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 Uma causa aparentemente justa pode ser apenas 

o começo de um plano para alcançar metas insuspeitáveis. 

Sob o disfarce de um pedido legítimo e pela força de frases 

de impacto e de um slogan comovente, certas ideias acabam 

encontrando eco na sociedade. Por trás delas, no entanto, 

escondem-se propostas que, praticamente invisíveis em 

um primeiro momento, convertem-se no objetivo principal 

na primeira oportunidade. 

 Esse método, difundido entre os movimentos 

políticos, passou a ser ainda mais efetivo após a emergência 

das redes sociais, que aumentaram o poder e a velocidade 

com que esses grupos conseguem conquistar apoio em 

diferentes países e cidades.  

— 1 —
COMO AS

MILITÂNCIAS AGEM?
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 À primeira vista, supomos que sua rápida 

propagação é resultado de um processo natural, fruto 

do engajamento espontâneo daqueles que almejam 

transformar o mundo em um lugar melhor. Contudo, basta 

averiguarmos o fenômeno um pouco mais de perto para 

sermos surpreendidos por uma nova percepção.

Para entender como esse mecanismo funciona, 

podemos pegar de exemplo uma pauta atual da mídia: o 

Black Lives Matter.    

Em 2013, nos Estados Unidos, o vigilante George 

Zimmerman foi inocentado da acusação de assassinato do 

jovem negro Trayvon Martin. Revoltada com a absolvição, 
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Alicia Gazar fez uma postagem no Facebook com aquele 

que se tornaria o nome e o slogan da organização que 

lidera, Black Lives Matter. Patrisse Cullors o transformou 

em uma hashtag, replicando-o no twitter. Opal Tometi 

juntou-se as duas, oferecendo-se para criar redes sociais a 

fim de conectar ativistas. Assim era fundado o Black Lives 

Matter (BLM).

A criação da organização poderia ser uma 

consequência não intencional de ações inicialmente 

despretensiosas que terminaram por ligar essas três 

mulheres. Apesar de parecer, não foi o acaso o responsável 

por arquitetar essa reunião, mas sim a BOLD, Organização 

Negra para Liderança e Dignidade, na qual Alicia, Patrisse 
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e Opal foram devidamente treinadas para transmutar uma 

causa em fonte propulsora de modificações políticas. 

A BOLD foi fundada para oferecer programas de 

treinamento, coaching e assistência técnica, a fim de 

alterar as práticas de organizadores nos Estados Unidos 

com o intuito de aumentar seu alinhamento, impacto 

e sustentabilidade e também de conquistar mudanças 

progressivas. Tanto a presidente quanto a vice-presidente 

e o tesoureiro da organização apresentam uma vinculação 

com o movimento trabalhista.  

A defesa da pauta negra é o principal estandarte da 

BLM, mas, ao visitarmos o site da organização, descobrimos 

que seu foco de interesse também se estende a temas como  

brutalidade policial, reforma do sistema criminal, injustiça 

econômica, direitos humanos e LGBTQIA+, acesso à saúde 

e à educação de qualidade. Mais do que isso, a BLM luta 

pela implementação de soluções específicas para cada uma 

dessas questões. 

A escolha do combate ao racismo como bandeira 

primordial não é impensada. A seleção de um assunto que 
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leva à adesão irrefletida das pessoas, juntamente com um 

slogan apelativo e o emprego de uma linguagem emocional 

são parte da estratégia para mobilizar a população e, assim, 

capitalizar o poder político, que será usado não apenas para 

interferir nas decisões governamentais referentes a todos 

os assuntos mencionados, como também para angariar 

apoio para candidatos ou partido específicos. 

Essa forma de operar não é uma exclusividade do 

Black Lives Matter. Organizações voltadas para o combate 

ao discurso de ódio e para o apoio ao politicamente correto, 

à identidade de gênero e à causa ambientalista estão 

igualmente bem assessoradas e estruturadas. São esses 

movimentos os encarregados por introduzir e difundir, 

lenta e gradualmente, ideias mais radicais no debate 

público, através da capilaridade obtida a partir de pautas 

mais palatáveis. A sua atuação não é aleatória. Por isso, 

usufruem de influência política e conseguem promover 

desordem e conturbação pública. 

