porto-Gonçalves contabiliza que um estadunidense médio equivale ao impacto de 10 

africanos ou asiáticos, numa clara alusão aos problemas geopolíticos do projeto de globalização 

neoliberal e, por conseguinte, da ampla mercadificação. 

Especialmente em função do relevo brasileiro, mas também em decorrência do próprio 

processo histórico/político/colonial, o Brasil foi levado a uma configuração de matriz 

energética predominantemente composta pela geração de energia elétrica por meio de usinas 

hidrelétricas. Cabe, nesse ínterim, apontar que as decisões tomadas no que tange ao processo 

histórico de produção de energia elétrica levaram em consideração apenas seus próprios 

benefícios utilitários, em detrimento da sociedade, valendo-se dos recursos mais acessíveis 

(hídricos), se comparados com demais alternativas tecnológicas, praticamente inacessíveis na 

época. Cabe ainda complementar que o mercado de energia elétrica nacional nasceu por meio 

de esforços pontuais privados, que foram integralmente adquiridos pelo grupo Light, após sua 

chegada ao país (Gomes & Vieira, 2009), sob a única alegação, na forma de Estratégia Social, 

de trazer modernidade ao país, evidenciando o caráter colonialista presente nesse mercado, que 

impera até hoje. Com fins ilustrativos, a figura 8 apresenta os principais acontecimentos na 

concepção desse mercado no Brasil. 

 

 

Figura 8. Principais Ocorrências na Construção do Mercado de Energia 

Fonte: Gomes, J. P. P., & Vieira, M. M. F. (2009). O campo da energia elétrica no Brasil de 1880 a 2002. Revista 

de Administração Pública, v.43, n.2, pp.295–321. Doi:10.1590/S0034-76122009000200002. 
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De acordo com o Ministério de Minas e Energia, por meio do Balanço Energético 

Nacional, essa predominância do modelo de geração hidráulica de energia elétrica correspondeu 

em 2013 a 70,6% do total de produção nacional, sendo este complementado pela geração de 

energia por meio de Biomassa (7,6%), Eólica (1,1%), Gás Natural (11,3%), derivados do 

petróleo (4,4%), nuclear (2,4%) e carvão e derivados (2,6%) (Brasil, 2014). A figura 9 

demonstra a configuração de produção energética da matriz energética brasileira, segundo 

dados da Empresa de Pesquisa Energética em 2012 e sua evolução prevista para 2021, 

ampliando a geração por meio de fontes renováveis, de 83% para 85%51. 

 

 

 

 

Figura 9. Evolução Prevista da Matriz Energética Brasileira 

Fonte: Tolmasquim, M. (2013). Planejamento Energético Brasileiro. In.: III Seminário de Matriz e Segurança 

Energética. Rio de Janeiro: FGV-IBRE. 

 

 

Essa configuração, fortemente influenciada pela ocorrência (e pela não ocorrência) de 

chuvas, em virtude da dependência de níveis mínimos de água nos reservatórios das usinas 

hidrelétricas, coloca em evidência a segurança energética nacional, pois se levanta o risco de 

ocorrência de súbitos blecautes, apelidados pela mídia de “apagões” (Rodrigues & Halmeman, 

2011), em momentos de picos de demanda, onde esta supera a oferta energética. Na figura 10, 

pode-se notar claramente como a matriz energética brasileira se difere da média mundial, 

                                                           
51  As projeções apresentadas foram concebidas posteriormente ao acidente nuclear de Fukushima, contrariando o 

cenário anteriormente previsto no documento Matriz Energética 2030, que previa a construção de novas centrais 

nucleares para esse período. 

Dez/2012 Dez/2021 
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notadamente pela própria geografia do país. Vale apontar que países emergentes com franco 

crescimento econômico como o caso da China, a opção pelo carvão é uma clara realidade, 

produzindo CO2 excessivamente e, como decorrência, diversos problemas de saúde pública 

local, além do aquecimento atmosférico global. Sobre a opção nuclear, não por acaso, os EUA 

são o país com maior número de centrais energéticas que, muito além da imensa (e crescente) 

demanda energética do mercado neoliberal, há historicamente o interesse bélico subjacente, 

resultante de sua lógica imperialista, que antecede a segunda-guerra mundial, e se fortaleceu no 

contexto da guerra-fria. A crescente demanda energética sugere um quadro de consumismo 

irrefletido e desenfreado, sobretudo pelo centro (Hemais & Faria, 2012), sob a máscara de 

conforto e bem estar, caracterizando-se como um ‘contra’ contra movimento, por meio de soft 

power e moldagem ambiental, sobretudo pelas grandes empresas, endossadas pelo Estado 

estadunidense (Nie, 2004; Barley, 2010). 

A opção nuclear é uma escolha que desperta atenção de órgãos mundiais responsáveis 

pela manutenção da atual ordem, como o Conselho de Segurança da ONU que, numa clara 

demonstração de poder geopolítico, mantém como membros permanentes, apenas os países 

EUA, Reino Unido, França (país com o segundo maior número de usinas nucleares), Rússia 

(como herança da guerra fria) e China (nova polaridade global no contexto geopolítico). O 

Brasil, que já foi membro eleito por dez mandatos no Conselho de Segurança da ONU, 

apresenta como virtudes dessa matriz, sua característica predominantemente ‘limpa’, em função 

da geração de energia por meio de fontes majoritariamente renováveis. Apesar disso, a matriz 

não é sustentável para o futuro, em função da necessidade de grandes alagamentos – que 

provoca imensos impactos socioambientais e em virtude das incertezas frente à segurança 

energética, dada a forte dependência climática, o que leva a crer que mudaremos o foco, da 

dependência climática (e também tecnológica internacional), para uma dependência 

exclusivamente colonial, da importação de bens, tecnologias e processos do primeiro mundo. 
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Figura 10. Comparação das Matrizes Energéticas – Brasil e Mundo 

Fonte: Ventura Filho, A. (2013). O Cenário Político: Posição do Governo e Planejamento Energético. In.: III 

Seminário de Matriz e Segurança Energética. Rio de Janeiro: FGV-IBRE. 

 

Segundo Alvim et al. (2007, p.197), o relaxamento na observância dos planos 

energéticos do país, motivado pelo “[...] fracasso na estimativa do crescimento econômico [...]” 

entre as décadas de 1970 a 1990 e “[...] as sucessivas superestimações do crescimento 

econômico e da demanda de eletricidade a ele associada, provocaram uma descrença nas 

ameaças de escassez no suprimento de eletricidade, que acabaram provocando os problemas 

de abastecimento”. 

O problema de possíveis descasamentos entre oferta e demanda de energia elétrica é um 

dos muitos argumentos empregados pela corrente favorável à produção de energia 

nucleoelétrica (e.g. Montalvão, 2012), além de outras fontes alternativas de energia. O 

documento do Ministério de Minas e Energia que prevê o cenário energético até 2030 e aponta 

caminhos para as respectivas políticas públicas endossa a questão ao argumentar que: 

 

“Em 2030, o consumo de energia elétrica poderá se situar entre 950 e 1.250 

TWh/ano, o que exigirá a instalação de uma potência hidrelétrica adicional 

expressiva. Mesmo que se dê prioridade absoluta à expansão da oferta por meio de 

hidrelétricas, ainda assim a instalação de 120 mil MW, elevando para 80% o uso do 

potencial, poderia não ser suficiente para atender à demanda por energia nesse 

horizonte. Esse quadro sinaliza, de certa forma, uma perspectiva de esgotamento a 

longo prazo do potencial hidrelétrico nacional. Acrescente-se a tal quadro as 
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questões de natureza socioambiental e a conclusão natural é que há, de fato, nas 

atuais condições tecnológicas e regulatórias, que representam restrições objetivas 

para o desenvolvimento do potencial hidrelétrico brasileiro. Dessa forma, a par da 

prioridade que possa merecer a hidroeletricidade na expansão da oferta do sistema 

elétrico, é lícito admitir que outras fontes deverão compor essa expansão” (Brasil, 

2007, p.140). 

 

Por outro lado, o documento também deixa claras as adversidades sociais, ambientais e 

geopolíticas inerentes ao mercado neoliberal de energia que, ao perseguir o atendimento de sua 

demanda desenfreada pelo consumo, provoca inevitáveis problemas à sociedade, 

primeiramente pelo próprio risco inerente à segurança energética nacional, também pelo 

esgotamento de possibilidades frente aos recursos naturais empregados, e pelos impactos 

socioambientais provocados na construção de novas usinas geradoras de energia elétrica, seja 

qual tipo for. 

A corrente que defende a manutenção e a expansão da produção de energia por meio de 

usinas nucleares também se apoia no argumento de que esse tipo de geração pode ser uma das 

poucas fontes de energia capazes de evitar o aumento do aquecimento global, já que sua 

produção não emite gases causadores do efeito estufa (Vichi & Mansor, 2009). A figura 11, 

baseada na apresentação de Ventura Filho (2013), reforça a vantagem da fonte energética 

nuclear, em comparação com as demais possibilidades de uma matriz elétrica. A figura também 

permite sugerir que, dentre as possibilidades, essa é a que propicia menores problemas 

ambientais – embora não esteja livre deles – no que diz respeito a essa categoria. No entanto, 

não se pode tomar o argumento como único. É preciso melhor compreender que problemas 

‘outros’, esse tipo de mercado pode causar às diversas sociedades, como por exemplo, que 

tratamento dar aos rejeitos nucleares? É preciso olhar para outras dimensões como a geopolítica 

e a própria colonialidade que subjaz ao uso militar dessa tecnologia pelo setor. Somente de 

posse do profundo conhecimento sobre que riscos esse mercado pode proporcionar à sociedade 

é que se pode compreender como sociedades (inclui-se aí comunidades, aglomerações sub-

socializadas, além de outras), Estado, economias emergentes, membros do Conselho de 

Segurança, a própria empresa Eletronuclear, além de outros possíveis atores podem desenvolver 

Estratégias Sociais para lidar com esses problemas. A esse respeito, é relevante recordar 

Fligstein (e outros autores), em diversas publicações, sobretudo quando defende a necessidade 

de abordar mercado como um ente político, ao invés da tradicional visão estreita de mercado 

como economia (Fligstein, 1996; 2001; Fligstein & Sweet, 2002; Fligstein e Dauter, 2007). 
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Figura 11. Emissões de Gases de Efeito Estufa (Gramas de Carbono Equivalente / kWh) 

Fonte: Ventura Filho, A. (2013). O Cenário Político: Posição do Governo e Planejamento Energético. In.:III 

Seminário de Matriz e Segurança Energética. Rio de Janeiro: FGV-IBRE. 

 

A adoção da energia nuclear é uma questão polêmica e não conta com consenso sobre a 

viabilidade desse mercado, sua efetividade e seus riscos sociais, já que o mesmo pode não se 

limitar à produção, comercialização e distribuição de energia elétrica. Nesse sentido, há também 

uma corrente que defende a erradicação das usinas nucleares do mundo. Dentre os principais 

argumentos apresentados, está o risco inerente à operação de usinas, não apenas no sentido 

técnico, ao se considerar a possibilidade de acidentes como os de Three Mile Island, Chernobyl 

e o mais recente, Fukushima; mas também sob o risco geopolítico e de segurança, ao se tomar 

em consideração a possibilidade de construção de armamentos nucleares (como a bomba que 

devastou as cidades de Hiroshima e Nagasaki no Japão, além das recentes animosidades entre 

Coréia do Norte e o resto do mundo) por meio do enriquecimento de urânio (Sovacool, 2008a; 

Culley & Angelique, 2010). Há quem defenda que a geração de energia ‘limpa’ não passa de 

uma falácia (Sovacool, 2008b) para persuadir a sociedade e mobilizar sua opinião. Segundo o 

autor, cada dólar gasto em energia nuclear poderia ter gerado energia com cinco a seis vezes 

mais eficiência se esse mesmo dólar tivesse sido investido em parques eólicos. 
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O tema é “controverso, polêmico e move muitas paixões” (Entrevistado 20), contudo é 

natural que haja defensores e opositores com interesses próprios nesse debate, a exemplo 

daqueles que, atuando especificamente em outros setores geradores de energia, procuram 

defender suas respectivas posições. Procurei até aqui desenvolver uma discussão que permitisse 

ao leitor situar-se historicamente, geograficamente e politicamente no campo da energia nuclear 

e, mais especificamente, na atuação da Eletronuclear, sob uma perspectiva global de espaço-

tempo, desenvolvendo um caminho mais inclusivo e distinto daquele trilhado pela perspectiva 

dominante em GE.  

Como forma de melhor aproximar-me ao objetivo dessa tese e contribuir com essa 

discussão, tangenciando-a no sentido da sociedade, procurarei nos próximos tópicos melhor 

descrever a organização produtora de energia nucleoelétrica Eletronuclear, a partir de seu 

contexto. A partir disso, avançarei nas questões sociais tratadas por meio do arcabouço teórico-

analítico aqui empregado, orientando-me à análise da concepção de Estratégias Sociais. 

 

 

5.2 O Programa Nuclear Brasileiro 

 

 

Para países como o Brasil, situados à margem do eixo hegemônico, é quase impossível 

acompanhar, desde o início, o desenvolvimento de uma nova tecnologia52, especialmente no 

âmbito de nação de terceiro mundo (à época). Segundo Camargo (2006), o caso da energia 

nuclear é único na história acadêmica nacional, já que cientistas brasileiros (embora, em sua 

maioria, formados nas ciências eurocêntricas) puderam acompanhar cada passo do 

desenvolvimento da tecnologia. Para o autor, grande parte desse feito deve-se ao almirante 

                                                           
52 De acordo com Payne (2005), tecnologia pode assumir formas, conceitos e significados diversos. O autor aponta 

que tecnologia pode ser vista como uma força sociopolítica totalmente determinante, calçada num conjunto de 

estruturas que subordinam a ação humana. O autor aponta também que tecnologia pode ser utilizada para atenuar 

a hegemonia (muito embora eu acredite que, em geral, ocorra o contrário). Embora o autor sinalize que tecnologia 

possa ainda se caracterizar como um ferramental neutro (indiferente à geopolítica), capaz de intervir nos processos 

de desenvolvimento, defendo que, caso exista essa neutralidade, a mesma ocorra em mínima escala, se comparada 

aos usos mediados por tendenciosidade, que além de fomentarem desenvolvimento, concebem também 

subdesenvolvimento e miséria. 
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Álvaro Alberto da Motta e Silva53. Diversas articulações e debates científicos precederam a 

gênese do programa nuclear no Brasil, cabendo destaque às visitas ao país de importantes 

nomes da ciência como Albert Einstein (em 1925), Marie Curie (em 1926), Enrico Fermi (em 

1936), além de outros. 

Entretanto, a trajetória do Programa Nuclear Brasileiro, que por si só seria capaz de 

fomentar o desenvolvimento de inúmeras teses de doutorado54, esteve (e está) distante de um 

desenvolvimento linear, afinal, como menciona o entrevistado 15, “o Programa Nuclear 

Brasileiro que a gente conhece, é posterior ao que realmente ocorreu, né. Isso é mais antigo, 

é do início da década de 50, quando o Almirante Álvaro Alberto, que dá nome à central, 

começou os estudos”. Diversas intercorrências políticas e geopolíticas fizeram com que esse 

programa trilhasse um tortuoso caminho. A forte colonialidade do conhecimento, imposta ao 

terceiro mundo no período da Guerra Fria impedia que saberes locais e desenvolvimentos 

globais concebidos a partir da periferia, florescessem. A exemplo disso, o campo de GE era 

constituído sob a tutela do primeiro mundo, que impunha a ideia de desenvolvimento a partir 

do liberalismo econômico (Cooke, 2003; 2006), fazendo com que esse campo se transformasse 

em uma área de conhecimento hegemônica na academia de gestão. Todo esse quadro de forças 

secretas e invisibilizadas (Barley, 2010; Fleming & Spicer, 2014), sobretudo pela ação do 

primeiro mundo, ajuda a explicar porque o campo de GE não reconhece e, por conseguinte, não 

lida com “questões estratégicas”55. Por essa razão, o entrevistado 12 menciona que: 

 

“O Brasil, começou o programa nuclear de uma forma muito, é, muito 

velada, muito sigilosa né, lá desde 1950, então, nessa fase, é, a questão da energia 

nuclear vinha com dois grandes pesos né. O primeiro peso era uma, um pós-guerra 

né, depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, e de um outro lado, a necessidade 

das potências, dos países que quisessem é, estar dentro de um alinhamento, é, de 

                                                           
53 O Almirante Álvaro Alberto da Mota e Silva é considerado o precursor da energia nuclear no Brasil, sendo 

principal articulador da política nacional para o setor e, por conseguinte, responsável pela implementação do 

Programa Nuclear Brasileiro, além de representante do Brasil na comissão de energia atômica da ONU. O 

complexo de usinas nucleares de Angra dos Reis foi batizado com o nome de CNAAA – Central Nuclear Almirante 

Álvaro Alberto em sua homenagem. 

54 Não necessariamente no campo de gestão, especialmente de Gestão Estratégica, que lida pouco com todas as 

camadas e dimensões subjacentes ao evento/fenômeno, concentrando-se especificamente em aspectos econômicos 

(e.g. competição, visão baseada em recursos, além de outros), em detrimento de dimensões outras como geopolítica 

e sociedade. Isso faz com que essa tese se caracterize como de grande relevância ao campo. 

55 Que efetivamente envolvam dimensões maiores que àquelas abordadas no ambiente corporativo. Em outras 

palavras, que opere com a ideia de empresas moldando o ambiente, e não o contrário (ver Barley, 2010). 
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teorias novas né, ouve um, o Brasil resolveu entrar nessa questão nuclear.” 

(Entrevistado 12). 

 

O primeiro acordo nuclear brasileiro surgiu mediante interesses exploratórios 

estadunidenses, ainda em 1945 – ano de detonação das bombas nas cidades de Hiroshima e 

Nagasaki – e previa a exportação de matéria prima radioativa (areia monazítica, que contém 

tório) da região do Espírito Santo para os Estados Unidos. Como primeira intercorrência 

importante, cabe significativo destaque ao chamado Plano Baruch. Desenvolvido por Bernard 

Baruch em 1946 e institucionalizado pelos Estados Unidos, o plano previa uma verdadeira 

tentativa de desapropriação por parte dos Estados Unidos, ao proporem internacionalizar todo 

o urânio e tório do mundo, destinando a posse desse material à Comissão de Energia Atômica 

da ONU, indiretamente controlada pelos próprios norte-americanos (Camargo, 2006). O 

argumento central previa a reparação de uma ‘injustiça da natureza’, já que países que detinham 

o domínio da tecnologia nuclear (somente EUA naquela época) eram desprovidos daquela 

riqueza natural. Esse argumento (no mínimo estranho) camuflava a intenção de bloquear o 

desenvolvimento nuclear em outras nações, sobretudo emergentes, atrasadas e ocupadas por 

bárbaros, além de nações do segundo mundo. Toda a articulação era amplamente ofuscada no 

campo de GE, que ‘vendia’ ao terceiro mundo os modelos bem sucedidos no primeiro mundo 

capitalista, enquanto mantinha invisibilizadas ações de dominância geopolítica, que melhor 

explicam esse suposto sucesso empresarial/estatal. Diversos ‘contra movimentos’ ocidentais, 

originários de vários atores como Think Thanks, fundações, organizações ad hoc, escritórios de 

advocacia, empresas de lobby, de relações públicas, governos, legislativos, além de outros 

atores, ajudavam a camuflar articulações estratégicas como a relatada, moldando intensamente 

os ambientes, sobretudo periféricos (Barley, 2010), por meio do uso de soft power (Nie, 2004). 

O quadro ilustra que o lado negro do não mercado, atribuído ao terceiro mundo por Doh, 

Lawton e Rajwani (2012), parece ser usado desde sempre na hegemonia56. O entrevistado 15 

reforça as argumentações: 

                                                           
56 A esse exemplo, reproduzo trecho disponível em Barley (2010, p. 781): “Corporate attempts to influence US 

policy have long traveled along relationships that channel flows of cash, favors, access and people. In the early 

years, these exchanges were blatant and personal. Early American politicians bought liquor for voters in hope 

that the whiskey would sway their votes and persuade them to open their purses. After 1824, when parties formed, 

politicians used political appointments to reward financial supporters. Contracts were also granted to 

corporations with the understanding that recipients would contribute to the office holder and the party that secured 

the contract”. 
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“[...] toda essa coisa é meio complicada porque não interessa para o 

detentor de tecnologia, disseminar é, conhecimento. Interesse para ele vender 

produtos, né. Então, havia uma forte rejeição americana ao desenvolvimento da 

tecnologia no Brasil. Claro, a rejeição americana, por que? Nós estamos do lado de 

cá, num mundo ocidental né, sob influência da grande potência ocidental, que são os 

Estados Unidos. Se a gente estivesse do outro lado, seria sob influência da Rússia.” 

 

Em consonância com a descrição do entrevistado 15, o Plano Baruch criou forte 

resistência da URSS, avigorando os ideais da Guerra Fria (Gerber, 1982). Apesar de 

enfaticamente instruído pelo Itamaraty a acatar a imposição prevista no plano, fazendo 

‘funcionar’ o ideário ocidental (sic), o Almirante Álvaro Alberto, por meio de um contra 

movimento periférico, rejeitou o desrespeito à soberania nacional, argumentando que aceitaria 

os termos da tese da ‘injustiça da natureza’ se a mesma se estendesse ao ouro e ao petróleo 

(Camargo, 2006). O episódio fora apenas uma, das muitas ações imperialistas e neocolonialistas 

impostas sob formas diversas a quem desejasse se enveredar pelo desenvolvimento da 

tecnologia nuclear.  

Graças à ação do almirante Álvaro Alberto, a partir da década de 1950, as exportações 

de minérios nucleares passaram a ser melhor controladas, como forma de estímulo à produção 

de conhecimento nacional, acarretando na criação do Conselho Nacional de Pesquisas, atual 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em 1951, 

fortemente orientado ao desenvolvimento nuclear (Jesus, 2012b). Em virtude do imbróglio 

fomentado pela preocupação imperialista estadunidense em esconder ao máximo o acesso ao 

conhecimento nuclear, associado ao amplo interesse brasileiro nessa tecnologia, e ao fim da 

segunda guerra, o Brasil, por intermédio do Almirante Álvaro Alberto, realiza um acordo 

secreto com a Alemanha, prevendo a construção de três centrífugas para enriquecimento de 

urânio (Kuramoto & Appoloni, 2002) que, no entanto, não fora adiante, por bloqueio norte 

americano.  

A década de 1950 foi emblemática ao desenvolvimento nuclear brasileiro. 

Adicionalmente aos esforços já empreendidos, a falsa declaração do presidente argentino Juan 

Perón, de que cientistas de seu país já haviam dominado a fusão termonuclear em laboratório, 

estimulou intensamente à criação de um programa de pesquisas nucleares no Brasil (Squassoni 

& Fite, 2005; Jesus, 2012b). O entrevistado 4 explicita o sentimento sobre a declaração do 

presidente argentino, informando que “[...] o Brasil não poderia ficar atrás da Argentina nesse 

ramo, principalmente naquele período (de ditadura militar no Brasil) [...]”. Nesse mesmo 
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período, era clara a preocupação dos EUA em avançar estrategicamente com o processo de 

americanização, por meio da construção de instituições de management no terceiro mundo (ver 

Alcadipani, 2010; Faria & Guedes, 2010), visando à imposição de um conhecimento único, e 

impedindo que o comunismo soviético cooptasse os não alinhados. Dessa maneira, questões 

estratégicas relevantes eram invisibilizadas em função da evidenciação de ‘grandes teorias 

universais’ (sic), que supostamente asseguraram o sucesso do primeiro mundo.  

Segundo Kuramoto e Appoloni (2002), o movimento político nacionalista datado em 

1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, posicionava-se contra a exportação de matéria 

prima radioativa para os EUA, que veio a fomentar a nacionalização da tecnologia correlata à 

energia nuclear. Neste mesmo ano, o CNPq deixou de orientar a política nuclear no país em 

função da criação da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear), vinculada diretamente à 

Presidência da República (Cabral, 2011), por meio do decreto n. 40.110, de 10 de outubro de 

1956 (Brasil, 1956), algo que chama a atenção para a importância atribuída ao órgão, podendo 

ser explicada pelos próprios interesses nacionais da época, relativos ao domínio de todo o 

processo.   

O decreto 47.574/195957, ainda no governo de Juscelino Kubitschek, publicado pela 

CNEN, criou a Superintendência do Projeto Mambucaba, que se destinava especialmente à 

coordenação de todos os processos inerentes à instalação de uma central térmica nucleoelétrica 

em Mambucaba, sul do estado do Rio de Janeiro. Segundo Travassos (2010), dentre as razões 

da escolha do local (ou sítio), estava a proximidade com os principais centros consumidores do 

país (Rio de Janeiro e São Paulo), reforçado pela fala do entrevistado 12: 

 

“Mas nessa forma velada, então, de 1950 e, até 1972, começou-se a discutir 

essa questão da usina nuclear. E onde seria né. É, uma visão, na época, de que nós 

tínhamos três grandes centros que iriam precisar de grande quantidade de energia é, 

elétrica, era São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, então fez com que eles 

colocaram elas em uma posição geográfica equidistantes desses centros. Mas também 

era um ponto interessante porque era uma área de grande densidade de mata ainda 

preservada, era uma área que não havia acesso, não havia a Rio-Santos, então tudo 

isso fez com que houvesse assim, um critério também de possibilidades de 

desenvolvimento dessa tecnologia, um pouco mais abrigada das populações.” 

(Entrevistado 12).  

 

                                                           
57 Esse decreto fora revogado em 1992, no governo de Fernando Collor de Mello. 
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Inicialmente, o projeto Mambucaba não foi adiante, ainda que fortemente estimulado 

em 1961, pelo então presidente Jânio Quadros, que tinha amplos interesses bélicos subjacentes 

ao mesmo. O governo de João Goulart, que precedeu o golpe militar de 1964 deu 

prosseguimento ao projeto nuclear nacional, no entanto, procurando avaliar o potencial 

energético hidráulico do país e o mercado de energia elétrica, como forma de justificar a adoção 

da energia nuclear como fonte complementar (Cabral, 2011).  

Com o golpe militar de 1964 e o poder decisório centralizado nas mãos dos militares, o 

foco no desenvolvimento de armas nucleares torna-se mais evidente, muito embora a maior 

parte do projeto não tenha vindo a público, sobretudo em um período de forte repressão. A 

narrativa do entrevistado 15 reflete a questão: 

 

“[...] aí bom, houve essa revolução, e o Brasil é, tinha interesses nucleares 

de todo tipo, não só de geração... ...é de armamento sim, é verdade que tinha tá. Você 

tinha um desenvolvimento acelerado na Argentina, e havia um medo brasileiro de que 

a Argentina se armasse e que a gente ficasse aqui, sem as calças né! Então é, havia 

um, uma intenção de não produzir armamento, mas estar preparado para, o que é 

muito diferente, né... ...É o que eles chamam de arma de dissuasão. Melhor a gente 

não ir lá não porque eles têm um submarino nuclear, de repente eles irão dar tiro na 

gente. Não tiro nuclear, qualquer tiro. Não é, se a gente invadir. Então havia sim, eu 

pelo menos acho que havia, isso é opinião minha, pessoal, de que o Brasil tinha 

intenção de desenvolver tecnologia, precisava de tudo, né. 

 

Em 1968 a CNEN assina um convênio com a Eletrobrás, definindo que sua subsidiária 

(Furnas), construísse uma usina nuclear em Angra dos Reis, Rio de Janeiro (Kuramoto & 

Appoloni, 2002). Apesar disso, a decisão que efetivamente se concretizaria ocorreu no ano 

seguinte, em 1969, momento em que fora decidida a compra de um reator nuclear de água 

pressurizada (ou PWR – Pressurized water reactor) da empresa estadunidense Westinghouse58 

(Cabral, 2011), nos moldes ‘turn-key’, ou seja, o contrato previa a entrega da planta em 

condições de funcionamento, combustível para alimentar a usina (pastilhas de urânio 

enriquecido), mas não previa transferência tecnológica (Brasil, 2007). A narrativa do 

entrevistado 1b propicia melhor precisão ao molde de negociação ‘turn-key’, a política de 

                                                           
58 A Westinghouse Electric Company é uma centenária multinacional de origem estadunidense, atuante no ramo 

de equipamentos elétricos, além de outros setores, por intermédio de suas licenciadas. Fundada no ano de 1886, a 

corporação mudou seu nome para CBS Corporation em 1997, após a aquisição da companhia CBS. É interessante 

apontar que a Westinghouse seguiu uma trajetória semelhante à da General Electric (um dos ícones na área de 

Gestão Estratégica e do neoliberalismo), no entanto com resultados bastante díspares. Para uma compreensão da 

trajetória de ambas as empresas, sob um olhar distinto do adotado nesse trabalho (mais alinhado ao mainstream da 

área), ver Fleck (2004). 
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colonialidade do conhecimento estadunidense, suas decorrências, e a resistência, seguida por 

ação de descolonização tecnológica, desempenhada pelos técnicos brasileiros: 

 

“Quando o Brasil começou a trabalhar nisso, o Brasil comprou as usinas 

americanas, caixa preta, Turn Key né, Black box, aí, começamos a mexer. Foi a 

melhor coisa que a gente discutiu até hoje. A gente não podia falar nada porque se 

os Estados Unidos soubessem que a gente estava desenvolvendo alguma coisa, eles 

paravam de vender. Então, detector de radiação, a gente comprava muito lá de fora. 

As universidades começaram a produzir aqui, mas precisava de um outro 

equipamento importado, pra fazer calibração, pra medir. Quando os Estados Unidos 

descobriram, não venderam mais. Mas a gente já tinha mão de obra, já tinha 

knowhow pra produzir isso aí”. (Entrevistado 1b). 

 

O modelo de negociação adotado reforçava os propósitos de colonialidade desejados 

pelos EUA, tornando o Brasil claramente dependente do conhecimento norte-americano, 

aprisionando-o em uma lógica subalterna da geopolítica de conhecimento, viabilizando o 

funcionamento do projeto ‘estratégico’ estadunidense – situação ainda refletida na literatura de 

GE, predominantemente usada no mainstream acadêmico brasileiro. O entrevistado 15 acentua 

a questão do bloqueio ao conhecimento desenvolvido pelos Estados Unidos, sobretudo aos 

territórios atrasados: 

 

“E como a gente não tinha dentro do país, você tem que comprar né. Tem 

que comprar tecnologia. Tecnologia para comprar é muito complicado. Quem tem 

não quer dividir, né. Então o Brasil tentou e os Estados Unidos sempre recusando. 

Eles diziam assim, eu vendo usina. Turn key! Te dou a usina pronta, chave na mão, 

mas você não sabe como faz, e combustível você tem que comprar de mim. Né! Então 

foi assim que foi construído Angra I. Angra I é uma usina Westinghouse, vendida 

pelos americanos, no estilo Turn Key. Ninguém, aqui no Brasil, que trabalhou nisso 

no início, tem ideia de como é que funcionava. Agora não, agora a gente sabe tudo. 

Mas naquela época não sabia. Não sabia. Nos idos, início da década de 70, não sabia. 

Né, algumas pessoas privilegiadas, mentes mais esclarecidas até sabiam, alguns 

físicos, alguns matemáticos, mas o público geral, não sabe. Não sabia. E eles se 

recusavam terminantemente a vender qualquer coisa além disso né. Tudo para eles 

era material sensível porque não interessava que outros países tivessem acesso a uma 

tecnologia que equilibraria forças”. 

 

De acordo com Cabral (2011, p.61) [...] “a construção de Angra I foi iniciada em 1972, 

durante o governo do presidente Médici (1969-1974) e concluída dez anos depois”, em função 

de inúmeros acidentes, que propiciaram grandes prejuízos financeiros e atrasos na obra.  A 

autora prossegue mencionando que [...] “em abril de 1982, Angra I foi conectada ao sistema 

elétrico, mas devido a problemas técnicos relacionados ao projeto, entrou em operação 

comercial só em janeiro de 1985, quando a queima do exaustor do gerador levou a uma nova 
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interrupção de 16 meses”. A autora evidencia os moldes de dominação que foram adotados na 

opção nuclear no Brasil, ao apontar que “o grau de nacionalização de Angra I foi de apenas 

10% [...]”. Esse processo pode ser visto como decorrência dos mecanismos internacionais de 

regulação presentes, por exemplo, no Conselho de Segurança da ONU que, dentre outras 

questões preza pela manutenção da ordem atual, buscando ‘conter’ o crescimento (no que tange 

ao poder) de nações potencialmente ameaçadoras à unipolaridade norte-americana, conquistada 

no pós-guerra fria. O quadro ilustra e reforça a relação entre a formação de Estados e a 

concepção de mercados, proposta por Fligstein (1996; 2001). Evidencia também a urgente 

necessidade de des-subalternização do não mercado, como forma de viabilizar que o campo de 

GE (e mais amplamente, de GAE) opere com questões realmente estratégicas. É importante 

apontar que o processo de construção desse mercado acarretou não apenas em problemas 

sociais, pela clara subordinação ao conhecimento que veio de fora, mas também em problemas 

geopolíticos, que dificultam o desenvolvimento tecnológico nacional, em função da evidente 

dependência artificialmente criada para assegurar não apenas o domínio político, mas também 

a exploração econômica. De acordo com o documento Matriz Energética Nacional do 

Ministério de Minas e Energia, o período de desempenho de operação deficiente foi fruto do 

descumprimento do acordo pelo neocolonizador norte-americano, acarretando em diversas 

demandas judiciais (Brasil, 2007).  

A operação da primeira usina não iniciou com a Eletronuclear, que só veio a ser criada 

em 1997. Como informa o entrevistado 17 

 

 “[...] a Eletronuclear começou as suas atividades, na realidade, como um 

departamento de Furnas né, naquela oportunidade e, você tinha também, em 

paralelo, a Nuclen, que era a responsável pela parte de, justamente, a tentativa de 

enriquecimento, através das Indústrias Nucleares do Brasil, lá em Resende. A Nuclep, 

que seria responsável pela confecção dos reatores, geradores de vapores, 

condensadores né, e, depois com o decorrer do tempo, se julgou por bem, unir as duas 

entidades né. Esse departamento que existia em Furnas, com a Nuclen, criando então 

a empresa Eletronuclear, que passaria então a ter a responsabilidade de fazer a 

gestão né, das usinas que estariam sendo implementadas lá na, em Itaorna né, que é 

a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.” 

 

Nesses termos, a empresa Eletrobrás Termonucleares S.A. – Eletronuclear 

(Eletronuclear) foi concebida em 1997, com a finalidade civil de operar e construir usinas 

termonucleares no Brasil (Mayrink, Macedo-Soares, & Cavalieri, 2009; Eletrobrás 

Eletronuclear, 2013b). É uma empresa de economia mista e subsidiária da Eletrobrás, 

respondendo por quase 3% da geração de energia elétrica consumida no país (Eletrobrás 
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Eletronuclear, 2013a). Essas informações preliminares colocariam a empresa no âmbito de uma 

proposta de desenvolvimento estratégico corriqueira, não fossem as características peculiares 

ao setor que, de forma mais evidente que a maioria dos demais setores, a deixa fortemente atada 

a questões geopolíticas, sociais, ambientais, de segurança e internacionais (e.g. segurança, 

soberania nacional, intervenção internacional, vigilância do Conselho de Segurança da ONU, 

risco no manejo de rejeitos, risco de acidentes e atentados terroristas, além de outros). O 

nascimento da organização relaciona-se aos antecedentes estratégicos históricos e políticos, 

especialmente correlatos ao interesse do país no domínio da tecnologia nuclear para fins bélicos 

(ver Kuramoto & Appoloni, 2002), que serão explorados no próximo tópico. Atualmente a usina 

de Angra I opera de forma aparentemente satisfatória, com fator de disponibilidade superior a 

80% (Brasil, 2007), apesar ainda, da parcial dependência de conhecimento internacional. 

Embora a empresa apresente característica híbrida, ou seja, é monopolista no país (no segmento 

de produção de energia nuclear), além de majoritariamente pública, é possível considerar a 

Eletronuclear, à luz da teoria polanyiana, como uma empresa que representa (ainda que 

parcialmente) o mercado, sobretudo por sua inserção no segmento de energia elétrica, e por sua 

atuação sob moldes privados. Nesse sentido, é válido destacar que a mesma atua de forma 

ambivalente, tanto no movimento, quanto no contra movimento. É possível ressaltar 

preliminarmente que esses contra movimentos, sob a forma de estratégias sociais, são exercidos 

pela empresa, dentre outros objetivos, com o intuito de modelar o ambiental organizacional 

(Barley, 2010), além de exercer particular posição de colonialidade interna (Casanova, 2006). 

 

 

5.2.1 O Programa Nuclear Paralelo 

 

 

A insatisfação com as políticas neocolonialistas presentes no programa nuclear 

brasileiro aliado ao desejo de melhorar a tecnologia alemã de enriquecimento de urânio, 

sobretudo limitada pelas salvaguardas internacionais, fez com que em 1979 o Brasil desse início 

a um programa nuclear militar, também conhecido como Programa Nuclear Paralelo (Jesus, 

2012a). Segundo o autor, um dos objetivos centrais do programa paralelo era substituir as 

importações pelo desenvolvimento de instalações no próprio país, em escala semi-industrial, 

visando ao domínio tecnológico. De acordo com Oliveira (1998, p.8), o programa foi “[...] 
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conduzido secretamente pelas Forças Armadas e evoluiu com destacado sucesso no domínio 

da tecnologia do urânio enriquecido e de outros desdobramentos [...]”. Apesar dos defensáveis 

esforços em prol da nacionalização da tecnologia e a consequente descolonização do setor, é 

preciso atenção ao viés nacionalista. Grosfoguel (2008, p.137), alerta para a reprodução da 

imposição colonial eurocêntrica por meio do nacionalismo, que “[...] reproduz uma 

colonialidade interna de poder dentro de cada Estado nação e reifica o Estado-nação enquanto 

lugar privilegiado de mudança social.” Nesses termos, o rompimento radical, por meio do 

nacionalismo exacerbado apenas reproduz a lógica eurocêntrica, ao passo que a 

transmodernidade, sem perder o referencial do lócus de enunciação, permite o estabelecimento 

de diálogos, sobretudo pelo caráter “trans”. 

Dois lados de um mesmo fenômeno podem ser vistos nesse desenvolvimento paralelo. 

O primeiro deles, refere-se aos propósitos centrais desse programa. É bastante disseminada a 

ideia de que o programa nuclear paralelo tenha surgido com o único objetivo de produzir 

combustível nuclear, por meio do enriquecimento de urânio nacionalmente, destinado à 

propulsão do submarino nuclear, a ser construído no Brasil. O fenômeno, por si só, ajuda a 

ilustrar a tese que defendo, de que o processo de proteção social em territórios historicamente 

subalternizados e sub-socializados ocorra de forma difusa e não necessariamente estruturada, 

por meio de estratégias sociais que emanam de múltiplos atores, inclusive ambivalentes e 

hegemônicos. É peculiar ressaltar que a aparente ação de proteção da sociedade brasileira, 

também estivesse mobilizando esforços secretamente em prol do desenvolvimento de 

armamento bélico nuclear. Nesses termos, a construção de uma usina geradora de energia 

funcionaria como uma interessante maneira de moldar o ambiente, convencendo a opinião 

pública, por meio de soft power (Nie, 2004; Barley, 2010). As narrativas desenvolvidas pelos 

entrevistados 3 e 4 ilustram as afirmações: 

 

“É uma questão, é, eu acho que houve mudanças no cenário da geopolítica 

extremamente significativos, agora, não resta dúvidas que a suas construções 

atenderam a interesses bélicos, sabe. Você tem uma França, que não tem recursos 

hídricos, ela é extremamente dependente das usinas nucleares pra sua produção e a 

Alemanha hoje, que abre mão das usinas nucleares, compra energia nuclear da 

França. E acho que as barreiras pra produção de energia deveriam ser derrubadas 

para que ninguém tivesse obrigado, na falta de recursos, ser obrigado a empregar 

uma tecnologia tão suja. Na década de 70, que você tinha ainda uma, apesar do 

milagre econômico, o período de crescimento, mas era injustificada a construção das 

usinas para a questão energética. E a, e a própria forma como ela foi construída, em 

relação a tanto segredo e tanta imposição, confirma a, a, o que eu tô dizendo aqui, 

aos interesses que eram extremamente escusos à sociedade. Eram interesses bélicos, 

era enriquecimento de urânio, era obtenção de carga pra obtenção da construção de 

bombas nucleares. E parece que hoje as coisas não são muito diferentes, quer dizer, 
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mudou a geopolítica, redemocratização, mas existe ainda muita fumaça entre as 

atividades nucleares e os interesses sociais”. (Entrevistado 3). 

 

“[...] o motivo não é nobre né! O motivo para construção das usinas 

nucleares não é nobre! Não foi feita pra gerar energia. Ela teve muito mais uma 

disputa belicista do que pensamento de país, né! É lógico que teve mudanças, mas 

assim, a origem de, vários departamentos técnicos e científicos, que há uma dívida 

sobre as informações que paira sobre as indústrias nucleares brasileiras”. 

(Entrevistado 4). 

 

Mesmo sob a Constituição Federal de 1988, que prevê o exclusivo uso de tecnologia 

nuclear para fins pacíficos, “[...] o Ministério da Aeronáutica edificou, no Campo de Provas 

Militares da Serra do Cachimbo (PA), diversas perfurações subterrâneas, uma delas com 320 

metros de profundidade por um metro de diâmetro [...]” (Oliveira, 1998, p.8), destinadas a 

testes de artefatos bélicos nucleares. As construções foram desenvolvidas e mantidas sob caráter 

de sigilo de Estado, sugerindo que as ações secretas fossem ocultadas por uma sofisticada 

estrutura de Estratégias Sociais, mobilizadas a partir da produção de energia elétrica, moldando 

a opinião pública, por meio de soft power (Nie, 2004; Barley, 2010). O quadro de ilustra, ao 

menos três importantes questões: (i) o resgate à teorização de Fligstein (1996; 2001), que 

desafia a concepção de mercados sob a égide econômica, sugerindo que os mesmos sejam 

concebidos a partir de forças sociopolíticas (eu diria ainda que sócio-geo-políticas); (ii) ilustra 

que o setor nuclear, em termos globais, sobretudo no norte, dependa intensamente da produção 

de bens e tecnologias do tipo dual, como forma de moldar a percepção social ao seu favor 

(Barley, 2010; Techsystems et al., 2013; Fleming & Spicer, 2014); (iii) é possível ainda sugerir 

que diversos outros setores, sobretudo sensíveis, a exemplo da indústria química, façam uso de 

Estratégias Sociais com o intuito de moldar seus respectivos ambientes institucionais, 

especialmente após a deflagração da guerra ao terror, no pós 11 de setembro estadunidense.  

No dia 18 de setembro de 1990, o ex-presidente da república Fernando Collor de Mello, 

alinhado ao liberalismo hegemônico ocidental, fechou simbolicamente uma das perfurações 

destinadas aos testes de armamentos nucleares, sugerindo com isso, o encerramento do 

programa nuclear paralelo e o cumprimento da legislação constitucional (figura 12). 

Possivelmente a ação fora resultante de inúmeras pressões, sob a forma de estratégias sociais, 

contra movimentadas a partir do centro global, não apenas por Estados hegemônicos, mas 

também pelas sociedades de centro, sob formas de mobilizações organizadas, como o 

Greenpeace, assegurando a manutenção da diferença colonial. Em virtude das pressões 

internacionais, impostas por organismos legitimamente institucionalizados como a IAEA e o 
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Conselho de Segurança da ONU, além do próprio alinhamento das políticas energéticas 

nacionais, o Brasil tem trilhado um caminho tecnológico nuclear pacífico, embora as Forças 

Armadas ainda mantenham forte influência no Programa Nuclear Brasileiro, sobretudo pelo 

histórico de contribuições tecnológicas. 

 

Figura 12. Fechamento simbólico da perfuração de testes nucleares  

Fonte: Andrade, A. M. R. de. (2006). A Opção Nuclear: 50 Anos Rumo à Autonomia. Rio de Janeiro: MAST. 

P.161. 
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O segundo lado do desenvolvimento nuclear paralelo concentra-se justamente nas 

contribuições desenvolvidas pelo programa, que abriu um amplo caminho tecnológico no país 

(Oliveira, 1998). O entrevistado 15 destaca a relevância e o mérito alcançado pelo 

desenvolvimento: 

 

“Então hoje nós temos, usina, tecnologia e urânio. Só três países têm isso. 

Só três, no mundo (Estados Unidos, Rússia e Brasil)! O resto tem uma coisa ou tem a 

outra. A França tem usina, tem tecnologia mas não tem urânio nenhum. Zero! Aliás, 

a França em combustível é um fracasso, não tem é nada né! [...]Então tem que 

comprar! Tem que comprar, não tem jeito”. 

 

Entretanto, o domínio do ciclo combustível de urânio, pela falta de políticas públicas de 

Estado (e não de governo), no que tange à geração de energia nucleoelétrica, permanece em 

níveis acadêmicos e semi-industriais, não alcançando escala que traga vantagens reais ao país. 

O entrevistado 20 elucida: 

 

“[...] isso é uma vantagem que a gente desperdiça. A gente investiu no 

domínio tecnológico do ciclo e não conseguiu produzir em escala industrial, por que 

você não se sustenta, pra você fazer, a INB, você tem que começar explorando o 

concentrado, pra gerar recurso, a partir daí você gera recurso pra poder investir na 

etapa seguinte. Porque você tem o domínio tecnológico, mas o que que adianta você 

ter o domínio tecnológico? Você não usa em escala industrial, o domínio tecnológico 

vira um, só pra dizer que, vira um motivo só de vaidade: ‘não, eu tenho o domínio 

tecnológico’, e daí!”. 

 

Ainda assim, naturalmente esse domínio tecnológico é visto com desconfiança por 

nações hegemônicas (em especial pelos membros do Conselho de Segurança da ONU) e por 

pares do Sul (especialmente pela Argentina), conforme destaca o entrevistado 14, ao mencionar 

que “[...] com certeza nenhum país desses hegemônicos, tem interesse num programa que seja 

totalmente independente, autônomo e que possa, vamos dizer, é de repente, ter condições 

tecnológicas para descambar para uma área, vamos dizer, bélica.”. Apesar da declaração 

constitucional de uso exclusivo de energia nuclear para fins pacíficos, a quase autonomia do 

programa brasileiro estimula forte vigilância por parte de organismos internacionais, como o 

caso da IAEA, que sob a alegação de impedir a proliferação de armamentos nucleares, esconde 

intenções de descobrir segredos tecnológicos do modelo de enriquecimento brasileiro, único no 

mundo, como forma de manutenção do atual estado das coisas, onde nações poderosas, 

sobretudo Estados Unidos, detêm maior dominância tecnológica. A narrativa do entrevistado 
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15 demonstra que, além da forte tentativa de desapropriação tecnológica pela hegemonia sobre 

a ‘periferia’, legitimada por organismos internacionais, sob artifícios de soft power, há também 

extremo uso de hard power (Nie, 2004) pela hegemonia sobre nações invisibilizadas pela 

globalização neoliberal, por meio de guerras por energia (Harvey, 2013a). 

 

“Enquanto isso a Marinha desenvolveu seu projeto paralelo, e conseguiu 

criar uma tecnologia autóctone, própria, né, de enriquecimento de urânio. É uma 

tecnologia dela, desenvolvida no Brasil, não tem igual no mundo. Com uma 

especificação muito boa. No mundo todo, enriquecimento de urânio gasta muita 

energia, no Brasil gasta pouquíssima. Essa é a diferença que todos os estrangeiros 

dos outros países querem. Eles querem saber como fazemos. Mas a gente não conta, 

porque isso é segredo industrial. Aí eles ficam fazendo uma pressão louca, de não 

proliferação, disso e daquilo. Não é nada disso. A pressão que eles fazem é que eles 

querem saber como é que a gente faz. É só isso! E a gente não conta! Esse é o pulo 

do gato! Para você ter uma ideia, na França, a usina de Tricastin, né, de 

enriquecimento, tem três reatores nucleares funcionando do lado dela só para fazer 

combustível. Tricastin, só faz energia para a fábrica de combustível das usinas da 

França. E a França não pode se dar ao luxo de não ter combustível, porque oitenta, 

de setenta, mais de setenta por cento da energia da França é nuclear, e lembre-se de 

que ela não tem urânio. Então ela minera urânio na África. É, Mali, e outras 

guerrinhas que você encontrar, serão fomentadas por isso. Não se iluda, nenhuma 

outra guerra, é por outra coisa que não seja combustível.” 

 

O desenvolvimento nuclear brasileiro também impõe uma vigilância de pares. O caso 

mais notório, refere-se à vizinha Argentina, que desde 1980, mantém acordos bilaterais com o 

Brasil visando à cooperação e especialmente o controle de materiais nucleares59. A relação 

fomentou a criação da ABACC (Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de 

Materiais Nucleares) em 1991, impondo ao Brasil um modelo de dupla vigilância internacional 

(pela IAEA e pela ABACC), no que se refere ao controle nuclear, assegurando o cumprimento 

da Constituição Federal de 1988, os tratados de não proliferação e uma espécie de colonialidade 

horizontal (quase interna), que reproduz o modelo eurocêntrico de dominância, no entanto é 

exercida entre pares, de modo que o subalterno se ocupe de vigiar o subalterno, alusivo a uma 

espécie de dupla vigilância panóptica (Foucault, 1987). 

 

 

                                                           
59 “Uma das primeiras iniciativas data de 1980: a assinatura do Acordo de Cooperação para o Desenvolvimento 

e a Aplicação dos Usos Pacíficos da Energia Nuclear.” (Oliveira, 1998, p.8). 
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5.2.2 Angra II: A Segunda Usina 

 

 

É possível afirmar que a segunda usina nuclear do Brasil seja decorrência de uma 

conjunção de fatores, dentre os quais, é possível destacar os interesses político-estratégicos 

bilaterais entre Brasil e Alemanha, em função, principalmente dos problemas enfrentados pelos 

Estados Unidos após o primeiro choque do petróleo, e a respectiva falta de cumprimento de 

suas obrigações para com esses países. Enquanto o Brasil sofria com uma crise de incerteza em 

relação aos Estados Unidos, em virtude da suspensão da garantia de fornecimento de 

combustível (urânio enriquecido) para sua usina nuclear, a Alemanha sofria com a suspensão 

da garantia e com o impedimento de enriquecer urânio em seu próprio país, em decorrência de 

acordos diplomáticos como os Tratados de Bonn e de Paris, pois os Estados Unidos temiam que 

a Alemanha repetisse as atrocidades cometidas pelos próprios norte americanos com as bombas 

no Japão (Cabral, 2011). 

Todo esse contexto de incerteza culminou com o momento denominado “milagre 

econômico brasileiro”, em meados da década de 1970, em que o crescimento econômico 

nacional no regime ditatorial fortalecia os interesses de assegurar soberania nacional e a 

instalação das usinas nucleares seria o primeiro passo para a produção de materiais bélicos. 

Paralelamente o vizinho latino americano – Chile – experimentaria a partir de 1973, o chamado 

“milagre chileno”, decorrência do golpe militar liderado por Augusto Pinochet e do projeto 

neoliberal desenvolvido pelo grupo de jovens economistas norteados pelas ideias de Milton 

Friedman, que a mídia apelidou de Chicago Boys, precedendo a adoção do neoliberalismo pela 

Inglaterra de Thatcher e pelos EUA de Ronald Reagan60. O momento de alienação social foi 

complementado pela vitória do Brasil na copa mundial de futebol, no ano de 1970, no México.  

Do outro lado, o setor nuclear alemão61 apresentava claros interesses em uma das 

maiores reservas de Urânio do mundo – o Brasil, sobretudo num período marcado pela crise do 

                                                           
60 Imas (2010) defende que o período, inicialmente tratado pela mídia como um milagre, foi responsável por grande 

terror decorrente do neoliberalismo e do management. O autor caracteriza as técnicas empregadas como “Dirty 

Management”, em razão do sofrimento populacional provocado pela imposição do regime, baseado numa ordem 

ditatorial. Para maior aprofundamento a respeito dos problemas decorrentes do neoliberalismo, ver tópico 2.2 desse 

documento. 

61 Nesse período a Alemanha, que concedera suas usinas nucleares à iniciativa privada (em especial à Siemens), 

enfrentava dificuldades em relação aos grupos sociais ambientalistas, que se opunham às suas usinas ilustrando, 
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petróleo, com significativo aumento de preços do barril; pela onda de neoliberalização chilena 

e o suposto “milagre econômico” do vizinho periférico. Então, em 27 de junho de 1975, 

mediante certo sigilo, em virtude da possibilidade de um boicote estadunidense ainda maior, no 

governo de Ernesto Geisel, o Brasil assina um acordo com a Alemanha, se comprometendo a 

não empregarem energia nuclear com fins bélicos. Mediante conhecimento estadunidense, essa 

era a gota d’água para o rompimento com a potência neocolonizadora (Kuramoto & Appoloni, 

2002). Segundo Eletrobrás Eletronuclear (2012), o acordo previa que o Brasil pudesse ter 

acesso completo ao ciclo de abastecimento, iniciando assim, um mercado de combustível 

nuclear e um protocolo de compra de oito usinas, mantendo no entanto, a relação de dominância 

eurocêntrica. De acordo com dados da empresa, neste mesmo ano, são encomendados dois 

reatores de 1.300 MW Siemens/KWU. A negociação marcou o início da construção das usinas 

Angra II e Angra III.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia, em 1976 iniciou-se a contratação dos 

principais componentes pesados junto ao ‘parceiro’ alemão e foram iniciadas as obras civis de 

Angra II. Somente as obras da usina Angra II foram concluídas. Passados quase 20 anos do 

início das obras e a um custo aproximado de US$ 10 bilhões, somente ao final do ano 2000, 

início de 2001, no segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, é que 

Angra II começa a operar comercialmente (Eletronuclear, 2012; Xavier et al. 2007; Cabral, 

2011; Kuramoto & Appoloni, 2002). Tamanha demora na concretização da planta pode ser 

parcialmente explicada pelas inúmeras paralisações das obras, decorrentes de restrições 

orçamentárias enfrentadas no período (Brasil, 2007). Segundo dados da própria Eletrobrás 

Eletronuclear (2012), a desaceleração das obras teve início em 1983, em virtude da crise 

econômica vivenciada pelo país, fruto do amplo crescimento da dívida externa brasileira, 

motivada, dentre outras coisas, pela imposição de proibitivas taxas de juros pelo FED, à época 

comandado por Paul Volcker. Em 1986 as obras foram paralisadas, sendo retomadas somente 

no final de 1994, até sua conclusão. O entrevistado 15 reforça o péssimo momento político-

econômico experimentado pelo Brasil à época, justificando os inúmeros atrasos relatados: 

 

“É, o Brasil entrou em recessão forte, de 80 até 90, 91, a coisa ficou muito 

séria aqui. É a, essa é a fase brasileira em que os engenheiros viraram suco. Né, 

houve uma quantidade enorme de profissionais de engenharia que deixaram de ser 

engenheiros porque não arranjaram mercado de trabalho. Como tem que comer, 

                                                           
de forma incipiente, o que seria parte do contra movimento de mercado proposto por Karl Polanyi (Polanyi, 

2001[1944]). 
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vamos ser donos de lojinha, de lanchonete, dirigir taxi e por aí vai. Porque o teu 

diploma não serve para nada se você não tem um país que te absorva 

profissionalmente. Pra isso precisa de energia, né! País em recessão, não aproveita 

nada do que tem, nem sua mão de obra qualificada. Então vivemos isso aí durante 

quase dez anos. Tudo parou, inclusive o projeto das usinas. É, não só usinas 

nucleares, outras usinas. O Brasil estava na época desenvolvendo uma série de coisas 

que não tinha mais dinheiro para fazer. Então ao mesmo tempo tinha Itaipu, Tucuruí, 

Angra... ...sabe, Itaipu, Tucuruí levou o triplo do tempo para ficar pronto. Itaipu 

demorou pra caramba né. A mesma coisa com Angra. “Há, vocês não fizeram nada, 

demorou!” Demorou porque não tinha dinheiro! Sem dinheiro você não faz nada né! 

É! O Brasil foi à bancarrota! O Brasil não pagou suas dívidas. Foi o Burn out! Você 

não pagou a dívida e aí teve que ficar devendo. E o que que acontece quando você 

não paga? Ninguém mais empresta dinheiro para você. Você só é um bom cliente se 

você tiver pagando juros direitinho, senão não serve. Então até que, é, a parte 

econômica voltasse a se reorganizar, você não construiu usina nuclear, nem usina de 

nada, nem coisa nenhuma né. É a década perdida. Nunca se fala essa coisa dessa 

forma, parece que foi só o nuclear que não foi, não foi nada. Não foi coisa nenhuma, 

você tinha uma inflação galopante de 1000%.” 

 

Apesar dos problemas inerentes à sua construção, o acordo entre Brasil e Alemanha 

trouxe aparentes vantagens ao país, já que permitiu transferência tecnológica (Cabral, 2011) 

mantendo, no entanto, parte significativa da lógica colonial. Atualmente a usina de Angra II 

[...] “vem gerando para o sistema interligado nacional com fator de disponibilidade sempre 

superior a 60%” (Brasil, 2007, p.144), sendo capaz de atender plenamente uma cidade de dois 

milhões de habitantes, e sua performance na geração de energia tem sido exemplar desde o 

início de sua operação, ocupando em 2009, a 21ª posição em comparação com o ranking das 

50 melhores usinas Estadunidenses (Eletrobrás Eletronuclear, 2013a).  

 

 

5.2.3 Setor Nuclear no Brasil – Presente e Futuro 

 

 

Antes propriamente de descrever parte do presente vivenciado pela Eletronuclear e as 

perspectivas do setor de produção de energia nucleoelétrica no país, é importante estabelecer, 

a priori, que ao tratar da Eletronuclear, refiro-me ao complexo de usinas nucleares CNAAA 

(Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto) em Angra dos Reis-RJ e não a uma das usinas em 

especial, já que o conglomerado conta com um modelo centralizado de gestão (e um amplo e 

complexo modelo de governança), que define estratégias em nível corporativo, apesar de a 
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operação de cada uma das usinas ocorrer separadamente, em função da existência de critérios 

óbvios de segurança e precisão, além da própria complexidade presente em cada uma delas. 

Cumpre destacar que até o ano de 2004 o setor nucleoelétrico encontrava-se estagnado 

no país e qualquer tipo de retomada ou revisão do chamado Programa Nuclear Brasileiro, dados 

os problemas enfrentados na construção de Angra I e Angra II, parecia algo muito pouco 

provável. No entanto, neste mesmo ano, a pedido do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 

teve início um trabalho interministerial destinado à revisão do Programa Nuclear Brasileiro 

(PNB) motivado, dentre outras questões, pela “[...] necessidade de considerar as opções de 

fontes de energia para sustentar o desenvolvimento econômico do País a curto, médio e longo 

prazos.” (Mattos & Dias, 2008). Esse foi o ‘pontapé inicial’ para a retomada da construção da 

usina nucleoelétrica de Angra III, paralisada em 1986, que teria aprovação do Conselho 

Nacional de Política Energética (CNPE) em 2007 para recomeçar (Eletronuclear, 2012), mas 

somente em 2008 é que fora anunciada oficialmente sua continuidade, pelo Ministério de Minas 

e Energia. Em 2010, a Eletronuclear obteve a licença de construção plena, pela CNEN, órgão 

que, embora seja encarregado de fiscalizar os processos nucleares no Brasil, é também parte 

desses processos (Kuramoto & Appoloni, 2002; Alvim et al. 2007; Silva, 2009). Cabe apontar 

que no Plano decenal de Energia Elétrica 2006-2015, a figura prevista de Angra III já contava 

com estimativas de demanda de combustível nuclear e que no mesmo documento, é possível 

identificar a renovação do interesse pelo projeto após a crise energética de 2001 (Brasil, 2007).  

Além do argumento inerente aos temores gerados pela crise energética de 2001, o 

documento Matriz Energética Nacional 2030 destaca o “[...] expressivo aumento do consumo 

mundial de energia, especialmente de energia elétrica, as preocupações crescentes com a 

segurança energética e as pressões ambientais, sobretudo com relação às emissões de gases 

de efeito estufa [...]” (Brasil, 2007, p.143), além da estabilidade nos preços do principal 

combustível das usinas – urânio (enriquecido), e do Brasil ocupar oficialmente a sexta posição 

mundial de reservas de urânio, considerando que apenas 25% do território nacional fora 

prospectado. Tomando-se por base o argumento de que as reservas hidráulicas estejam se 

esgotando, em virtude dos problemas ambientais provocados com inundações de áreas, a atual 

reserva de urânio no país tem sido uma alternativa a considerar. A figura 13 ilustra o potencial 

de reservas de energéticos no Brasil. Apesar de inúmeros indicadores apontarem para a 

viabilidade ambiental, política e econômica do avanço desse mercado, faz-se necessário 
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relembrar das questões paradoxais presentes no setor de geração energética62 e tomar atenção 

aos possíveis efeitos do mesmo, cabendo não apenas a consideração das dimensões apontadas 

mas, adicionalmente, levar em conta aspectos sociais inerentes a esse avanço, normalmente 

relegados a um segundo plano. 

 

 

Figura 13. Reservas de Energéticos Brasileiros 

Fonte: Zancan, F. L. (2013). O Carvão Mineral na Matriz Elétrica Brasileira. In.:III Seminário de Matriz e 

Segurança Energética. Rio de Janeiro: FGV-IBRE. 

 

Segundo dados do Ministério de Minas e Energia, há estimativas que as 309 mil 

toneladas prospectadas, possam alcançar 800 mil toneladas de recursos adicionais e que, se 

estimativas se concretizarem, as reservas podem quadruplicar (Brasil, 2007). A figura 14 

demonstra a evolução das reservas brasileiras de urânio, cabendo destacar que desde o final da 

década de 1970 as prospecções não avançaram no país, motivo pelo qual o gráfico mantém-se 

estagnado. Apesar disso, a possibilidade de ‘um pré-sal de urânio63’, vem sendo aventada na 

                                                           
62 Descritos no item 5.1 desse capítulo. 

63 O tópico foi abordado em 2013 e 2014 em diversos veículos da mídia, sob essa chamada (“um pré-sal de 

urânio”), embora representantes da CNEN reforçam que as informações não passam de especulação, já que as 

prospecções estão paradas. Ainda assim, há fortes expectativas de que, de fato, o Brasil possua tais reservas. 

Exemplos de notícias veiculadas a esse respeito podem ser encontradas em: < 

http://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2012/07/brasil-tem-pre-sal-de-uranio-explorar-diz-pesquisador-na-

sbpc.html>; < http://oglobo.globo.com/economia/o-brasil-tem-um-pre-sal-de-uranio-explorar-diz-novo-

presidente-da-inb-8054541>; < http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,uranio-merece-status-de-pre-sal-
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mídia em anos recentes. O entrevistado 1a justifica a estagnação das prospecções: “Não tão 

fazendo! Não tão! Não tá, não tá ainda, não existe... Quem faz a prospecção não é a INB! É a 

CNEN!! Faltam geólogos hoje em dia. Muito, a maioria dos caras que trabalhavam na 

Nuclebrás, todos foram para a CNEN. A maioria se aposentou”. Por outro lado, o entrevistado 

12 destaca outros motivos: “Talvez você tenha visto essa história. Então essa ideia de ter 

urânio, parou a prospecção por quê? Porque a gente não, não tem uma, uma demanda ainda 

que esteja valendo a pena uma maior prospecção”. 

 

 

 

Figura 14. Evolução das Reservas Brasileiras de Urânio (em toneladas de U3O8) 

Fonte: Brasil. (2007). Matriz Energética Nacional 2030. Brasília, Ministério de Minas e Energia: EPE. 

 

Além do potencial energético, na forma de urânio, há de se considerar que o Brasil 

detém tecnologia proprietária que domina todo o ciclo de produção do combustível, inclusive 

o enriquecimento. É preciso, em função disso, refletir com reserva sobre esse quadro 

aparentemente vantajoso, haja vista os inúmeros interesses imperialistas nessas reservas, ainda 

que com o intuito de regulação (ou contenção) nacional. Mesmo levando em consideração que 

                                                           
diz-assessor-imp-,674618>; além de diversos outros endereços, amplamente replicados em blogs e páginas 

pessoais. 
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o petróleo ainda seja a fonte energética mais cobiçada, há que se preocupar com o futuro dessas 

riquezas. Em todas as conversas e entrevistas, procurei fazer menção ao possível problema, que 

era visto com reserva e desconfiança, por parte dos entrevistados (e até mesmo com 

despreocupação). Chamou-me a atenção, especificamente, a posição de um deles, de origem 

militar. Fiz a seguinte afirmação: “Pois é, aí de repente uma especulação jornalística e eu 

comecei a ver um monte de notícias com a mesma chamada. E de fato, a expectativa é que haja 

né (muito urânio no Brasil). Realmente a gente fica com essa, com essa luzinha amarela acesa 

né!”, numa alusão à preocupação frente aos futuros conflitos por insumos. A resposta foi curta, 

direta e honesta: “É bom que fique (risos)! É bom que fique (risos)!” (Entrevistado 17). 

Todos esses aspectos funcionaram como motivadores, associados ao fato de que, apesar 

de as obras de Angra III estivessem paralisadas desde 1986, ainda que com mais de 60% dos 

equipamentos já adquiridos, gerando um custo anual de mais de 20 milhões de Reais (Eletrobrás 

Eletronuclear, 2013b), estimularam a decisão de rever o PNB, retomar as obras de Angra III e 

prover a instalação de novas usinas nucleares no Brasil (Brasil, 2007). Todo o cenário parecia 

favorável, especialmente pelo fato de a memória de boa parte dos brasileiros não recordar com 

nitidez as mazelas produzidas pelo acidente nuclear em Chernobyl, no norte da Ucrânia, e de 

também não mais associarem com vigor, os problemas decorrentes do acidente com césio 137, 

em Goiânia, aos possíveis problemas inerentes à radiação produzida por acidentes nucleares. 

No entanto, um terremoto de 8,9 pontos na escala Richter proporcionou um tsunami que causou 

um grave acidente na Central Nuclear de Fukushima, no Japão64. A repercussão do acidente, 

agravada pelo sensacionalismo midiático, que molda o imaginário de uma população carente 

de informações consistentes, provocou súbita mudança nos planos governamentais. Os 

noticiários apontaram claramente que a mudança foi decorrência do acidente, que afetou 

fortemente a opinião pública, que pode se movimentar contra políticas setoriais e enfraquecer 

a imagem do governo perante os cidadãos. 

 

“O Brasil não prevê novas usinas nucleares até 2021, anunciou ontem (08/05/2012) 

o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann. 

Segundo ele, no plano decenal que compreenderá o período encerrado naquele ano 

não está prevista nenhuma outra central além de Angra III, em fase de construção em 

Angra dos Reis, município no litoral sul do estado do Rio de Janeiro. “As informações 

que tenho tido é que o plano de 2021 não vai considerar (novos projetos nucleares). 

Vamos esperar para ver os outros (planos)”, declarou Zimmermann após participar 

do 9º Encontro Nacional do Setor Elétrico (ENASE)” (Gonçalves & Torres, 2012). 

                                                           
64 No item 4.3.4, desenvolvo o tópico com maior detalhamento. 
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Esse movimento decisório estratégico, essencialmente político, demonstra claramente 

aspectos referentes às suposições feitas nesse trabalho, de que organizações são mobilizadas 

por diferentes aspectos, como político, social, regulatório, e não somente econômico. Em 

setores sensíveis como o nuclear e o elétrico, a relevância de questões políticas e sociais são 

muito mais evidentes que propriamente questões econômicas, amplamente defendidas na 

literatura dominante de GE e, por conseguinte, os estrategistas dessas organizações precisam 

estar muito mais alinhados a essas práticas sociais e geopolíticas que propriamente com as 

premissas do mercado, teoricamente ‘livre’ (sic). 

A proposta de suspender a construção de novas usinas nucleares no Brasil aparenta 

muito mais preocupada com a percepção de risco da população do que propriamente com 

questões relativas ao mercado consumidor de energia, já que após 2021, o governo não 

desconsidera a construção de novas usinas, segundo o próprio documento. 

 

“Já no plano que considera o horizonte até 2030, o governo prevê espaço para a 

construção de quatro a oito centrais nucleares. Para sair do papel, uma usina leva, 

em média, seis anos a partir do início da construção. Mas, segundo Zimmermann, 

antes de o governo tomar a decisão de construí-la, é necessário mais tempo para a 

discussão do projeto. "O novo programa nuclear implica em outra discussão, qual o 

tipo de central que vamos usar, qual será a tecnologia", afirmou. Ele comentou que, 

depois do acidente ocorrido na usina japonesa de Fukushima, no ano passado, 

aumentou a preocupação do setor com a questão da segurança, o que tornou mais 

complexo o processo de implantação de novas plantas nucleares”. (Gonçalves & 

Torres, 2012). Grifos meus. 

 

A declaração do secretário aparenta indicar maior preocupação com a opinião pública e 

com a proteção do mercado, que com os possíveis problemas sociais daí decorrentes, 

sinalizando que, de certo, após a acomodação da situação, os projetos serão retomados. Essa 

questão, além de outras como o próprio trato da Eletronuclear com a responsabilidade social e 

ambiental despertaram-me forte atenção frente à Gestão e Administração Estratégica da 

organização, a partir de seu lócus de atuação. É relevante apontar que a declaração da missão e 

da visão de futuro da Eletronuclear sugere atenção para com o setor elétrico nacional e com a 

responsabilidade social e ambiental: A missão da Eletronuclear é “[...] “atender à demanda de 

eletricidade do sistema elétrico brasileiro, a partir de geração nuclear, com elevados padrões 

tecnológicos, de segurança, eficiência técnica e econômica, e de responsabilidade social e 
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ambiental, com crescente participação da indústria nacional” (Eletrobrás Eletronuclear, 

2013a). E sua visão de futuro é de: 

 

“[...] ser a empresa nacional de referência na produção de energia elétrica, de fonte 

nuclear, com capacidade técnica para operar centrais nucleares, desenvolver 

engenharia de apoio, e incorporar, integrar e gerenciar projetos e processos de 

implantação de novas centrais, com elevados padrões de segurança, inovação, 

desempenho empresarial, responsabilidade social e ambiental.” (Eletrobrás 

Eletronuclear, 2013a). (Grifos meus). 

 

Como forma de melhor concentrar o olhar em questões correlatas à sociedade 

historicamente subalternizada pela neocolonialidade e pelo projeto neoliberal busco, no 

próximo tópico, analisar aspectos inerentes à presença da Eletronuclear em seu lócus de 

atuação, a partir desse lócus. A vista disso, direcionando esforços ao cerne desse trabalho, 

procurando analisar e compreender o processo de proteção social, desenvolvido por meio de 

Estratégias Sociais, produzido sob forma difusa e não necessariamente estruturada, a partir de 

uma diversidade de atores. 
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6. DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS SOCIAIS 

 

 

Esse capítulo é de central importância para o alcance dos objetivos desse trabalho, já 

que visa prioritariamente à compreensão do desenvolvimento de Estratégias Sociais, a partir do 

lócus de atuação da Eletronuclear. Compreender as forças que compõem o processo de proteção 

social, repensando à tese Polanyiana de contra movimento é tema de extrema complexidade. O 

próprio Karl Polanyi, conforme mencionado por Munck (2006) e Dale (2013), não clarificou 

como e por quem se daria o contra movimento. Em nações emergentes e ‘atrasadas’, em que o 

conceito de sociedade difere-se fortemente da proposta eurocêntrica, sobretudo pela histórica 

adoção de uma identidade subalternizada, a virada social prevista na tese de Polanyi mostra-se 

comprometida. Em países periféricos e semi-periféricos, situados no que podemos chamar de 

‘resto do mundo’, o caráter multipolar e transmoderno destoa e se destaca relevantemente da 

geopolítica norte-americana e eurocêntrica do conhecimento. Nesse sentido, o olhar para a 

multiplicidade de relações e atores que permeiam a inserção de organizações em sociedades, 

especialmente por meio da des-subalternização do não mercado, parece ser uma forma 

importante de se aproximar da realidade. Ilustrando o desenvolvimento da análise, é cabível 

recordar a proposição metodológica do trabalho, inspirada na (mas não subordinada à) Análise 

Crítica do Discurso (ADC) de Norman Fairclough. Como a escolha dos fenômenos situa-se no 

campo organizacional, inspirei-me necessariamente na terceira dimensão da ACD, buscando 

primordialmente analisar as práticas sociais, sobretudo por meio da reconstrução de sentidos 

dos discursos, da superação do discurso manifesto, além de intensa análise sobre relações de 

poder, dominação e opressão (Godoi, 2005). 

Os esforços de aproximação dos fenômenos aqui apresentados demandaram por um 

resgate histórico e geopolítico, presentes especificamente nos capítulos 4 e 5, que permitiram 

(e permitirão) ao leitor, compreender elementos contextuais presentes no cotidiano desse 

complexo setor. Apenas para fins de destaque do quão peculiar é o mesmo, cabe apontar que 
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somente Brasil e Argentina operam com tecnologia nuclear na América Latina, estando o Brasil 

muito à frente de seu vizinho, no que diz respeito ao desenvolvimento, sobretudo pelo domínio 

do ciclo combustível, e à geopolítica, pelas históricas posições ocupadas no desenvolvimento 

da tecnologia nuclear e no Conselho de Segurança da ONU. Ao norte, Estados Unidos, Canadá 

e México também são detentores de tecnologia nuclear. 

Apesar da complexidade, multiplicidade e simultaneidade com que os fenômenos 

ocorrem, procurei manter a apresentação dos resultados encadeando temas e atores 

mobilizadores de Estratégias Sociais que participam do complexo modelo de governança 

exercido no setor e na Eletronuclear. Procurei, para ser mais didático, desenvolver uma linha 

de tratamento que facilite ao leitor permear esse sensível e complexo campo. 

 

 

6.1 Neoliberalismo e Sociedade de Mercado 

 

 

A construção e operação de qualquer empreendimento do porte de uma usina nuclear 

traz consigo impactos à sociedade, sobretudo em relação às comunidades situadas ao entorno 

do empreendimento. É natural que questões anteriormente inexistentes (positivas e negativas), 

passem a existir, como decorrência da presença organizacional irrefletida e carente de suporte 

em políticas públicas adequadas a essa presença. É importante, no entanto, destacar algumas 

questões, antes propriamente de aprofundar aspectos mais específicos. Nesse sentido procuro 

situar aspectos referentes ao neoliberalismo e à lógica de uma sociedade de mercado, que venho 

expondo nesse trabalho. A Eletronuclear não está integralmente inserida nessa lógica. É uma 

empresa pertencente à holding Eletrobrás, majoritariamente de propriedade governamental, tal 

qual destaca o entrevistado 20: 

 

“[...] do capital total da Eletrobrás, você tem a união, ela tem 43,8%; o BNDS 

participações, que é união também, por sua vez, o BNDS, ele tem 11,9%; o BNDS 

propriamente dito, tem 7%, e outros fundos do governo tem 4,5%. Isso faz com que a 

parcela privada da Eletrobrás seja 32,8%. Quer dizer, esses 32,8% são donos.” 
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Como pode ser visto, apesar de majoritariamente estatal, há significativa participação 

de capital privado na holding. Embora o próprio entrevistado 20 sugira que estejamos distantes 

de um quadro de privatização, vez que a atividade nuclear envolve claros riscos sociais, estando 

o Estado ‘obrigado’ a participar das empresas desse setor, já que individualmente o privado 

não seria capaz de assumir tais riscos, o Brasil já esteve próximo dessa situação. O entrevistado 

16 relembra um período em que o Brasil ‘avançou’ (sic) rumo ao neoliberalismo, abraçando 

preceitos do Consenso de Washington: 

 

“E aí, em 1991, é, houve um, uma tentativa política também de se vender as geradoras 

(de energia elétrica) né, e, não em 91, mas no governo Fernando Henrique, eu não 

vou te precisar o ano, mas no governo Fernando Henrique houve venda de várias 

empresas estatais, e também queriam vender as distribuidoras, e também queriam 

vender as empresas, as geradoras. Só que isso não foi pra frente, mas se criou a 

Eletronuclear justamente para poder vender as empresas convencionais, porque 

como isso aqui é uma usina nuclear, é uma área de segurança nacional, não poderia 

entrar no bolo de vendas. Então se criou uma empresa, as pessoas que eram da 

Nuclen, junto com as pessoas de Furnas, que atuavam na área nuclear, vieram para 

essa empresa que hoje se chama Eletrobrás-Eletronuclear. E eu vim junto. Junto com 

tantos outros companheiros, é, só que acabou que o governo Fernando Henrique, por 

várias razões, que não merecem entrar em detalhes né, não vendeu as geradoras, e 

aí depois o governo Lula, ele deu amplo apoio às estatais e a Eletronuclear 

permaneceu, junto com as outras. Então depois se criou o sistema da Eletrobrás, as 

empresas hoje são unificadas, dentro desse sistema, tanto é que todas elas hoje têm 

na frente (o nome) Eletrobrás”. 

 

Conforme já ilustrado nesse trabalho, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 21, 

assegura o monopólio estatal da geração nuclear (Brasil, 1988). No entanto, segundo Mielnik 

(2013), a geração elétrica enquadra-se em outros dispositivos constitucionais que permitem sua 

concessão ao ente particular. A ausência de um marco regulatório favorece a entrada de capital 

privado no setor e, por conseguinte, a gestão de recursos, implicando na possibilidade de avanço 

do modelo neoliberal no setor. Nos Estados Unidos, as usinas nucleares são de propriedade 

privada, acarretando em pelo menos duas problemáticas consequências. A primeira delas diz 

respeito ao problema da militarização e o consequente fomento à indústria da guerra. A atuação 

de empresas em estruturas duais, favorece a concepção de um sofisticado quadro de 

encobrimento da realidade (Nie, 2004; Barley, 2010; Techsystems et al., 2013; Fleming & 

Spicer, 2014), em que corporações operam centrais nucleares e, ao mesmo tempo, produzem 

ogivas atômicas. Essas empresas contam com forte proteção do Estado que, por meio de 

dissuasão, decorrente do poderio bélico nuclear, também se encarrega de blindar outras 

indústrias sensíveis como a de fabricação de armamento convencional, a indústria química, de 
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aviação, além de outras. Vale acentuar que essas questões, verdadeiramente estratégicas, foram 

fortemente ampliadas após os atentados de 11 de setembro. 

Um segundo problema decorrente do processo de privatização neoliberal refere-se à 

segurança pública, no que diz respeito à possibilidade de acidentes nucleares nas usinas, já que 

em contextos privados, a maximização de resultados financeiros pode ser posta acima de 

questões de segurança. Há, no entanto, forte defesa no setor nuclear de que tal situação não se 

configura em um problema, já que agências e organismos internacionais (e.g. IAEA; NRC; 

WANO; além de outras) mantêm forte controle e fiscalização. Contudo não é necessário 

imprimir grandes esforços para buscar contra argumentos presentes no histórico de fraudes e 

escândalos ocorridos na Enron e em outras multinacionais (Whittington et al., 2003), sobretudo 

estadunidenses, fiscalizadas adicionalmente pelos próprios acionistas. O entrevistado 1b reforça 

os riscos do avanço do projeto neoliberal no setor nuclear, ilustrando o caso norte americano: 

 

“Entrando pra um, pra um, pra um relacionamento de empresa privada, vai ser muito 

diferente né! Existem... ...o, o que a gente tem de histórico de fraudes nos Estados 

Unidos... ...nos Estados Unidos a CNEN chama-se NRC. E a gente tem os NRC 

Bulletins que eles divulgam. Então é Fraude atrás de Fraude.” “[...] É o cara 

comprar na esquina um negócio, é... ...quando você compra um material de classe 

nuclear, quer dizer que ele é muito bom. É como se você fosse comprar uma peça de 

Rolls Royce da Rolls Royce ou uma ali na, na esquina de Angra, num, num, num 

atacado que você sabe que é material de segunda ou de terceira. E usina não pode 

ser de segunda ou de terceira. E às vezes o cara comprava o de segunda, botava lá e 

dizia que era de qualidade nuclear”. 

 

Reconheço que vivenciamos experiências de ofertas de serviços de qualidade duvidosa 

no Brasil, como o próprio exemplo das concessionárias de energia elétrica, além de outros 

setores. Contudo, entregar a geração de energia nuclear ao (dis)sabor do mercado ‘livre’ pode 

ser um grande equívoco e uma grande temeridade, sob pena de sofrermos terríveis riscos sociais 

e de segurança pública. Nesse sentido, retomo a justificativa de abordar preventivamente 

aspectos do neoliberalismo nesse setor, suportando-me não necessariamente na análise de um 

mercado ‘neoliberalizado’, mas que carrega consigo entusiastas desse quadro (e.g. Mielnik, 

2013). Vadell e Carvalho (2014, p.86) reforçam essa ideia preventiva, ao sugerirem que: 

 

“Polanyi toma como nível de análise das transformações mundiais, as mudanças 

dentro da própria sociedade. Assim como há uma resposta defensiva dos grupos 

sociais quanto à formação das instituições em favor do livre mercado, há também 

uma estrutura institucional desse último para o avanço do sistema capitalista 

exacerbando o processo de concentração de capital”. (Grifos meus). 



183 

 

 

Não há dúvidas de que o funcionamento e o avanço do projeto neoliberal dependam da 

ação de organizações como o Banco Mundial, a OMC, o FMI, além de outras, que fomentam e 

compõem a aludida estrutura institucional, que fortalece o sistema capitalista de acumulação. 

No setor nuclear, o imperialismo e a modernidade euro-norte-americana são representados por 

organizações como a IAEA, WANO, NRC, Conselho de Segurança da ONU (e ONU), ABDAN 

(favorecendo a colonialidade interna), além de grandes corporações privadas como Siemens, 

Areva, Westinghouse, dentre outras, que asseguram a manutenção do atual estado das coisas. 

Já as forças de oposição, destacadas pelos autores como ‘grupos sociais’, foram identificadas 

por meio de atores como os poderes executivo e legislativo, organizações como o corpo de 

bombeiros e a defesa civil, grupos originários da sociedade, como a SAPÊ, e, por mais curioso 

que possa parecer, a própria Eletronuclear e a CNEN, exercendo papéis de ambivalência, que 

serão explorados adiante. 

Cabe então destacar que, além dos problemas genéricos inerentes ao projeto neoliberal 

como desemprego, empobrecimento de uma maioria em prol do enriquecimento de poucos, 

fortes assimetrias geográficas e sociais, há no setor nuclear um problema específico, relativo à 

segurança social, à medida que normas, diretrizes e procedimentos de segurança possam ser 

negligenciados em prol da lucratividade. O entrevistado 1b, sob tom de preocupação, aponta o 

franco interesse de empresas multinacionais, oriundas do norte global, em operar usinas 

nucleares no Brasil. A entrada de capital internacional no setor ampliaria fortemente os moldes 

de dominação/colonialidade, assegurando ao norte global, domínio sobre recursos nacionais 

extremamente sensíveis. O quadro levaria a um gradual processo de desapropriação, similar 

àquele combatido pelo Almirante Álvaro Alberto: 

 

“[...] eles querem, algumas multinacionais querem, Areva quer, Siemmens quer, eles 

querem o quê, eles querem flexibilizar o monopólio, pra poder operar usina. Não é 

construir usina não, operar usina depois (naturalmente por ser mais rentável e não 

demandar grandes investimentos de base). Aí, cada um pode ter sua posição formal. 