Há pouquíssimo tempo, nos Estados Unidos, 

assistimos ao nível de pressão política que a BLM sozinha 
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foi capaz de exercer e não há dúvidas de que esta, em um 

arranjo simultâneo com outros grupos, recorrerá mais 

uma vez à sua capacidade de incitamento popular para 

interferir no resultado das eleições presidenciais norte-

americanas.   

O Brasil não está incólume a esse processo. Os 

movimentos sociais agem igualmente no país e, neste ano, 

ganharam o reforço da Black Lives Matter. A organização 

obteve popularidade entre os brasileiros, que não 

ponderaram muito nas possíveis implicações políticas 

de postar uma hashtag e uma foto preta em apoio ao 

movimento. 

Acompanhar a política americana é o caminho 

para identificarmos esses movimentos e conhecermos as 

estratégias que serão importadas para o Brasil. Perceber 

como vão operar nos Estados Unidos possibilita que 

estejamos mais atentos às suas reais intenções e mais 

protegidos das diversas roupagens assumidas por suas 

retóricas ideológicas. 
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Eleito sob os gritos de America First, Donald Trump 

ascendeu à Casa Branca decidido a dar início a uma nova 

política externa em relação à China. Se seu antecessor, 

Barack Obama, parecia ignorar os potenciais perigos do 

crescimento chinês, Trump não demorou a constatar os 

riscos envolvidos nessa expansão. Ele questionou tanto 

a decisão da maior parte da base industrial americana de 

deixar o território dos Estados Unidos para se instalar 

na China quanto o modo como estavam estabelecidas as 

relações econômicas e comerciais entre os dois países. 

— 2 —
O QUE A CHINA QUER?
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Uma série de medidas foram postas em prática no 

seu governo para conter o avanço do gigante asiático. 

Os investimentos do país nos Estados Unidos foram 

refreados, aliados foram pressionados para rejeitar a 

tecnologia de lá e ainda foram impostas tarifas em ⅔ 

das importações chinesas. Todos esses e outros esforços 

visavam à independência em relação à China no comércio 

internacional, à liderança no uso da tecnologia 5G e à 

manutenção da superioridade armamentista dos Estados 

Unidos. 
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O presidente norte-americano também capitaneia o 

enfrentamento contra o país na esfera discursiva.  Em uma 

Assembleia da Organização das Nações Unidas (ONU), 

ele exigiu que a organização responsabilize a China pela 

pandemia do Covid-19, ao qual se referiu como “vírus 

chinês”

Muito mais frágil econômica e militarmente, o Brasil 

é um alvo fácil para o projeto chinês de ampliar seu poder 

no mundo. Na contramão dos Estados Unidos, de 2018 a 

2020, as exportações para a China cresceram de 26,6% para 
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34,1%, configurando-a como o nosso principal parceiro 

comercial. 

Além disso, importantes setores de infraestrutura 

brasileiros apresentam participação chinesa. Atualmente, 

a maior geradora de energia privada no Brasil, que controla 

dezessete usinas hidrelétricas e onze parques eólicos, a 

China Three Gorges (CTG), é uma empresa estatal chinesa. 

Este não é um caso isolado. A China vem buscando 

sucessivamente estender seu domínio a outras áreas tão 

fundamentais quanto a produção e distribuição energéticas. 

Recentemente, o governo de São Paulo abriu um escritório 

em Xangai com a pretensão de captar financiamento para 

construção e operação de rodovias, ferrovias e aeroportos e 

para obras de saneamento básico e tecnologia. Os chineses 

já declararam seu interesse em adquirir parte da Sabesp, 

cujo percentual majoritário pertence ao Estado de São 

Paulo.  

O campo da comunicação também não ficou isento 

da expansão chinesa. A empresa estatal China Media 

Group fechou acordos de cooperação com os Grupos Globo 
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e Bandeirantes. 

O influxo de bilhões de dólares da China traz benesses 

momentâneas à vida dos brasileiros, mas apresenta um 

alto custo. Precisamos ter em vista que esta não é uma 

mera aliança comercial. As pretensões dos líderes chineses 

são cada vez mais claras e suas ações em nosso país são 

motivo para atenção. Devemos encontrar vias para alterar 

essa dependência. As poucas medidas implementadas 

são insuficientes para atenuar as investidas chinesas e 

modificar nossa posição de vulnerabilidade. 