Eu sou contra! Por que acho que isso envolve política estratégica. É tipo assim ó, 

bota a usina operando a 50% porque o nível do reservatório está alto, ou bota a 100% 

porque o nível tá, agora... (numa alusão à complementariedade das usinas nucleares 

à geração hidroelétrica). Então, você tem essa flutuação, é estratégia! Então é, e o 

cara vai concordar em operar a 40%, 30%? Você não vai pagar 100%, vai pagar 

talvez uma diferença porque o cara não tá gerando. É complicado!” 
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Com base nesses argumentos iniciais, reforço a intensa presença de problemas 

específicos da neoliberalização do setor nuclear, em especial, do setor nucleoelétrico, sobretudo 

fomentado pelos atores componentes da estrutura institucional anteriormente descrita, 

adicionalmente aos já apontados problemas inerentes ao projeto neoliberal como um todo. 

Evidentemente esse tipo de conformação não depende especificamente do operador energético 

Eletronuclear, mas de uma complexa configuração de atores atuando em um contexto de 

também intensa complexidade, que precisa ser mais bem elucidado, como forma de prevenção 

de graves problemas sociais, em nível local e nacional (e.g. a possibilidade de acidentes 

nucleares; os problemas no entorno, decorrentes da inserção da empresa como, por exemplo, o 

adensamento populacional e a gentrificação), e também em nível internacional (e.g. 

possibilidade de contrabando de material radioativo – e.g. urânio enriquecido ou a ser 

enriquecido – sobretudo por grupos terroristas). No próximo tópico, procuro discutir a empresa 

Eletronuclear e sua ambivalência, numa alusão à execução dos dois movimentos Polanyianos 

de mercado repensados (movimento e contra movimento, sob a forma de estratégias sociais) e 

uma provável justificativa para essa ambivalência, por meio da colonialidade interna. 

 

 

6.2 Ambivalência Empresarial: Eletronuclear e a Colonialidade Interna 

 

 

O histórico geopolítico do setor nuclear no Brasil e no mundo, descrito e analisado nos 

capítulos 4 e 5 desse documento, sugere sua complexidade, sobretudo frente à superficialidade 

com que grande parte do campo de GE vem abordando fenômenos, corporações, setores e 

contextos. Conforme destacado pelo entrevistado 20, é uma temática “[...] que mobiliza muitas 

paixões”. Naturalmente existem e sempre existirão correntes de pensamento dotadas de 

argumentos e causas favoráveis ou contrárias ao setor nuclear. Todavia, pude verificar em 

campo, mediante as muitas conversas, entrevistas e observações, significativa parcela das 

comunidades sub socializadas de entorno, alheias ao tema, reforçando seu caráter de histórica 

subalternização e opressão, evidenciados pela clara alienação em relação ao seu próprio 

entorno. Esse aspecto fora intensamente salientado por diversos entrevistados, sobretudo 

pertencentes ao próprio setor nuclear. No processo de coleta de dados, procurei compreender 
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aspectos positivos e negativos da presença de uma usina nuclear na cidade de Angra dos Reis, 

assumindo a ideia de que a organização participa, de forma ambivalente, tanto do movimento 

degradador de mercado, destaco por Karl Polanyi, quanto das ações de proteção social, por 

meio de Estratégias Sociais, similarmente ao contra movimento Polanyiano (Polanyi, 

2001[1944]). Essa ambivalência sugere uma espécie de colonialismo interno, similar à 

proposição de Casanova (2006). Segundo o autor, o colonialismo interno surge como herança 

do modelo de conquista, em que populações nativas não são completamente exterminadas, 

carregando consigo o “DNA” da subalternização, que é posteriormente replicado internamente, 

entre elites étnicas dominantes e grupos sociais dominados que, em geral, coexistem em 

situação de franca desigualdade, refazendo e conservando as relações de colonialidade. O 

quadro reforça a manutenção da modernidade euro-norte-americana, à medida que, de uma 

forma geral, empresas são apresentadas ao mundo como salvadoras dos lugares, impondo um 

modelo civilizatório, por meio de solidariedade vertical (Santos, 2000). 

Por diversas vezes, em situações que entrevistei e conversei com indivíduos 

pertencentes ou não ao quadro de funcionários do setor nuclear sobre possíveis problemas 

sociais causados pela presença da empresa, deparei-me com negações precisas e diretas. É 

intuitivo e natural supor que alguém que trabalhe em determinado setor o defenda, tal qual visto 

na resposta do entrevistado 6, sobre os possíveis problemas sociais decorrentes da presença de 

uma usina nuclear na cidade: “Problema social? Não! Eu vejo muito pelo contrário.”. O 

entrevistado 16 vai além em suas explicações: 

 

“Não! Sinceramente? Não consigo ver nenhum problema! Muito pelo contrário! Eu 

acho que, foi muito bom para o município, ter a implantação da usina. Tanto é que, 

hoje nessa discussão de emancipação65, vão brigar por nós né, quem vai ficar com a 

gente (com as usinas nucleares em seu território) ... ... porque eu acho que eles viram 

que, diferentemente dessas outras empresas que eu citei, ela consegue fazer esse 

paralelo aí com o executivo...” 

 

Adicionalmente, notei que parcela significativa das pessoas externas ao setor nuclear 

com quem conversava ou entrevistava, também apresentava dificuldades iniciais em destacar 

problemas sociais decorrentes da inserção da empresa, tomando postura similar à adotada por 

funcionários do setor. Inicialmente, era possível supor que o colonialismo interno estivesse 

funcionando em sua plenitude, dada a ausência de voz e agência por parte desses indivíduos. 

                                                           
65 Discuto melhor essa questão no tópico 6.4. 
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Contudo, no decurso e aprofundamento das conversas, era possível notar, com certa frequência, 

a existência de uma mística por trás da ideia do ‘nuclear’, sobretudo nas conversas com pessoas 

mais humildes, que acabavam não apontado problemas imediatos, mas sempre sugeriam o 

temor frente à possibilidade de acidentes, pouco compreendidos por elas. A sutileza do fato 

sugere que, de forma subalternizada – e distinta da virada social proposta por Karl Polanyi –, 

essas frações da comunidade social representavam opositores ao caráter sedutor do mercado. A 

narrativa do entrevistado 2 ilustra a (também) ambivalência social que, reforçada pelo desejo 

de modernidade e pleno emprego, negligencia a existência de problemas decorrentes da 

organização, superando seus próprios temores: 

 

“Não (não existem problemas decorrentes da empresa e seu mercado)! Tem muitas, 

muitas pessoas da comunidade, tem pessoas que ficam com medo – há meu Deus do 

céu, se houver algum problema aí, a gente tem que ir embora e tudo! Mas, eu, 

sinceramente, pela segurança que existe, entendeu, é claro... ...tudo é possível né! 

Pode haver, uma série de catástrofes aí, a gente tá arriscado a ter um acidente grave, 

mas eu acho muito difícil. Eu sinceramente, eu não tenho medo nenhum. Tanto é que 

o prédio do reator, ele foi projetado pra um Boeing 747, se vier e bater, ele nem mexe, 

entendeu?! Então, não tem problema nenhum [...]” “[...]Muito até pelo contrário, eu 

até, se não fosse a usina aqui, isso aqui tava, tava arcaico ainda.” (Grifos meus). 

 

As entrelinhas da fala do entrevistado 2 revelam aspectos que só pude melhor 

compreender com o avançar da pesquisa. O mesmo apresentou-me, penduradas na parede de 

sua sala, duas fotos aéreas comparativas, capturadas em uma localidade próxima à 

Eletronuclear, chamada Praia Vermelha. A primeira foto datava de 1970 e a segunda, de 2002, 

ambas capturadas por um fotógrafo instruído pelo próprio entrevistado 2, quando trabalhava na 

empresa Andrade Gutierrez. Essas fotos revelam uma parte importante, decorrente da presença 

da empresa na região, quando se pode verificar amplo povoamento na mesma, bem como a 

instalação de infraestrutura como a estrada BR101, que ajudou a reforçar o processo de 

multiplicação do espaço urbano, redesenhando o perfil socioeconômico da população local 

(Luchiari, 1999). Outro aspecto presente nas entrelinhas da fala do entrevistado 2, abordado de 

forma mais explícita pelo entrevistado 8, refere-se ao processo de geração de renda, sua 

ramificação social e o forte interesse de governos nesses potenciais recursos, que operam como 

soft power no transcurso da construção de imagem e reputação institucional, além do 

consequente convencimento social, sobretudo pela promessa de ofertar ‘modernidade’: 
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“É o que eu te disse, hoje se você vai lá em Angra, um monte de gente trabalha 

diretamente ou indiretamente, ou tem um parente que trabalha (nas usinas nucleares), 

então é, apesar que é um... (breve pausa), é mais um emprego aí na região. As usinas 

dão dinheiro pra prefeitura porque, tentou-se fazer um, um esquema de royalties, 

então a gente, as usinas operariam e pagariam uma certa porcentagem do 

faturamento com royalties pra cidade. Mas aí começou, aí veio o pessoal de Paraty, 

aí veio o pessoal de, de Rio Claro, aí veio o pessoal de Mangaratiba, aí veio o cara 

lá de, qual é, qual foi o último mesmo? Lá no alto, lá em cima, quase em, quase em 

Barra Mansa né. Aí todo mundo queria (verba decorrente do processo de 

contrapartidas), aí o cara (um governante) falou assim: “não, mas veja só, o 

caminhão, quando vai levar combustível pra usina, ele sai daqui e ele passa aqui na 

nossa, na nossa estrada, então nós também temos que receber, porque a gente corre 

o risco, então, conclusão, iria ser tanta gente pra dividir, ia dar uma complicação tão 

grande, que eles até, é, essa iniciativa foi, foi deixada de lado e resolveu-se fazer, não 

a gente faz convênios, vocês e a gente vai dar um bom dinheiro pra vocês, entendeu, 

que aí a gente dá diretamente pra vocês, pra cidade de Angra, e dá um pouco pra 

Paraty também. A gente faz convênios com vocês aqui, porque aí o dinheiro fica aqui, 

porque senão a gente vai dar um pouquinho pra vocês e vai dar um pouquinho pro 

cara que está lá longe... ...todo mundo quer! Então, todo mundo quer! O cara lá de 

onde tem a mina, também queria, então fica meio complicado. Então o que eles 

resolveram é, faz convênios, então, por exemplo, o hospital aqui da, da Japuíba, o 

hospital novo aí, a Eletro deu, depois da obra pronta lá, deu 22 milhões para eles, 

aparelharam o hospital.” 

 

A narrativa desenvolvida pelo entrevistado e, co-construída pela ação organizacional, 

ajuda a compreender a defesa da inserção da empresa nesse lócus de conhecimento, não apenas 

no nível do indivíduo, que se interessa primordialmente por emprego ou pela possibilidade de 

geração de renda, ainda que para um membro da família; mas também em nível institucional, 

vez que a inserção da Eletronuclear atrai a atenção, sobretudo de prefeituras e Câmaras de 

vereadores do entorno, pela possibilidade de obtenção de significativos recursos, por meio de 

negociação e pressão sociopolítica.  

Em ambos os casos, é possível notar a presença de mercadorias fictícias, tal qual 

teorizadas por Polanyi, fruto da mercadificação de tudo, como forma de modelagem do 

ambiente e consequente imposição da dominação via soft power (Barley, 2010; Fleming & 

Spicer, 2014). O primeiro caso adere-se plenamente à teorização Polanyiana, por meio do 

exemplo da mercadificação do trabalho. O segundo caso segue a ótica do autor, embora não 

tenha sido previsto por ele, e refere-se à mercadificação de empresas e de mercados (neste caso, 

o mercado de energia elétrica, de origem termonuclear), mobilizados pelos poderes executivo 

e legislativo, fomentando o avanço do neoliberalismo por meio do fortalecimento do mercado, 

supostamente ‘livre’. Esse tipo de articulação, desenvolvida por uma empresa majoritariamente 

pública, contraria frontalmente a teorização dominante no campo de GE, que teoriza a partir de 

grandes corporações privadas e adota postura passiva frente ao seu ambiente.  
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A articulação também confronta diretamente com a teorização de não mercado 

(subalternizada) de David Baron (ver por exemplo, Baron, 1995a; 1995b; 2010), que defende 

uma posição fortemente ancorada em GE, de que grandes e poderosas empresas privadas é que 

devem nortear esse tipo de negociação, por meio de Estratégias Sociais Internacionais e de 

Estratégias de Mercado, eventualmente relacionadas a neocolonialismo e neoimperialismo. Por 

outro lado, a articulação fortalece a argumentação presente em GAE, que insere estratégia em 

segmentos mais plurais, compostos por estrategistas que atuam em variados tipos de 

organizações. Cabe destacar que, o reforço aos argumentos contrários ao segmento nuclear é 

bastante útil aos demandantes nesse processo de negociação, funcionando por diversas vezes 

como moeda de troca, concebendo mais uma das mercadorias fictícias, tal qual sugeria Karl 

Polanyi – a mercadificação do risco (além da própria mercadificação de mercados e de 

empresas) e a consequente concepção de uma Localidade Orientada ao Mercado. Nesse 

sentido, o confronto também é útil à empresa, à medida que a mesma, por meio dele, pode 

negociar e mobilizar Estratégias Sociais com o intuito de delinear esse ambiente. No próximo 

tópico, procuro destacar o movimento de mercado realizado no setor nuclear, aludindo à 

teorização Polanyiana de duplo movimento.  

 

 

6.3 O Movimento do Mercado de Energia Nucleoelétrica 

 

 

É válido recordar que, em sua obra seminal – A Grande Transformação – Karl Polanyi 

desenvolve, como sustentáculo à tese do duplo movimento, a ideia de que a sociedade66 era 

governada pela ação de dois elementos ordenadores – um movimento de mercado, que reforçava 

os princípios do liberalismo, do estado mínimo, do leissez-faire e do livre mercado, fortalecendo 

a atual corrente neoliberal; e, do outro lado, um suposto contra movimento de proteção social 

(que visava à preservação do homem e da natureza), que seria mobilizado pelos oprimidos para 

conter o avanço do movimento de mercado, degradador da sociedade (Polanyi, 2001[1944]; 

Fiori, 2000). 

                                                           
66 Localizada temporalmente e geograficamente à sua época e lócus de enunciação. 
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Venho construindo, nesta tese, a argumentação de que o contra-movimento não ocorreu 

da forma prevista por Polanyi, sobretudo em territórios historicamente subalternizados, 

demandando por um repensar localizado. No entanto, o movimento de mercado, estimulado pela 

histórica ascensão do neoliberalismo, e também fomentado por poderosas organizações (e.g. 

FMI, Banco Mundial, além de outras) e por poderosas nações (a exemplo dos Estados Unidos 

de Reagan e da Inglaterra de Thatcher), mantêm-se como uma persistente questão. A 

colonialidade do conhecimento, historicamente imposta por meio de soft power e de hard power 

(Faria & Guedes, 2014), fez com que, em nações emergentes, periféricas e semiperiféricas, 

povoadas por ‘bárbaros’, ‘pré-modernos’, ‘sub socializados’ e ‘atrasados’, o modelo de 

sociedade de mercado ganhasse contornos de destaque, sobretudo por sua associação à 

modernidade e ao desenvolvimento, amplamente vendidos’ pelo primeiro mundo. Todo esse 

quadro, reforçado pela própria ação hegemônica de manutenção do status quo, fez com que 

vivenciássemos uma perspectiva de longa duração (Arrighi, 2012[1944]) referente ao 

movimento Polanyiano de mercado. 

No segmento nuclear, a história não pôde ser contada de forma divergente, já que o 

setor, em termos globais, é fortemente influenciado pela hegemonia estadunidense, em especial, 

pelo domínio tecnológico. Essa dominância tecnológica é contida e protegida a todo custo pela 

grande potência norte americana, sob a orientação de manutenção da hegemonia e da onda de 

longa (ou média) duração. Procurarei, nos próximos itens, discorrer sobre o movimento de 

mercado no setor nuclear e seus problemas, tanto em âmbito internacional, quanto local. 

 

 

6.3.1 O Movimento de Mercado no Âmbito Internacional 

 

 

O movimento Polanyiano de mercado, visto com especificidade no setor nuclear, ganha 

contornos importantes, já que o mesmo opera fortemente em favor das nações hegemônicas, 

sobretudo em favor dos Estados Unidos, servindo aos detentores da tecnologia como 

instrumento de hard power, por meio de dissuasão, reforçando a manutenção do status quo. 

Nesse sentido, a suposta degradação social prevista por Polanyi (2001 [1944]) é acentuada, 

mediante os riscos sociais inerentes à atividade, associados tanto aos fins pacíficos – como no 

caso de acidentes nucleares; quanto aos fins não pacíficos, mediante o risco de uso de 
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armamento nuclear, tal qual o caso das bombas norte-americanas, responsáveis pela 

desintegração de duas cidades japonesas. Esse tipo de ‘degradação’ instantânea, característica 

do setor bélico nuclear, exercida com requintes de crueldade, tal qual descrito por Camargo 

(2006), não fora previsto por Polanyi, que teorizou sobre mercados sob uma perspectiva 

generalista.  

A questão da segurança internacional, em especial nesse setor, como uma das 

decorrências desse mercado, vem sendo mediada por estratégias sociais originadas não 

necessariamente de grandes corporações (e.g. Areva, Siemens, Westinghouse, além de outras), 

tal qual prevê a literatura de GE, mas principalmente protagonizadas por grandes instituições e 

organismos internacionais como a ONU e seu Conselho de Segurança, a IAEA, além de outras 

organizações. É importante destacar, no entanto, que esses atores, em especial a ONU e seu 

Conselho de Segurança, mas também entes que financiam países emergentes como o FMI e o 

Banco Mundial, sob a máscara da manutenção da ordem e da pax mundi, propiciam na 

realidade, a manutenção da hegemonia, do status quo, e da pax americana. Trein (2011) destaca 

que o Conselho de Segurança da ONU vem exercendo papel decisivo na manutenção da 

modernidade eurocêntrica e no fortalecimento da colonialidade e do imperialismo 

estadunidense, configurando-se em um verdadeiro clube atômico, que determina os verdadeiros 

cinco “donos do mundo”. O autor argumenta que: 

 

“Neste conselho, são testados os princípios de soberania, isonomia e democracia que 

se diz constituírem os fundamentos da ordem internacional. E faz-se o silêncio 

obsequioso dos pares permanentes deste conselho (China, França, Reino Unido e 

Rússia, além dos Estados Unidos) frente à violência norte-americana no Iraque, no 

Afeganistão e no Paquistão, às ameaças ao Irã ou ao apoio à política de Israel para 

com os palestinos; à violência russa na Chechênia; à violência chinesa em Xianjang; 

à violência europeia nos Bálcãs. Estes fatos são parte de uma realidade que serve a 

todos que têm em uma ordem de perfil imperial unipolar mais vantagens que 

prejuízos”. (Trein, 2011, p.27). 

 

Esse panorama de intensa assimetria vem sendo, ao longo dos anos, reforçado pelos 

inúmeros Tratados de Não Proliferação (TNPs), que têm assegurado à manutenção do atual 

estado das coisas, por meio da garantia de posse de armamentos bélicos pelos sócios do aludido 

clube atômico, além de outros Estados periféricos, vistos com reserva pela hegemonia, inclusive 

pelas sociedades de centro, que se mobilizam em prol da manutenção do status quo,  

impedimento de que emergentes, atrasados e bárbaros possam deter tecnologia bélica nuclear. 

Não há dúvidas de que a forma como a dimensão nuclear vem sendo tratada, reforça o 
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imperialismo e a colonialidade, à medida que diferencia, hierarquiza e segrega nações 

detentoras e não detentoras de tal tecnologia, já que aos olhos da hegemonia, tecnologia nuclear 

(especialmente bélica) é algo que os ‘bárbaros’, ‘atrasados’ e não modernos’ não podem 

possuir. Para Pape (2005), a lógica defensiva estadunidense, sustentada legalmente pelos TNPs, 

proporciona clara ampliação da insegurança de outras nações, sobretudo de potências 

emergentes, à medida que assegura a manutenção do hard power norte americano, por meio do 

poderio bélico nuclear, impedindo que os emergentes tenham acesso a tal tecnologia. 

Camargo (2006) desenvolve um importante e detalhado estudo que demonstra a intensa 

presença do Brasil nos primórdios do setor nuclear internacional, participando ativamente na 

concepção da tecnologia, por meio de físicos, acadêmicos e da marinha nacional. Contudo, as 

intenções imperialistas estadunidenses pré-Guerra Fria, de conceber um mundo unipolar, 

incentivou a contenção e o bloqueio de informações estratégicas, tornando exclusiva a 

tecnologia que passaria então a ser mobilizada pelo Projeto Manhattan, conduzindo a nação ao 

lançamento das bombas no Japão. Os diversos acordos entre Estados Unidos e Brasil eram 

fortemente assimétricos, visando a exclusiva exploração de reservas naturais.  

Um dos maiores destaques deve ser dado ao então Plano Baruch, concebido em 1946, 

que previa a internacionalização de todas as reservas de urânio e tório do mundo. Essas riquezas 

seriam gerenciadas pela Comissão de Energia Atômica da ONU, operada indiretamente pelos 

próprios norte-americanos (Camargo, 2006). A base da argumentação de Baruch centrava-se 

em uma suposta ‘injustiça da natureza’, já que, embora Estados Unidos fossem a única nação 

a época a deter tecnologia nuclear, não possuíam reservas de minerais radioativos em seu 

território.  

De posse da tecnologia e do pleno domínio dos recursos, a super potência estaria 

protegida contra o desenvolvimento nuclear de outros países. A então URSS se opôs fortemente 

a essa premissa, fomentando os ideais da Guerra Fria (Gerber, 1982). No Brasil, o Almirante 

Álvaro Alberto foi responsável pela recusa ao plano. Apesar dos incansáveis esforços do 

Almirante em proteger a soberania nacional, inúmeras outras ações imperialistas, 

exclusivamente definidas no setor, foram desempenhadas pelos Estados Unidos ao longo dos 

anos. Talvez um dos maiores exemplos seja a própria construção de Angra I, aos moldes turn 
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key e a forte vigilância estabelecida no país, impedindo-o de desenvolver acordos com outras 

nações67. 

A relação entre os Estados Unidos e o resto do mundo, em especial, após o lançamento 

das bombas no Japão, no que tange ao setor nuclear, ganhou fortes contornos de dominação. O 

intenso uso de hard power assegurou a unipolaridade da potência até o momento em que a 

URSS também pôde desenvolver armamento nuclear, iniciando a corrida armamentista da 

Guerra Fria. Todo esse movimento Polanyiano de mercado criou um forte problema para as 

mais diversas sociedades do globo, dada a incerteza e ao amplo e iminente risco.  

Nesses termos, a energia nuclear, por meio de seu uso bélico, vem ocupando uma 

dimensão importante na manutenção da onda capitalista de longa duração (Arrighi, 

2012[1944]). O próprio setor nuclear denota fortes características de uma onda de longa (ou ao 

menos de média) duração, já que o ciclo de dominância tecnológica estadunidense, que assegura 

seu poder e hegemonia, vem sendo mantido e contido de ameaças ‘bárbaras’ a todo custo 

(Vieira, 2013), por meio de intensa articulação de dimensões sofisticadas e secretas, 

mobilizadas por intermédio de soft power, na forma de Estratégias Sociais, por meio de think 

thanks, fundações, universidades, indústrias de lobby, parlamentares, além de diversos outros 

atores (Barley, 2010); e também por hard power, sobretudo pelo financiamento e proteção da 

indústria da guerra convencional (Nie, 2004; Techsystems et al., 2013). O amplo esforço vem 

garantindo a manutenção dessa ‘onda’ de longa duração e a reprodução da colonialidade 

subjacente (Mignolo, 2009; Faria & Guedes, 2014). É prudente resgatar que a literatura 

dominante de GE, oriunda do ‘mundo civilizado’, não lida com essas questões. Na verdade, 

essa literatura se encarrega de invisibilizar esses aspectos, como forma de assegurar a 

manutenção do status quo e a onda de longa duração. Nem mesmo a literatura de não mercado 

alcança tais elementos, sobretudo por sua subordinação à literatura de mercado (e.g. Baron 

1995a; 1995b; 2010; Bach & Allen, 2010). Por essa razão, venho defendendo a relevância de 

se teorizar mercado como ente sócio-geo-político (Fligstein, 1996; 2001; 2014), além de 

defender a des-subalternização do não mercado e de seus atores (Faria & Abdalla, 2014a; 

2014b), reforçando a relevância desse trabalho.  

Apesar dos quase cem anos de dominância estadunidense, presentes na onda de longa 

duração e reforçados pelo também longo ciclo da dimensão nuclear, segundo Trein (2011), ao 

que parece, essa dominância não fornece indícios de estar tão próxima do fim. O autor constrói 

                                                           
67 Maiores detalhes a esse respeito podem ser encontrados no tópico 5.2 dessa tese. 
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uma argumentação suportada na crítica da aposta global de que os BRICS poderão fazer frente 

a essa ordem. Para Trein (2011), embora o surgimento de elementos relevantes, como a virada 

à esquerda da América Latina (Vadell & Carvalho, 2014) e o destaque do oriente, por meio do 

desenvolvimento chinês, os mesmos ainda não são suficientes para fazer frente à potência 

hegemônica estadunidense. Para o autor, além dos próprios conflitos entre China e Índia, e 

China e Rússia, que seriam suficientes para desarticular esse “G5”, a distinta avaliação dessas 

nações sobre energia atômica estabelece amplas barreiras a essa consolidação. Além disso, a 

invasão russa à Ucrânia, por Putin, fomentou a retomada da corrida armamentista 

estadunidense, por meio de amplos investimentos na renovação de seu arsenal68. Com base nas 

argumentações de Trein (2011), é possível agruparmos países que possuem e países que não 

possuem armamentos nucleares. Nesses termos, no grupo que possui armamento nuclear estão 

Rússia, China e Índia. Do outro lado, Brasil e África do Sul.  

Enquanto a segunda maior potência nuclear do globo (Rússia) se esforça pela 

manutenção de seu poderio bélico, e ainda sim, padece com a obsolescência de seu arsenal; a 

China, que segundo Trein (2011), parece ser o único país do globo com potencial futuro para 

disputar com os Estados Unidos a liderança econômica, política e militar do planeta, vem 

desenvolvendo uma política diplomática majoritariamente apoiada em soft power.  Ainda nesse 

grupo, a Índia merece destacamento por seu potencial nuclear regional, já que embora detenha 

ogivas, depende de veículos lançadores russos para transportar suas bombas. O autor destaca 

que a característica de potência regional, por si só a segrega do restrito clube atômico do 

Conselho de Segurança da ONU, que detêm capacidade de uso de suas armas em qualquer lugar 

do planeta. 

Ainda com base em Trein (2011), África do Sul e Brasil (e também América Latina), 

compõem o grupo que dispõe de tecnologia atômica, mas que não contam com arsenal nuclear. 

A África do Sul possuiu, durante anos, arsenal nuclear, com agendas de aproximação entre 

Índia e Israel. Contudo, em 1991 o país passou a ser signatário de um TNP e, em 1993, o então 

presidente Frederik Willem de Klerk assegurou que todo o arsenal nuclear de seu país havia 

sido completamente desativado. Na América Latina, apenas Brasil e Argentina possuem 

tecnologia nuclear. Os países contam com uma série de acordos bilaterais visando à cooperação 

                                                           
68 É possível identificar maior detalhamento desse ambicioso programa, desenvolvido sob a presidência daquele 

que tomou como plataforma política estadunidense, o progressivo desarmamento nuclear, no seguinte endereço: < 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/09/1524209-eua-intensificam-renovacao-do-arsenal-de-armas-

nucleares.shtml>. Acesso em 30 set 2014. 
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e ao controle de materiais nucleares, que tiveram início na década de 1980, culminando na 

criação da Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares 

(ABACC), em 1991 (Oliveira, 1998). No Brasil, a Constituição Federal de 1988 impede que a 

tecnologia nuclear seja utilizada a outros fins, que não o pacífico. Em virtude de não possuírem 

armamentos nucleares, dificilmente uma nação latino-americana ocuparia assento permanente 

no Conselho de Segurança da ONU, fator que, segundo Trein (2011), confere vulnerabilidade 

ao continente frente à dominância estadunidense. 

É possível notar que, especificamente nesse setor, os problemas desencadeados pelo 

movimento polanyiano de mercado são também problemas de segurança e geopolíticos, que 

vem, a todo custo, preservando a manutenção da longa duração. É possível destacar que a 

literatura de GE não dá conta de visualizar esses mecanismos e fricções, já que se engaja 

especificamente com problemas mobilizados (e a serem resolvidos) pelas grandes corporações, 

sobretudo por meio de artifícios econômicos. Além disso, é possível ressaltar que essa literatura 

hegemônica também vem servindo de instrumento de soft power, sobretudo quando, sem 

neutralidade, é empregada e mobilizada pela hegemonia como forma de dominação e 

convencimento, atuando em prol da colonialidade do conhecimento (Nie, 2004; Barley, 2010; 

Mignolo, 2010). O engajamento da literatura dominante de GE com economia e a 

correspondente negligência (ou proposital invisibilização) à (geo) política e à sociedade, 

também ajudam a explicar esse quadro de miopia (Faria & Abdalla, 2014b). Tomando por 

dimensão de análise, um âmbito local, também é possível identificar uma série de movimentos 

e tensões produzidas por atores historicamente negligenciados pela literatura dominante de GE. 

No próximo tópico, procurarei analisar essas dimensões. 

 

 

6.3.2 O Movimento de Mercado no Âmbito Local e a Descolonização do Descolonizador 

 

 

Se no âmbito internacional, o movimento polanyiano produzido pelo mercado nuclear 

(de energia e também bélico) representa como problemática, a quase garantia de sustentação da 

hegemonia estadunidense e a consequente manutenção da onda de longa duração, por meio da 

histórica construção de poderio bélico e a consequente força de dissuasão, que protege e blinda 

o mercado de armamento convencional; ao nos aproximarmos de um contexto local desse 
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amplo setor, é possível visualizar outras questões, com maior nível de detalhamento. Dentre os 

principais problemas decorrentes desse mercado, há que se considerar o central destaque dado 

pela literatura especializada, pela mídia e pelo senso comum, ao risco inerente à atividade. É 

possível evidenciar que o risco decorra não apenas de acidentes oriundos da própria atividade, 

mas também do tratamento dado aos rejeitos radiativos, vez que o Brasil ainda não conta com 

uma política de destinação definitiva para os mesmos. Dentre os grandes entraves existentes 

nessa questão, estão a seleção de local adequado (chamado de sítio) para a destinação definitiva 

e/ou reprocessamento; e a própria política de reprocessamento de rejeitos de alta atividade. O 

entrevistado 12 nos ajuda a melhor compreender a questão, ao informar que: “o problema pior 

é que tá velado nisso, é que quando você faz esse reprocessamento, você produz plutônio, e o 

plutônio é utilizado em alguns modelos de bomba nuclear, né. Então a, a questão toda é mais 

do que só reciclar. É a questão do plutônio”. Em função dos assimétricos tratados de não 

proliferação, ao gerar plutônio, o Brasil contaria com um processo de vigilância internacional 

neocolonialista fortemente ampliado, colocando em risco os tão cobiçados segredos industriais 

referentes ao exclusivo processo de enriquecimento de urânio, desenvolvido localmente e único 

no mundo em termos de economia energética.  

De fato, em função do próprio histórico do setor, com forte repercussão dos acidentes e 

eventos documentados, iniciei o processo de investigação sustentando a suposição de que o 

principal problema a ser visualizado socialmente fosse o risco percebido, frente à possibilidade 

de contaminação por radiação. Não há dúvidas de que esse problema exista e que seja real. No 

entanto, ao aproximar-me e fazer parte do campo, encontrei uma relação conflituosa entre a 

literatura dominante, a forma com que fui ‘educado’ ao longo dos anos, e o que de fato 

constatei, em termos de problemas propiciados às comunidades de entorno da usina nuclear. 

Talvez por essa razão, o destaque da investigação em campo, por meio da identificação de um 

adensamento populacional local e seus problemas, atribuído em grande parte à presença das 

usinas nucleares e à sua construção, tenham me causado tanta surpresa. Ao adotar a posição de 

“descolonizador”, sobretudo em relação ao campo de GE, vi-me em um processo de 

“descolonização” pessoal, já que os longos anos de ‘educação’ suportada pela lógica da 

colonialidade do conhecimento, propiciaram-me um enorme bloqueio à visualização desse tipo 

de fenômeno, completamente ausente na literatura dominante, demandando por teorizações 

mais fronteiriças69. Não tenho dúvidas de que a visualização dessas possibilidades ‘outras’, 

                                                           
69 Uma espécie de border thinking theorizing em GAE (Mignolo, 2011). 
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marginais à teorização dominante, somente puderam emergir em função do engajamento com 

a perspectiva epistêmica decolonial e transmoderna. O engajamento com as epistemologias do 

sul permitiu-me, enquanto pesquisador e produtor de conhecimento destinado aos praticantes, 

receber do campo, conhecimentos sob a forma de práticas e saberes subalternos, ao passo que, 

se alinhado às epistemes do norte global, possivelmente tais saberes não emergiriam da mesma 

forma e com a mesma intensidade, sobretudo pela crença eurocêntrica, pré-concebida, de que 

o saber cientifico (e cientificado) é melhor, mais legítimo, e superior à diversidade de outros 

saberes, contidos no que Santos chamou de Ecologia dos Saberes (Santos, 2010). Nesses 

termos, é extremamente válido que produtores de conhecimento (e também reprodutores) levem 

em consideração o que seus respectivos lócus de enunciação têm a oferecer, tomando-o 

criticamente, como forma de evitar a reprodução do conhecimento disciplinado, também 

existente (Ghoshal, 2005). 

À primeira vista, crescimento urbano sugere um processo de desenvolvimento, 

sobretudo mediante a chegada de infraestrutura de serviços, tal qual apontado anteriormente 

pelo entrevistado 270. Todavia, tal qual defendido por Porto-Gonçalves (2012), o 

desenvolvimento irrefletido pode produzir des-envolvimento, ou seja, a completa falência do 

envolvimento ambiental e social, por meio da generalizada mercadificação da pobreza, da 

assimetria, da marginalidade e de outros problemas. O crescimento populacional concentrado, 

de fato não é um problema específico de usinas nucleares, mas da mercadificação do trabalho, 

conforme previsto por Polanyi, mediante sua conceituação de mercadorias fictícias. Em 

diversas regiões do mundo, especialmente a partir do século XIX, é possível presenciar os 

processos de pobreza e assimetria decorrentes da mercadificação do trabalho (ver Bresciani, 

1984). Essas questões, decorrentes do mercado (e dos processos de mercadificação), de um 

modo geral, não são informadas pela literatura de Fligstein (1996; 2001), nem tampouco pela 

literatura de não mercado (e.g. Baron, 1995a; 1995b; 2010; Boddewyn, 2003; Bach & Allen, 

2010; Rúfin, Parada & Serra, 2008), já que a mesma permanece atada e subalternizada ao free 

market. A narrativa desenvolvida pelo entrevistado 20 demonstra sutil concordância com o 

processo de adensamento populacional no entorno das usinas nucleares, contudo numa linha 

oposta ao argumento que empreguei. O entrevistado procura eximir o mercado dessa 

                                                           
70 No tópico 6.2, o entrevistado 2 enaltece o processo de crescimento populacional e adensamento urbano no 

entorno das usinas nucleares, destacando o suposto progresso e modernidade trazidos para aquele entorno. 
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responsabilidade (neste caso, o mercado de trabalho), sob o argumento dos benefícios 

propiciados pela geração de empregos e renda local. 

 

“O problema de adensamento populacional não depende..., o que eu falei muito em 

audiência pública, pega a estrada e vai até Ubatuba e vê o que acontece. Ubatuba 

sofre dos mesmos problemas de Angra, e não tem usina nuclear nenhuma lá. Então 

na realidade não é um problema, é um problema complexo, que tem inúmeras causas, 

da qual a usina propriamente dita, contribui com uma parcela pequena (sic). Não é 

ela que vai piorar nem melhorar o problema tá. Pelo contrário, a existência dela 

melhora. Você cria a oportunidade de geração de emprego e renda local, então essa 

questão foi muito discutida nas audiências públicas e tudo, mas é um argumento fácil, 

ele não se sustenta até a obra andando, ...não aconteceu nada catastrófico. Aconteceu 

algum aumento tão acelerado assim lá? Não!” 

 

Na figura 15 é possível visualizar o amplo crescimento populacional na cidade de Angra 

dos Reis71, muito superior à média nacional e estadual. Tomando-se por parâmetro os números 

referentes ao município como um todo, e não especificamente o entorno do empreendimento, 

faz-se relevante asseverar que esse franco crescimento populacional é motivado não apenas 

pela instalação das usinas nucleares, mas por uma conjunção de fatores. Dentre esses 

motivadores, é possível destacar a construção do antigo estaleiro Verolme, hoje de propriedade 

da BrasFELS, no final dos anos 1950. Na década de 1970, além das usinas nucleares, vale 

destacar a instalação do Terminal Petrolífero da Baía Ilha Grande (TEBIG) e a construção da 

BR101. A partir da década de 1980, com maior acessibilidade rodoviária e com a implosão do 

Instituto Penal Cândido Mendes em 1994 (na Ilha Grande), a atividade turística também se 

fortaleceu. 

 

 

                                                           
71 Município que concentra as principais comunidades de entorno da usina nuclear. 
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Figura 15. Evolução Populacional em Angra dos Reis-RJ 

Fonte: Desenvolvimento próprio com base em dados do IBGE, disponíveis em: < 
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao.php?lang=&codmun=330010&search=rio-de-janeiro|angra-

dos-reis|infogr%E1ficos:-evolu%E7%E3o-populacional-e-pir%E2mide-et%E1ria> Acesso em 31 jul. 2014. 

 

 

O entrevistado 15 desenvolve um encadeamento de argumentos que demonstra 

concordância com o avanço do adensamento populacional decorrente da mercadificação do 

trabalho, no entanto procura excluir a corresponsabilidade da Eletronuclear, responsabilizando 

o poder público pela falta de políticas públicas adequadas à urbanização do local, indicando 

que houve repasse de verba para esse fim. É válido, no entanto, salientar que a formação de 

amplas concentrações populacionais em torno de mercados de trabalho não é uma exclusividade 

desse lócus de conhecimento. É possível evidenciar inúmeros exemplos do fenômeno por todo 

o mundo, apesar de curiosamente, o mesmo ser virtualmente invisível na literatura de gestão, 

de um modo geral. 

 

“A pergunta é, quando as usinas foram instaladas em Angra, nos idos do, final da 

década de 60, início da década de 70, a Rio-Santos não existia. Angra tinha três mil 

habitantes. “Há, mas agora ficou cheio!” Não ficou cheio porque a Eletronuclear foi 

pra lá. Ficou cheio porque existia emprego, que antes não tinha. Nós geramos 

empregos, nós geramos renda, e isso traz pessoas. O adensamento inadequado, não 

é culpa da Eletronuclear, é culpa da Prefeitura que não fez um planejamento urbano. 

Quem faz o planejamento urbano, é a Eletronuclear ou é a Prefeitura, que recebeu 

por isso?! O ponto é esse! Ela recebeu por isso. Ela recebeu todos os impostos que 

tinha que receber, tudo aquilo que a lei mandava. A contrapartida dela, ela não fez. 

Ela deixou as pessoas fazerem casas morro acima, em encostas, e irregular né. A 

encosta tem trinta centímetros de terra e um paredão de granito. Claro que isso vai 

1970; 40.200

1980; 61.350

1991; 85.571

2000; 119.247

2007; 148.476

2010; 169.511
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descer. Por que que ela deixa fazer? Não deixe! Eu não posso impedir que alguém 

faça. “Há, mas a usina trouxe pessoas!” Isso é característica da raça humana, ela 

procura... ...há, a Petrobrás traz, todo mundo mais traz! Você vai pra lá porque lá 

tem renda. Quem tem que se manifestar é o governante. A empresa vai pra lá porque 

lá é conveniente pra ela...  ...A Eletronuclear não tem culpa do adensamento 

populacional, sabe. E não me diga que não quer adensamento populacional, porque 

todo prefeito quer. Você não quer que a sua cidadezinha tenha três mil habitantes 

para sempre né! Me engana que eu gosto! Me engana que eu gosto! Me engana que 

eu gosto né! Comércio? Comércio para três mil pessoas é uma coisa, trinta mil é 

outra!” (Entrevistado 15). 

 

É natural que trabalhadores do setor procurem protege-lo de críticas, como forma de 

blindarem seus respectivos empregos e posições, e também como forma de se protegerem 

socialmente. De fato o crescimento demográfico em torno de mercados de trabalho é uma 

realidade global, a exemplo dos diversos mercados na China, amplamente citados na literatura 

(e.g. Lin, 2007; Harvey, 2012; Lin, 2013), além de mercados no primeiro mundo, a exemplo do 

automobilístico, em Detroit. Também no Brasil há diversos exemplos de situações de 

adensamento populacional em torno de mercados de trabalho, com destaque para o setor 

petrolífero (também componente do segmento energético) como, por exemplo, na cidade de 

Macaé, estado do Rio de Janeiro (Ramos & Ataíde, 2013), e também no setor automobilístico, 

a exemplo das cidades de Betim (em Minas Gerais), que cresceu em torno da Fiat, e de Porto 

Real (no Rio de Janeiro), que vem se formando em torno da Peugeot-Citroën. Em todos os 

casos, Estratégias Sociais são mobilizadas pelas empresas, com o intuito de conceber uma 

imagem de indispensabilidade (Santos, 2000), mediante a suposta oferta de oportunidades e 

modernidade. 

Os casos relatados ilustram o fenômeno que se pode chamar de Cidades Orientadas ao 

Mercado, exemplificado também em Harvey (2006; 2012). Esse fenômeno costuma ser 

mobilizado por empresas, ao exercerem sua hegemonia de mercado, por meio de lobby, e pelos 

próprios poderes executivo e legislativo (Barley, 2010), na tentativa de atraírem um suposto 

desenvolvimento para essas regiões, fomentando a mercadificação de empresas e de mercados. 

Santos (2000) critica esse processo, ao apontar que, por traz da máscara do pleno emprego, da 

salvação de lugares e da modernidade subjacente, a guerra entre lugares pela atração de 

empresas traz consigo uma espécie de ingovernabilidade, à medida que o poder público passa 

a se subordinar às exigências desse mercado. O quadro é particularmente preocupante para o 

campo de GE, à medida que a literatura tida como especializada, reconhece que esse campo de 

conhecimento seja propriedade privada das organizações, e não especificamente como prática 

social, capaz de produzir significativos efeitos nas sociedades (Whittington et al., 2003). Essa 
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literatura não se encarrega de reconhecer seriamente o entorno de grandes organizações de 

mercado, operando sem neutralidade, como instrumento de transferência de 

subdesenvolvimento para a periferia global. O problemático e vicioso círculo é complementado 

pela (in)ação de acadêmicos locais e instituições de gestão, que abraçam essas bagagens 

hegemônicas, como forma de se promoverem nos respectivos rankings e mercados.  

No segmento de construção de usinas nucleares há uma particularidade que agrava 

muito esse cenário – a sazonalidade do trabalho, inerente ao próprio processo de construção das 

usinas. Ocorre que as obras de uma usina nuclear ocorrem de forma lenta e extremamente 

particular, e a cidade de Angra dos Reis não dispunha de mão de obra para o projeto, assim: 

  

“[...] esse processo fez com que houvesse grande quantidade de pessoas trazidas, 

muitas vezes até do próprio nordeste do nosso país, pra construir a usina de Angra I. 

Essas pessoas vieram solteiras e sem moradias, e lá conheceram suas futuras esposas, 

e constituíram um adensamento demográfico, de uma população de baixa renda, 

baixo nível de compreensão, inclusive do que acontecia.” (Entrevistado 12). (Grifos 

meus). 

 

O entrevistado 2 ilustra sua experiência pessoal, indicando que inicialmente havia um 

estímulo para a migração de trabalhadores, por meio do fornecimento de moradias, que foram 

gradativamente sendo perdidas. Vale notar que mesmo após a entrega das residências e 

alojamentos, inicialmente cedidos pela empresa, o projeto subsidiou aluguéis em 80%. Essa 

característica de mobilização de Estratégia Social pela empresa, denota uma espécie de contra 

movimento Polanyiano ambivalente, com ares de soft power, e de colonialidade interna 

(Casanova, 2006). Esse tipo de contra movimentação, engajado pela própria hegemonia (e, por 

conseguinte, pelo movimento) de mercado, não fora previsto por Polanyi, que se suportava em 

uma teorização eurocêntrica de sociedade, baseada no capitalismo ocidental e que, por essa 

razão, aguardava uma espécie de virada social contra hegemônica (Polanyi, 2001[1944]), que 

no entanto não ocorreu. Dentre as diversas razões para a não ocorrência dessa virada social, 

Burawoy (2003) destaca que a relação entre sociedade e mercado não seja necessariamente uma 

batalha dos deuses, desenvolvida entre o bem e o mal. O autor destaca ainda a eventual 

dificuldade de reconhecimento e ordenação em prol dessa causa, apontando que Gramsci fora 

menos eufórico em relação ao papel social. A luz da visão gramsciana, indiretamente reforçada 

por Nie (2004) e Barley (2010), a sociedade civil pode se tornar um instrumento de dominação 

pelo Estado, à medida que a mesma é direcionada a atuar em seu favor, exercendo uma espécie 

de ‘contra’ contra movimento hegemônico. Nesses termos, a construção intencional de uma 
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‘sociedade’ civilizada parece ser necessária para viabilizar as contradições do capitalismo, em 

detrimento de comunidades, que podem eventualmente se opor a essa combinação de 

transformações impostas pela modernidade. Vale destacar que a longa estada dos trabalhadores 

no local de construção das usinas, fez com que os mesmos tenham criado fortes vínculos sociais 

e afetivos, estimulando-os à definitiva permanência. 

 

“[...] quando a gente trabalhava na Odebrecht nessa época, era alojado. Depois o 

pessoal que ia casando, ia para as vilas. Eu morei seis anos na Vila Madezatti, era 

da Eletro, hoje ela vendeu tudo. E na Praia Brava também morei quatro anos, tudo 

por conta do contrato que era a Eletronuclear, que na época nem era Eletronuclear, 

era Nucon, ou Furnas, Nuclen, era outro nome. Mas era a mesma coisa. Então, aí 

depois que a, as usinas começaram a ficar prontas, a própria empreiteira falou assim: 

gente ó, vai começando arrumar casa aí porque a gente vai ter que entregar, porque 

as vilas foram projetadas pro pessoal da operação. Não!... ...enquanto não tinha 

operação, tava em construção, por isso que eles alojaram a gente nas vilas, entendeu. 

Porque a gente veio pra cá com casa, aí só porque acabou, tá acabando o projeto?! 

Há não! Se quiser ficar com a gente, tem que dar casa! Então eu comecei a morar 

aqui, a Odebrecht pagava 80%, que na verdade não era Odebrecht né, era a Eletro, 

que passava pra ela, que passava pra gente (risos), entendeu. Aí, o proprietário daqui 

(da residência do entrevistado) se mudou, foi pra Mato Grosso, aí falou pra mim – ô 

(fulano), eu vou vender, porque eu tô me mudando, se você quiser, eu te dou 

preferência, você já tá aqui há quatro anos pagando aluguel. Aí eu, tava na época 

também de demissões, aí eu peguei a grana e comprei.” (Grifos meus). 

 

O entrevistado 14 elucida a história de vida e permanência contada pelo entrevistado 2 

e os decorrentes problemas da mercadificação do trabalho e também do território, e suas 

consequências como, por exemplo, a massiva migração de mão de obra sem, no entanto, 

adequada estrutura social, pública e urbana: 

 

“Mas o que aconteceu com Angra, é que você trouxe muita gente de fora para 

trabalhar na obra, só que quando passa a fase de construção, uma boa parte desse 

pessoal acaba se fixando no local, e normalmente com residências não adequadas né, 

improvisadas né, e acaba criando uma população com um certo nível de 

marginalidade. Então essa é uma das preocupações inclusive da população quando 

está no local, sobre a construção do empreendimento né.” (Grifos meus). 

 

Harvey (2012) destaca a polarização e a assimetria na distribuição de riqueza e poder, 

sugerindo que o fenômeno se apresente gravado nas próprias formas espaciais assumidas pelas 

cidades, por meio de favelização em contraposição aos condomínios fechados, e pelos espaços 

públicos privatizados, mantidos sob constante vigilância. Segundo o autor, “a proteção 

neoliberal de direitos de propriedade privada e seus valores, se torna uma forma hegemônica 

da política, até mesmo para a classe média baixa” (Harvey, 2012, p.15). O adensamento 
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populacional proporciona, além da marginalidade sugerida pelo entrevistado 14, diversos 

outros problemas sociais. Versando especificamente sobre problemas de infraestrutura, posso 

destacar inicialmente a questão da educação. Diversos entrevistados, dos quais três vereadores, 

mencionam que no início dos anos 2000, o Perequê72 possuía uma população de 10 mil pessoas. 

Atualmente essa população é de mais de 40 mil moradores, mantendo as mesmas duas escolas 

públicas de 15 anos atrás. A precária infraestrutura educacional favorece o nascimento de uma 

geração socialmente despreparada, fomentando ainda, o aumento da criminalidade, vez que 

esses jovens e crianças distantes das escolas, acabam sendo “emprestados ao narcotráfico” ou 

irão disputar “postos de trabalho extremamente empobrecidos e desqualificados”, engrossando 

os bolsões de miséria, tal qual destacado pelo entrevistado 3.  

A seguir relaciono a fala de três entrevistados que destacam os problemas decorrentes 

do adensamento populacional irrefletido, fruto de um processo de des-envolvimento, tal qual 

destaca Porto-Gonçalves (2012). Dentre os problemas relatados, cabe evidenciar a questão da 

educação já apontada; da saúde, pela precariedade de saneamento básico e pelos problemas 

decorrentes de enchentes; pelos problemas oriundos da especulação imobiliária, da 

gentrificação e da má gestão urbanística; além de outros. 

 

“Há dez, quinze anos atrás ele (o bairro) tinha nessa faixa (de dez mil moradores), 

então, o boom de crescimento foi muito grande, não sei se você conhece bem aquela 

região lá, pra você ver a imensidão que tá aquilo ali. E é fruto, grande parte, é, do 

crescimento desordenado, justamente por conta da usina. Então, um lado negativo é 

esse. O que acontece, a Prefeitura não conseguiu é, acompanhar, em termos de 

estrutura, em termos de, de benfeitorias pro Parque Mambucaba, esse crescimento 

tão rápido. Só para você ter uma ideia, quando nós tínhamos esse número de 

habitantes que eu citei aí, tinham duas escolas no Parque Mambucaba, hoje continua 

as mesmas duas escolas, talvez teve o acréscimo de quatro ou cinco salas lá, um 

anexozinho que foi feito, entendeu. Nós tínhamos a mesma rede de esgoto e 

saneamento que nós temos hoje. Nós temos praticamente, tínhamos o mesmo número 

de creches que nós temos hoje. Então, o lado negativo foi esse”. (Grifos meus) 

(Entrevistado 9). 

 

“O Perequê tá explodindo né! Você sabe que é mais caro comprar um terreno no 

Perequê hoje do que no Bracuhy (o bairro Bracuhy é bem mais próximo do centro da 

cidade e dotado de melhor estrutura de urbanização)? Tá mais caro comprar, ou aqui! 

O crescimento do Perequê é desordenado. O Perequê hoje é o segundo maior colégio 

eleitoral de Angra. O primeiro é aqui no centro. O segundo é o Perequê cara! Aí você 

chega no Perequê, anda numa rua dessa aqui... ...Aí eu entrei assim, tá lá, número 

um, três, olhava do outro lado, trezentos, duzentos e noventa e oito (risos). Assim! 

Falei caraca! Como é que eu vou chegar?! E depois, na outra esquina já mudava a 

numeração de novo. Então é uma coisa de doido. Tem rua, várias ruas que você entra 

                                                           
72 Principal (e maior) bairro nas imediações das usinas nucleares, também tratado por Parque Mambucaba. 
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lá que não tem saída. Então é um crescimento desordenado que eu tô te falando”. 

(Entrevistado 1b). 

 

“[...] hoje que você tem aí o Parque Mambucaba aí com mais de quarenta e poucas 

mil pessoas morando naquela localidade lá. Hoje, quando chove, aquilo lá tá abaixo 

do nível né, da rodovia, quando chove nós temos problemas. Enche tudo aquilo lá, 

nós temos dificuldades muito grandes com aquele, com o rio ali, né, fora a 

infraestrutura que não foi pensada pro período. Hoje se você for identificar lá, nós 

temos duas escolas né, a Nova Perequê e eu esqueci o nome da outra, pra atender 

aquela multidão que mora lá, é difícil. Então, esse é um, um problema que eu acho 

que, que a usina apresentou pro município de Angra dos Reis.” (Grifos meus) 

(Entrevistado 5). 

 

A tradicional e dominante literatura de GE, que se concentra especificamente em 

estratégias mobilizadas por grandes corporações, visando a uma espécie de sobrevivência 

darwiniana no competitivo e seletivo mercado, não é capaz de identificar e problematizar 

questões como as aqui colocadas, identificadas no campo, sob um olhar decolonial. O estreito 

foco dado em GE às estratégias de obtenção e manutenção de recursos relevantes à operação 

das empresas (e.g. Barney, 1991; 2001), reforçado pela crença neoliberal na capacidade de auto 

governança do suposto mercado ‘livre’, que visa especificamente à acumulação infinita, 

também impede esse tipo de problematização, bem como a visualização profunda de questões 

correlatas à sociedade (sobretudo periférica), política e geopolítica. A situação reforça um 

quadro de colonialidade interna (Casanova, 2006), em que a conjunção de atores compostos 

especialmente por uma organização majoritariamente pública, por suas empresas parceiras, e 

pelo poder público local, exercem o papel de hegemonia, e reforçam o caráter de invisibilização 

dos oprimidos (Faria & Abdalla, 2014b). Nesses termos, o conhecimento acadêmico, tal qual 

vem sendo sugerido pela literatura decolonial, é parte de um problema de cinco séculos de 

dominação, podendo ser ilustrado pela centralidade da área de GE, sobretudo por tomar como 

unidade de análise, as empresas e os estrategistas, sendo no entanto, prudente e necessário, 

abraçar a centralidade territorial, tomando estratégia mais seriamente, tal qual propôs 

Whinttington et al. (2003). 

O aparente desenvolvimento proporcionado aos indivíduos pela possibilidade de 

geração de renda e emprego; e aos governos, por meio da possibilidade de repasse de recursos 

às prefeituras no entorno de empresas; concebe uma espécie de mercadificação de empresas, 

de mercados, e de territórios, e ofusca os problemas decorrentes desses fenômenos, fomentando 

a formação de Cidades Orientadas ao Mercado, por vezes iniciadas e lastreadas em 

Localidades Orientadas ao Mercado. O caso de Detroit e a indústria automobilística 

estadunidense ilustra que esse não é um problema específico da dimensão nuclear, e mesmo do 
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terceiro mundo. No entanto, tomando especificamente o caso da Eletronuclear, as descrições 

dos entrevistados referentes aos problemas sociais gerados pela inserção das usinas em Angra 

dos Reis sugerem que políticas públicas não acompanharam a instalação do empreendimento, 

conforme citado anteriormente pelo entrevistado 15, levando a crer que “não é que o Estado se 

ausente ou se torne menor. Ele apenas se omite quanto ao interesse das populações e se torna 

mais forte, mais ágil, mais presente, ao serviço da economia dominante” (Santos, 2000, p.33), 

sobretudo nos processos de negociação de verbas e contrapartidas, reproduzindo a lógica do 

primeiro mundo.  

À vista disso, enquanto parte das sub socializadas comunidades de entorno sofre com 

os efeitos desse processo de des-envolvimento, sem sequer compreender o que está em jogo, 

mantendo-se à margem de qualquer debate, em 2009 uma milionária contrapartida 

socioambiental foi negociada com o poder executivo, como medida compensatória aos 

impactos proporcionados pela inserção da usina de Angra III, representando a partir de então, 

um requisito à manutenção do Alvará de Licença para Construção (ou licença de uso de solo), 

reforçando a lógica da mercadificação de tudo. Segundo informações da Prefeitura Municipal 

de Angra dos Reis (PMAR) e da Eletronuclear73, o montante da contrapartida destinada à cidade 

é da ordem de R$317 milhões, dos quais R$150,44 milhões, a PMAR tem gerência direta, por 

meio de convênios, a serem executados num período de seis anos. A outra parte da verba é 

gerida diretamente pela empresa, por meio de um programa de Responsabilidade 

Socioambiental Corporativa. Dessa maneira, a evidente e inevitável a conjugação Estado-

Mercado, tal qual preconiza a teorização de Sistema-Mundo (Wallerstein, 2004; Dos Santos, 

2011; Arrighi, 2012[1944]), por meio da relação entre poder público e empresa 

(majoritariamente pública), constrói imposições à organização, como forma de mercadificar 

elementos como o risco e a ocupação de territórios (de forma análoga à mercadoria fictícia 

“terra”, proposta por Polanyi). Toda essa mobilização de recursos financeiros sobressai frente 

às demais características negociadas, evidenciando o caráter sedutor do neoliberalismo, do 

mercado, da mercadificação e do império (Pieterse, 2004). Isso ajuda a explicar porque 

Estratégias Sociais, mobilizadas por uma empresa híbrida, numa economia semi-periférica, 

costumam ser bem aceitas pelas comunidades de entorno. 

                                                           
73 Disponível em: <http://noticias.r7.com/brasil/GUIA_2009_2.pdf> e em: 

<http://www.angra.rj.gov.br/imprensa_noticias_release.asp?vid_noticia=4486&IndexSigla=imp#.U9jz9vldU1Y

>. Acesso em 30 jul 2014. 
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Há, contudo, um lado nesse processo de mercadificação que parece ser ainda mais 

problemático, sobretudo para as sociedades periféricas, na forma de comunidades. Como a 

negociação é regida por contratos, demandando inclusive pela prestação pública de contas, a 

empresa vem cumprindo corretamente com seu papel. É inegável que não haja um interesse 

instrumental subjacente, já que a mesma deseja manter seu alvará de licenciamento ativo. 

Contudo, identifiquei um quadro de inoperância do poder público municipal, no que tange à 

execução dos recursos. Como a negociação prevê que o repasse de verbas deva ocorrer por 

meio de convênios, é necessário que a administração pública municipal preste contas dos 

convênios e projetos anteriores findados. Todavia, há uma aparente falta de capacitação no 

órgão público para o cumprimento da tarefa, impedindo que a verba seja executada em fins 

sociais e ambientais, aos quais se destina. Embora o repasse de verbas para fins sociais e 

ambientais soe como uma espécie de contra movimentação polanyiana, materializado-se em 

Estratégias Sociais, é possível visualizar os problemas decorrentes da movimentação de 

mercado, presentes nessa suposta inoperância e não capacitação, parcialmente explicada pela 

minimização do Estado pelo neoliberalismo, e legitimada pela área de GE, que negligencia 

dimensões importantes, sobretudo relacionadas ao Estado, no entanto, abraçadas pela área de 

GAE. O relato do entrevistado 20 demonstra parte desses problemas, sobretudo ao indicar a 

debilidade da administração municipal brasileira, co-construída pela área de GE. De modo 

subjacente, o entrevistado também revela o recorrente problema da adoção de políticas 

partidárias de governo, mobilizadas por interesses diversos (e por vezes, escusos), impedindo 

o desenvolvimento de políticas públicas consistentes (de Estado), de fato preocupadas com o 

bem estar social. Cabe apontar que a condição de bem estar social é parcialmente construída e 

orquestrada pela hegemonia, como estratégia social dirigida à modelagem do ambiente 

institucional (Barley, 2010). Na sequência, apresento a narrativa do entrevistado 5, que explica 

a necessidade de prestação de contas pelo poder público, no entanto, destaca que apenas cerca 

de um quinto dos recursos (que expiram no ano de 2015) foram empregados, especialmente 

pela suposta inoperância apontada. 

 

“[...] mas acontece que esse é um problema, nós estávamos discutindo isso pela 

manhã, você tem um valor até bastante significativo de contrapartida, mas é muito 

difícil, o município tem grande dificuldade de gerir isso aí. Aí você vai num problema 

sério do Brasil. A administração municipal brasileira, ela é terrível, porque não 

existem quadros profissionais, não existe um corpo de funcionários profissional, 

então é, é difícil. Há muita mudança, muda o prefeito troca todo mundo. Aí fica difícil 

de você ter, eles têm dificuldades de executar, você tem até obrigação, compromisso, 

mas na hora do vamos ver, vamos fazer, é difícil. Isso não é um problema especial de 

Angra, isso acontece em outros municípios também. Isso acontece no Brasil todo pô! 
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Exceção, salvo raras exceções, porque elas existem né, então, esse problema é, é, a 

gente tem que brigar pra conseguir fazer as coisas, porque é nosso interesse que as 

coisas sejam feitas, não só nosso interesse, mas obrigação né, e muitas dessas coisas 

acabam sendo embutidas no processo de licenciamento ambiental, coisa que é até 

bastante criticada né.” (Entrevistado 20). (Grifos meus). 

 

“A nível de governo, nós temos aí uma contrapartida de 150 milhões. Aonde essa 

contrapartida está destinada a questão do meio ambiente, a questão da educação, a 

questão de saneamento, saneamento conta também a questão da saúde né. Por 

exemplo, os equipamentos que funcionam hoje no hospital lá, aqui da Japuíba, foram 

adquiridos a partir do convênio junto com a Eletronuclear. Outra, pra dar 

continuidade em outros projetos que vão ser encaminhados, saneamento, educação, 

todos esses, você prestou conta disso, automaticamente os convênios vão sendo 

renovados e você vai retirando esse convênio de acordo com seus, vai apresentando 

os seus projetos. Então o governo municipal tem aí uma contrapartida de 150 

milhões, que agora basta, né. Ainda não foi utilizado tudo. Foi utilizado aí em torno 

de 30, 32 milhões, que precisa ser apresentado o projeto, né, pra poder tá, tá 

funcionando e aplicando esse, esse recurso da contrapartida”. (Entrevistado 5). 

(Grifos meus). 

 

É importante destacar que esse modelo de contrapartidas, segundo o entrevistado 20, 

origina-se do processo de licenciamento ambiental, como resultante do Estudo de Impacto 

Ambiental (EIA) e a consequente produção do Relatório de Impacto ao Meio Ambiente 

(RIMA). No entanto, em tese, a maior parte da destinação dos recursos prevista acaba sendo 

direcionada às questões sociais. Apesar da clara discordância frente à confusão, presente na fala 

do entrevistado 20 (a seguir), é possível refletir sobre a relevância e urgência das demandas 

sociais e comunitárias. Essas demandas, em hipótese alguma minimizam a relevância de 

urgências ambientais, no entanto, demonstram um lado pouco considerado em normatizações 

– o lado das comunidades invisibilizadas e oprimidas.  

Cabe questionar se não seria prudente, não apenas em construções de usinas nucleares, 

mas em qualquer tipo de empreendimento desse porte, instituir, no processo de licenciamento, 

um modelo de Estudo de Impacto Social (EIS), com o respectivo Relatório de Impacto à 

Sociedade (RIS) produzindo, paralelamente ao EIA-RIMA, algo como um EIS-RIS. No 

entanto, é preciso tomar o cuidado de compreender que tal estudo-relatório destina-se à 

profunda compreensão dos efeitos produzidos pela inserção de um empreendimento qualquer 

em determinado lócus, tornando também requisito, algo como um licenciamento social, 

analisado por especialistas, cabendo a previsão do envolvimento de diversos atores no processo 

de assegurar impacto e prejuízo mínimo à sociedade de entorno, por meio, do desenvolvimento 

de Estratégias Sociais. O cuidado a que refiro-me é o de não mercadificar os impactos sociais, 

tornando-os mais uma das muitas mercadorias fictícias, tal qual teorizadas por Polanyi 
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(2001[1944]). Ao contrário, a proposta é preventiva. A explicação do entrevistado 20, embora 

discordante desse tipo de obrigação, sugere implicitamente sua necessidade: 

 

“Uma coisa é ambiental, compensação ambiental, a outra coisa é o que chamam de 

contrapartida, que o pessoal inventou essa palavra, contrapartida, mas seriam 

compensações sociais né, que são feitas e isso é até criticável que esteja dentro, mas 

na prática está e vira condicionante né... ...vem do Licenciamento Ambiental!” 

 

Questiono: “E acaba sendo usado para diversos outros fins né?” 

 

“É! (Risos!) É, social! Isso é bastante discutido hoje. Até a própria ministra do Meio 

Ambiente já discutiu esse assunto, porque você mistura tudo no processo de 

Licenciamento Ambiental, você acaba misturando um monte de coisas que são de 

natureza social, e aí você complica o negócio. Você carrega, joga pro IBAMA até, 

que é o licenciador, ou pro órgão ambiental estadual, se for o caso, não é o nosso. 

Você joga uma responsabilidade que ele não tem (risos!). É, é que o negócio vai 

crescendo né, o conceito de compensação ambiental nasceu do que? Tem um negócio, 

você faz um empreendimento, você tem que fazer uma compensação. Se você faz um 

impacto ambiental aqui, você vai ter que fazer alguma medida de compensação, não 

necessariamente naquele lugar, mas em outro lugar. Esse era o princípio. Mas aí, ao 

longo do tempo, o negócio foi modificando e hoje virou você fazer uma compensação 

social né, para querer diminuir as carências, as necessidades do lugar, coisa que não 

é função dos empreendimentos propriamente ditos. Você tem problema disso nas 

hidroelétricas né. Complicadíssimo o problema, muito maior do que o nosso né” 

(sugerindo que o impacto socioambiental de construções de hidroelétricas seja 

imensamente maior que o impacto de construção de uma usina nuclear). 

 

Faz-se relevante ainda, tal qual sugere o entrevistado 12, refletir se o modelo de 

contrapartidas socioambientais, por meio de convênios atualmente adotado, seja o modelo mais 

adequado de beneficiar as comunidades de entorno, já que a multiplicidade de projetos que 

cabem na agenda de convênios pode ofuscar as necessidades comunitárias mais urgentes. 

Convênios, tal qual concessões realizadas pelo império no modelo de capitalismo imperial, 

também podem fortalecer a lógica de negociação ou mercadificação de causas e problemas 

sociais como, por exemplo, o próprio adensamento populacional, à medida que agendas de 

conflito sejam equacionadas por meio da oferta desses convênios, fazendo com que a 

hegemonia fortaleça processos de colonialidade interna, e que processos de proteção social – 

sob forma de Estratégias Sociais e contra movimentos de mercado – convertam-se em 

processos de favorecimento à lógica mercadocêntrica74. É válido reforçar que esse tipo de 

                                                           
74 É salutar elucidar que com o apontamento, não defendo uma ótica Estadocêntrica, nem tampouco, modelos de 

tirania exercidos em diversas comunidades pelo país, a exemplo de coronelismos, mini-máfias, chefes de favelas, 

além de outros (Harvey, 2013b). 
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atuação estratégica, tanto da organização, quanto do próprio poder público (tomando por base 

uma perspectiva ampliada de GAE), praticamente inexiste na literatura de dominante de GE, 

salvo raras exceções, em que se exploram superficialmente atores e relações marginais, 

especificamente na literatura de não mercado. Um caminho alternativo que inclusive vem sendo 

debatido na câmara de deputados federais, refere-se à extensão do modelo de royalties à geração 

de energia nuclear75, como forma de inserir esses recursos no orçamento público. O entrevistado 

12 sustenta uma argumentação convergente à essa proposta, criticando inclusive a possibilidade 

da mercadificação de problemas sociais: 

 

“É, aí assim, eu diria pra você, se um dia eu tivesse voz pra, pra falar disso, num 

ambiente, onde de fato, fosse pra ser escutado, eu diria que a energia nuclear deveria 

ter royalties. Poderia, eu não sei se seria mais barato, mas seria mais legal. Porque, 

aí, o royalty, ele iria ser fixo, e orçamentário. Hoje, é, a negociação é tratada como 

convênios e convênio, eu não sei, convênio anda junto com..., a palavra convênio, pra 

mim, anda junto com conveniência (risos), eu não sei. Convênios e conveniência. 

Então, é, a gente vê assim, pessoas, numa audiência pública pedindo, como 

resistência à implantação de Angra III, falar que ela quer um convênio pra uma 

creche. E aí acabou a resistência dela né. Os, os jornais aqui de Angra, eu falei já 

disso anteriormente, os Pasquins. Surge um novo jornal, ele faz matéria de oposição, 

e depois vai lá pedir arrego lá. Então eu vejo, é isso com muita tristeza né. É, as 

contrapartidas podiam ser muito, é, isenção de energia elétrica do município de 

Angra dos Reis. Isso seria uma coisa muito legal, se fosse possível. O cara vai lá pedir 

um convênio de uma creche, para os funcionários que estão construindo Angra III. 

Quando acabar de construir Angra III, acabou a necessidade. Pronto, acabou-se! 

Então, tem uma creche falida né, que, que não sei quanto que o cara pensa no plano 

de desenvolvimento de uma creche, pra atingir cinco mil empregados né, como é que 

ele vai fazer esse planejamento, se ele for um bom planejador financeiro né. Há, eu 

vou investir pra creche ficar melhor e tal, ou eu vou sobreviver até a creche acabar 

né [...]”. (Grifos meus). 

 

“Então, as plataformas iniciais de determinadas agências, elas se extinguiram. 

Agências, eu digo, públicas, privadas, governamentais, não governamentais. As 

resistências acabaram. É, a gente hoje só vê a negociação e aí, os convênios é a 

melhor coisa que existe. Mas se a gente transformasse isso em royalties, em 

orçamento público, primeiro, os governantes teriam que prestar conta mais 

licitamente né, do que fazem né. Ou seja, seria orçamento né, com lei específica né. 

Segundo: as negociações desses convênios, que nem sempre são, são coisas ideais né, 

são, são aproximações da verdade né, eu acho que assim dá pra pensar, e às vezes 

nem isso, eu acho que os convênios são uma forma ruim de trabalhar essas coisas”. 

(Grifos meus). 

 

                                                           
75 Cabe elucidar que, em essência, a ideia de cobrança Estatal pela exploração de recursos minerais sustenta-se 

legalmente na compreensão de que as riquezas naturais, sobretudo minerais, pertençam ao Estado. Daí o uso da 

palavra (no plural) royalties, derivação de royal, significando àquilo que pertence ao rei – nesse caso, ao Estado. 

Parte do debate é conceitualmente suportado por essa lógica. 
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Retomando o aspecto da concentração e do adensamento populacional no entorno de 

usinas nucleares, é válido pensar que o mesmo mostra-se ainda mais problemático, se 

comparado com o adensamento populacional em torno de outros tipos de organizações, já que 

em situações de emergência, um maior número de pessoas pode significar maior dificuldade de 

ordenação, abrigamento ou evacuação. Evidentemente, como sugerem os entrevistados 18 e 20, 

a situação também acaba sendo amplamente explorada sob o ponto de vista político, no que 

tange às negociações de contrapartidas anteriormente mencionadas, reforçando a 

mercadificação do risco social e das más condições de vida. De todo modo, o adensamento 

populacional no entorno das usinas é um fator complicador em casos emergenciais. A esse 

respeito, uma das questões amplamente debatidas, e de grande interesse social refere-se à 

própria segurança nesse entorno. Praticamente em todas as audiências públicas que pude 

acompanhar e quase em todas entrevistas e conversas que conduzi, o tema ‘segurança’ emerge, 

sobretudo se considerarmos o recente acidente de Fukushima, ainda bastante presente na mente 

das pessoas, trazendo ao debate, aspectos inerentes ao Plano de Emergência.  

O Plano de Emergência é estabelecido pelo Gabinete de Segurança Institucional da 

Presidência da República (GSI/PR), como requisito básico de operação das usinas nucleares, e 

posto em prática pela Defesa Civil Estadual e Municipal, além do Corpo de Bombeiros. Apesar 

desses atores estarem à frente da operacionalização do Plano de Emergência Externo, diversas 

outras organizações participam do planejamento, assumindo respectivamente seus papéis, como 

o exemplo da CNEN (regulador); a Polícia Rodoviária Federal, objetivando ordenar uma 

possível evacuação do local por meio da liberação de estradas; além de outros atores com seus 

respectivos papéis. Apesar da mística e do temor frente à geração nuclear, sobretudo 

influenciado pelo histórico de acidentes e eventos, o interesse da população pelo tema e pela 

conduta a ser tomada em caso de algum eventual acidente, é mínimo, sendo ofuscado por 

interesses sociais outros, como a possibilidade de empregos, geração de renda, benefícios 

sociais, além de outros, evidenciando o lado sedutor do neoliberalismo. Esse desinteresse 

também parece funcionar como uma espécie de contra movimento de mercado, na forma de um 

protesto ou de uma crítica silenciosa à necessidade de essa população se subordinar a um 

processo de treinamento civilizatório, sobretudo pela iminente possibilidade de terem de 

abandonar suas respectivas vidas, em casos emergenciais.  

É válido destacar que existem diversos esforços por parte dos atores que concebem o 

Plano de Emergência em disseminá-lo, como por exemplo, o desenvolvimento de cursos e 

palestras, especialmente dirigidas aos professores do ensino básico, médio e fundamental, 
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fortalecendo um processo de educação para esse propósito. Guardadas as devidas proporções, 

sobretudo no que tange ao escopo, a situação assemelha-se às tentativas no primeiro mundo de 

estabelecimento de um contexto favorável ao desempenho da empresa, por meio do que Porter 

e Kramer (2011) chamaram de valor compartilhado. Os autores compreendem que o processo 

de investimento na preparação/concepção de um ambiente favorável aos negócios pode 

produzir bem comum, ou seja, tanto (e especialmente à empresa), quanto para a sociedade, que 

passaria a ser melhor educada/preparada, numa espécie de contexto utópico, em que todos 

ganham (tal qual o win-win, definido pelos próprios autores em Porter & Kramer, 2006). A 

descrição do entrevistado 8 sugere que apesar dos esforços empreendidos no processo de 

esclarecimento da população, com o passar do tempo, houve significativa ampliação do 

desinteresse, que suponho se relacionar basicamente aos dois elementos: (i) à alienação dessas 

comunidades, motivada, em parte, pelo processo de colonialidade interna, por meio da 

mercadificação das agendas; e (ii) à suposta crítica silenciosa ao qual referi-me anteriormente, 

característica do subalterno que, aos olhos de Spivak (2010), exerce o silêncio como condição 

de sua subalternidade, carecendo de alguém que o represente, dada sua condição de silenciado: 

 

“[...] Que antigamente a gente fazia para o público (palestras), antes, antes do plano 

de emergência, fazia campanhas de esclarecimentos, entregava papelzinho de casa 

em casa. Aí a última que eu fiz lá tinham cinco senhoras lá em Angra, na plateia, a 

gente tinha um monte de coisas para apresentar, no auditória da Defesa Civil, 

grande, as cinco sentaram lá na primeira fila, não falaram nada, a gente apresentou 

as coisas todas, depois elas conversaram com a gente um pouquinho, ou seja, a 

população, já perdeu totalmente o interesse no assunto, tipo, há, é um perigo 

desgraçado. Então ninguém hoje se preocupa com isso. Aqui na cidade? Ninguém! 

Você vai fazer campanha aí de esclarecimento, não vai ninguém. “É, porque é do 

Plano de Emergência, não sei o que (gesticula com as mãos aludindo ao descaso)”, 

não querem nem saber”. (Entrevistado 8). (Grifos meus). 

 

Infelizmente, dado o risco inerente às atividades do setor, uma suposta desobediência 

aos preceitos de segurança hegemônicos pode levar a graves consequências, em caso de uma 

eventual emergência, trazendo à tona o imperativo de subordinação aos modelos educacionais 

civilizatórios da hegemonia. A exemplo disso, na primeira audiência pública pós-Fukushima, 

realizada dias após o acidente, com a finalidade de esclarecimentos à população, pude 

presenciar o tom de desespero (e também de despreparo, frente aos procedimentos educacionais 

do Plano de Emergência) na fala de muitos vereadores, que argumentavam que ao menor sinal 

de problema, pegariam seus respectivos carros e abandonariam a cidade, num completo sinal 

de descaso com a população, sobretudo àquela que não possui meios eficazes de locomoção. A 
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postura dos vereadores contraria não apenas os princípios de solidariedade e de empatia, em 

especial com os oprimidos, mas também ao que preconiza o Plano de Emergência, que sugere 

que a primeira ação a ser tomada, em caso de emergência, seja a de se abrigar em sua respectiva 

residência e aguardar instruções, já que uma ação de evacuação desordenada pode desencadear 

pânico e causar problemas e danos ainda maiores que propriamente a abrigagem. A orientação 

civilizatória parece também sugerir uma espécie de contenção de uma certa desordem, 

eventualmente proporcionada por um contra movimento social, sobretudo em um país que sofre 

a diferença colonial. Naturalmente a orientação é padronizada em todo o mundo, inclusive no 

primeiro mundo, no entanto, a mesma impede que a sociedade de lá perceba a ‘desordem’ 

causada pelo conquistador no resto do globo. Essa movimentação e contra movimentação, em 

simultaneidade com modernidade/colonialidade não foi vislumbrada na teorização de Polanyi. 

Essa virtual inexistência também é reforçada no campo de GE, que se engaja intensamente por 

padrões de comportamento e pela ‘ordem’. 

Em suma, frente aos problemas causados pelo movimento polanyiano de mercado no 

setor nuclear, parece existir um misto de silêncio subalternizado, temor, mística e 

desconhecimento, como sugere a explicação dada pelo entrevistado 11: “[...] eu não sei se é 

verdade, que (a usina nuclear) foi construída em Itaorna, que em Tupi Guarani, ita é pedra, e 

orna é podre. É o que as pessoas falam”. O quadro de colonialidade, sobretudo destacado pelo 

colonialismo interno, reforça a necessidade de recordarmos o problema do adensamento 

populacional e da falta de correspondente infraestrutura social ofertada, como por exemplo, 

escolas públicas em número e qualidade suficientes à essa multidão de invisibilizados. O 

problema da ausência de condições mínimas de bem estar social, sobretudo pela falta de 

infraestrutura de base, parece levar a um quadro crítico e cíclico, em que quanto menos educada 

e menos saudável é uma comunidade, mais alheia aos motivos que a leva a esse estado. A 

situação reforça a reprodução da modernidade eurocêntrica e do imperialismo/colonialismo 

estadunidense nos processos de colonialidade interna, fortalecendo a massificação dos 

subalternizados. 

As decorrências do movimento de mercado parecem também ser problemáticas à 

hegemonia da empresa, já que existe uma constante desconfiança frente à mesma, que vez ou 

outra vem à tona, especialmente por meio de atores ambivalentes como a mídia (que atua tanto 

em prol do movimento de mercado como contra ele), demandando ações por parte da empresa, 

praticamente inexistentes na literatura de GE. A exemplo disso, em 2013, o surgimento de uma 

espuma no mar de Angra dos Reis foi imediatamente atribuído, por diversos atores, à 
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Eletronuclear, sugerindo que a dita espuma fosse fruto de vazamento e de contaminação 

radioativa. A empresa teve de providenciar um estudo por instituto externo competente (INEA), 

que veio a comprovar o contrário76. Em outra oportunidade, presenciei, em uma audiência 

pública, um vereador demandando à Eletronuclear, a construção de um hospital especializado 

no tratamento de câncer, estabelecendo implicitamente uma clara correlação entre possíveis 

efeitos da radiação (especificamente em caso de contaminação) e a suposta responsabilidade da 

empresa. Numa entrevista com outro vereador (entrevistado 10), de outro mandato, pude notar 

que a crença sobre a correlação entre casos de câncer e a presença de uma usina nuclear em 

Angra dos Reis seja significativamente disseminada: “A gente não sabe nem se existe é, 

naturalmente algum vazamento que, que ao longo de alguns anos vai trazer problemas para as 

famílias, a gente não sabe se...(pausa), ...Angra tem um alto índice de câncer né?!”. É preciso 

destacar que, dado o modelo de forte vigilância neocolonial ao qual o Brasil se submete, por 

meio de organismos internacionais como a IAEA e a ABACC, e também pelo processo de 

regulação nacional, por meio da CNEN, eventuais casos de vazamentos e contaminações, 

acarretariam em fortes sanções à empresa, implicando inclusive na possibilidade de 

desligamento das usinas. Adicionalmente, um estudo desenvolvido pela Fundação Oswaldo 

Cruz constatou não haver nenhum tipo de relação entre a presença de usinas nucleares e 

alterações nas taxas de mortalidade propiciadas por câncer na região77. 

Com base no exposto, relativo ao movimento de mercado no setor nuclear e seus 

problemas, procuro no próximo tópico, analisar o movimento contrário, de proteção social, por 

meio do desenvolvimento de Estratégias Sociais a parir de diversos atores, promovendo um 

repensar do contra movimento polanyiano de mercado.  

 

 

 

 

 

                                                           
76 Disponível em: < http://www.eletronuclear.gov.br/Not%C3%ADcias/NoticiaDetalhes.aspx?NoticiaID=1226> 

Acesso em 30 jul. 2014. 

77 Para detalhes, acessar < http://portal.fiocruz.br/pt-br/node/2577>. Cabe ainda, para efeitos de melhor 

compreensão, leitura do tópico 4.3 dessa tese. 
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6.4 Repensando o Contra Movimento Polanyiano por meio de Estratégias Sociais 

 

 

Compreender o contra movimento polanyiano e seu curso de ação não é tarefa simples, 

nem tampouco claramente sistematizada. Primeiramente, é prudente recordar dois grandes 

aspectos que venho destacando no decorrer desse trabalho – (i) a questão da atualização 

temporal da teorização; e (ii) o viés eurocêntrico pelo qual o autor teorizou – que dificultam 

sobremaneira a compreensão do fenômeno em um lócus semiperiférico, historicamente 

subalternizado. Um segundo ponto de dificuldade, no que tange à compreensão do fenômeno 

em termos reais, centra-se no fato de Polanyi (2001[1944]) não ter clarificado como as 

dinâmicas ocorreriam, e que ator ou atores assumiria(m) o papel de resistência e contra atuação 

(Munck, 2006; Dale, 2013), em favor de uma suposta sociedade. Essa situação reforça a 

relevância de se tomar seriamente a teorização de não mercado des-subalternizada e seus 

respectivos atores. Por fim, vale destacar a eurocentricidade embutida nos conceitos de 

“sociedade” e também de “mercado”, empregados pelo autor – razão pela qual procurei 

repensar e rediscutir esses conceitos à luz da decolonialidade e da transmodernidade, em 

especial, no capítulo 2 desta tese. 

Embora a teorização de Karl Polanyi sugira que movimentos e contra movimentos de 

mercado ocorram em um nível macroeconômico de compreensão, pelo próprio enquadramento 

teórico engajado com a opção decolonial, procurei repensá-los sob um âmbito contextual de 

compreensão, desafiando a lógica generalista em prol de uma teorização alinhada com 

problemas mais específicos. A opção é também fortalecida por Fiori (2006, p.91), ao defender 

que “as resistências que acabam paralisando e corrigindo a expansão entrópica dos mercados 

autorregulados nascem de dentro da própria expansão mercantil [...]”. Portanto, confrontar o 

projeto neoliberal de mercado requer esforços em sua raiz, preenchendo importantes lacunas 

existentes especialmente no campo de GE, o que acentua o caráter de relevância desse trabalho.  

Defendo, portanto, a necessidade de repensar a singularidade de uma virada social, 

implícita na tese de duplo movimento de Karl Polanyi, sobretudo por meio do contra 

movimento de mercado em um lócus semiperiférico, historicamente subalternizado e sub 

socializado. É possível identificar que em regiões “não modernas”, o processo de proteção 

social materialize-se por meio de Estratégias Sociais, que emerge de diversos atores, e reforça 

um caráter multipolar e pluriversal, ampliando o foco atado ao binômio sociedade-mercado, 
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para a diversidade de atores componentes desse fenômeno. À vista disso, é possível resgatar a 

riqueza de se propor uma teorização baseada em GAE (Gestão e Administração Estratégica), 

ao invés de tomar por base GE (Gestão Estratégica), sobretudo pela possibilidade de maior 

conexão com múltiplas realidades, em especial, a brasileira (Faria & Imasato, 2007; Faria & 

Wensley, 2011). Diferentemente da predominante tentativa de se criar teorizações generalistas 

em GE, reconheço a complexidade e a particularidade dos inúmeros lóci de atuação, assumindo 

que cada lócus exige a mobilização de esforços específicos de compreensão. A assunção 

também baseia-se no engajamento com a opção decolonial e com o pensamento fronteiriço em 

estratégia, por desafiar o colonialismo epistêmico presente no processo de imposição de 

teorizações hegemônicas, com o único objetivo de dominância por meio do conhecimento 

(Dussel, 2005; Mignolo, 2010; 2014; Grosfoguel, 2008a; 2012; Porto-Gonçalves, 2000; 2008; 

2012; Cruz, 2012; Alcadipani & Caldas, 2012; Faria & Guedes, 2014; Candler, 2014). 

É importante ressaltar que no lócus de conhecimento investigado, o processo de 

proteção social, sob a forma de Estratégias Sociais, ocorra de forma tímida e incipiente, 

sobretudo pela própria característica de neocolônia semiperiférica, carecendo de grandes 

avanços, o que reforça a justificativa de desenvolvimento desse trabalho, como forma de 

contribuição não apenas em termos teóricos, mas também em termos práticos. Desafiar o 

projeto neoliberal, por meio da concepção de Estratégias Sociais, requer que as mesmas 

emanem de diversos atores extra mercado (a exemplo dos atores de não mercado), destacando 

a intensa participação de grupos sociais e comunitários. Requer também a mobilização de uma 

perspectiva de longa duração, tal qual defendida por Arrighi (2012[1944]). Esses talvez sejam 

grandes desafios dessa movimentação, já que, em função da condição de subalternização e sub 

socialização, além da consequente assimetria de poder entre esses atores, parte significativa 

deles mantenha-se alheia e sem voz (Spivak, 2010) frente a esse importante processo. 

Organizei a análise do desenvolvimento de Estratégias Sociais por atores, com o intuito 

de promover melhor compreensão ao leitor. Todavia destaco que grande parte dessas estratégias 

sejam concebidas por intermédio da ativa relação desses e de outros atores, em nível local e 

internacional. Embora não tenha encontrado na literatura uma demonstração gráfica do 

framework da tese polanyiana de duplo movimento, desenvolvi, como forma de ilustração, uma 

representação desse quadro teórico na figura 16, objetivando compará-lo ao que proponho nesta 

tese. Em seguida, na figura 17, apresento o framework da indústria nuclear à luz dos 

movimentos polanyianos repensados, sob forma de Estratégias Sociais. É relevante destacar, 

dentre outros aspectos, o pano de fundo neoliberal/neocolonial; a relação de dominação 
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exercida pela hegemonia, operada por meio de dimensões sofisticadas, que envolvem relações 

entre o mercado de produção de energia, governo, indústria bélica convencional e indústria 

bélica nuclear. Essas relações são reforçadas por meio das sociedades civis de centro (e.g. 

Greenpeace), pelo conhecimento dominante acadêmico (especialmente em GE); e por 

organismos internacionais como o Conselho de Segurança da ONU, IAEA, além de outros. É 

válido destacar que a relação de dominação é legitimada pelos TNPs, que asseguram a 

manutenção da onda de longa duração. As dimensões locais, representadas pelo âmbito 

nacional, serão detalhadas nos tópicos subsequentes. Naturalmente a representação do 

framework apenas ilustra a complexidade das relações, não sendo possível cobri-las 

plenamente. O quadro reforça a tese defendida, de que em territórios historicamente 

subalternizados e sub-socializados, o processo de proteção social ocorre de forma difusa e não 

necessariamente estruturada, por meio de estratégias sociais que emanam de múltiplos atores, 

inclusive ambivalentes e hegemônicos. O detalhamento das relações apresentadas na figura 17 

é desenvolvido no decorrer desse capítulo. 

 

 

Figura 16. Framework do Duplo Movimento Polanyiano 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em Polanyi (2001[1944]). 
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Figura 17. Representação do Framework do Setor Nuclear à Luz das Estratégias Sociais 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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6.4.1 A Perspectiva Ambivalente da Empresa 

 

 

No decorrer da investigação, a coleta de dados, por meio de entrevistas, observações e 

documentos, levou-me a visualizar grupos e atores sociais que elaboram e promovem processos 

de proteção social, por meio de Estratégias Sociais. Dentre esses atores, talvez o mais curioso 

deles seja a própria empresa Eletronuclear, que promove ações de proteção social 

majoritariamente por meio das conhecidas ações de Responsabilidade Socioambiental. À luz 

da teoria polanyiana, esse ator apresenta características interessantes, já que a tese de duplo 

movimento sugere que as empresas estariam no cerne do problema, mobilizado pelo movimento 

de mercado. Todavia, a tese polanyiana não previu a possibilidade de ambivalência das 

empresas, vez que esses atores exercem tanto papel de movimento de mercado, quanto de uma 

espécie de contra movimento, à medida que promovem processos de proteção social. 

As análises preliminares frente às ações de proteção social mobilizadas pela empresa 

Eletronuclear sugerem a existência de significativos esforços em prol da sociedade. Contudo, 

cabe ressaltar que ampla parcela desses esforços direciona-se ao público interno da empresa. 

Em função da destacada opção epistêmica e ôntica tomada nesse trabalho, esses esforços não 

foram analisados, já que procurei manter o foco em ações que privilegiem o público externo e 

tragam reais benefícios à sociedade e às comunidades de entorno. Nesse sentido, pude constatar 

ao longo do processo de coleta e análise de dados que, apesar do inegável esforço da empresa 

em prol da sociedade, sob a designação de Responsabilidade Socioambiental, vale destacar que 

parcela significativa das ações sejam fortemente norteadas por propósitos instrumentais (tal 

qual destacado pelo entrevistado 1b, sobretudo no que tange à melhoria da reputação e da 

imagem do empreendimento e do setor) e normativos (conforme destacado pelo entrevistado 

16, em especial, por meio das chamadas “condicionantes”): 

 

“A Eletronuclear, para estabelecer uma boa política de vizinhança, ela tem uma, uma 

superintendência de relações institucionais... ... aí a menininha chega lá: “há, puxa 

vida, a gente gostaria, será que é possível ajudar a gente a montar uma feira assim, 

assim, assado?”; ou, “a gente tá querendo fazer um show de balé assim, assado...”, 

então eles patrocinam! Eles têm uma grana, que não é obrigatório, mas é uma grana 

que eles têm de..., vamos dizer assim de..., é..., relações públicas, que eles gastam 

com o município... ... focam muito mais o Frade (bairro próximo à usina), o Perequê, 

porque lá é do lado da usina, mas tem aqui também, pra ter boa vontade em relação 

aos moradores”. (Entrevistado 1b). (Grifos meus). 
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“Nós, é, o nosso programa é de Responsabilidade Socioambiental, é, dentro das 

condicionantes, né, nós tínhamos um programa, né, natural, que é de 

Responsabilidade Social, e hoje nós temos um a mais né, que já está dentro das 

contrapartidas, que é pela construção de Angra III, então nós temos uma obrigação, 

e temos termos de compromisso assinados com os prefeitos [...]  [...]Então, hoje, 

estamos atuando fortemente no cumprimento dessas condicionantes né, para que a 

gente possa, lá em 2018, acredito, ligar a usina. Se a gente não cumprir essas 

condições, a gente não liga Angra III, tá”. (Entrevistado 16). (Grifos meus). 

 

É prudente reforçar que parte desse cenário de atuação instrumental e normativo, 

suportado por contrapartidas e condicionantes, baseia-se na realidade de licenciamento para 

construção e operação da usina de Angra III, configurando-se em ações datadas, não 

necessariamente caracterizadas por programas perenes, conforme destacado na relação de 

convênios em vigência em 2013, disponível no anexo 1. Há que se destacar, portanto, as 

decorrências inerentes à forte possibilidade de descontinuidade dessas ações após o término dos 

referidos convênios, tal qual já destacado anteriormente pelo entrevistado 1278. Anteriormente 

ao licenciamento da usina de Angra III, a empresa também mantém um histórico de 

ambivalência, contando tanto com os fenômenos decorrentes do movimento polanyiano de 

mercado, quanto com registro de ações em prol da sociedade, conforme comenta o entrevistado 

18, demonstrando que essas ações foram acentuadas à medida que ampliaram-se as exigências 

legais. É válido ressaltar a orientação neoliberal ao Estado mínimo, presente nessas exigências 

relativas ao ‘fazer’, ao invés de o Estado tributar, para então assumir o assistencialismo. 

 

“Quer dizer, aquilo que a empresa fazia deliberadamente, espontaneamente em prol 

da sociedade, ela passa então, a partir da constituição de 88, a fazer, continua 

fazendo coisas deliberadamente, mas ela passa a ser então, para fins de obtenção de 

licenças ambientais, sendo obrigado a cumprir dispositivos legais de compensação 

ambiental. Então, começa a questão, por exemplo, das compensações ambientais em 

função de Angra II, as compensações ambientais em função de Angra III. Então hoje, 

a empresa cumpre coisas deliberadamente, que ela entende que, que deve fazer, e 

outras, que ela se vê obrigada a fazer, em função de dispositivos constitucionais, que 

passaram a fazer parte do arcabouço, vamos dizer assim, da vida sócio-política e 

econômica do país né.” (Grifos meus). 

 

De acordo com informações prestadas por um dos diretores da Eletronuclear em uma 

das audiências públicas (em 28/04/2014), endossado pelas informações do Relatório de 

                                                           
78 No tópico 6.3.2, reproduzo e analiso um trecho em que o entrevistado 12 critica a adoção de convênios (e a não 

adoção de royalties) pelo setor nuclear, sob a alegação de que convênios sugerem conveniência – neste caso, 

conveniência à hegemonia. 
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Sustentabilidade Socioambiental 2013 (Eletrobrás Eletronuclear, 2014, p.86), o Hospital de 

Praia Brava (HPB), gerido pela Fundação Eletrobrás Eletronuclear de Assistência Médica 

(FEAM)79, é considerado a principal ação de responsabilidade social da Eletronuclear. O HPB 

é uma referência na região, atendendo não apenas funcionários da Eletronuclear e seus 

respectivos familiares, mas também a quaisquer outras pessoas, por meio de planos de saúde 

ou diretamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O empreendimento foi lembrado 

positivamente pela maior parte dos entrevistados, quando perguntados sobre os possíveis 

benefícios da inserção da Eletronuclear no município. Apesar disso, a ação inclusiva é vista 

com reserva por parte dos funcionários e se tornou motivo de crítica por eles, que tinham, no 

início de sua instalação, exclusividade de atendimento, passando então a dividir instalações com 

toda a sorte de atendimentos. De acordo com o entrevistado 1b, a criação da FEAM foi parte 

de uma articulação desenvolvida pela Eletronuclear, como forma de se desvincular de 

atividades que não se relacionavam diretamente à sua atividade fim, deixando portanto, que o 

assistencialismo passasse para as mãos de um órgão competente, dedicando-se exclusivamente 

à atuação em seu mercado: 

 

“Bom, a FEAM, pra você ter uma ideia, aquele hospital lá de Praia Brava (uma vila 

residencial pertencente à Eletronuclear) era fantástico! Até 1998, 1999. Aí, quê que 

acontecia até essa data? Agente morava na vila, é, água era de graça, energia elétrica 

era de graça, hospital era de graça, você chegava no hospital como se fosse hospital 

familiar, primeiro mundo, todo mundo te conhecia. Você era atendido assim, não 

tinha tanta gente, aí a partir de um certo momento, a Eletronuclear passou a adotar 

a seguinte posição: meu negócio é produzir energia elétrica! Não é, por exemplo, dar 

energia elétrica para tua casa, não é manter aquele hospital, não é fazer aquilo e aí 

foi se desarticulando. Então, por exemplo, lixo que a Eletronuclear coletava, hoje 

quem coleta é Paraty, terrível! Era todo dia Eletronuclear, hoje em dia é terças e 

sextas. Urubu na rua adoidado cara! Foi uma queda de qualidade absurda lá em 

Mambucaba (outra vila residencial pertencente à Eletronuclear). É, reparo de 

energia: faltou luz, pô, em uma hora, a ETN, tava o cara da, fazendo reparo. Agora? 

Outro dia ficou dois dias sem luz lá em casa, tá?! Mas, por que? Porque o negócio 

da ETN é gerar energia e nesse aspecto ela se desfez do hospital, criando a fundação 

(FEAM). E aí a fundação, ela tem que subsistir, embora ela receba dinheiro da 

Eletronuclear também, a Eletronuclear tem o plano médico dela que é muito bom, 

usa lá, mas ela começou a pegar SUS, começar a pegar todos os outros planos então, 

inchou! O hospital que era muito bom, a demanda aumentou absurdamente, esquece! 

Piorou, virou um SUS aquilo lá! A história da FEAM é essa (breve pausa).” 

 

O quadro 10 sintetiza os números de atendimentos realizados entre os anos de 2010 e 

2013, de modo que o leitor possa ter uma dimensão da relevância desse empreendimento à 

                                                           
79 “A FEAM foi criada em 1999 pela Eletrobrás Eletronuclear para gerir todas as ações de saúde da estatal, 

sendo que a principal delas é o Hospital de Praia Brava”. (Eletrobrás Eletronuclear, 2014, p.86). 
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localidade, que até o ano de 2013 não contava com nenhum outro hospital em um raio de 

aproximadamente 40 km. É válido destacar que essa importância para as comunidades de 

entorno vem sendo convertida em melhoria da imagem e da reputação da empresa, vez que o 

HPB é frequentemente citado como um forte benefício trazido à cidade de Angra dos Reis e 

entorno pela Eletronuclear, reforçando sua imagem assistencialista e garantindo a ambivalência 

dos movimentos (e contra movimentos) polanyianos de mercado. Ações como essa asseguram 

a indispensabilidade das empresas aos lugares, reforçando uma lógica de solidariedade vertical 

(Santos, 2000), e de dominação via soft power (Nie, 2004; Faria & Guedes, 2014), garantindo 

a manutenção da colonialidade interna (Casanova, 2006). O entrevistado 1b exemplifica o 

emprego de ações como essa na Europa, especificamente na Hungria: “Sabe o quê que a usina 

faz lá? Agente tá falando de Europa Oriental, faz um frio do cacete lá! O cara canaliza água 

quente da usina e dá de graça pra cidade. Todo mundo ama os caras. Pô, o cara cede água 

quente! Atenção, lugar que se você não tiver calor você morre!” A literatura dominante de GE, 

pela própria característica de manutenção do atual estado das coisas, não se ocupa de buscar 

esse tipo de análise, que evidencia a maximização e o empoderamento do mercado, e a 

consequente minimização e enfraquecimento do Estado. 

 

Quadro 10: Números de Atendimentos Realizados entre os Anos de 2010 e 2013 no HPB 

ATIVIDADES   2010 2011 2012 2013 

Cirurgias 2.166 1.978 2.220 2.127 

Partos Cesariana 342 293 318 267 

Partos Normais 192 147 206 138 

Número de Internações 3109 3493 3633 3295 

Procedimentos Ambulatoriais  31.178 34.916 37.960 20.226 

Procedimentos de Emergência 76545 77322 82047 81414 

Exames Laboratoriais 184.309 186.707 191.121 190.639 

Exames Radiológicos 37807 41554 45020 42073 

Ultrassonografia 6.158 7.631 9.391 6.812 

 

Nota. Fonte: Adaptado de Eletrobrás Eletronuclear (2014, p.88) 

 

Uma outra ação desenvolvida pela empresa, no entanto lembrada em menor escala pelos 

entrevistados, diz respeito ao segmento educacional, especificamente sobre os colégios 

estaduais Almirante Álvaro Alberto e Roberto Montenegro, ambos apoiados pela Eletronuclear. 

O entrevistado 9 explica que as escolas “[...] são bancadas totalmente pela Eletronuclear, 

embora sejam escolas estaduais, mas os professores são pagos pela Eletronuclear. Eles 

tiveram, inclusive que criar uma associação que é a ‘Amigos’, justamente para descaracterizar 
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que a empresa não estava fazendo o fim dela”. Apesar da louvável iniciativa de melhor 

remunerar docentes, assegurando um processo ensino-aprendizagem mais honesto e eficaz, 

refletindo diretamente em bons resultados nas avaliações nacionais, a ação foi lembrada em 

menor escala pelos entrevistados, especialmente pelo fato de as escolas estarem circunscritas 

aos domínios geográficos da empresa. Apesar da designação ‘estadual’ das escolas, ambas 

localizam-se dentro das vilas residenciais da empresa e, embora naturalmente aceitem alunos 

de outras regiões, há uma clara dificuldade de locomoção por parte destes alunos, que 

eventualmente precisam migrar de outras regiões. O quadro reforça duas questões. A primeira 

delas, tratada no parágrafo anterior, ressalta o caráter de dominância do mercado frente à 

minimização do Estado; e, a segunda questão, gravada nas formas espaciais assumidas pela 

localidade, destaca a assimetria e a polarização na distribuição de riqueza e poder, marcada pela 

ideia de um espaço público supostamente ‘privatizado’ (Harvey, 2012). 

Dentre as outras diversas ações direcionadas à atenção social, realizadas pela 

Eletronuclear, destacam-se atividades de cunho educacional, cultural e ambiental. No campo 

educacional, cabe destacar o convênio estabelecido com o CEFET/RJ (Centro Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica do Rio de Janeiro), assegurando seu funcionamento desde 

o ano de 2010 e formando mão de obra especializada para atuar na própria empresa. A ação se 

reverte, de modo instrumental, ao próprio benefício da empresa, que minimiza problemas 

decorrentes da migração desordenada de trabalhadores e, por conseguinte, reduz custos com 

moradia e transporte, além de controlar o problema do adensamento populacional local. Em 

uma outra frente voltada à educação, destaca-se o convênio firmado com a Defesa Civil e as 

prefeituras de Angra dos Reis e Paraty, visando à formação de professores multiplicadores de 

temas correlatos à energia nuclear e defesa da comunidade, assegurando a manutenção da 

colonialidade e da modernidade eurocêntrica, por meio de educação civilizatória, convergente 

aos objetivos hegemônicos.  

No campo cultural, é possível destacar o patrocínio da Eletronuclear a diversos eventos 

e iniciativas, a exemplo da Casa de Cultura de Paraty; do patrocínio da FLIP (Festa Literária de 

Paraty); da prestação de atendimento a quatro aldeias indígenas na reserva do Bracuhy (bairro 

das imediações da usina), além de outras. Diversas ações também são direcionadas ao meio 

ambiente, como ações de preservação; de educação ambiental; de fomento ao desenvolvimento 

de fazendas marinhas destinadas à criação de moluscos (Coquilles de Saint-Jacques, também 

conhecidos por vieiras); de monitoração ambiental; além de outras ações e programas 

(Eletrobrás Eletronuclear, 2014). Todas essas atuações em prol das comunidades, no entanto, 
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circunscrevem-se a regiões bem delimitadas, exercendo uma espécie de fragmentação do 

território (Santos, 2000), produzindo, por conseguinte, ‘bolsões’ de beneficiados, tal qual 

narrado pelo entrevistado 16. O quadro é decorrência da colonialidade do conhecimento, que 

impõe a adoção irrefletida do modelo neoliberal, minimizando a ação do Estado – que deveria 

atender ampla e plenamente as comunidades; frente à mobilização de poder por empresas, que 

se dispõem a atender normativamente e instrumentalmente, regiões bastante específicas, de 

acordo com seus respectivos interesses. 

 

“[...] todo projeto, ele tem uma EIA-RIMA, que é Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental, e o nosso impacto né, dentro do estudo do EIA-RIMA 

aponta que nós temos um compromisso, uma responsabilidade de, de mitigar os 

impactos num raio de 50km, a partir do raio da, da usina né, a partir do centro da 

usina, então num raio de 50km, então Angra, Paraty e Rio Claro são as nossas áreas 

de responsabilidade (social e ambiental, além de segurança).” (Grifos meus). 

 

O quadro 11, extraído do Balanço Social da empresa, referente aos anos de 2012 e 2013, 

dá uma dimensão dos valores empreendidos em prol da comunidade de entorno, cabendo 

salientar que o balanço não informa qual o percentual da parcela gasta refere-se às medidas 

compensatórias, na forma de condicionantes para licenciamento e operação da usina de Angra 

III. No quadro é possível visualizar o expressivo gasto com saúde, decorrente de repasses feitos 

à FEAM, à Santa Casa de Angra dos Reis e também referente a um convênio firmado com o 

Hospital da Japuíba (bairro localizado a aproximadamente 25 km da usina), visando prover 

aparelhagem médico-hospitalar. Esse gasto é seguido por educação, cultura e outras frentes. 

Cabe ressaltar que os gastos com meio ambiente, embora disponíveis no documento, não foram 

reproduzidos por opção própria, visto que o trabalho centra-se primordialmente em aspectos 

sociais. 

Quadro 11: Balanço Social – Interação da Entidade com a Sociedade 

Relacionamento com a 

Comunidade 
2013 2012 

Totais dos investimentos em: Valor (mil) % sobre RO % sobre RL Valor (mil) % sobre RO % sobre RL 

Educação 4.985 -0,84% 0,29% 4.486 3,62% 0,19% 

Cultura 2.739 -0,46% 0,16% 1.840 1,49% 0,08% 

Saúde e Infraestrutura 34.199 -5,79% 1,99% 44.224 35,72% 1,87% 

Esporte e lazer 1.129 -0,19% 0,07% 109 0,09% 0,00% 

Alimentação - - - 116 0,09% 0,00% 

Geração de Trabalho e Renda 1.263 -0,21% 0,07% 1.179 0,95% 0,05% 

Outros 2.079 -0,35% 0,12% 1.026 0,83% 0,04% 

 

Nota. RO = Resultado Operacional; RL = Resultado Líquido. 

Fonte: Adaptado de Eletrobrás Eletronuclear (2014, p.152) 
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Além das destacadas ações empreendidas por meio de convênios, projetos e programas, 

a empresa mantém localmente uma imagem associada ao assistencialismo. Adicionalmente às 

contrapartidas previstas como condicionantes, há frentes de atuação pontuais, que assumem 

pequenos projetos e ações, muitas das vezes solicitadas pessoalmente por membros da 

comunidade, na própria empresa. A demanda de solicitações é relativamente alta, contando com 

toda sorte de pedidos, ainda que parte deles destoe intensamente das necessidades sociais mais 

urgentes e reais. A minimização do Estado e sua quase ausência em algumas micro regiões 

ajuda a explicar esse quadro de forte demanda ao mercado, que reforça sua hegemonia e 

assegura a manutenção de um ciclo de longa duração (Arrighi, 2012[1944]). A fala do 

entrevistado 16 demonstra essa linha de atuação. 

 

 “E a gente não perde o foco né, de trabalho né, de continuar a ter o nosso programa 

de Responsabilidade Socioambiental, que são esses apoios, que eu falei aí né, com a 

comunidade, é, vem aqui, conversa comigo e tal. “Eu preciso, de uma faixa lá para 

fazer a festa para a comunidade.” Eu acho que a faixa não dá, mas um cartaz A3, 

colorido eu consigo... ...pô, que legal! Eu tenho que encontrar as alternativas. E às 

vezes quando eu não encontro, eu falo, nada que você quer eu posso fazer, e, mas eu 

dou um caminho, uma coisa assim e tal. E aí ele sai daqui feliz, graças à Deus. 

Sabendo que pode voltar!” (Grifos meus). 

 

Toda essa configuração de ações, que vão desde programas e projetos de grande porte, 

como a contribuição realizada por meio da instalação do Hospital de Praia Brava, via FEAM, 

até pequenas concessões feitas à comunidade local, por meio de pequenas doações, fizeram 

com que a empresa ganhasse, aos olhos da sociedade, de parte do poder legislativo, e de parte 

do próprio poder executivo, um status de poder executivo local paralelo, sobretudo operado por 

meio de soft power (Nie, 2004; Barley, 2010; Fleming & Spicer, 2014), endossando a lógica 

neoliberal de fortalecimento do leissez-faire, e mascarando os problemas decorrentes do 

movimento de mercado polanyiano. Essa ambivalência assegura que o suposto contra 

movimento ganhe maior projeção que os problemas decorrentes do movimento de mercado, o 

que ajuda a moldar a percepção social. Ao sinalizar o subjacente status de poder executivo 

paralelo exercido pela Eletronuclear, identificado na pesquisa, diversos membros do setor 

concordavam muito reservadamente, sinalizando com um tímido ‘é!’, ou ‘sim, é por aí mesmo’, 

como o caso do entrevistado 19. Posso afirmar que parte dessa percepção também pode ser 

confirmada em falas como a de um vereador, que questionou, dentre outras demandas, a 

possibilidade de a Eletronuclear custear a duplicação da BR101 – função específica do Estado, 

por meio do DNIT. Ou ainda, em audiências públicas, onde pude presenciar uma verdadeira 



224 

 

torrente de pedidos. Até mesmo um membro da defesa civil municipal solicitou que a empresa 

doasse novas viaturas marítimas. Além da clara relação de colonialidade interna produzida pelo 

empoderamento do mercado e pela minimização do Estado, os achados da pesquisa evidenciam 

que os mais variados atores mostravam-se preocupados especificamente com seus próprios 

problemas particulares, negligenciando o pleito de ações direcionadas ao bem comum, 

possivelmente resultante de um modelo educacional/cultural civilizatório, calçado no 

individualismo e no oportunismo. Esse quadro favorece a invisibilização do subalterno, que não 

goza do direito de exercer voz e pleito, permanecendo silenciado e oprimido em seu anonimato. 

Nas conversas e entrevistas com vereadores, munícipes e nas participações em 

audiências públicas, pude constatar (e confirmar com alguns vereadores) que as reivindicações 

levadas por parcela representativa dos presidentes de associações de moradores80 eram, por 

vezes, pautas usadas como impulsos para candidaturas desses indivíduos à carreira política, não 

necessariamente orientada à representação social mas, ao contrário, vista como oportunidade 

de ascensão pessoal. Quando abordei um dos executivos da Eletronuclear (entrevistado 17), 

reportando a percepção de que a empresa exercia um papel de poder executivo local, fui 

surpreendido com uma resposta que quase ninguém havia se sentido confortável a dar: “É, eu 

concordo com você! Eu acho que é apenas uma, eu de vez enquanto eu, inclusive faço questão 

de destacar isso nos fóruns que eu participo né”. E prossegue:  

 

“Elas veem essas empresas e acham que ali tem um saco sem fundo (risos), desculpe 

o termo, e não, tira dinheiro dali, tira dinheiro dali! O dinheiro, ele, ele tem uma 

finalidade né, nós evidentemente sempre temos essa visão de participar, de ajudar, 

mas nós não podemos assumir todas as obrigações que você disse que é do município, 

que é da administração municipal. Não podemos substituir isso, até porque não temos 

esse poder né!” (Entrevistado 17). 

 

O quadro de ambivalência, que também ocorre em empresas predominantemente 

privadas como a Natura e a Unilever, não foi previsto pela teorização polanyiana, e vem 

auxiliando na manutenção da ordem ocidental e da reprodução da modernidade eurocêntrica. O 

estigma de poder executivo paralelo imputado à Eletronuclear está tão enraizado na sociedade 

local, fruto do neoliberalismo e do consequente processo de abandono e inoperância do Estado 

minimizado, que há forte debate e reivindicação para emancipação do Parque Mambucaba, 

                                                           
80 Numa clara referência à mercadificação de agendas, especificamente mobilizada pela (sub) sociedade civil 

organizada, descrita no tópico 6.4.5. 
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região com pouco mais de 40 mil habitantes, com alta densidade demográfica e crescimento 

urbano extremamente desordenado, tal qual relatado anteriormente. A aspiração funda-se na 

ideia de que, dessa forma, a localidade poderia usufruir com maior exclusividade, dos 

benefícios ofertados pela empresa, configurando-se claramente em um modelo de Cidade 

Orientada ao Mercado. A fala do entrevistado 16 reforça essa ideia de atuação executiva da 

empresa, por meio de ações sociais e de assistencialismo: 

 

“Então, a Eletronuclear, é, não sei se eu posso falar isso, mas é um poder paralelo 

ao executivo, porque ela acaba fazendo políticas públicas né, então ela fortemente, 

então não existe uma empresa que tenha, né, maior ação, depois do executivo [...] 

[...] Não queremos ser políticos, jamais. E é interessante que a própria sociedade, ela 

me cobra né, para que eu seja um, uma pessoa do legislativo e até do executivo. Elas 

acabam achando, vendo em você, a pessoa ideal para atuar nessas áreas. Então, pô, 

quantas vezes eu fui solicitado que eu seja um vereador, e até, e quando se discute a 

questão da emancipação, do Parque Mambucaba, eles querem [...] [...] Porque existe 

hoje né, inclusive até passou, eu não sei se a Dilma vetou, tem esse processo aí de 

discussão, que o Parque Mambucaba quer ser emancipado.” (Grifos meus). 

 

Curiosamente pude constatar que todo esse processo de dominação e imposição da 

lógica colonial interna, por meio do projeto neoliberal, vem sendo operado sem que as pessoas 

tenham dimensão do que está de fato ocorrendo. O quadro de alienação favorece o pior tipo de 

colonialismo – aquele que não possui colônias (Harvey, 2007b). A situação, embora coloque a 

organização num papel supostamente importante e de destaque perante a sociedade, também 

proporciona certo desconforto em parte dos funcionários, à medida em que creem que a empresa 

não esteja obtendo suficiente retorno, sobretudo em imagem perante a sociedade, reforçando o 

caráter instrumental das ações. O trecho da narrativa do entrevistado 18 destaca melhor a 

questão: 

 

“Esse é o esforço que a empresa faz, que é um esforço grande. Eu não sou um crítico 

do, desse esforço, é, acho que a empresa tem obrigação de, de atuar junto à 

sociedade, pra assegurar que a empresa tenha uma visibilidade positiva, que a 

energia nuclear tenha uma visibilidade positiva, sou plenamente favorável. Sou 

contra como esses projetos são definidos e como as verbas são alocadas. Eu sou 

contra. Por que?  É, se você fizer como a gente tem algumas pesquisas de opinião 

pública na região, eu não vejo claramente que esse investimento esteja se refletindo 

na visão que a empresa espera que a população tenha, positiva, em relação à 

Eletronuclear. Então, eu sou um crítico, já externei isso dentro da, da Eletronuclear, 

no sentido de dizer o seguinte: nós temos que gastar, eu acho que a gente tem um 

compromisso com a população, agora, estamos gastando, de tal forma a ter, ao 

mesmo tempo, o melhor benefício para a sociedade, e o melhor benefício para a 

Eletronuclear, que é uma maior aprovação, da imagem da Eletronuclear, perante a 

sociedade? As pesquisas de opinião pública, as quais eu tenho acesso, não indicam 

isso. Então é como se a gente tivesse, colocando um dinheiro, que é uma coisa 
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favorável, pra sociedade, mas que a sociedade não tivesse percebendo como eu acho 

que deveria.” (Grifos meus). 

 

A imagem do setor nuclear é fortemente marcada pelos eventos do passado, motivo pelo 

qual fiz questão de relatá-los nesse trabalho. Essas marcas são tão intensas e profundas, que 

reforçam a instrumentalidade de reversão desse quadro, por meio de ações de cunho social, e 

fazem com que o setor de planejamento estratégico da empresa, dentre suas muitas 

preocupações e responsabilidades (e.g. inserção na matriz energética brasileira, ampliação da 

geração, por meio de novas usinas, além de outras), assegure significativo espaço para esse fim, 

tal qual informa o entrevistado 15: “[...] você tem que é, fazer com que o povo goste de você, 

né, e pra fazer isso, você tem que informa-los muito bem. Mostrar para eles que você não é 

nenhum monstro, que você não vai explodir, que você não vai pegar fogo”. Essa mobilização 

de soft power com o intuito de moldar a percepção social, infelizmente é quase inexistente na 

literatura dominante de GE. Os olhos treinados nessa literatura hegemônica poderiam 

facilmente levar o observador a acreditar que a empresa não desenvolve planejamento 

estratégico, ao passo que, em termos reais, a mesma lida com sofisticadas (e por vezes secretas) 

questões de estratégia, de ampliada relevância. A instrumentalidade voltada a uma melhoria da 

reputação institucional, por meio de RSC e também de colonialidade interna, está presente na 

descrição do entrevistado 16, quando recorda que a implantação das usinas na cidade de Angra 

dos Reis ocorreu de forma impositiva, no período da ditadura militar, demandando por um 

intenso trabalho de reversão desse quadro, e consequente comprometimento da alta direção: 

 

“Então, nosso trabalho aqui é de recuperar né, essa falta de discussão do passado 

né. Então a gente implantou um programa de Responsabilidade Socioambiental, a 

partir do governo Lula, a partir da chegada do presidente Otton, né, eu acho que ele 

é uma pessoa, ele é empreendedor, ele é uma pessoa de visão, né, e chamou pra si 

essa responsabilidade, porque a nossa área, atuava uma outra diretoria, a diretoria 

de administração. E quando ele chegou na empresa, ele pegou essa área, essa área 

tem que ficar na presidência, eu vou ter a responsabilidade de atuar com os 

municípios né, e aí formou, deu uma ênfase maior a, a estrutura de Responsabilidade 

Socioambiental. Então eu acho que você não vai encontrar em nenhuma outra 

empresa, uma área tão bem estruturada, com orçamento, né, e com atuação que nós 

temos. Não é dizer que as outras não tem, mas eu acho que a nossa tem um diferencial, 

porque tem a mão do presidente né. Então isso foi muito importante.” 

 

Com base na análise, é possível evidenciar que dentre os diversos motivadores que 

levam a empresa ao desenvolvimento de Estratégias Sociais, os aspectos instrumentais, legais 

e normativos se destacam. Além das exigências legais de licenciamento e de operação, destaca-
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se a tentativa de reverter a reputação do setor, justificada pela imagem negativa trazida à 

sociedade pelo histórico de eventos e pela forma com que as usinas foram implantadas no 

Brasil. Sobre a questão da reputação, é oportuno reproduzir algumas das reflexões trazidas pelo 

entrevistado 13, ao sugerir que trabalhadores do setor nuclear carreguem consigo uma espécie 

de sensação de culpa, atribuída aos eventos do passado. Ainda que não tenham clareza sobre o 

que venha a ser essa sensação, carregam um tipo de culpa “que eles não têm”, já que trabalham 

especificamente na geração de energia. O entrevistado exemplificou sua argumentação 

relatando que questionou algumas dezenas de diretores de usinas nucleares, de diversos países, 

se os mesmos acreditavam estarem fazendo algo errado ou equivocado ao produzirem energia 

a partir de fonte nuclear. A reação dos diretores, segundo o entrevistado, foi de um silêncio 

reflexivo, à medida em que tomavam consciência da auto imagem negativa por eles carregada, 

justificando em parte, a instrumentalidade das Estratégias Sociais desenvolvidas pela empresa, 

por meio de RSC. Contudo, a ambivalência exercida pela empresa, sobretudo no que diz 

respeito à promoção de ações em prol da sociedade, reflete ‘objetivos maiores’, relacionados a 

reprodução do neoliberalismo e à manutenção da ordem ocidental, por meio da colonialidade 

do conhecimento, que parece ter ganhado proporções globais. O quadro também ajuda a 

reforçar a manutenção da onda capitalista de longa duração (Arrighi, 2012[1944]; Fiori, 2000; 

Trein, 2011) em escala global. 

 

 

6.4.2 Poder Legislativo e a Suposta Representação Social 

 

 

Assumir, a priori, o legislativo municipal como o legítimo representante das 

comunidades sub socializadas locais, despido de qualquer tipo de olhar pré-concebido, foi uma 

estratégia de investigação interessante, pois pude melhor compreender a atuação desse ator por 

dentro. Em função dos inúmeros problemas relacionados à ideia de corrupção e da própria 

‘educação’ (sic) decorrente do projeto neoliberal e neocolonial, que visa a afastar a sociedade 

da política, infelizmente vivemos num contexto em que a mesma é vista com reserva por grande 

parte da população, embora seja de extrema relevância social, sobretudo do ponto de vista 

estratégico, conforme menciona o entrevistado 12: “[...] aí eu tô falando da política como uma 
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estratégia né, é, porque você já falou a palavra política o cara já tem um repúdio natural, que 

é tudo de imundo que existe em Brasília e em todos os outros segmentos que sucedem né”.  

O poder legislativo exerce papel de destaque nesse lócus de conhecimento, à medida 

que se dispõe a mediar problemas e a propor agendas, fomentando demandas ao poder 

executivo e à própria empresa, vez que qualquer decisão governamental que vise à expansão 

do setor nuclear no país, necessite passar pelo crivo do poder legislativo nacional. Os acordos 

firmados pela Eletronuclear, na forma de contrapartidas, convênios e programas de RSC 

também são fortemente influenciados por esse poder, sobretudo na esfera municipal, à medida 

que este se tornou um aparente canal de comunicação entre uma parcela social (recorrentemente 

a que exerce voz) e a empresa. O ator legislativo, em sua frente de atuação, também vem 

reforçando a hegemonia mercadocêntrica e o projeto neoliberal, tal qual demonstrarei no 

decorrer desse tópico, exercendo assim, certa ambivalência no que tange aos movimentos 

polanyianos de mercado. 

Dentre as diversas técnicas de obtenção de dados empregadas, posso destacar que a 

observação participante das audiências públicas talvez tenham sido um dos pontos altos nesse 

processo, já que pude desfrutar da oportunidade de presenciar o debate (e por vezes o embate) 

de diversos atores envolvidos na concepção das Estratégias Sociais desse lócus de 

conhecimento. É importante salientar que essa diversidade de atores não representou, 

necessariamente, a totalidade dos interesses sociais. Ressalto isso porque pude notar que parte 

significativa das comunidades sub socializadas não era capaz de reconhecer a existência desses 

debates, nem tampouco sua relevância. Essa parcela social é representada por aqueles que, 

esmagados e oprimidos pelos problemas sociais, são silenciados por sua própria subalternidade 

(Spivak, 2010), e confrontados pela perspectiva de inferioridade. Essa multidão de 

invisibilizados pelo projeto de globalização neoliberal e pelo neocolonialismo (Faria & Abdalla, 

2014b) sofre com a manutenção do status quo¸ à medida que o desenvolvimento de políticas 

públicas premia formadores de opinião e indivíduos mais abastados, em detrimento daqueles 

que são impedidos de exercer voz. 

Esse problema, no entanto, apresenta raízes mais profundas. Em uma das entrevistas 

com um vereador da cidade (entrevistado 5), pude notar aparente preocupação do mesmo em 

relação à essa multidão de invisibilizados. Assertivamente o vereador justificou que para atuar, 

naturalmente precisa se eleger, e que a maior parte da população atribui confiança naqueles 

políticos que atuam de forma imediatista, suprimindo paliativamente os problemas do cotidiano 

por meio de práticas populistas eleitoreiras, reforçando a manutenção da colonialidade interna 
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e do atual estado das coisas. Por essa razão Fligstein (2014), apoiado em na tese de Thomas 

Piketty, defende que os vencedores de eleições em sociedades democráticas é quem ditam quem 

serão os vencedores e perdedores, em termos econômicos, numa alusão a histórica e crescente 

ampliação das desigualdades. O entrevistado exemplificou que, em certa oportunidade, a cidade 

receberia a filial de uma fábrica de tubos flexíveis. Segundo ele, a maioria esmagadora da 

bancada parlamentar posicionou-se cegamente favorável à sua instalação na cidade, sob a 

alegação de estarem trazendo emprego e renda ao município, promovendo respectivamente suas 

respectivas imagens políticas. A geração de emprego e renda são importantes para qualquer 

cidade, contudo há que se ressaltar o problema de fomentar esse quadro irrefletidamente, por 

meio da orientação ao mercado, da máscara de liberdade de mercado (Harvey, 2013b) e do 

neoliberalismo. O entrevistado ilustra decorrências desse quadro de ações acríticas e 

imediatistas, relatando o consequente problema do crescimento urbano desordenado, tal qual 

sugeriu Polanyi (2001[1944]), a respeito do movimento de mercado: 

 

“[...] essas questões, é que talvez não sejam compreendidas pela população. Porque 

você não atende o anseio dela, porque quando você faz um debate diferente daquilo 

que ela quer ouvir, ela tá dizendo que você tá contra ela. Na realidade você não tá 

contra ela, na realidade você tá prevendo o que vai acontecer, o problema é que ela 

não consegue é visualizar isso, né. E esse, na política isso é muito ruim Márcio. No 

campo político, isso pra gente é muito difícil, porque não querem fazer o debate. Ela 

te entende se você fizer aqui e agora. Pra longe, não! [...]” “E isso faz com que se 

permita, o crescimento desordenado, eu acabo possibilitando que você chegue lá (nos 

morros), a luz não está lá, eu vou legitimar a sua irregularidade, que eu vou 

possibilitar que você, a luz chegue lá pô! Vou te possibilitar que a água chegue lá! 

Quando eu faço isso, tô legitimando que você more lá, naquele problema, que daqui 

a pouco você tem problema. Aquilo que era ilegal se tornou legal, e daqui a pouco o 

problema é do município, cai no colo de quem tá na gestão (sobre o crescimento 

urbano desordenado).” (Entrevistado 5). 

 

Esse talvez seja o pior lado desse ator que, quando movido pelo interesse individual e 

pela consequente manutenção do poder, negligencia problemas comunitários muito mais sérios. 

A exemplo disso, destaco o caso da circunvizinhança da Eletronuclear. Apesar de ter tido a 

oportunidade de ouvir algumas vezes que o Parque Mambucaba, distrito com mais destacado 

processo de adensamento populacional da região, seja uma localidade com razoável circulação 

financeira, reconheço que esse processo, amplamente suportado por uma lógica neoliberal, 

privilegia poucos em detrimento de uma multidão de excluídos. A narrativa do entrevistado 9 

ressalta a questão, quando menciona que o adensamento populacional tem seu lado positivo, 

sobretudo para o empresariado, evidenciando um tipo de visão mais alinhada aos interesses de 
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poderosos, que amplifica sobremaneira as assimetrias sociais, reforçando os ideais 

neoliberalistas e o colonialismo interno, à medida que se criam pequenos monopólios locais: 

 

“Agora, estou te falando, se esse número de pessoas estivesse, se a, se a estrutura do, 

do bairro tivesse acompanhado, pra gente seria bom, porque você tá movimentando 

a economia, você tá fazendo o bairro girar mais dinheiro. Eu no meu caso, como eu 

te falei da minha escola, se tivesse as 10 mil pessoas que tinham ali eu já tinha falido 

já. Mas hoje a gente consegue ter um número grande de alunos por causa disso.” 

(Grifos meus). 

 

Felizmente o entrevistado fala de uma escola, que penso ser um dos pontos chaves para 

a gradual resolução desse quadro, à medida que se concebe uma população socializada, 

intelectualmente amadurecida, com real capacidade de crítica, objeção e voz. Dessa forma, a 

então sociedade poderá fazer melhor uso de um importante canal de persuasão, pressão e 

influência – a tribuna da câmara dos vereadores, além do próprio voto. Como mencionei 

anteriormente, existem muitos pontos incipientes na concepção de Estratégias Sociais nesse 

lócus de conhecimento, que merecem intensos esforços. Ressaltando ainda a relevância das 

audiências públicas, pude acompanhar uma sessão especial81 que versou sobre o problema de 

demissão em massa no canteiro de obras da usina de Angra III. Sem levar em consideração o 

mérito da causa, é extremamente oportuno reportar a situação em que trabalhadores que se 

sentiram injustiçados, puderam exercer voz e ação de influência. A oportunidade é louvável, à 

medida que permite debater o repetido curso da contratação e desligamento de mão de obra, 

que amplia o problema do adensamento populacional.  

Certamente a tribuna é um instrumento que pode servir a interesses diversos. Não restam 

dúvidas de que vem servindo amplamente às empresas, reforçando a dominância 

mercadológica, tal qual pude presenciar seu amplo uso pela Eletronuclear, especialmente com 

a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as medidas de segurança adotadas pela empresa, 

sobretudo após o acidente de Fukushima, numa clara representação do strategizing 

(Jarzabkowski, 2004; Jarzabkowski, Balogun, & Seidl, 2007;  Jarzabkowski & Spee, 2009; 

Whittington, 2003; 2007), contudo sob moldes de uma organização híbrida, oriunda de uma 

região semiperiférica, subalternizada pelo neocolonialismo. A ação da empresa junto ao 

legislativo, também pode ser enquadrada, de forma refletida, nas estratégias de não-mercado 

                                                           
81 Comissão temporária de acompanhamento da obra da usina nuclear Angra III, realizada em 11 de abril de 2012. 
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(Faria & Abdalla, 2014a), sob um viés de modelagem e consequente dominância ambiental 

(Barley, 2010; Fleming & Spicer, 2014). 

A diversidade de posições políticas existentes dentro do legislativo também é um ponto 

importante, que reforça a possibilidade de ações que rumem à pluriversalidade e à 

multipolaridade, sob uma perspectiva transmoderna. Como pesquisador e como cidadão, 

evidencio a riqueza de investigar o legislativo de um pequeno município. Enquanto deparei-me 

com portas, de fato abertas em alguns gabinetes, em especial naqueles em que obtive 

entrevistas, em outras situações senti-me como um paparazzi, em busca de alguns minutos de 

conversa uma ‘suposta celebridade’. Na verdade essas ‘supostas celebridades’ deveriam 

permanecer sempre receptivas a ouvir e a representar os cidadãos, exercendo o amplo sentido 

da palavra ‘servidor público’.  

Em relação às comunidades oprimidas e subalternizadas, esse quadro é ainda pior, já 

que a ação dos legisladores deveria ser proativa, vez que esses cidadãos, socialmente 

invisibilizados, não são capazes de exercer pleito e voz. Talvez isso ajude a explicar porque ao 

analisar a transcrição de uma entrevista realizada com um dos vereadores, pude identificar que 

a palavra com maior índice de recorrência tenha sido “eu”82. Também ajuda a explicar porque 

alguns vereadores optam pela mercadificação de vidas, ao adotarem como pauta de trabalho, a 

negociação de mini-agendas, como a inserção de quebra-molas em vias públicas, sob forma de 

moeda de troca para comunidades que vivem às margens da rodovia BR101. A ação é tão 

imediatista e irrefletida que desconsidera por completo o fato de a rodovia ser a principal rota 

de fuga, no caso de uma emergência nuclear. No próximo tópico busco melhor aprofundar a 

questão da segurança no segmento nuclear. 

 

 

 

 

                                                           
82 Após ouvir a gravação por diversas vezes e também ler o texto repetidamente, identifiquei que a entrevista 

contribuíra pouco com a pesquisa. O fato despertou-me curiosidade, sobretudo quando notei que o entrevistado 

falava o tempo todo de si e de seus supostos feitos. Minha curiosidade foi tamanha que submeti a transcrição 

textual à análise do software Atlas TI, demandando por uma contagem de palavras. Minhas dúvidas se 

confirmaram: depois das preposições e conectivos textuais, a palavra mais recorrente foi o pronome pessoal “eu”, 

revelando seu narcisismo político. 
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6.4.3 Segurança Social e suas Instituições 

 

 

Conforme destacado no item 6.3.1, o setor nuclear, sobretudo no âmbito internacional, 

demanda por severas ações de proteção social, à medida que o mesmo oferece significativos 

riscos, tanto mediante usos pacíficos (em virtude de possíveis acidentes nucleares, além da 

necessidade de intensa vigilância em repositórios de rejeitos); quanto em usos não pacíficos 

(especialmente em usos bélicos, seja por nações nuclearmente armadas, seja por grupos 

terroristas – sobretudo após o fatídico 11 de setembro e o início da guerra ao terror). Nesse 

sentido, Estratégias Sociais sugerem estratégias de segurança. Diversas agências internacionais 

(e.g. IAEA, ONU e seu Conselho de Segurança, WANO, além de outras) mobilizam esforços 

para esse fim. Contudo, tal qual já destacado, as ações de proteção são primordialmente 

orientadas ao benefício de nações hegemônicas, com vistas a se protegerem de territórios 

bárbaros e atrasados. Por essa razão, as Estratégias Sociais que visam à proteção das nações 

hegemônicas pressupõem a manutenção de ogivas nucleares, com a suposta finalidade de 

defesa, e o respectivo impedimento que territórios atrasados disponham dessa tecnologia, por 

meio dos já abordados e assimétricos Tratados de Não Proliferação (TNPs). O quadro reforça 

a acentuação da assimetria de poderes, o uso de hard power, por meio de estratégias de 

dissuasão, a manutenção da ordem eurocêntrica ocidental e o imperialismo norte americano. 

Não por acaso os Estados Unidos optaram pela recente ampliação de seu parque de tecnologia 

atômica para fins bélicos83, visando à contenção da onda de longa duração, que vem sinalizando 

exaustão (Arrighi, 2012[1944]; Vieira, 2013), mas aparenta ainda estar longe do fim (Trein, 

2011). 

Em termos locais, um dos grandes problemas decorrentes da inserção de uma usina 

nuclear em uma cidade é a percepção de risco por parte da população. Esse é um fenômeno 

curioso pois independe do risco real oferecido pelo empreendimento. Essa percepção associa-

se aos eventos passados e à forma como a organização é reconhecida pelas populações, no que 

diz respeito à transmissão ou não de credibilidade. Isso ajuda a explicar o esforço empreendido 

pela empresa em prol da melhoria da imagem e reputação, por meio de suas ações de RSC, pelo 

seu planejamento estratégico, pelas ações do setor de inserção social, e pelo próprio 

                                                           
83 Ver: < http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2014/09/1524209-eua-intensificam-renovacao-do-arsenal-de-

armas-nucleares.shtml>. Acesso em 30 set 2014. 
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desenvolvimento do strategizing, como por exemplo, sua atuação nas audiências públicas e 

eventos da região.  A percepção de risco, à medida que se distancia da realidade, passa a 

oferecer perigos reais. Se a população percebe o risco de forma exagerada, pode fomentar 

desnecessárias situações de pânico e, ao contrário, se a percepção de risco encontra-se muito 

abaixo do risco real, a população corre perigo, pois em casos emergenciais, sofrerá com a 

possibilidade de não adotar a conduta correta, tal qual proposta pelo modelo educacional 

civilizatório do Plano de Emergência. Não há dúvidas de que a presença de uma usina nuclear 

em região povoada ofereça riscos reais à população. Nesse sentido, a plena ação de instituições 

que visem à manutenção da segurança social é algo imprescindível nesse lócus de 

conhecimento.  

Em função do histórico vivenciado pelo setor, por toda a projeção alcançada com 

qualquer notícia midiática que enuncie a palavra ‘nuclear’, e pelo próprio risco real decorrente 

da atividade, o segmento é amplamente fiscalizado, tendo enraizada uma forte cultura de 

segurança. O entrevistado 17 reforça esse caráter quando menciona que “na indústria nuclear 

você tem esse aspecto de segurança como um ponto crucial. Há até uma norma na 

Eletronuclear que diz o seguinte: “antes de mais nada, segurança”; depois geração, mas antes 

de mais nada segurança.”. A máxima que sugere segurança à frente de lucratividade, aparenta 

ser viável somente em uma organização híbrida, com predominância de capital estatal, motivo 

pelo qual o caráter neoliberalista de privatização oferece riscos reais e intensos à sociedade de 

entorno.  

Há ampla pesquisa em curso em todo o mundo visando minimizar a chance de 

ocorrência de novos acidentes nucleares de grandes proporções, já que todo o setor se 

compromete em situações como essa. Pude constatar que os eventos nucleares, como o último 

acidente, em Fukushima, são fortes responsáveis por reais avanços no setor, já que ‘obrigam’ 

todo o segmento a reavaliar sua conduta, tal qual sugere o entrevistado 20: “[...] e hoje 

Fukushima é interpretada como um acidente que deu várias lições aprendidas e, a segurança, 

a segurança das instalações deve melhorar com as lições aprendidas de Fukushima”. Sob a 

perspectiva dos duplos movimentos de mercado, o quadro sugere que problemas de degradação 

mobilizados pelo avanço dos movimentos de mercado, são responsáveis pelas ações de contra 

movimentos, num sentido corretivo e, a partir de então, preventivo a outras situações, mantendo 

a prevalência da ordem mercadocêntrica, que vem ditando o curso dos eventos. O entrevistado 

1a esclarece melhor a relevância dos avanços, sob forma de Estratégias Sociais, não apenas 
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para a segurança social, mas também para a própria ampliação do setor e da matriz energética 

nacional, garantindo também, a segurança energética: 

 

“Fukushima, nego tinha que entender o que que aconteceu. Entendemos o que 

aconteceu. Pode acontecer aqui no Brasil? Aí o mundo todo fez uma coisa chamada 

‘stress test’ ou reavaliação das margens de segurança. Vai ter onda de 10 metros 

aqui? Não vai! Não vai! Tem uma ilha ali na frente que não deixa acontecer (a Ilha 

Grande, uma barreira natural). Vai ter um terremoto aqui de escala 10 Richter? Não 

vai! Pode ter uma tremedeira e as usinas são projetadas até escala cinco, na escala, 

valor cinco na escala Richter. Cinco! É muita coisa! Aí o que que a gente pediu? 

Vocês, quando fizeram aquele relatório de local, vocês fazem um estudo das marés 

de cem anos né? Aumenta pra mil. Foi simples assim, tá. Vocês preveem o estado 

geológico dessa coisa? Fizeram um estudo de cem anos em relação com relação 

abalos sísmicos? Aumenta pra mil! Estudo de ventos. Não tinha, não tinha tufão até 

um tempo atrás, agora tem lá em São Paulo. Aumenta pra mil e vê como é que, se as 

suas margens de segurança permanecem válidas. E mais um montão de coisas. Foram 

geradas 68 melhorias pós Fukushima, que a gente tá monitorando a implantação. 

Isso dá uma segurança muito grande, não só pra gente, como pros políticos que estão 

vendo o que aconteceu. Por que? Porque isso aí é explicado na CNEN, Eletronuclear 

vai se explicar, mas vai também pro senado, vai pro congresso, vai pro governo do 

estado, pra explicar tudo isso. Tanto que já voltaram a falar de usina nuclear”. 

(Grifos meus). 

 

Além desses esforços primordialmente internos, cabe destacar o Plano de Emergência 

como a principal conjunção de esforços externos, com vistas a garantir a segurança da 

população de entorno. O Plano de Emergência é uma ação conjunta de diversas instituições, 

exigência do SIPRON (Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro), por meio do 

cumprimento de normas de segurança do próprio SIPRON, da CNEN, da IAEA, além de outras 

instituições que se julgue relevante. A finalidade do Plano de Emergência é a de “[...] proteger 

a saúde e garantir a segurança dos trabalhadores das Usinas e do público em geral em casos 

de acidente, através da execução das ações descritas no Plano de Emergência Local e 

detalhadas nos Procedimentos de Emergência de todas as áreas envolvidas”. (Eletrobrás 

Eletronuclear, 2014, p. 171). De acordo com o documento, como forma de atender às diretrizes 

de segurança estabelecidas, o planejamento de emergência é composto por quatro 

desdobramentos, constantemente revistos e rediscutidos, conforme descritos no quadro 12. 
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Quadro 12: Desdobramentos do Plano de Emergência 

Sigla Nome Elaboração/Responsável Descrição 

PEL 
Plano de 

Emergência Local 
Eletronuclear 

Contem medidas planejadas para serem 

desenvolvidas dentro da sua Área de Propriedade e 

nas regiões compreendidas pela Zona de 

Planejamento de Emergência 3 – ZPE-3 e Zona de 

Planejamento de Emergência 5 – ZPE-5, estas 

planejadas em cooperação com a Defesa Civil 

Estadual e com a CNEN. 

PEE/RJ 

 Plano de 

Emergência 

Externo do Estado 

do Rio de Janeiro 

 Elaborado pelo Governo 

do Estado do Rio de 

Janeiro, por intermédio do 

Departamento Geral de 

Defesa Civil – DGDEC. 

Contem medidas planejadas para sua área de 

jurisdição, fora da Área de Propriedade da 

Eletronuclear. 

PSE 

Plano para 

Situações de 

Emergência 

CNEN ND 

PEC's 

 Planos de 

Emergência 

Complementar 

 Elaborados pelos Órgãos 

de Apoio do SIPRON, em 

atendimento às 

necessidades de apoio do 

PEE 

Anexado ao PEL 

Nota. ND = Não disponível 

Fonte: Baseado em Eletrobrás Eletronuclear (2014, p.171) 

 

As Zonas de Planejamento de Emergência descritas no quadro anterior, além de outras 

Zona de Planejamento de Emergência de maior alcance (e.g. ZPE-10 e ZPE-15) podem ser 

melhor visualizadas na figura 18. Por meio da imagem o leitor também pode observar que o 

raio de 15km, a partir do centro do reator, coloca o centro da cidade de Angra dos Reis como 

área alcançada (representada no mapa por “Angra dos Reis”), além de diversos outros bairros 

periféricos, sugerindo que essa população tenha que, por questão de sobrevivência, se 

subordinar às diretrizes e normas de atuação do plano de emergência. A situação reforça um 

quadro de colonialismo interno, impositivo, sem alternativas ao debate, já que as ações 

norteadas por especialistas, ainda que divergentes aos propósitos das comunidades, necessitam 

serem seguidas, como forma de manutenção da vida. Cabe ressaltar que as ações mais 

contundentes do Plano de Emergência limitam-se a um raio de 5km no entorno do reator da 

usina, em acordo com diretrizes internacionais de segurança, especialmente orientadas pela 

agência estadunidense NRC (Nuclear Regulatory Commission), sob uma lógica de 

colonialidade do conhecimento. 
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Figura 18. Zonas de Planejamento de Emergência 

Fonte: Disponível em: < http://www.eletronuclear.gov.br/Saibamais/PlanodeEmerg%C3%AAncia.aspx>. Acesso 

em: 05 ago 2014. 

 

Durante o processo de coleta de dados, pude acompanhar com proximidade alguns 

eventos que visavam à discussão de aspectos inerentes ao Plano de Emergência. Dentre essas 

oportunidades de observação, destaco a participação, como ouvinte, da primeira reunião do ano 

do Centro de Coordenação e Controle em Emergências Nucleares (CCCEN), além da 

participação em algumas audiências públicas. Nessas oportunidades, pude notar que além da 

própria Eletronuclear, três instituições destacam-se no que tange à atuação em prol da segurança 

local: a CNEN, por meio da constante fiscalização sobre o cumprimento das normas de 

segurança; e o trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil que, em nível 

estadual, fazem parte de uma mesma instituição. A atuação da Defesa Civil, sobretudo estadual, 

é intensa no que diz respeito aos processos de prevenção. Dentre as ações, posso destacar o 

amplo esforço, por meio de palestras, eventos e programas de capacitação da população sobre 

energia nuclear, informando seus reais riscos, e medidas de segurança, contudo baseadas na 

lógica civilizatória, normativa e instrumental do plano de emergência. O programa de 

capacitação de professores da rede pública também é uma importante iniciativa, à medida que 

concebe multiplicadores (professores), capazes de educar as novas gerações sobre o significado 
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de uma empresa desse tipo no município, alinhando educadores aos objetivos empresariais, 

reforçando não apenas o caráter de proteção, por meio de Estratégias Sociais de segurança 

(análogas ao contra movimento), mas também a preponderância dos movimentos de mercado, 

por meio da relevância ampliada da empresa. O município de Angra dos Reis conta ainda com 

um sistema de som, instalado em pontos estratégicos, que permite comunicação em tempo real 

entre Defesa Civil e população. Esse sistema é testado todos os dias 10 de cada mês, às 10 

horas, promovendo a manutenção de uma ordem civilizatória, por meio de uma rotina de 

informações. As ações de proteção norteadas pela empresa são amplamente difundidas 

localmente, como forma de ampliar a credibilidade da mesma frente à população. 

Existe ainda um problema pendente no setor, decorrente do processo de geração de 

energia nuclear, que inspira cuidados em termos de segurança, que é o caso do armazenamento 

de resíduos, tal qual destaca o entrevistado 18: “Acho que a CNEN faz um excelente trabalho, 

em termos de salvaguarda, em termos de controle de material, existe a pendência, que a gente 

tem que resolver, do armazenamento dos resíduos né!”. Segundo o entrevistado 1a, há um setor 

na CNEN responsável pela busca de um local (chamado sítio) que sirva de repositório aos 

rejeitos radioativos. Segundo ele, esse repositório deve ser responsável pelo armazenamento 

seguro de todo tipo de rejeito (de baixa, média e de alta atividade). O entrevistado explica a 

diferença entre os chamados rejeitos radioativos: 

 

“Então baixa atividade é o que? É roupa, ferramenta, que a gente usa e descarta 

depois (com algum grau de contaminação). Média atividade, média atividade são 

filtros e resinas, a água do (reator) primário, que está dentro do reator primário, 

posso falar para você que é a mesma água que está lá desde 1983, só que essa água 

fica passando através de filtros e resina para manter ela limpa”. 

 

“[...] e rejeitos de alta atividade? Que eu não gosto de chamar disso, são o elemento 

combustível, por que, o elemento combustível hoje que está nas piscinas de elemento 

combustível é dinheiro e eu digo pra você que é muito dinheiro! O que que pode ser 

feito com aquele elemento combustível? Ele pode ser reaproveitado”.  

 

Ainda que o Brasil não conte com um repositório para os resíduos radioativos gerados 

pelas usinas nucleares, é possível reconhecer que o material seja cuidadosamente controlado. 

Em uma das audiências públicas84 que estive presente, as diretorias da Eletronuclear e da CNEN 

                                                           
84 Sessão Especial - Medidas de Proteção e Segurança adotadas pela Eletronuclear em debate, realizada em 28 de 

abril de 2014. 
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foram questionadas por um ambientalista sobre o andamento do processo de seleção de sítio 

para rejeitos, que até o momento da produção desse documento, ainda não havia sido definido. 

Não houve precisão sobre prazos de realização por parte dos arguidos, no entanto um dos 

diretores da Eletronuclear comentou que não há registros históricos de nenhum acidente 

envolvendo armazenamento de resíduos, sugerindo que procedimentos de armazenamento 

adotados em termos globais sejam aparentemente seguros. O controle de materiais nucleares 

em termos globais, até mesmo pelo risco de desvios para fins bélicos terroristas, sobretudo após 

a instauração da guerra ao terror, a partir de 11 de setembro de 2001, é extremamente rigoroso. 

A explicação de um ambientalista, opositor à geração de energia nuclear surpreende:   

 

 “Se você comparar o lixo das usinas nucleares com o lixo doméstico, e com o lixo no 

Brasil, ele é muito mais seguro e muito bem mais tratado. Muito, bem mais tratado, 

muito mais seguro, muito mais bem armazenado. Você não vê lixo nuclear espalhado 

em qualquer lugar. Não vê! Isso eu sou cego em falar, sou radical em falar nisso. É 

o nosso lixo aqui ó, na minha sala mesmo, daqui a pouco sai daqui, vai para aquele 

local, e eu não sei pra onde ele vai parar. Lógico, na parte da gestão pública eu sei 

o que tá acontecendo, mas é horroroso o método que a gente trata do nosso lixo. 

Agora, eles têm uma preocupação em não deixar acontecer nenhum problema, o que 

é razoável, até porque o lixinho deles não é um lixinho de papel. É razoável, pelo 

menos, nessa ótica, há uma preocupação da empresa em garantir que não contamine 

atmosfera, o meio ambiente, o ecossistema marinho. Há toda uma preocupação, 

entendeu?!” (Entrevistado 4). 

 

Retomando a descrição do entrevistado 1a, ao mencionar que os resíduos de alta 

atividade possam ser aproveitados, há um amplo e complexo debate que subjaz à questão. 

Existem diversos países que reprocessam urânio, com a finalidade de reaproveitarem o 

combustível nuclear para fins de geração energética, no entanto, como já explicado pelo 

entrevistado 12, “[...] a questão toda é a do, é mais do que só reciclar, é a questão do 

plutônio!”. Como informa o entrevistado 1a, levando-se em consideração que o Brasil adotou 

uma posição constitucional de uso exclusivo da tecnologia nuclear para fins pacíficos, além de 

ser signatário de diversos Tratados de Não Proliferação, a geração de plutônio em território 

nacional passaria a ser uma forte questão geopolítica, à medida que haveria uma intensificação 

dos mecanismos de fiscalização, sobretudo pelas agências internacionais e pelos países 

hegemônicos, fruto do processo de neocolonialismo imposto à nação semiperiférica, que não 

pode possuir material tão sensível. 
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Revisitando o debate neoliberal, há uma poderosa corrente de pensamento no Brasil que 

defende a quebra do monopólio estatal no setor nuclear85, permitindo que o capital privado 

avance em diversas vertentes, da geração até o reprocessamento de combustível. Levando-se 

em conta o debate desenvolvido nesse trabalho, e a questão da inevitável geração de plutônio 

no reprocessamento de combustível nuclear, tratado no parágrafo anterior, é urgente que ações 

de Estado sejam tomadas como medida de frear o avanço do projeto neoliberal, em especial 

nesse sensível setor, que certamente colocaria a população exposta a riscos bem maiores que os 

atuais. Encarregarei-me de discutir a questão no próximo tópico. 

 

 

6.4.4 O Poder Executivo e Sua (in)Ação 

 

 

O poder executivo, em todas suas esferas de atuação (municipal, estadual e federal) 

deveria representar um ator ímpar no processo de proteção social, à medida que, ao contrário 

do legislativo, goza de poderes de ação, mediante políticas de governo e de Estado. A esse 

respeito, é importante destacar, antes de qualquer avanço, a plena necessidade de 

desenvolvimento de políticas consistentes de Estado, em contraposição às políticas partidárias 

de governo que, em geral, têm vida curta, expondo a sociedade às flutuações de mandatos 

eleitorais. A exemplo disso, especificamente no setor energético, o Brasil, em função de 

decisões de governo (e não de Estado), passou por reais problemas de insegurança energética, 

especialmente no ano de 200186, em virtude da forte dependência de chuvas da matriz elétrica 

nacional. Em termos mais circunstanciados, no setor de energia nuclear, a histórica flutuação é 

ainda maior pois, de forma condizente com o entrevistado 20, “[...] isso tem um ônus político 

né. Tem um ônus político, porque é um tema polêmico né... ... É um tema difícil! Por isso que 

‘o político’ não gosta desse tema. (Energia nuclear)”. A própria trajetória do Programa Nuclear 

Brasileiro é uma clara evidência disso, à medida que o mesmo não avançou conforme previsto 

em seus primórdios, gerando inclusive um Programa Nuclear Paralelo, denotando um caso 

                                                           
85 Ver por exemplo, reportagem divulgada em: <http://oglobo.globo.com/economia/governo-volta-discutir-

instalacao-de-novas-usinas-nucleares-7539636>. Acesso em 05 ago. 2014. 

86 Para maiores detalhes, consultar o capítulo 5 desta tese. 



240 

 

bastante peculiar de simultaneidade de poderes dentro de uma mesma nação. Esse processo de 

inconsistência, intensificado pela minimização do Estado, empobrece posições nacionais mais 

contundentes e permite que o projeto neoliberal, por meio da neocolonialidade, avance sobre o 

país. O entrevistado 14 critica essa instabilidade política, informando que especificamente no 

setor nuclear, essa inconstância proporciona perda de capacidade técnica, impactando 

diretamente na própria segurança das usinas e, por conseguinte, no processo de proteção social: 

 

“Então, a parte de segurança – eu diria o seguinte: não é a melhor política você 

construir uma usina a cada quinze anos né! Certo?! Porque você tem, o ideal é que 

você esteja construindo sempre uma usina. Por que? Porque você mantém todo o 

sistema em funcionamento, seja o sistema de construção, de engenharia, seja o 

sistema de regulação, responsável pelo licenciamento e acompanhamento né. Então, 

dentro desse sistema, é, dessa inconstância, que tem uma certa flutuação, ela acaba 

fazendo até que haja, uma certa flutuação do conhecimento, né, porque as pessoas 

que passaram por uma experiência, muitas delas não ficam para outra experiência 

né.” 

 

A falta de constância e de posicionamento do poder executivo sobre o setor nuclear 

impõe fortes barreiras estratégicas, à medida em que o mesmo se mobiliza por expectativas e 

não por propostas e diretrizes consistentes. Esse lamentável cenário proporciona reflexões 

como as feitas pelo entrevistado 15, ao sugerir que “No Brasil quase nada é de Estado. Você 

não tem política educacional de Estado, você não tem política de saúde de Estado, é tudo de 

governo, e que muda, conforme muda de governo. É uma pena que seja assim, mas isso é 

Brasil!”. Em complemento, uma descrição que representa a sensação vivenciada pelo setor, de 

se sustentar por expectativas, é refletida no trecho extraído da entrevista realizada com um 

executivo do setor, quando questionado a esse respeito. É curioso destacar o papel estratégico 

da política no mercado, tal qual defende Fligstein (1996;2001), em contraposição às questões 

econômicas, contrariando a perspectiva teórica dominante em GE, tal qual venho defendendo 

nesse trabalho: 

 

“É, hoje em dia é muito difícil você falar de perspectivas futuras num, num quadro 

em que o governo sinalizou pra 2030, ter oito usinas e até o momento não ter tomado 

nenhuma decisão mais efetiva, acho que é, então acho que qualquer coisa que eu te 

fale, que eu te falar (sobre perspectivas do setor nucelar), vai ser pura especulação, 

ou pura opinião minha, entendeu. O que eu vejo assim, é que falta ao país, um, uma 

decisão. Olha, nós vamos perseverar na utilização da energia nuclear, o nosso 

objetivo é esse, nós vamos sair daqui e vamos chegar lá. Que foi como os coreanos 

fizeram né, os coreanos começaram o programa nuclear junto com a gente né! [...] 

[...]Hoje os caras estão vendendo usina para os Emirados Árabes, ganhando 

concorrência de alemão e de francês e a gente tá titubeando em fazer a terceira, quer 

dizer, essas decisões, a protelação dessas decisões, jogam para a nossa sociedade, 
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pra nossa geração e pra geração futura, um custo que eu acho que a gente não 

precisaria tá, tá pagando né. Então, eu não tenho assim nenhuma perspectiva, 

nenhum prognóstico, mas os quadros, todas as análises indicam que a energia 

nuclear é importante para o, para o futuro do Brasil, pelo menos ao longo desse 

século. Agora, falta a decisão. Agora, se essa decisão vai ser tomada ou não, é muito 

difícil, porque é uma decisão eminentemente política. Não é uma decisão técnica.” 

(Entrevistado 18). 

 

Desafiar e confrontar o projeto neoliberal não é tarefa simples, nem tampouco a ser 

equacionada dentro de uma única nação, sobretudo semiperiférica. O caráter sedutor do projeto, 

disfarçado pela máscara da liberdade (Harvey, 2013b), convence e mobiliza as massas, que são 

reforçadas pelo modelo de educação civilizatória, engajada pelas elites locais, assegurando que 

a colonialidade do projeto neoliberal seja reproduzida internamente, entre elites e subalternos. 

A forte estrutura do projeto neoliberal reforça a metanarrativa, amplamente difundida por 

políticos de direita (e por desinformados), de que ações como privatizações, são o melhor 

caminho para livrar a sociedade da inoperância do Estado, ampliando a problemática ao 

retroalimentar um processo de minimização estatal. Nesses termos, é possível argumentar que 

o processo de resistência ao projeto neoliberal não seja tarefa das mais simples, dependendo de 

esclarecimento e articulações externas (especialmente suportada em uma lógica de relação sul-

sul) e internas (que envolvam não apenas o poder executivo – sob a forma de políticas de 

Estado, que emanem da esfera federal para as esferas imediatamente inferiores; mas também o 

poder legislativo, na forma de legislações – como a Constituição Federal de 1988, que 

estabeleceu o monopólio estatal do setor, no que tange à geração energética). Todas essas ações 

dependem, evidentemente, da eleição de políticos que se engajem a essa lógica (Fligstein, 

2014). 

No caso do setor nucleoelétrico, conforme já relatado, o problema da inconstância do 

poder executivo torna-se ainda mais sério. Embora haja constante e retórica defesa de que 

processos de neoliberalização no setor nuclear sejam legalmente inviáveis, haja vista 

dispositivo constitucional que assegura a condição de monopólio estatal do setor, lacunas vem 

sendo empregadas, de modo que seja viabilizado o avanço do projeto neoliberal. Há um 

considerável movimento em prol desse avanço, caracterizando-se sob a forma de busca de 

capital, que pode ser vista em Mielnik (2013), e também na própria declaração da empresa, 

quando explicita os propósitos de expansão do setor, no entanto, de forma sutil e velada: 

 

“A orientação estratégica no sentido de ampliação da base de geração do Sistema 

Eletrobrás contempla uma forte expansão de energia nucleoelétrica, reforçando o 
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papel fundamental que a Eletrobrás Eletronuclear deverá desempenhar para a 

realização da Visão do Sistema Eletrobrás.  Investindo de forma independente ou em 

parceria: A realização dos investimentos previstos no Plano Nacional de Energia 

demandará um volume de recurso bastante expressivo. A Eletronuclear estará aberta 

às alternativas de viabilização dessa expansão”. (Grifos meus). (Eletrobrás 

Eletronuclear, 2014, p.17). 

 

É preciso refletir e atuar em prol do desenvolvimento, garantindo a segurança energética 

do país e também o bem estar social, sob pena de ao invés de desenvolvimento, promovermos 

o des-envolvimento, tal qual evidenciado por Porto-Gonçalves (2012). A esse respeito, é preciso 

ter cautela quando se lida com o projeto neoliberal. É válido destacar que esse movimento tem 

sido realizado sem que, no entanto, seja notado. É nítida, nas conversas com membros do setor, 

a crença de que o ‘monopólio’ esteja assegurado constitucionalmente, e que essa segurança seja 

a prova de ‘falhas’ legais. O neoliberalismo é como um ‘animal peçonhento’, que avança 

sorrateiramente com seus tentáculos, de modo que não seja percebido. Quando a presa se dá 

conta, já foi atacada. Há um intenso e silencioso processo de colonialidade interna sendo 

mobilizado em prol da entrada de capital privado no setor nuclear, reforçando um perigoso 

processo de orientação para o mercado, que pode deixar que a dimensão segurança seja posta 

em um segundo plano – vindo após lucratividade e retorno aos potenciais acionistas. 

Ainda tomando por base o âmbito federal, extrapolando os limites nacionais em direção 

às relações internacionais, é urgente que o projeto de globalização neoliberal, historicamente 

imposto pela lógica neocolonial hegemônica, seja conscientemente desafiado. Uma das 

importantes formas dessa ação tem sido tomada por meio de refletidos (contudo ainda tímidos) 

processos de nacionalização tecnológica, buscando romper com a dominação imposta pela 

colonialidade do conhecimento. Ao menos no que diz respeito à implantação da usina de Angra 

III, por meio de obras civis, montagem eletromecânica, comissionamento de equipamentos e 

sistemas e testes operacionais, 70% dos R$8,56 bilhões previstos, serão realizados no Brasil. 

Adicionalmente, há amplo esforço em nacionalizar componentes importados, além do próprio 

combustível nuclear, por meio da ampliação da escala de produção, por meio de tecnologia 

nacionalmente desenvolvida (Eletrobrás Eletronuclear, 2014). É importante esclarecer que a 

defesa desenvolvida nesse trabalho não propõe a concepção de uma ilha de conhecimento, sob 

pena de cometer o mesmo equívoco desempenhado pelos neocolonialistas, vez que o 

nacionalismo exacerbado reproduz a lógica eurocêntrica de dominação (Grosfoguel, 2008b), 

mas sim, a desafiar o projeto colonial hegemônico, por meio da desarticulação do conhecimento 

acriticamente importado. Dados os intensos esforços estadunidenses em prol da contenção da 
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onda de longa duração, sobretudo no setor nuclear, que é estratégico para esse processo, é 

possível argumentar que esse não será um caminho simples a ser trilhado, vez que intensos 

esforços serão empreendidos para assegurar a manutenção do status quo. 

Os níveis de atuação estadual e municipal do poder executivo também são de extrema 

importância, sobretudo pela proximidade com os problemas vivenciados pelas comunidades de 

entorno. É válido retomar um dos grandes problemas relatados nessa tese – o adensamento 

populacional no entorno das usinas nucleares. Em uma conversa informal que tive com um 

representante da defesa civil estadual, o mesmo, contrariado com toda a problemática 

decorrente dos processos de ocupação irregular do solo, foi enfático ao apontar: “se a prefeitura 

cumprisse com seu Plano Diretor, nada disso ocorreria!”. A esse respeito é importante 

recuperar o argumento de um vereador (entrevistado 5), quando critica a atitude eleitoreira do 

executivo, de conceder infraestrutura às localidades com ocupação irregular, legitimando a 

ilegalidade. Contudo, o problema talvez seja anterior ao apontado. Não se trata necessariamente 

apenas da legitimidade da ocupação irregular, mas de refletir as razões que levaram cidadãos e 

suas respectivas famílias a buscarem essa alternativa – que parece ser extrema. Há uma clara 

dificuldade de visualização das mazelas concebidas pelo projeto neoliberal, quando o mesmo 

acentua as assimetrias sociais e impõe quadros de pobreza extrema; processos de gentrificação, 

que por meio de especulação, tornam proibitivos os valores dos imóveis; além de outras mazelas 

que impedem o cidadão de obter alternativas dignas, sendo levado a procurar alternativas 

marginais. A cidade de Angra dos Reis ainda conta com um grave problema geológico e pluvial, 

que acentua o risco inerente aos processos de adensamento populacional e ocupação irregular. 

No réveillon de 2009/2010, uma catástrofe fez com que a cidade fosse amplamente noticiada. 

Tomo a liberdade de reproduzir um texto da mídia87, em que a catástrofe é narrada, sob o 

destaque do problema do abandono dos poderes executivo municipal e estadual: 

 

“Tudo era previsível. Na bela região em torno da Baía de Angra, com suas 365 ilhas 

e mais de 2000 praias, chove quase o dobro da média do Rio de Janeiro, e a 

instabilidade das encostas é conhecida. Em 2002, 39 pessoas morreram em Angra 

num deslizamento com características semelhantes às de agora (janeiro de 2010). 

Apesar disso, nunca foi feito um mapa geológico para verificar quais terrenos são 

impróprios para construção. A ocupação do solo é regida por regras municipais, 

estaduais e federais que se sobrepõem, e ninguém as cumpre. Como se não bastasse, 

existe um impressionante histórico de corrupção nos órgãos responsáveis pela 

fiscalização em Angra”. (Grifos meus). (Bortoloti, 2010). 

                                                           
87 Originalmente publicado na revista Veja Ed. 2147 / 13 de janeiro de 2010. Disponível em: < 

http://veja.abril.com.br/130110/tragico-absurdo-previsivel-p-054.shtml>. Acesso em 06 ago. 2014. 
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Não há dúvidas de que a mercadificação do trabalho, a minimização e a omissão do 

Estado (bem como sua inoperância), ambos estimulados pelo projeto neoliberal, reflitam na 

violência com a qual a sociedade vem sendo submetida. O entrevistado 17 indica concordância 

com o fato, ao apontar que o poder executivo não vem usando adequadamente as contrapartidas 

concedidas pela Eletronuclear, na forma de efetivas políticas públicas, sobretudo no chamado 

quarto distrito, tal qual indica o entrevistado 11, que engloba os principais bairros de entorno 

da empresa, grandes vítimas do “desordenamento urbano que acontece naquela região”. O 

entrevistado 15 reforça o texto midiático, que desvela um forte problema social, decorrente das 

intensas assimetrias sociais, da omissão do poder executivo e da falta de políticas públicas 

consistentes (por exemplo, de habitação). Um problema que faz com que uma multidão de 

subalternos, oprimidos e invisibilizados, venham a sofrer com a violência dos processos de sub 

socialização e marginalização, sendo sujeitos a perderem todos seus bens, além de suas próprias 

vidas, e de seus entes: 

 

“O ponto é esse! Ela (a prefeitura municipal) recebeu por isso. Ela recebeu todos os 

impostos que tinha que receber, tudo aquilo que a lei mandava. A contrapartida dela, 

ela não fez. Ela deixou as pessoas fazerem casas, é, morro acima, em encostas, e 

irregular, né. A encosta tem trinta centímetros de terra e um paredão de granito. 

Claro que isso vai descer. Por que que ela deixa fazer? Não deixe!” 

 

É curioso notar que a produção de conhecimento oriunda do Norte global pareça reforçar 

o quadro de neocolonialidade. A exemplo disso, o New Public Management (NPM) reforçou 

os ideais do liberalismo ao propor a minimização do escopo e do tamanho do Estado, sugerindo 

ao mesmo, operar nos moldes do mercado (Motta, 2013). À medida que o Estado assume a 

postura de laissez-faire, transferindo a responsabilidade para o mercado e visualizando as 

empresas somente como “um edifício cheio de cifrão”, tal qual sugerido pelo entrevistado 15, 

as populações perdem por completo seu suporte, sendo pertinente recordar Milton Santos, 

quando menciona que “[...] se o Estado não pode ser solidário e a empresa não pode ser 

altruísta, a sociedade como um todo não tem quem a valha.” (Santos, 2000, p.33). Ao transferir 

para as empresas a responsabilidade pela proteção social e pelo assistencialismo, o poder 

executivo local reforça e abre caminho para o avanço do projeto neoliberal. Apesar da já 

descrita visão comum de que na região, a Eletronuclear opere como uma espécie de poder 

executivo paralelo, é improvável aguardar que a empresa, por si só, se encarregue de resolver 

problemas sociais como o adensamento populacional de sua circunvizinhança – isso seria 
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reforçar o modelo neoliberal e mercadocêntrico, amplamente operado nesse contexto. A quase 

ausência de ações de proteção social a serem mobilizadas pelo poder executivo, e a consequente 

transferência dessas responsabilidades às empresas, reforça um quadro em que esse poder, ao 

invés de atuar favoravelmente às comunidades, por meio de Estratégias Sociais, vem 

favorecendo o movimento de degradação, imposto pelo mercado.  

É importante que o poder executivo se mobilize para propor, de fato, políticas públicas 

de Estado consistentes, como formas de fornecer à região, alternativas às situações de tragédias 

como àquelas vistas no passado, fruto da violência inerente ao projeto neoliberal que, disfarçado 

de liberdades e oculto aos olhos da maioria, reforça a inoperância e a minimização do Estado. 

Políticas consistentes de Estado podem auxiliar no processo de redução das amplas assimetrias 

sociais, que infelizmente acabam sendo vistas com normalidade pelo senso comum, resultante 

de um cruel processo de competição darwiniano, onde somente os mais aptos sobrevivem (sic), 

fazendo com que as vítimas desse projeto sejam responsabilizadas pelos seus respectivos 

fracassos pessoais (Harvey, 2013a). Para fins ilustrativos, no quadro 13, tomei por exemplo, 

algumas cidades do estado do Rio de Janeiro com características populacionais próximas à de 

Angra dos Reis e desenvolvi um comparativo de seus respectivos Coeficientes de Gini88. É 

possível destacar que o perfil de desigualdade, similar entre os municípios, vem apresentando 

sutil declínio, talvez fruto da virada à esquerda vivenciada pelo país, desde 2002. Contudo, é 

também prudente destacar que a cidade mais industrializada (e mercadificada) do país – São 

Paulo – sofre com crescentes índices de desigualdade (Em 1991, seu Coeficiente Gini era de 

0,56, passando para 0,61 em 2000, e para 0,62 em 2010). Enquanto o Brasil mantém uma média 

nacional do Coeficientes de Gini de 0,52, é possível destacar países situados no eixo dominante 

como Portugal (0,38) e França (0,32), com baixos índices de desigualdade. Naturalmente há 

que se considerar que diversos países hegemônicos obtiveram nivelamento social interno às 

custas da ampliação de assimetrias em outras regiões, por meio da intensa exploração de suas 

colônias (e também neocolônias). 

 

 

                                                           
88 Coeficiente de Gini é um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença 

entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de 

renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar. Disponível em: < 

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em: 01 ago. 2014. 
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Quadro 13: Comparativo Entre Cidades – Coeficiente Gini 

Cidades População (2010) IDHM (2010)* GINI (1991) GINI (2000) GINI (2010) 

Angra dos Reis 169511 0,724 0,54 0,53 0,50 

Araruama 112008 0,718 0,58 0,56 0,54 

Cabo Frio 186227 0,735 0,55 0,59 0,54 

Itaboraí 218008 0,693 0,49 0,50 0,48 

Macaé 206728 0,764 0,57 0,56 0,56 

Maricá 127461 0,765 0,56 0,54 0,49 

 

Nota. * IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

Fonte: Desenvolvido com dados obtidos em: < http://www.atlasbrasil.org.br/2013/>. Acesso em 01 ago. 2014. 

 

Ao criticar a postura de laissez-faire assumida pelo Estado não estou, sob forma alguma, 

relegando as ações de RSC a um segundo plano. Ao contrário, defendo fortemente a relevância 

dessas ações. No entanto, reconheço a minimização do Estado como uma das consequências do 

neoliberalismo e do resultante avanço do mercadocentrismo. À vista disso, como forma de 

desafiar o atual estado das coisas, defendo que as responsabilidades do poder executivo não 

devam sucumbir frente às Estratégias Sociais originadas nas empresas. Ao contrário. O poder 

executivo deve se mostrar atuante, desenvolvendo ações que visem ao bem estar social, 

sobretudo dos oprimidos. Além disso, deve exigir das organizações, por intermédio de agentes 

como IBAMA e INEA89, medidas compensatórias que favoreçam as comunidades de entorno 

dos empreendimentos, contra movimentando-se em relação aos processos de degradação social. 

Contudo, é importante advertir que à medida que o Estado assume o papel de ‘fiscalizador’ e 

de ‘cobrador’ dessas obrigações, mas não as converte em reais benefícios à sociedade, as 

críticas a esse tipo de cobrança tornam-se legítimas, a exemplo das avaliações feitas pelos 

entrevistados 15 e 13, respectivamente, suscitando ainda o problema da mercadificação da 

degradação social: 

 

“É só isso! E é só isso! A Eletronuclear, como outras grandes empresas, como outras 

empresas, eu considero a Eletronuclear uma empresa grande, uma vez que ela tem 

um faturamento maior que um bilhão de dólares, então é, as outras empresas grandes 

no Brasil passam pela mesma coisa, Vale do Rio Doce, Petrobrás e outras. Elas são 

sempre, é, tem que assumir papel de Estado. Porque o Estado não se manifesta, não 

faz aquilo que ele é pago para fazer, ele recebe imposto de mim e de tudo mais, então 

ele tem que receber impostos, e devolver para a sociedade, os benefícios desses 

                                                           
89 Infelizmente ainda há necessidade de empregar conhecimento de setores tipicamente criados com a finalidade 

de análise ambiental, em questões sociais, já que não se dispõe de organismo institucionalizado para esse fim, 

como é o caso do IBAMA e do INEA, destinados ao fim ambiental. 
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impostos, e não pegar esses impostos e torrar tudo para pagar salário de fulano e 

beltrano, que é isso que acontece, né”. 

 

 

“Quer dizer, existe, eu acho que uma cobrança grande, por causa da ineficiência do 

governo, em fornecer as coisas básicas, e aí passa a se cobrar da iniciativa privada, 

que nesse caso nem é privada né, que fica pior ainda, que é o próprio governo, em 

outra instância, de você cobrar das instituições produtivas, o que o governo, enquanto 

governo mesmo não faz de saúde, educação e essa coisa toda. Então existe uma 

cobrança e aí fica parecendo que a Eletronuclear que não fornece. Cara, não é a 

Eletronuclear que não fornece, é o governo que não forneceu na sua origem, e acaba 

se cobrando de uma instituição”. 

 

 

Infelizmente, tal qual sugere o geografo Milton Santos, parece haver um misto entre 

minimização e omissão do Estado, sobretudo quanto o interesse das populações torna-se mais 

evidente (Santos, 2000). No caso do setor nuclear, esse quadro é preocupante, já que existem 

verbas a serem revertidas em favor das comunidades que, no entanto, em função da aparente 

inoperância do poder executivo municipal, não estão sendo adequadamente executadas. Pude 

constatar uma situação completamente paradoxal, de inversão de papéis, em que a empresa, em 

virtude de seus objetivos instrumentais de manutenção de licenças de operação, vem 

fiscalizando e prestando suporte ao poder executivo no que tange à execução dos recursos 

inerentes às compensações ambientais. Todavia, numa situação mais próxima do ideal, o poder 

executivo é quem deveria desenvolver forte fiscalização e cobrança, como forma de assegurar 

que, de forma instrumental ou espontânea, as empresas prestassem adequado suporte à 

sociedade. Na visão de Polanyi (2001[1944]), a sociedade seria o ente mais habilitado a exercer 

esse papel, já que o Estado, tal qual a atualidade, operava em prol da hegemonia (tal qual visão 

gramsciana90). Todavia, a perspectiva eurocêntrica do autor impediu a visualização de que 

comunidades sub socializadas, oprimidas e silenciadas pela subalternidade oriunda de regiões 

semiperiféricas, seriam incapazes de operar a esperada virada social. Nesse sentido, os 

oprimidos passam a contar com parcela mais favorecida da sociedade para representa-la, 

exercendo o papel de vigilância, ao imprimir fiscalização em ambos os atores, empresa e 

executivo, além do exercício de influência sobre o ator legislativo. No próximo tópico tratarei 

dessa vertente. 

 

                                                           
90 Uma importante comparação e alinhamento entre as teorias de Polanyi e Gramsci pode ser vista em Burawoy 

(2003). 
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6.4.5 A Mobilização (Sub) Social em (e a partir de) um Território Semiperiférico 

 

 

Em consonância com o viés eurocêntrico da tese polanyiana de duplo movimento, a 

sociedade deveria ter a capacidade de desempenhar papel central nos rumos tomados por 

governos, empresas e outras organizações públicas e/ou privadas, exercendo, por meio da 

virada social, o contra movimento de mercado. A perspectiva de sociedade adotada por Polanyi 

remonta os primórdios do período europeu de industrialização (especialmente vistas sob o 

prisma da Inglaterra), quando a sociedade civil, na figura da classe trabalhadora, manifestava 

seu sentimento frente às diferentes realidades sociais. Por conseguinte, essa classe promovia 

reivindicações através de movimentos sociais, sendo fortemente impulsionada por 

revolucionários como Karl Marx e Friedrich Engels (ver Marx & Engels, 1999 [1848]), que 

vieram a inspirar mobilizações sociais subsequentes às suas épocas. Essas ações ganharam 

volume e relevância na atualidade, e ampliaram sobremaneira seus respectivos escopos, 

possibilitando a observação de reivindicações que vão desde manifestações em prol dos direitos 

da mulher, dos direitos a terra, até as lutas pela consciência ambiental.  

Adicionalmente, a composição desses movimentos sociais, que outrora se confundia 

com o próprio rótulo de ‘classe trabalhadora’, não é mais caracterizada por um grupo 

homogêneo de militantes, mas por diversos grupos, segmentados e inter-relacionados em redes 

de movimentos, de acordo com suas crenças e causas. Todavia, é notório apontar que tanto o 

conceito de ‘sociedade’, quanto sua derivação ‘movimentos sociais’, amplamente empregados 

nas ciências sociais (e também em outros campos de conhecimento) de todo o planeta, carregam 

consigo um forte viés eurocêntrico91, já que em suas respectivas construções, ambos suportam-

se na realidade social eurocêntrica. Isso ajuda a explicar a multiplicidade tomada pela 

diversidade de causas e configurações dos movimentos sociais, que caracterizam-se como 

impeditivos à sua definitiva conceituação e tipificação (ver Touraine, 2006; Alonso, 2009; 

Tilly, 2010), não minimizando, no entanto, a relevância dessa busca no campo92. 

                                                           
91 É possível visualizar com maior profundidade esse debate no tópico 2.3.1 dessa tese. 

92 Por essa razão, incluo como atores de movimentos sociais, ativistas, ambientalistas, ONGs, além de outras 

configurações sociais mobilizadas em prol de determinada causa (ou contra ela) ou agenda. 
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Em razão desse desajuste geográfico, é que proponho uma análise suportada por um 

conceito descolonizado de sociedade (Mignolo, 2014) e de mobilização social, que não 

negligencia os históricos processos de subalternização, dominação e colonialidade. Por 

conseguinte, inúmeras outras possibilidades de configurações e arranjos sociais são levadas em 

consideração nessa análise, tais como comunidades, aglomerações, favelas, e outros arranjos 

sociais, por vezes silenciados pela subalternidade (Spivak, 2010). A postura desafia os mais de 

cinco séculos de sub-socialização e opressão (Lander, 2000; Walsh, 2010; Radcliffe, 2012; 

Mignolo, 2014), e ajuda a explicar as razões pelas quais a virada social polanyiana não ocorreu 

nesse território ‘não moderno’. 

Apesar da relevância interdisciplinar que possuem os movimentos sociais, ainda que 

não atualizados geograficamente, no campo de gestão, a temática quase não é explorada, 

dependendo significativamente de esforços de pesquisa em outros campos de conhecimento 

que, por vezes, reproduzem a lógica eurocêntrica. A intenção de Rosa et al. (2009) e de Coelho 

e Dellagnelo (2012) em identificarem nacionalmente características da produção sobre 

movimentos sociais em gestão, demonstram essa incipiência do campo, potencializada pelo 

baixo interesse dos pesquisadores pela temática. Os esforços mais destacados são vistos na área 

de estudos organizacionais, ao passo que a área de GE vem atuando timidamente nessa frente, 

persistindo em negligenciar política, geografia, sociedade, além de outros campos de 

conhecimento, em prol da economia neoliberal.  

Algumas contribuições no sentido de reconhecimento desse importante ator, 

materializada pelos movimentos sociais e pelo ativismo, vem sendo desenvolvidas por David 

Baron (e.g. Baron 2001; Baron & Diermeier, 2007; Baron, 2010). Contudo essas contribuições 

são amplamente questionáveis, à medida que se suportam especificamente nos moldes 

hegemônicos norteados por big enterprises – reforçando o quadro mercadocêntrico neocolonial 

e neoliberal – e pela perspectiva norte-americana de sociedade, que mantém traços culturais e 

sociais bastante distintos das sociedades oriundas de regiões subalternizadas. Além disso, a 

teorização de Baron assume que existam lados opostos desse mesmo fenômeno, propondo que 

os movimentos sociais, sobretudo originados de regiões periféricas e semiperiféricas, sejam 

problemas a serem enfrentados por empresas, como forma de manutenção da ordem 

mercadocêntrica ocidental, já que sociedade civil em nações periféricas (ou semiperiféricas) 

costuma ser menos civilizada que no centro. Sob esse prisma, o autor empreende esforços em 

modelar estatisticamente previsões sobre o comportamento dos movimentos sociais e seus 

respectivos impactos nas empresas, fragilizando sobremaneira essa teorização, já que essas 
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movimentações sociais requerem perspectivas de longo-prazo, com aproximações históricas e 

com foco na compreensão do fenômeno, não podendo ser reduzidas aos ‘famosos’ modelos 

preditivos (Hinings & Greenwood, 2002). 

No setor nuclear, essas forças sempre estiveram presentes, mobilizadas por agendas que 

vão desde o temor relativo à possibilidade de acidentes nucleares, decorrentes da geração 

energética; do temor frente ao uso de armamentos atômicos, em parte, consequência das 

estratégias internacionais hegemônicas de dissuasão; indo até as razões meramente ideológicas. 

No Brasil, o acidente radiológico de Goiânia, pela similaridade com os efeitos provocados por 

contaminação decorrente de usinas nucleares, também entra na agenda dos movimentos sociais 

opositores à tecnologia nuclear. Esses papéis desempenhados pelos movimentos sociais, 

embora nem sempre possa se assumir que caminhem na melhor direção, no que diz respeito ao 

ponto de vista da proteção social, são muito importantes, à medida que desafiam 

constantemente a credibilidade do setor, estimulando que o mesmo mantenha-se seguro e 

amplamente preparado, como forma de evitar confrontos e críticas. Certamente as atuais 

preocupações empresariais, instrumentais ou espontâneas, são, em parte explicadas pelos 

processos de pressão exercidos pelo ativismo, como bem destaca o entrevistado 4: 

 

“[...] nós somos culpados, porque quem cobra isso somos nós, o movimento 

ambiental. Se hoje as empresas, elas executam esses planos como marketing, o 

problema não é nosso? O problema é nosso? Cada empresa vai aderindo ao que é 

bom. Então elas, essas responsabilidades sociais que hoje o movimento ambiental até 

questiona, pra ganhar selo, de sustentabilidade, desenvolvimento sustentável. 

Depende de quem dá esse selo, né, só pra poder ficar bem na fita?! Isso é discutido 

também, agora, isso é culpa nossa. Isso eu posso falar, essa rotulagem aí hoje, 

produtos orgânicos, de conceitos, de linha, até nas universidades, se hoje existe 

alguma cadeira na área ambiental, é graças ao nosso movimento. Graças a gente. À 

linguagem que nós utilizamos ao longo do tempo. As universidades vieram pesquisar 

a gente e começaram a colocar dentro de suas grades curriculares as informações, 

na área que não tinha. Então nós somos responsáveis também!” (Grifos meus). 

 

Esse processo de fiscalização e persuasão, quando em relação ao poder executivo, 

fomenta a concepção de políticas públicas e, quando em relação às empresas, desencadeia o 

que Baron chamou de private politics (Baron 2001; Baron & Diermeier, 2007; Baron, 2010), 

destacando-se como uma das principais contribuições da sociedade organizada, na forma de 

movimentos sociais. É prudente mencionar que essas mobilizações assumem formas 

diversificadas, sobretudo em territórios ‘bárbaros’, que tomam formas não tão civilizadas e 

organizadas como no centro. O entrevistado 13, pertencente ao setor nuclear, destaca um 

aspecto positivo desse tipo de mobilização frente ao setor: “É, eu acho que tem um aspecto 
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positivo de você ter gente que está o tempo inteiro questionando e te fazendo pensar e refletir 

no que você está fazendo. Isso eu acho que é sempre válido”. Apesar dessa perspectiva positiva 

frente ao fenômeno; apesar do exponencial crescimento das mobilizações sociais no Brasil, 

especialmente a partir de 2013; além do próprio acidente de Fukushima, em 2011; pude 

constatar que o enfrentamento em relação ao setor nuclear declinou sobremaneira, o que 

despertou-me forte atenção. Por meio de conversas, entrevistas e pela própria observação, 

verifiquei que houve um grande enfraquecimento dessa agenda, sugerindo inicialmente, que a 

hegemonia de mercado estivesse ofuscando as agendas sociais, por meio do caráter sedutor 

desse mercado e pela iminente abertura de oportunidades de empregos no setor, em virtude da 

construção de Angra III. O entrevistado 6 reforça a redução da agenda social, em diversos 

trechos de sua entrevista, quando questionado sobre o conhecimento acerca dos movimentos 

sociais e a atualidade do fenômeno frente ao setor nuclear: 

 

“Na verdade, eu já presenciei assim, é, protestos mais, mais fortes, por exemplo, o 

Greenpeace tentar invadir a usina. O Greenpeace tentar se acorrentar na, na frente 

da sede da CNEN, isso tá no jornal, tá registrado no jornal, isso é verdadeiro, eu já 

vi isso aí, mas hoje eu não vejo tanto. Não vejo tanto, mesmo com, com Fukushima, 

que foi um acidente sério né, igual a Chernobyl, que foi um acidente sério também, 

isso eu não, eu não vejo a, assim, o protesto, essa, essa, a presença de ONGs contra 

a usina, eu não vejo muito isso. Existe? Existe! Até a própria, se não me engana, a 

SAPÊ, aqui do município né, o Greenpeace né, que é internacional e tem sua 

representação aqui no Brasil, mas eu não vejo. Alguns, algumas vezes a gente vê 

assim, um pouco, voltando, de falta de informação né, um pouco de sensacionalismo 

também, mas eu não vejo, em geral, é, protesto grande contra um, um projeto nuclear. 

O Brasil hoje eu não vejo isso mais”. (Grifos meus). 

 

“[...]você falou sobre as ONGs, você não vê hoje, as ONGs batendo em cima... ...Seria 

uma oportunidade né! Sumiram, sumiram! Já tiveram bastante mais, nunca mais eu 

vi. Até antes, antes de Fukushima, aí eu, realmente presenciei isso, tentaram invadir 

a usina[...] [...]Não era uma oportunidade para essas ONGs se fortalecerem, por isso 

que aconteceu?” (Grifo meu). 

 

O questionamento levantado pelo entrevistado 6 é, de fato bastante pertinente e curioso, 

já que o pós-Fukushima parecia ser um momento apropriado para legitimar a argumentação dos 

opositores à tecnologia nuclear. No entanto, constatei que algumas questões vêm, de fato, 

enfraquecendo essas agendas. Um primeiro ponto a ser considerado, diz respeito ao próprio 

posicionamento adotado por militantes de movimentos sociais. Há um volume grande de 

ambientalistas convertendo suas posições, de opositores, para defensores da energia nuclear, 

sobretudo por sua característica de geração com mínima emissão de carbono, considerando-se 
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todo o ciclo de produção. Além de Patrick Moore e James Lovelock93, cabe destacar um grande 

quantitativo de outros grandes ambientalistas que se converteram à essa ideia, destacados no 

documentário “Pandora´s Promisse” de Robert Stone (2013). Adicionalmente, o próprio 

relatório anual do IPCC vem, sistematicamente, defendendo o uso refletido da energia nuclear 

como forma de controle de emissões94 e consequente proteção social. Não há dúvidas de que, 

vivendo em um planeta comprovadamente em franco aquecimento, propostas de geração 

energética com baixos níveis de emissão sejam bem aceitas por todos95. Todavia, é preciso estar 

atento aos propósitos hegemônicos subjacentes a esses estímulos industriais, já que os maiores 

detentores de tecnologia nuclear, por questões de manutenção da ordem de longa duração, 

permanecem comercializando usinas nos moldes turn key, por meio de grandes corporações96, 

que são frequentemente protegidas pelo Estado, e também pelas sociedades civis do centro, em 

detrimento das sociedades periféricas, assegurando a manutenção da colonialidade do 

conhecimento.  

Adicionalmente às justificativas de minimização das agendas sociais, destaco que 

especialmente nos debates que pude acompanhar, constatei que os técnicos das geradoras 

nucleares revestem-se de forte argumentação técnica e científica, conseguindo responder com 

assertividade e precisão a maior parte das críticas levantadas. À vista disso, aspectos sociais 

vêm ganhando maior destaque aos olhos de ambientalistas, além da própria percepção de risco, 

tal qual descrito na fala do entrevistado 4: 

 

“Então se você discutir sobre o ponto de vista de impacto local, ela (a Eletronuclear) 

ocupa uma área muito pequena. Então se você analisar ela num, comparar com, ela 

é uma energia considerada limpa. Não a geração dela, mas o espaço físico dela. Não 

dá pra você comparar com uma hidroelétrica, não dá pra comparar com uma térmica 

a carvão. Que você não vê no entorno dela, no espaço dela aqui, impacto que possa 

                                                           
93 Ambos citados no tópico 2.3.2 dessa tese. 

94 IPCC (2014). Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change Report. Intergovernmental Panel on Climate 

Change. Geneva: United Nations. 

95 Segundo Eletrobrás Eletronuclear (2014, pp.115-116), “se utilizarmos o critério de evitação de emissões de 

CO2, os 14,640 milhões de MWh produzidos em 2013 pelas usinas nucleares de Angra teriam evitado a emissão 

de cerca de até 11,7 milhões de toneladas de CO2 para um equivalente de energia produzida por uma usina 

térmica convencional, considerando-se que as emissões médias de CO2 produzidas por usinas térmicas 

convencionais são da ordem de 0,80 toneladas por MWh gerado”. 

96 Por exemplo, Aecom, Alliant Techsystems, Babcock & Wilcox, Bechtel, Boeing, CH2M Hill, Fluor, Gencorp, 

General Dynamics, Honeywell International, Huntington Ingalls, Jacobs Engineering, Lockheed Martin, Northrop 

Grumman, Rockwell Collins, SAIC, URS (Techsystems et al., 2013). 
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colocar ela como uma energia negativa. Mas você não analisa isso. Você analisa o 

impacto social e ambiental, você analisa o risco”. (Grifos meus). 

 

Apesar de os movimentos sociais contarem com pessoas altamente qualificadas, tais 

quais os representantes que entrevistei e que, por vezes, tomam a frente das mobilizações, notei 

que grande parcela de membros desses movimentos, dada a própria condição de subalternidade, 

não dispõem de base argumentativa suficiente para confrontar o forte aparato hegemônico de 

conhecimento obtido pelo setor nuclear. Por essa razão, venho notado certa fuga desses 

movimentos aos debates, migrando para ações, muitas das vezes, não amigáveis (menos 

civilizadas), gerando, ao invés de benefícios e proteção social, pânico, caos urbano e 

desinformação, tal qual relata o entrevistado 1b, sobre supostas sabotagens realizadas no 

exercício anual do Plano de Emergência: 

 

“Que que aconteceu? Um ambientalista, há um tempo atrás aí, comprou um 

caminhão de brita numa pedreira, chegou ali, depois do Icar (um clube situado as 

margens da Rodovia BR101), e despejou ali. Demorou 30, 40 minutos pro DNIT 

chegar lá e remover aquilo ali. Numa outra situação, não sei quem, mas foram lá e 

cortaram os cabos de comunicação, telefone, perdeu-se a telefonia durante o 

exercício. Só que aí nego conseguia falar através de rádio e telefonia celular também, 

rapidamente. Então é, isso não é divulgado, poderia talvez, é um pecado do sistema? 

É! Poderia se ter uma divulgação melhor sobre isso. Mas também ninguém tá muito 

interessado em ter essas informações”.  

 

 “Exemplo é esse negócio da SAPÊ, “Hiroshima nunca mais”, que o cara chega lá 

pra fazer a apresentação, mostra lá, mina de rejeitos lá na Alemanha, caindo aos 

pedaços, né, só que sem referência! Pra você ter uma ideia, você sabe o que que é um 

trabalho técnico? Trabalho técnico tem que ter o que? Referência! Localizável, né!”  

 

Atitudes de vandalismo em nada ajudam no processo de melhoria e proteção social. Ao 

contrário, como no caso relatado, em que as comunidades de entorno necessitam de 

comunicação efetiva, sobretudo em exercícios e em casos reais de emergência, podendo com 

isso poupar vidas, ações como as relatadas representam um amplo potencial de acarretar forte 

prejuízo social. Hirschman (1970) elucida esse tipo de ação violenta como uso legítimo de 

poder, sobretudo em países periféricos e semiperiféricos, justificado pelas falhas dos governos, 

dos mercados e pela obstrução da voz. No entanto, é factual que as usinas já estejam instaladas 

e operando, não existindo alternativas de reversão desse quadro. Mesmo que haja discordância 

ideológica frente ao fato, as ações de movimentos sociais não devem acentuar o risco já 

existente, como forma de legitimar suas respectivas agendas. Definitivamente esse não é o papel 
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de proteção social a ser desempenhado por esse ator na sociedade. Além disso, a disseminação 

de informações equivocadas, pode espalhar pânico desnecessário, provocando estresse e 

doenças decorrentes dessa condição psicológica, além de acidentes e outros problemas.  

Um outro aspecto que parece enfraquecer o prisma das mobilizações sociais tem sido a 

atuação da dominância hegemônica e a consequente mercadificação das agendas sociais. Em 

diversas situações presenciei, especialmente em audiências públicas e eventos, falas e críticas 

de ambientalistas que não apresentavam a mínima relação com a problemática em pauta, e que 

convertiam-se rapidamente em demandas particularizadas e pontuais, e que em nada ajudavam 

no processo de proteção social97, já que essas agendas eram facilmente negociadas, por meio 

de ações assistencialistas. Graças à falta de preparo e de argumentação convincente, notei forte 

apelo aos aspectos emocionais, presentes no discurso das mobilizações sociais. Participei de 

um evento em que ativistas falavam de uma suposta luta, choravam coletivamente, mas que em 

pouquíssimas oportunidades apontavam, com clareza, que luta era essa. Contra o que lutavam, 

o que esperavam, e principalmente, quais as motivações dessa luta. Esse último questionamento 

ficou, de fato, nebuloso. Por um momento cheguei a acreditar que estava sendo demasiadamente 

crítico, no entanto, após esse evento, coincidentemente conduzi uma entrevista, que veio a 

confirmar alguns fatos: 

 

“O grande ponto negativo que eu vejo (sobre os movimentos sociais – 

especificamente ambientais), aliás são dois: um, é porque muitas das vezes elas 

trabalham com informações equivocadas, manipulam uma informação ou outra, e aí, 

ou às vezes não é nem manipular, às vezes não sabem. Às vezes tem pessoas 

despreparadas para lidar com aquela informação e falam besteira; e o segundo ponto 

que eu acho negativo é que, não é cem por cento das vezes, mas muitas vezes a 

atuação é muito apelativa e muito emocional. Você parte para um radicalismo. É a 

mesma coisa de você pegar Flamengo e Fluminense, cada um vai defender o seu time, 

de uma forma apaixonada. É radical! Você não vai ver o Flamenguista virando Vasco 

ou Fluminense ou vice versa, de forma alguma. Então assim, são, quando você deixa 

de usar argumentos lógicos e concretos e você passa a usar argumentos, é, subjetivos, 

emocionais, apelativos, ou de medo disso. Aí a conversa fica desleal!” (Entrevistado 

13). 

 

                                                           
97 A título de exemplificação, destaco o caso das recorrentes solicitações de colocação de quebra-molas na rodovia 

BR101, como maneira de minimizar acidentes de trânsito. Contudo, a rodovia é considerada rota de fuga, em caso 

de acidente nuclear. O controle de velocidade deve ser feito com radares e, para o trânsito de pessoas, devem ser 

implantados túneis e passarelas, de modo que o fluxo de veículos não seja obstruído em caso de emergência. Além 

disso, é comum verificar solicitações bastante particularizadas, que fogem ao escopo de assistencialismo, inclusive 

do poder executivo, como construção de quadras poliesportivas, além de outras solicitações que chegam a ser 

esdrúxulas, parcialmente explicadas pela ausência, minimização e omissão do Estado. 
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Embora simpatize com a ideia de engajamento e atuação com afinco e paixão em prol 

de causas, sobretudo sociais, reconheço que esse engajamento não deva ocorrer às cegas, ou de 

forma equivocada e ingênua. Esse é o sentido reportado pelo entrevistado 13, quando se refere 

ao ‘radicalismo’ e à ‘forma apaixonada’. Dois aspectos chamaram-me fortemente a atenção no 

quadro descrito. O primeiro deles, refere-se à quase inexistência da presença de indivíduos, de 

fato oprimidos, nesses eventos. Em sua maior parte, pude observar jovens bem trajados, além 

de pessoas de meia idade, que aparentavam boa condição social. A quase inexistência de 

oprimidos (de fato) nos eventos é parcialmente explicada pela própria condição de subalterno 

a eles outorgada, que os impede de exercer voz e pleito, motivo pelo qual, necessitam de 

representantes que falem em seu nome (Spivak, 2010). Um segundo aspecto, esse mais 

complexo e danoso, diz respeito à coletiva incompreensão e desconhecimento sobre as razões 

da insatisfação social e das consequentes ‘lutas’, comumente desencadeadas pelas decorrências 

do projeto neoliberal, que vem funcionando de forma silenciosa (Harvey, 2013b). 

Adicionalmente aos aspectos expostos, o fato de movimentos ambientais, como o 

Greenpeace, manterem grande distanciamento das múltiplas realidades sociais subalternas, que 

muitas vezes se propõem a defender, também enfraquece suas respectivas posições junto à 

sociedade. Há ainda a percepção por parte de algumas poucas pessoas (que compartilho), de 

que especificamente o Greenpeace (além de outras muitas ONGs, que representam a sociedade 

civil do centro global) esteja estreitamente alinhado a interesses maiores que a defesa ambiental, 

tal qual o neocolonialismo destacado pelo entrevistado 15, e a manutenção da onda de longa 

duração, operando em favor da hegemonia, e em prejuízo das sociedades periféricas. O suposto 

quadro revela ambiguidade entre os movimentos sociais do centro, vez que a aparente proteção 

social, encobre o movimento favorável ao mercado e à hegemonia, por meio da conformação 

do ambiente colonizado, alinhando-o aos objetivos de dominação (Barley, 2010). Cabe ainda 

destaque para a posição da Inglaterra no contexto atômico global, como possuidora de ogivas 

nucleares, além de membro permanente do restrito (e restritivo) Clube Atômico da ONU98. 

 

“Inglaterra (sobre quem financia o Greenpeace)! O maior financiador é o Charles. 

Príncipe Charles!... ...e esse povo fica alimentando ambientalistas que lhe são 

convenientes. Você vê que Greenpeace nunca faz campanha anti-pretróleo. Quando 

faz alguma campanha de petróleo é em cima do russo. Quando a Halliburton explode 

a plataforma no Golfo do México, eu não vi um Greenpeace fazer uma palestrinha. 

                                                           
98 Numa alusão à exclusiva posição de países que ocupam assento permanente no Conselho de Segurança da ONU 

(Trein, 2011). 
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Poluiu tudo, desgraçou tudo. Quando a Exxon Mobil arrebentou o petroleiro no 

Alasca, não saiu nada”. (Grifos meus). 

 

Naturalmente, a perspectiva crítica, transmoderna e decolonial que procuro engajar 

nesse trabalho visa a provocar esse tipo de questionamento, embora reconheça a intensa 

relevância dos movimentos sociais como forma de proteção social. Apesar de todos os ‘senãos’, 

os processos de fiscalização e de influência na definição de posturas normativas e legais a serem 

seguidas pelas empresas são centrais ao estímulo de melhorias sociais. Tal qual o suposto 

protagonismo do Greenpeace, há que se destacar que algumas ONGs, com apelo menos crítico, 

atuam convergentemente com a hegemonia empresarial, exercendo, tal qual a empresa, certa 

ambiguidade, já que atua em favor do (e subordinada ao) mercado, e em prol da proteção social, 

lastreada pelo colonialismo interno (Casanova, 2006). 

Procurei destacar nesse capítulo, com base nos achados da pesquisa, os processos de 

desenvolvimento de Estratégias Sociais pelos principais atores que operam nesse lócus de 

conhecimento. É importante evidenciar que a realidade não ocorre com a orquestrada perfeição 

destacada na literatura dominante de GE. É também válido ressaltar que os dominantes e 

coloniais processos decorrentes do projeto de globalização neoliberal promovem a existência 

de lacunas e inoperâncias em diversos atores analisados, em favor da manutenção da ordem de 

longa duração, por meio da hegemonia de mercado. Procurei reportar exatamente o que vi e 

interpretei, como forma de contribuir, sobretudo com reflexões, que pudessem preencher as 

lacunas e inoperâncias observadas no desenvolvimento de Estratégias Sociais, promovendo um 

repensar dos movimentos polanyianos de mercado, à luz da decolonialidade e da 

transmodernidade. Desenvolvo, no próximo tópico, as considerações finais desse trabalho, 

evidenciando suas respectivas contribuições. 
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7.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os esforços de teorização presentes nessa tese concentraram-se na análise do 

desenvolvimento de Estratégias Sociais relativas à dimensão nuclear, sob a inspiração de uma 

perspectiva decolonial e transmoderna de conhecimento. A aparente simplicidade presente 

nesse objetivo geral esmaece diante do complexo e sensível contexto histórico, geográfico e 

social em que a organização se insere. A forma pela qual a energia nuclear foi apresentada ao 

mundo, por meio das bombas atômicas; dos grandes acidentes em usinas nucleares e suas reais 

consequências; do acidente radiológico de Goiânia; da própria singularidade presente no 

Programa Nuclear Brasileiro; da neocolonialidade e da imposição militarista ditatorial por meio 

do qual as usinas nucleares foram instaladas no Brasil; e da recente simpatia global pela 

possibilidade de geração energética com baixas emissões de dióxido de carbono, fazem desse 

lócus de conhecimento, algo único. Por essa razão, vislumbrei a possibilidade de melhor 

explorá-lo, não negligenciando aspectos que certamente influenciaram os resultados 

encontrados e a forma como foram interpretados, promovendo teorização por meio do 

pensamento fronteiriço99 em Gestão e Administração Estratégica, no (e a partir do) Brasil. 

O amplo contato com os fenômenos estudados, por meio de conversas, entrevistas, 

documentos e observações, com fins de analisar, descrever e refletir sobre as Estratégias 

Sociais presentes nesse contexto, aliado à extensa e profunda estrutura de teorização 

empregada, subsidiaram o repensar da tese de duplo movimento de Karl Polanyi, a partir de sua 

atualização temporal e de seu enquadramento geográfico a um lócus de conhecimento 

historicamente subalternizado, sob a inspiração da decolonialidade e da transmodernidade. 

Como forma de viabilizar esse trabalho, foi necessário percorrer e cumprir com os objetivos 

específicos do mesmo, evidenciando os problemas inerentes ao projeto neoliberal e, a partir 

                                                           
99 Numa alusão ao border thinking theorizing (Mignolo, 2011). 
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disso, destacando a relevância de se des-subalternizar o não mercado e seus atores, como forma 

de avançar em GAE. Também foi indispensável situar historicamente e geograficamente a 

dimensão e o legado nuclear, como meio de ampliar a compreensão do contexto estudado. 

Consequentemente, foi possível perseguir e cumprir com o preenchimento de lacunas e 

necessárias adequações à tese polanyiana, com fins de responder a questionamentos como o de 

Munck (2006) e Dale (2013, p.31), ao arguirem sobre “[...] quem exatamente iria agir 

espontaneamente contra o sistema de mercado não regulamentado e desenraizado e por quê?”  

Na condução do trabalho confronto o argumento implícito na tese de Polanyi, que sugere 

que a sociedade, por meio de uma suposta virada social, se encarregaria de desafiar os 

problemas e mazelas propiciadas pelo neoliberalismo. As constatações da pesquisa 

evidenciaram que estruturas comunitárias sub socializadas, sobretudo oriundas de nações 

periféricas e semiperiféricas, não foram capazes de exercer essa suposta virada social, 

sobretudo pelos mais de cinco séculos de colonização. Os achados, especialmente representados 

no framework proposto no capítulo 6, sintetizado pela figura 17, também permitiram ir além do 

questionamento proposto por Munck (2006) e Dale (2013), ao esclarecer que múltiplos atores 

exercem papéis de proteção social, por meio de Estratégias Sociais, de forma análoga ao 

(contudo sutilmente distinta do) contra movimento polanyiano. Dentro dessa multiplicidade de 

atores, destaca-se a prática ambivalente exercida pela hegemonia, ao operar em favor do 

mercado e do neoliberalismo, e também em favor da suposta sociedade. Esses achados 

permitiram suportar a tese de que o processo de proteção social em territórios historicamente 

subalternizados e sub-socializados ocorra de forma difusa e não necessariamente estruturada, 

por meio de estratégias sociais que emanam de múltiplos atores, inclusive ambivalentes e 

hegemônicos. No próximo tópico evidencio as principais contribuições decorrentes desse 

estudo, reforçando a tese defendida. 

 

 

7.1 Constatações e Contribuições do Estudo 

 

 

Como forma de melhor apresentar as constatações e contribuições decorrentes do 

estudo, procurei partir do pressuposto de que múltiplos atores desenvolvem ações de proteção 
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social (analogamente ao contra movimento polanyiano de mercado), por meio de Estratégias 

Sociais. Nesse sentido, ancorei as principais contribuições na análise desses atores, sobretudo 

como forma de endossar o argumento de que Estratégias Sociais ocorram de forma difusa e 

não estruturada. Ao recordar o questionamento de Munck (2006) e Dale (2013), sobre quem 

agiria espontaneamente contra o sistema de mercado não regulamentado e desenraizado, foi 

possível verificar que o caráter de espontaneidade, demandado pelos autores, quase não se 

mostrou presente, já que diversas ações em prol da proteção social evidenciaram-se fortemente 

atadas aos propósitos instrumentais e normativos, sendo, não raro, ambivalentes. Em outras 

palavras, observei forte relação de ambiguidade no desenvolvimento de Estratégias Sociais, 

que amplamente subordinadas à hegemonia de mercado, servem tanto aos interesses do mesmo, 

quanto à proteção social. Vale recordar que a figura 17, apresentada ao final do tópico 6.4, 

ilustra sinteticamente o framework proposto – uma das principais contribuições desse trabalho. 

Sob o prisma internacional, é possível identificar forte mobilização hegemônica em prol 

da manutenção da ordem imperialista ocidental, sobretudo por meio da colonialidade do 

conhecimento, evidenciada em ações de intensa proteção de informações tecnológicas, como 

por exemplo, por meio da venda de usinas nos moldes turn key. A manutenção da ordem de 

longa duração é também mediada politicamente, por soft power, por meio da ampliação de 

signatários, sobretudo bárbaros e atrasados, aos assimétricos Tratados de Não Proliferação, 

endossados e institucionalizados por organismos internacionais como a ONU e seu Conselho 

de Segurança. A contenção da longa duração também é mantida por hard power, e, nesse 

sentido, o segmento nuclear é imprescindível para assegurar, por meio de dissuasão, a ordem 

civilizatória global. Sofisticadas ações estratégicas são mobilizadas pela hegemonia, por meio 

de dissuasão, como forma de blindar a indústria de produção dual, garantindo a proteção 

governamental da fabricação de armamentos bélicos convencionais. Fortes articulações 

imperialistas são mobilizadas, sobretudo pelos Estados Unidos, mas também por outras nações 

hegemônicas (como os sócios permanentes do restrito Clube Atômico da ONU), como forma 

de institucionalizar diretrizes que venham a assegurar a manutenção do status quo, legitimadas 

por respeitadas instituições internacionais como a IAEA, WANO, NRC, Banco Mundial, FMI, 

além de poderosas corporações do setor nuclear como Areva, GE, Siemens, Westinghouse, 

além de outras. O quadro sugere que as ações de proteção social, a exemplo dos próprios TNPs, 

parecem estar servindo especialmente aos interesses da hegemonia, levando a crer que, sob a 

ótica polanyiana, o movimento de mercado vem triunfando. 
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Tomando por base o prisma local e, especificamente o ator empresa (Eletrobrás 

Eletronuclear), é possível evidenciar, ao menos três constatações, que se convertem em 

contribuições do estudo. A primeira delas é consequência da identificação da instrumentalidade 

por trás das ações de RSC desenvolvidas pela empresa. Carvalho e Medeiros (2013, pp.30-31) 

sugerem que a academia não apresenta grandes preocupações em detalhar as ações 

instrumentais de RSC e suas razões, ao apontarem que: “essas razões subjacentes nem sempre 

são assumidas publicamente e, em sua maioria, não são esmiuçadas pelo mundo acadêmico.” 

Embora as declarações da empresa apontem sempre em direção ao altruísmo, a investigação 

revela que as Estratégias Sociais mobilizadas pela empresa, por meio de RSC, são 

predominantemente instrumentais e normativas. O caráter normativo reside nas exigências 

legais de licenciamento e operação das usinas, e consequentes contratações de medidas 

compensatórias ambientais que, por vezes, revertem-se em contrapartidas sociais. Essa parcela 

de ações é, em termos financeiros, majoritária. A dimensão instrumental da mobilização de 

Estratégias Sociais é destacada pelos esforços frente à melhoria da reputação do setor, em 

virtude da negativa imagem construída do mesmo, sobretudo associada ao histórico de eventos 

e pela forma com que as usinas foram implantadas no Brasil. Essa instrumentalidade também 

parece ser reforçada por ações quase inconscientes dos membros do setor, por carregarem uma 

suposta sensação de culpa, mediante o histórico de problemas, críticas e constante necessidade 

de defesa. O quadro reverte-se em um estigma de dívida para com a sociedade, reforçando uma 

postura de constante construção de imagem e credibilidade frente ao grande público, 

especialmente por meio de ações em prol da sociedade.  

Uma segunda contribuição decorre, não necessariamente do ator empresa, mas das 

exigências que antecedem sua entrada em operação. Atualmente a sociedade brasileira conta 

com importantes instituições de análise de impactos ambientais (e.g. IBAMA, INEA, etc.), 

requeridos constitucionalmente no processo de instalação e licenciamento de empresas em áreas 

específicas. Essas análises resultam em dois documentos centrais aos processos de 

licenciamento e negociação de medidas compensatórias – o Estudo de Impacto Ambiental e o 

Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (EIA-RIMA). A expertise das instituições avaliadoras 

direciona-se primordialmente às questões ambientais, embora, conforme constatado no estudo, 

parte significativa dos aspectos considerados nesses documentos tem apontado para impactos e 

demandas sociais. A contribuição que emerge desse fato suscita o seguinte questionamento: por 

que a dimensão ‘sociedade’ permanece relegada a um segundo plano, à medida que não se 

institucionalizam organizações especializadas nesse tipo de análise? E por que, no processo de 
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instalação e licenciamento de uma empresa em dada localidade, não são produzidos respectivos 

Estudos de Impacto Social e Relatório de Impacto Social (EIS-RIS)100. Ao propor a 

institucionalização desses estudos e consequentes ações, trago uma importante contribuição à 

realidade, já que cabe destacar que a medida, se realizada de forma refletida, pode evitar 

inúmeros problemas sociais como o caso do adensamento populacional e o consequente 

desordenamento urbano reportado nesse documento. É preponderante destacar a necessidade 

de desempenhar tais medidas de forma refletida, já que a maneira como vem sendo exercida 

em outras instâncias, vem reforçando os processos de mercadificação dos problemas sociais, 

por meio de negociações de contrapartidas, que nem sempre se alinham aos problemas 

prioritários das comunidades. A proposta que defendo objetiva que a dimensão social seja vista 

com maior seriedade e relevância, sobretudo à frente dos interesses do mercado. 

A perspectiva do duplo movimento polanyiana sugere que o ator empresa ocupe posição 

central nos problemas mobilizados pelo movimento de mercado. Entretanto, Polanyi não previu 

a possibilidade de prática ambivalente por esse agente. Nesses termos, destaco essa como a 

terceira constatação do estudo, no que se refere ao ator empresa, já que o mesmo desempenha 

tanto o papel de movimento de mercado, quanto de uma espécie de contra movimento 

polanyiano, à medida que promove processos de proteção social, por meio do desenvolvimento 

de Estratégias Sociais. Essa posição ambivalente, no entanto, é significativamente assimétrica, 

já que parece melhor se alinhar aos objetivos do mercado, refletindo ‘propósitos maiores’ (sic), 

relacionados a reprodução do neoliberalismo e à manutenção da ordem ocidental, por meio de 

uma espécie de colonialidade interna. Esse quadro é ilustrado pela adoção de solidariedade 

vertical, que reproduz internamente, a lógica colonialista de dominância e indispensabilidade. 

Essa terceira contribuição traz, como desdobramento, a reflexão de que o contexto local 

reproduza a dominância do mercado em nível global, evidenciando que, à luz da teoria 

polanyiana, o movimento de mercado vem dominando e contendo qualquer tipo de contra 

movimentação, assegurando a manutenção da hegemonia e da onda de longa duração. 

                                                           
100 O projeto de lei nº 217, de 2012, da senadora Lídice da Mata propõe a ampliação da denominação do 

instrumento de “avaliação de impactos ambientais” para a de “avaliação de impactos socioambientais”, sugerindo 

que grandes empreendimentos também sejam analisados sob a perspectiva social, como parte da análise ambiental. 

Minha proposição de realização de análises distintas baseia-se primeiramente na ideia de que análises sociais 

devam ser feitas por especialistas da área, e não apenas como uma extensão do que se visualiza em uma análise 

ambiental. Adicionalmente, a institucionalização de uma exigência distinta da ambiental (que inclusive possui 

maior apelo ‘promocional’), sugeriria maior relevância e legitimidade à dimensão social. É cabível, no entanto, 

enaltecer a iniciativa da senadora, ao exercer o papel de proteção social, por meio da proposição que, infelizmente, 

teve último avanço em março de 2013. 
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Outro ator que procurei investigar no processo de concepção das Estratégias Sociais foi 

o poder legislativo. O desenvolvimento de Estratégias Sociais a partir desse ator deveria ser de 

grande importância à proteção social, ao passo que o mesmo exerce forte papel de influência e 

crivo às decisões do setor nuclear. Processos de expansão do setor nuclear devem 

necessariamente passar pela análise e aprovação do Congresso Nacional. Além disso, na esfera 

municipal, o poder legislativo exerce grande influência no modus operandi das usinas 

nucleares, reivindicando ações, explicações e prestações de conta, operando como forte canal 

de comunicação entre parte da sociedade (via de regra, a parcela melhor posicionada na 

hierarquia social) e empresa. Apesar disso, esse ator, dada a sua multiplicidade de perspectivas 

de atuação, em função da diversidade de posições políticas e ideológicas assumidas pelos 

membros do legislativo, padece com problemas de descaso com as comunidades e consequente 

ampliação de interesses de entes mais poderosos, como as próprias empresas, em função da 

atenção que esses entes podem dar aos legisladores, sobretudo na forma de poder, influência, 

doações aos partidos políticos, além de outras ‘mercadorias’ fictícias. Isso ajuda a explicar o 

esmagamento e a invisibilização das comunidades subalternas em prol de ‘interesses maiores’ 

(sic), fazendo com que uma multidão de invisibilizados seja exposta a forte vulnerabilidade 

social.  

Quando parcela do poder legislativo gerencia mazelas sociais em prol de suas 

respectivas imagens, exercendo ações pontuais, imediatistas e eleitoreiras, não restam dúvidas 

de que a hegemonia esteja ‘vencendo o jogo’, vez que o poder legislativo deveria atuar 

legitimamente como representante da população. O infeliz contexto traz uma importante 

contribuição teórica, à medida que amplia o quantitativo de mercadorias fictícias polanyianas 

para infinitas possibilidades, já que as negociações mobilizadas pelo mercado, em direção aos 

diversos atores (e.g. poder legislativo, poder executivo, mobilizações sociais, além de outros), 

permitiram a mercadificação de tudo, a exemplo da mercadificação do risco ambiental, do risco 

social, das agendas sociais, da pobreza, e toda a sorte mercadorias fictícias que se tornaram 

reais, por meio da dominância do mercado. A contribuição teórica evidencia forte necessidade 

de engajamento, com fins à reversão desse quadro de aparente longa duração. 

Enquanto no âmbito internacional as instituições supostamente voltadas à segurança 

social (e.g. ONU, IAEA, NRC, WANO) reforçam a manutenção da colonialidade e da onda de 

longa duração; no contexto local, as instituições de segurança garantem a manutenção do 

processo de educação civilizatória, sobretudo baseada do Plano de Emergência. Não restam 

dúvidas que o sucesso do plano de emergência seja de relevância ímpar à sociedade, já que o 
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mesmo propõe-se a garantir a segurança dessas populações, ainda que o mesmo exija ações que 

não se alinhem necessariamente aos objetivos dos cidadãos. Cabe destacar o parcial caráter de 

espontaneidade voltado à proteção social por esses atores locais, sobretudo Defesa Civil e 

Corpo de Bombeiros, por suas próprias características e vocações. Contudo, há uma imposição 

normativa para a operação do Plano de Emergência, já que o mesmo caracteriza-se como 

requisito ao licenciamento de usinas nucleares e exigência do SIPRON. A CNEN, como ente 

regulador Estatal, atua com protagonismo ímpar nesse sentido, sobretudo por fornecer todo o 

aparato técnico à elaboração desse documento, por fiscalizar com idoneidade a geradora de 

energia, e por instituir normas e procedimentos de segurança. As ações de proteção norteadas 

pela empresa são amplamente difundidas localmente, como forma de ampliar a credibilidade 

da mesma frente à população, afiançando que, por meio de soft power, o status quo seja 

mantido. 

O poder executivo, em suas diversas esferas de atuação, deveria possuir protagonismo 

central no processo de proteção social, por meio do desenvolvimento de Estratégias Sociais 

que desafiassem o projeto neoliberal. Todavia, apesar da virada à esquerda pela qual quase toda 

a América Latina vem vivenciando, especialmente o Brasil, a lógica hegemônica 

mercadocêntrica parece prevalecer, vez que pude constatar a postura de leissez-faire tomada 

pelo poder local, suportada pela transferência de obrigações sociais do entorno das empresas, 

para esses entes, corroborando o quadro de destaque ao neoliberalismo por meio da 

minimização e da omissão do Estado. 

É fundamental que o poder executivo atue vigorosamente fiscalizando e cobrando que 

empresas mantenham respeito e atenção à sociedade, sem que no entanto, essa cobrança se 

converta à mercadificação das agendas. É preciso que esse ator permaneça atuante no exercício 

pleno de seu papel assistencialista de Estado. A complexidade do fenômeno, em que empresa 

também representa governo, à medida que a mesma seja majoritariamente de propriedade 

estatal, provoca ambiguidade e estimula o comodismo, por meio desse quadro de transferência 

de responsabilidades, fomentando o abandono social. Vale sinalizar que apesar do caráter 

público da empresa, a mesma opera sob orientação ao mercado, com fortes tendências de 

amplificação do modelo neoliberal, conforme haja ampliação de capital privado em sua 

estrutura. Esse é um dos aspectos de maior risco, caso o poder executivo continue tomando a 

postura de leissez-faire, permitindo a minimização do Estado, por meio da ampliação do 

protagonismo de mercado.  
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Além dos tradicionais problemas decorrentes do neoliberalismo, como acentuação de 

assimetrias sociais, o setor nuclear inspira cuidados intensos, já que a lucratividade não pode 

ser posta em evidência, em detrimento de segurança. Essa talvez seja uma das principais 

contribuições reais advindas da análise desse ator, já que há uma espécie de crença permeada 

no setor, sobre a impossibilidade de privatização ou de entrada de capital privado em sua 

estrutura, baseada na legislação constitucional que prevê o monopólio estatal. Todavia, as 

lacunas legais vêm sendo identificadas e desafiadas constantemente pelas empresas, tornando 

o quadro temerário. A existência de uma associação de empresas (de diversas origens 

geográficas, como General Electric, Areva, Siemens, Westinghouse, Rosatom, além de outras) 

com fins de desenvolvimento de atividades nucleares no Brasil (ABDAN – Associação 

Brasileira para Desenvolvimento de Atividades Nucleares) sugere o evidente interesse de 

investimento no setor. 

A mercadificação do trabalho tem propiciado, não apenas no setor nuclear, mas em 

diversos outros segmentos da economia, ampla migração de trabalhadores em busca de 

oportunidades de emprego e renda. O quadro de minimização do Estado, associado a essa 

migração, particularmente mais danosa no setor nuclear, em função da sazonalidade da 

construção de usinas, tem concebido uma dinâmica de ocupações irregulares, de adensamento 

populacional de algumas regiões e de consequente caos urbano, por meio da formação de 

Localidades Orientadas ao Mercado e, por conseguinte, de Cidades Orientadas ao Mercado. 

Certamente essa constatação configurou-se em uma importante contribuição desse trabalho, 

não apenas no campo teórico, mas também real (já que sugere ações concretas de minimização 

desse quadro) e pessoal (vez que contribuiu fortemente com o processo de descolonização do 

descolonizador101). 

No campo, pude verificar que as atitudes eleitoreiras vêm minimizando o processo de 

fiscalização urbanística e, ao mesmo tempo, legitimando o processo de ocupação irregular, por 

meio do fornecimento de infraestrutura a essas populações. Contudo, o argumento imediatista 

de que a severa fiscalização do poder executivo frente ao cumprimento do plano diretor 

municipal solucionaria a questão, preserva a lógica de colonialidade interna. A defesa baseia-

se na necessidade de melhor refletir sobre as razões que levaram cidadãos e suas respectivas 

famílias a buscarem a ocupação irregular, sobretudo em localidades de risco. De um modo 

geral, defendo que existe grande dificuldade, senão bloqueio, no processo de identificação dos 

                                                           
101 No tópico 6.3.2 melhor elucido a questão. 
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problemas produzidos pelo projeto neoliberal, quando o mesmo acentua as assimetrias sociais 

e impõe quadros de pobreza extrema; processos de gentrificação, que por meio de especulação 

imobiliária, tornam proibitivos os valores de imóveis; além de outras mazelas que impedem o 

cidadão de obter alternativas dignas, sendo levado a procurar opções marginais.  

Não restam dúvidas de que a fiscalização urbana auxilie no processo de 

desenvolvimento dessas localidades sem que ocorra des-envolvimento social, poupando vidas 

e bens materiais, já que o processo de ocupação irregular, não raro, vem acompanhado de 

tragédias decorrentes de chuvas e outros fenômenos naturais. Além disso, o ordenamento 

urbano e o controle do adensamento populacional em determinadas regiões auxiliam na 

minimização de caos urbano, proporcionado em parte, pela assimetria entre oferta e demanda 

de infraestrutura de serviços públicos. Todavia, é preciso atuar nos antecedentes que levaram a 

esse processo cruel, e não propriamente insistir na colonialidade interna, por meio da simplista 

ação de impedir que os oprimidos e invisibilizados pela subalternidade, tenham moradia digna. 

Nesses termos, os já aludidos Estudos de Impacto Social e o respectivo Relatório de Impacto 

Social, como forma de evitar a concepção de ‘Cidades Orientadas ao Mercado’, poderiam 

reverter-se em modelos de captação de recursos, com a finalidade de desenvolver, por exemplo, 

políticas públicas de habitação. 

Desafiar o projeto neoliberal e a colonialidade do conhecimento, demanda que o 

processo de desenvolvimento seja precedido por intensa reflexão social. Como existem fortes 

expectativas de que novos projetos de usinas nucleares sejam desenvolvidos no Brasil102, é 

preciso refletir vigorosamente para que não sejam cometidos os mesmos equívocos do passado. 

Após o processo de definição de novos sítios nucleares, sugiro que, apesar do previsto custo 

inerente ao transporte de trabalhadores, o Plano Diretor Municipal demarque uma área de, ao 

menos, 5km de raio no entorno das futuras usinas nucleares, impedindo qualquer tipo de 

construção residencial nessas áreas. A medida favoreceria ampla melhoria no Plano de 

Emergência, permitindo rápida evacuação da área, em caso de necessidade. É oportuno 

exemplificar o esforço empreendido em Angra dos Reis, no tocante à complexa 

operacionalização do Plano de Emergência Local. A partir desse raio, novas posturas e políticas 

                                                           
102 No momento que redigia esse documento, o setor nuclear como um todo, aguardava com fortes expectativas, a 

publicação do Plano Nacional de Energia 2050. Era prevista uma guinada no setor, especialmente com a construção 

de, pelo menos, oito usinas nucleares no nordeste do país. A expectativa baseava-se, primordialmente na 

proximidade de esgotamento da matriz hidroelétrica nacional e na atenção à ação de redução de emissões de gases 

nocivos à atmosfera (especialmente pelas geradoras térmicas tradicionais). 
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públicas de urbanização poderiam ser implementadas, tomando por base as Zonas de 

Planejamento de Emergência com raios de dez e quinze quilômetros (ZPE-10 e ZPE-15), 

impedindo que essas regiões sofram com o adensamento populacional e com a dinâmica de 

ocupação irregular. Uma vez observadas essas recomendações, a dinâmica de formação de 

‘Localidades Orientadas ao Mercado’ e de ‘Cidades Orientadas ao Mercado’ seria 

demasiadamente dificultada, trazendo uma contribuição real à sociedade, e também ao campo 

de GAE. 

A ação de contra movimentação e, por conseguinte, o desenvolvimento de Estratégias 

Sociais pela própria sociedade, por meio de uma notável virada social, foi a grande expectativa 

de Karl Polanyi. Essa inversão de poderes, no entanto, não ocorreu e atualmente sociedade, 

Estado, governos, mercado e seus diversos atores, coexistem em uma complexa estrutura plural, 

contudo assimétrica, vezes que o mercado vem exercendo intenso protagonismo e influência. 

Dentre as constatações e contribuições a respeito desse ator no contexto macrossocial, é válido 

destacar a necessidade de repensar o conceito de ‘sociedade’, vez que o mesmo carrega um 

forte viés eurocêntrico. À vista disso, e com o intuito de melhor enquadrar geograficamente a 

tese polanyiana, procurei desenvolver essas reflexões. Pude verificar que apenas uma pequena 

parcela da então sociedade semiperiférica é capaz de se mobilizar, já que a maior parte, 

oprimida pelos problemas sociais, é silenciada pela sua condição de subalternidade. A condição 

outorgada aos invisibilizados demanda que representantes falem em seu nome, reforçando a 

condição de manutenção do status quo, à medida que o desenvolvimento de políticas públicas 

premie formadores de opinião e indivíduos mais abastados, em detrimento daqueles que são 

impedidos de exercer voz. 

Sobre as mobilizações sociais, pude constatar ainda a sistemática redução de interesses, 

agendas e atuação nos relevantes papéis de questionador e fiscalizador frente aos atores empresa 

e Estado. Embora seja extremamente salutar que existam membros, de fato representantes da 

sociedade, engajados espontaneamente com o processo de proteção social, sobretudo 

defendendo a parcela que não exerce voz, constatei que essas estruturas sociais enfraqueceram, 

diante da capacidade hegemônica de mercadificar agendas sociais. A condição de 

subalternidade outorgada ao ator social também sugere que boa parcela de seus membros não 

dispõe de base argumentativa suficiente para confrontar a forte blindagem de conhecimento 

científico obtida pelo setor nuclear, afastando opositores do debate, levando-os a ações de 

violência. O quadro de enfraquecimento das agendas sociais também vem sendo fomentado 
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pela mudança de posicionamento de diversos ambientalistas, que viram na energia nuclear, uma 

possibilidade de contenção do aquecimento global. 

O desenvolvimento do objetivo geral e, por conseguinte, a sustentação da proposição 

dessa tese, permitem evidenciar outra importante contribuição do trabalho. A apriorística 

discordância da corrente hegemônica em GE, que em grande parte sustenta seu processo de 

teorização em pressupostos econômicos neoliberais, possibilitou que pudesse desenvolver um 

pensamento mais fronteiriço em estratégia, trilhando reflexões no (e a partir do) Brasil, sob a 

inspiração de uma epistemologia decolonial e transmoderna. Nesse sentido, a mudança de foco, 

normalmente centrado no (e favorável ao) mercado, para a multiplicidade de possibilidades, 

por meio dos diversos atores e suas respectivas atuações em prol da sociedade, permitiu reforçar 

a des-subalternização do não mercado, sobretudo pela ampliação da relevância de seus atores. 

Adicionalmente, permitiu também acentuar a des-celebração do mercado neoliberal, por meio 

da demonstração de seus problemas. Por intermédio dessas contribuições, é possível ainda 

evidenciar a pertinência da teorização em GAE, ao invés de em GE, sobretudo pela saliência 

da natureza da ‘administração’ nos processos de desenvolvimento estratégico.  

À vista do exposto, é urgente e necessário que o treinamento e a educação de praticantes 

sejam revistos pela academia. Educar estrategistas por meio de bagagens que reforcem a lógica 

neoliberal e neocolonial configura-se em um completo desfavor às sociedades, que 

permanecerão sofrendo as consequências desse projeto sem que, no entanto, compreendam a 

razão de suas respectivas condições de subalternidade. Por meio do engajamento com a opção 

decolonial, fui agraciado com importantes práticas e saberes devolvidos a mim pelo campo. 

Apesar do intenso processo de educação civilizatória ao qual muitos gestores e administradores 

foram submetidos, e da predominância do conhecimento estadunidense em management, pude 

perceber a emergência de saberes menos conectados propriamente aos ‘infalíveis’ modelos 

estratégicos, e mais alinhados às bagagens geopolíticas e sociais. A investigação em campo 

permitiu-me observar, nas entrelinhas das narrativas, diversos exemplos de pessoas insatisfeitas 

com a manutenção do status quo, todavia também notei que essas mesmas pessoas, dadas as 

condições impostas pela mercadificação do trabalho, necessitavam operar dentro de certos 

limites impostos.  

A condução do trabalho também possibilitou identificar que o desenvolvimento de 

Estratégias Sociais no lócus de conhecimento é bastante rudimentar e incipiente, sugerindo que 

as mesmas não estejam necessariamente atendendo aos propósitos ‘sociais’, mas fortemente 

alinhadas à hegemonia de mercado. A inspiração no olhar decolonial e transmoderno, permitiu 
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romper com a lógica de teorização hegemônica, permeada pela concepção estratégica voltada 

à empresa, fortemente estruturada em matrizes, modelos e ‘ferramentas a prova de falhas’ (sic). 

A proximidade com a realidade desestruturada, e a compreensão de seus fenômenos a partir de 

sua própria perspectiva, permitiu desvelar a inoperância de alguns atores, a existência de 

interesses escusos e o abandono social. Pelo meu engajamento e crença na possibilidade de 

melhoria social, vejo-me obrigado a apresentar essa infeliz face do fenômeno aqui estudado. A 

resultante dessa inoperância e desse abandono social, maximizada pelo aparente triunfo do 

neoliberalismo, é a invisibilização de uma multidão de esmagados.  

Em termos globais, o quadro reforça a manutenção da onda de longa duração e da 

colonialidade, atada à modernidade eurocêntrica e ao imperialismo estadunidense. No âmbito 

local, a falta de infraestrutura urbana, educacional, de saúde, além de outras muitas ‘faltas’, 

potencializam sobremaneira os efeitos do adensamento populacional vivenciado pelo território 

de excluídos. É oportuno destacar que, embora as contribuições desse trabalho, sejam 

resultantes da investigação desenvolvida a partir do setor nuclear, a essência dos problemas 

aqui apontados não encontra-se necessariamente nesse sensível setor, mas no projeto neoliberal 

como um todo, e no consequente abandono e minimização do Estado. O setor nuclear é apenas 

uma importante peça nesse grande e temerário jogo. 

É prudente apontar que a ideia dos movimentos polanyianos sugere que algo ocorra 

previamente – nesse caso, as mazelas e os problemas propiciados pelo liberalismo, na forma de 

movimento, para que então, a posteriori, a situação seja remediada por meio do contra 

movimento, reforçando a lógica de que sociedade seja concebida para combater os problemas 

do mercado103. Defendo que seja necessário não apenas adotar uma postura paliativa e passiva, 

de contra atacar o projeto neoliberal, mas de buscar sua contenção e desarticulação, por meio 

de políticas que des-celebrem o mercado neoliberal e o estado mínimo, em prol da ampliação 

da relevância de outros atores sociais, como aqueles destacados nesse trabalho. Essa 

possibilidade de enfrentamento do projeto neoliberal, a partir de um lócus historicamente 

subalternizado pela colonialidade do conhecimento, ajuda a repensar e a preencher os espaços 

de geografização e atualização temporal, necessários à tese de Polanyi. 

Adicionalmente às diversas contribuições desenvolvidas nesse trabalho e melhor 

evidenciadas nesse tópico, é oportuno ressaltar seu caráter de ineditismo. Esse caráter 

certamente já estaria presente pelo fato de trilhar um caminho de teorização voltado à sociedade, 

                                                           
103 Burawoy (2003) evidencia bem essa dinâmica, atribuindo à sociedade polanyiana, a alcunha de sociedade ativa. 
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por meio de uma bagagem polanyiana revisada, à luz da decolonialidade e da transmodernidade. 

No entanto, procurei ampliar essa característica ao aprofundar-me na supressão de lacunas 

como a identificada por Munck (2006) e Dale (2013), ao questionarem que atores agiriam em 

prol do contra movimento de mercado. Além dessa identificação, demonstrei que o contra 

movimento polanyiano não ocorreu tal qual teorizado pelo autor, por meio de uma virada 

social, sobretudo pela subalternidade do lócus de conhecimento investigado, e pela ação 

contundente da hegemonia, que subverte os diversos atores à concepção difusa e não estruturada 

de Estratégias Sociais. Nesses termos, o contra movimento não pode ser vislumbrado como um 

fenômeno binário, mas seguramente multifacetado e complexo, com forças que se mobilizam 

em prol, e por vezes contra a sociedade, tornando-se então, movimento. As contribuições 

desenvolvidas e o caráter de ineditismo, sobretudo destacado pela forte inspiração em uma 

perspectiva epistêmica decolonial e transmoderna, fazem dessa tese, um trabalho original. Um 

dos principais destaques ao engajamento com a perspectiva decolonial e transmoderna, refere-

se ao forte alinhamento à realidade, por meio da teorização desenvolvida para (e construída a 

partir de) o contexto, ao invés da contínua importação acrítica e irrefletida de teorias e modelos 

globais (e globalizantes).  

 

 

7.2 Limitações e Proposições 

 

 

Naturalmente, como toda investigação, esse trabalho apresenta limitações. Dentre as 

que consigo identificar, destaco essencialmente três. A primeira delas, refere-se ao 

enquadramento realizado a respeito da teorização de Karl Polanyi. Apesar de as proposições 

teóricas polanyianas ocorrerem em um nível macroeconômico de compreensão, em função do 

engajamento com a opção decolonial e transmoderna, e em consonância com Fiori (2006, p.91), 

que sugere que “as resistências que acabam paralisando e corrigindo a expansão entrópica 

dos mercados autorregulados nascem de dentro da própria expansão mercantil [...]”, procurei 

acomodar contextualmente, ao lócus de enunciação, o repensar da teorização. Objetivei com 

isso, além do próprio enquadramento teórico no campo de conhecimento do programa de 

doutoramento, desafiar a lógica generalista, em prol de uma teorização alinhada com problemas 
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reais, coerentemente abraçado à proposição de Fiori (2006), de que projeto neoliberal deva ser 

confrontado em sua gênese. 

Uma segunda limitação do trabalho, refere-se ao seu alcance. Apesar do esforço em 

situá-lo num contexto global de conhecimento, a coleta de dados primários, restrita ao lócus de 

atuação da empresa, dificultou que outras constatações e contribuições pudessem emergir do 

estudo. Além disso, os achados da pesquisa sugerem que, de um modo ou de outro, seja por 

meio de dados primários (como entrevistas, conversas e observações) ou secundários (na forma 

de documentos), os principais atores desse lócus de conhecimento que desenvolvem Estratégias 

Sociais foram devidamente investigados. Contudo, acredito que existam mais atores e relações 

que contribuam com o processo de contra movimentação que, infelizmente por questões de 

tempo, recursos e mesmo dificuldade de visualização, não figuraram nesse trabalho. 

Certamente essas limitações pode fomentar interessantes pesquisas, à medida que outros atores 

e relações sejam desvelados e discutidos, sobretudo no que diz respeito aos seus respectivos 

papéis sociais. 

Por fim, uma terceira limitação identificada, que também é parte da originalidade do 

trabalho, refere-se à inspiração na epistemologia decolonial e transmoderna. Apesar de se 

caracterizar por uma importante contribuição, a escolha pela atuação em um caminho 

epistêmico com pouca tradição no campo de gestão e administração traz, a reboque, o risco de 

operar com referenciais escassos no campo de gestão, implicando na quase inexistência de sua 

aplicabilidade empírica. Além disso, é válido ressaltar que ao propor uma inspiração nessas 

epistemologias, assumo minhas próprias limitações pessoais, sobretudo pela imposição de 

barreiras de dimensão histórica, pessoal, educacional e cultural, que impedem-me de atuar com 

plena liberdade epistêmica e ontológica sob a lógica transmoderna. A assunção baseia-se no 

reconhecimento de que dificilmente um indivíduo socialmente ‘educado’ com base em 

‘conhecimentos’ colonialistas, liberta-se plenamente dessas amarras teóricas. Por essa razão, o 

caráter de ‘rumo à’ transmodernidade e ‘rumo à’ decolonialidade são fortemente destacados 

nesse trabalho. Também é válido sinalizar que a opção decolonial é uma opção. Certamente a 

abordagem não se propõe a ser finalística e definitiva, tal qual a ideia de ‘Fim da História’ 

(Fukuyama, 1989), mas transitória e dialógica. 

Dadas as limitações da pesquisa, é possível vislumbrar diversas possibilidades de 

estudos futuros, que destaco particularmente como recomendações a outros pesquisadores, na 

esperança de que as contribuições aqui feitas, sirvam de inspiração e de motivação ao 

engajamento com melhorias nas múltiplas realidades sociais. Nesse sentido, sugiro 
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essencialmente que aprofundamentos baseados nesse trabalho possam investigar 

internacionalmente, in loco, outros contextos similares, sobretudo calçados na perspectiva 

decolonial de conhecimento. Secundariamente, pelo caráter técnico, sugeriria o 

desenvolvimento de uma estrutura de análise frente à proposta do Estudo de Impacto Social 

(EIS) e o consequente Relatório de Impacto Social (RIS), possivelmente demandando pela 

criação e pela institucionalização de uma organização especificamente destinada a esse fim. A 

partir das contribuições, também é válido sugerir que estudos como esse sejam desenvolvidos 

em outros setores, ou ainda, tomando por base diferentes loci de conhecimento, por meio de 

análises em multilocalidades. Por fim, recomendo intensamente que essas, além de outras 

possíveis propostas, reflitam sobre a possibilidade de se pautarem na perspectiva decolonial e 

transmoderna, como forma de trazerem contribuições mais alinhadas às realidades do sul, a 

partir do próprio sul. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COMPLETO 

 

 

I - PERGUNTAS DE ABERTURA/AQUECIMENTO: 

 

Data: 

Local:  

Hora: 

 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado Civil: 

Filhos?  

Mora com a família? 

Religião? 

Seus pais são vivos? 

Você tem irmãos? Quantos? 

Tem algum hobby? 

Ocupação/Cargo Atual? 

Formação: 

 

II - ROTEIRO GERAL – ASPECTOS PESSOAIS DO ESTRATEGISTA 

 

Você poderia falar um pouco sobre sua carreira, formação, trajetória e como chegou a essa 

posição na empresa? 

 Detalhamento da trajetória de vida 

 Detalhamento da trajetória acadêmica 

 Detalhamento da trajetória profissional 

 Detalhamento da trajetória na organização 

Por que você escolheu trabalhar nessa organização? O que o motivou e o que hoje o motiva? 

Você pode falar-me um pouco sobre seu trabalho? 
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III - ROTEIRO GERAL – QUESTÕES INSTITUCIONAIS (VISAO DO ESTRATEGISTA) 

 

Fale-me um pouco sobre a organização (trajetória, singularidades, importância, etc). 

Como essa organização situa-se no mercado? Quem são seus principais clientes, fornecedores, 

etc? 

Como são concebidas as ações/decisões estratégicas? Que atores mais influem nessas decisões?  

Fale-me sobre o processo de regulação. 

Como você imagina que a organização é vista pela sociedade? 

E pelo Estado? É uma organização estratégica no contexto/mercado nacional? 

Como você imagina que a organização é vista por grupos ativistas e ONGs, de uma forma geral? 

Qual e como se dá a relação da organização com esses atores? 

 

Você pode/saberia comentar sobre as ações de cunho social, desenvolvidas pela organização? 

Quais são os principais projetos? 

Por que ocorrem? 

Essas ações/projetos estão subordinadas a algum departamento? Esse departamento, se reporta 

a qual nível/departamento/cargo na organização? 

Saberia dizer qual o alcance (geográfico, social, político) dessas práticas? 

Saberia apontar a historicidade dessas práticas estratégicas de cunho social? 

 O que/quem estimulou a busca por elas? Como ocorreu? 

 Desde quando iniciaram? Como foi essa trajetória? 

 Existem barreiras na implementação dessas práticas de cunho social?  

Quais seriam e como lidam com essas barreiras? 

Existem aspectos ou atores facilitadores ou motivadores? 

Quais e como motivam ou facilitam tais práticas? 

Que tipo de resultados você visualiza nessas práticas? 

 Discurso institucional (?) 

Discurso pessoal (?) 

 O que ganha cada um dos envolvidos? 

A organização ganha (ou espera ganhar) algo com ações e estratégias voltadas à 

sociedade?  

Por que a empresa o faz? 

 

Você saberia dizer se essas práticas apresentam alguma conexão política? Estão associadas às 

instâncias mais elevadas?  
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Há influência política ou de governo(s) na concepção das estratégias de cunho social? Quais e 

como ocorrem? 

 

A sociedade (local?) participa da concepção dessas estratégias? Como? 

Essa sociedade demanda por esse tipo de ação? 

Ela (a sociedade) se sente, em algum momento/medida, prejudicada pela empresa? 

Existem líderes nessa sociedade? Como ocorre essa interação/relação? 

Como a sociedade é participada ou consultada a respeito das ações/estratégias de cunho social 

e ambiental? 

Como a sociedade, na sua visão, percebe as ações voltadas a essa própria sociedade? 

 

O processo de desenvolvimento de estratégias corporativas e, mais especificamente, estratégias 

sociais, certamente conta com a experiência e com o conhecimento de estrategistas bem 

preparados. Você saberia me apontar as principais influências e fontes de consultas teóricas ou 

empíricas empregadas nesse processo? 

Vocês costumam se basear mais em aspectos teóricos ou em exemplos empíricos? De onde? E 

como são selecionados esses exemplos? 

 Fontes empregadas de um modo geral 

 Fontes empregadas pelo entrevistado 

 

Qual a sua opinião (pessoal) sobre os resultados sociais obtidos por intermédio das práticas 

estratégicas da organização? No somatório final, qual é o saldo para a sociedade? 

 Detalhamento sobre o discurso institucional 

 Detalhamento sobre a opinião do Estrategista 

O que pode/deve mudar? 

Quais as perspectivas futuras quanto a esse mercado? E seus respectivos impactos/resultados 

sociais? 

 

Há algo que gostaria de acrescentar? 

Agradeço imensamente sua contribuição! 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA SINTÉTICO 

 

I - PERGUNTAS DE ABERTURA/AQUECIMENTO: 

Data:                                Local:                           Hora: 

Nome completo do entrevistado: 

Idade: 

Estado Civil: 

Filhos?  

Mora com a família? 

Tem algum hobby? 

Ocupação/Cargo Atual? 

Escolaridade / formação? 

 

II - ROTEIRO GERAL – VISAO DO CIDADÃO 

 

Fale-me um pouco sobre a Eletronuclear, o que você pensa ao seu respeito. 

Você enxerga problemas na presença da usina nuclear em seu município? Que tipo de 

problemas?  

A usina traz problemas para a sua vida, ou para a sociedade? 

A usina traz algum tipo de benefício para você? E para a sociedade? 

E sobre seus riscos, você acredita estar seguro? 

Você pode/saberia comentar sobre as ações da Eletronuclear para com a sociedade?  

Você sabe se a sociedade participa de alguma forma?  

Se é informada? 

No somatório final, se existe, qual é o saldo para a sociedade? 

Se você pudesse escolher, teria a usina em Angra dos Reis? 

 

Há algo que gostaria de acrescentar? 

Agradeço imensamente sua contribuição! 
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APÊNDICE C – PROTOCOLO PADRÃO DE ÉTICA 

 

Olá, meu nome é Márcio Moutinho Abdalla. Sou doutorando em Administração pela Fundação 

Getúlio Vargas (FGV/EBAPE) e professor do curso de administração da UFF. Desenvolvo, 

como proposta de tese, um quadro teórico analítico voltado à compreensão das Estratégias 

Sociais (que produzam resultados à sociedade), desenvolvidas por uma usina nuclear. Caso 

você tenha qualquer pergunta após esta entrevista, sinta-se à vontade para contatar-me pelo 

telefone xx-xxxxx-xxxx ou pelo e-mail marciomabdalla@gmail.com. Se desejar receber uma 

cópia do trabalho após sua conclusão, deixe aqui seu e-

mail:____________________________________________. 

Agradeço a sua boa vontade em participar da minha pesquisa. Sua participação é muito 

importante. Antes de começar as perguntas, gostaria de assegurar que como participante neste 

trabalho, você tem direitos, que relaciono abaixo. 

 

 Sua participação é voluntária.  

 Você pode se recusar a responder qualquer pergunta.  

 Você é livre para pedir para não mais participar a qualquer momento.  

 Esta entrevista tem caráter estritamente confidencial e acadêmico.  

 Extratos / pedaços desta entrevista, na forma como foram falados, poderão fazer 

parte do relatório final, mas sob nenhuma circunstância, seu nome ou 

características suas que a possam identificar serão incluídas no relatório.  

 

  Permito que a entrevista seja gravada em áudio e vídeo. 

  Autorizo sua transcrição para fins acadêmicos. 

 

Nome Completo: 

_______________________________________________ 

 

 

Assinatura: 

_______________________________________________ 
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ANEXO 1 – RELAÇÃO DE CONVÊNIOS EM VIGÊNCIA EM 2013 

 

Convênio 

nº 
Convenente  Objeto Vigência  Valor (R$) 

ARS.P 

002/09 

Fundação Eletronuclear 

de Assistência Médica - 

FEAM 

Implantação e manutenção de um 

Centro de Informações sobre Radio 

Epidemiologia – CIRA na área de 

influência da CNAAA, em Praia Brava, 

Angra dos Reis – RJ, visando dar 

continuidade ao estudo realizado pela 

FIOCRUZ, tendendo à condicionante 

2.37, contida na Licença Prévia nº 

279/2008, e a condicionante 2.36, 

contida na Licença de Instalação nº 

591/2009, ambas expedidas pelo 

IBAMA.  

11/02/2010 a 

10/02/2014 
2.309.968,93 

ARS.P 

005/09 

Estado do Rio de 

Janeiro através B19da 

Secretaria de Estado de 

Educação, tendo como 

executora a Associação 

de Amigos da Cultura e 

do Esporte da Costa 

Verde Angra dos Reis e 

Paraty – AMIGOS 

Cooperação de natureza operacional 

para desenvolvimento de atividades 

educacionais nos Colégios Estaduais 

das Vilas Residenciais de Praia Brava e 

de Mambucaba, em atendimento à 

condicionante 2.41, contida na Licença 

Prévia 279/2008, expedida pelo 

IBAMA.  

18/11/2009 a 

17/01/2014 
16.180.987,73 

ARS.P-CV 

- 005/10 
Município de Rio Claro 

Reforma da Casa de Cultura de Rio 

Claro – Manoel Gonçalves Souza 

Portugal e manutenção do acervo 

documental e cartorário de São João 

Marcos, em conformidade com os itens 

17 e 31 do Termo de Compromisso 

celebrado entre a Eletronuclear e o 

Município de Rio Claro, atendendo à 

condicionante nº 2.49 da Licença 

Prévia nº 279/08, expedida pelo 

IBAMA. Encerrado.  

01/07/2010 a 

31/01/2012 
206.610,00 

ARS.P-CV 

- 006/10 
Instituto Silo Cultural  

Implantar um conjunto de ações 

culturais no município de Paraty e 

arredores, com o objetivo de 

desenvolver a cultura local entre jovens 

e adultos, bem como estabelecer o 

Espaço Cultural Eletrobrás 

Eletronuclear de Paraty, em 

atendimento à condicionante nº 2.56 e, 

parcialmente, à condicionante nº 2.49, 

contidas na Licença Prévia nº 

279/2008, expedida pelo IBAMA.  

01/07/2010 a  

30/06/2014 
3.084.802,68 

ARS.P-CV 

007/10 

Instituto de 

Ecodesenvolvimento da 

Baía da Ilha Grande - 

IEDBIG 

Manutenção do Projeto POMAR, 

atendendo à condicionante nº 2.58 da 

Licença Prévia nº 279/2008, expedida 

pelo IBAMA, doação de 6 Fazendas 

01/07/2010 a  

30/06/2014 
2.250.000,00 
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Marinhas para a comunidade e 

manutenção da Fazenda Maria da 

Eletrobrás Eletronuclear na Ilha 

Comprida.  

ARS.P-CV 

008/10 

Município de Angra dos 

Reis / Irmandade da 

Santa Misericórdia de 

Angra dos Reis  

Ampliação, reforma e reaparelhamento 

do Hospital e Maternidade Codrato de 

Vilhena, em conformidade com o item 

50 do Termo de Compromisso, 

celebrado entre a Eletrobrás 

Eletronuclear e o Município de Angra 

dos Reis, atendendo às condicionantes 

2.51 da Licença Prévia nº 279/2008 e 

2.41 da Licença de Instalação nº 

591/2009, expedidas pelo IBAMA. 

Encerrado. 

01/12/2010 a  

28/02/2013 
3.200.000,00 

ARS.P-CV 

– 001/11 

Fundação Coordenação 

de Projetos e Pesquisas 

Atualização tecnológica e manutenção 

do sítio “Mobilizadores COEP” e 

aprimoramento da Rede Mobilizadores 

COEP. 

21/02/2012 a  

20/03/14  
150.000,00 

ARS.P-CV 

– 002/11 

Município de 

Paraty/Instituto 

Histórico e Artístico de 

Paraty - IHAP 

Restauração da “Edificação do Antigo 

Paço Municipal, localizado no Centro 

Histórico da cidade de Paraty, em 

conformidade com o item 22 do Termo 

de Compromisso celebrado entre a 

Eletrobrás e o Município de Paraty, 

atendendo parcialmente à 

condicionante n.º 2.53 da Licença 

Prévia n.º 27/2008, expedida pelo 

IBAMA.  

01/06/2011 a  

31/12/2012 
2.963.026,16 

ARS.P-CV 

– 003/11 

Centro Ativo de 

Programas Sociais – 

ONG Semear 

Alfabetizar e qualificar 

profissionalmente em artesanato para 

turismo, jovens e adultos, moradores 

das cidades de Angra dos Reis e Paraty, 

atendendo parcialmente às 

condicionantes 2.41 e 2.49 da Licença 

Prévia nº 279/08, expedida pelo 

IBAMA.  

15/07/2011 a  

14/07/2016 
4.222.316,11 

ARS.P-CV 

– 003/12 
ONG Verde Cidadania 

Promover Projeto Casa Escola no 

contraturno escolar para estudantes, 

entre 7 e 15 anos, regularmente 

matriculadas na rede pública de ensino, 

provenientes de famílias de baixa renda 

da ilha das Cobras e Parque da 

Mangueira, bairros do município de  

Paraty, atendendo parcialmente à 

condicionante 2.49 da Licença Prévia 

n.º 279/2008, expedida pelo IBAMA.  

14/05/2012 a  

13/05/2016 
1.320.000,00 

ARS.P-CV 

– 004/12 
Município de Paraty 

Construção da Nova Escola Municipal 

da Vila Oratório, 2º Distrito de Paraty-

RJ, em conformidade com o item 14 do 

Termo de Compromisso firmado entre 

a Eletrobrás Eletronuclear e o 

Município de Paraty, atendendo 

parcialmente à condicionante nº 2.41 

da Licença Prévia n° 279/2008, 

expedida pelo IBAMA. 

06/07/2012 a  

05/07/2016 
579.315,90 
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ARS.P-CV 

– 006/12 
Município de Paraty 

Construção dos Postos de Saúde da 

Ponta Grossa e Vila Oratório e reforma 

do Posto de Saúde da Trindade, em 

conformidade com o item 30 do Termo 

de compromisso firmado entre a 

Eletrobrás Eletronuclear e o Município 

de Paraty, atendendo parcialmente à 

condicionante n° 2.51 da Licença 

Prévia n° 279/2008, expedida pelo 

IBAMA. 

04/07/2012 a 

03/07/2016 
528.797,24 

ARS.P-CV 

– 012/12 

Província Carmelitana 

de Santo Elias 

Restauração da torre sineira, 

manutenção e reparos no telhado da 

Igreja do Carmo; construção e 

urbanização do jardim interno do 

Convento do Carmo de Angra dos Reis, 

em atendimento parcial à 

condicionante nº 2.53 da Licença 

Prévia nº 279;2008, expedida pelo 

IBAMA. 

18/02/2013 a  

17/12/2014 
1.463.377,58 

TOTAL 38.459.202,33 

 