Os Estados Unidos já estão lidando com esse problema, 

procurando mecanismos para solucionar os empecilhos 

envolvidos nessa questão e as saídas que encontram para 

seus impasses podem nos trazer imprescindíveis lições. 
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Abrigamos em nosso território a maior floresta do 

planeta: a Floresta Amazônica, chamada por muitos de 

“pulmão do mundo”. Esta e outras áreas verdes de nosso 

país são frequentemente foco da atenção de líderes globais 

e de grupos que lutam pela preservação ambiental.  

 Embora o cuidado com o meio ambiente 

tenha surgido como uma proposta positiva, não faltam 

interessados em instrumentalizá-la para atingir fins 

políticos, ideológicos e financeiros. Um exemplo disso é o 

desenvolvimento do Farm Here, Forest There. 

Quando um mercado adicional de $40 bilhões foi 

previsto para a agricultura nos próximos anos, os produtores 

americanos chegaram à conclusão de que apenas um país 

— 3 —
DEFENDENDO CADA VEZ 

MAIS O AMBIENTE
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poderia competir com eles por essa operação: o Brasil. Para 

evitar a perda desse montante, criaram a campanha Farm 

Here, Forest There, cujo objetivo central é pressionar nosso 

país a proteger e preservar terras produtivas que poderiam 

ser usadas para expandir o agronegócio.

A essa ação, 

somam-se muitas 

outras. O Brasil sofre 

constante pressão 

internacional para 

ampliar as suas terras 

de preservação. Há 

pouco tempo, quando 

as queimadas na 

Amazônia foram o 

assunto predominante 

nas redes sociais, o 

presidente da França, Emmanuel Macron, chegou a sugerir 

a sua internacionalização. Como resposta às queimadas no 

Pantanal, líderes de oito países europeus enviaram uma 
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carta ao vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, para 

protestar contra a política ambiental brasileira.

Os dados não são compatíveis com tamanho alarde. 

O Brasil é um dos países que mais preserva sua vegetação 

no mundo. Em 2018, 66,3% de nossas terras eram áreas 

de preservação e proteção e apenas 7,8% de produção 

agrícola. Diante de um percentual tão baixo, ceder cada 

vez mais espaço da zona produtiva pode significar limitar 

o crescimento brasileiro. 

 Os Estados Unidos passou por um processo 

similar através de acordos internacionais para diminuição 

de poluentes. Por isso, em 2017, Trump decidiu não assinar 

o Acordo de Paris, o qual pretende restringir o aumento da 

temperatura média global a 2ºC a partir da redução de gases 

do efeito estufa. Um aspecto importante desse acordo era 

o fato de retirar ou reduzir a responsabilidade dos países 

em desenvolvimento, estabelecendo metas de emissão 

específicas para cada nação de acordo com sua realidade 

ambiental e econômica. 

 Nas eleições presidenciais, esse tema 
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voltou a ser uma discussão central no cenário político 

americano devido à elaboração do Green New Deal. O 

projeto, introduzido por Alexandria Ocasio-Cortez, uma 

representante socialista do Congresso, é uma resolução 

composta por uma série de propostas para combater 

as mudanças climáticas, a desigualdade econômica e a 

injustiça racial. 

Acompanhar como esse debate se desenvolverá nos 

Estados Unidos dará indícios da força desses movimentos 

no jogo político e pode munir os brasileiros de alternativas 

para enfrentar as pressões de grupos nacionais e 

internacionais quanto à questão da preservação ambiental.
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Os Estados Unidos lideram as campanhas políticas 

democráticas do mundo. A cada eleição, milhões de 

dólares são investidos na contratação de marketeiros 

que, embasados em pesquisas e estudos, não poupam 

esforços para identificar quais são os meios e a linguagem 

mais eficientes para convencer os eleitores de que o seu 

candidato deve ser o próximo presidente da maior potência 

do planeta. 

A construção da imagem dessas pessoas é 

meticulosamente planejada. Os símbolos e frases são 

previamente pensados, assim como a sua postura e forma 

de gesticular. Em 2016, na corrida pela Casa Branca, as 

campanhas de Donald Trump e Hillary Clinton somadas 

atingiram a impressionante marca de $985 milhões. 

— 4 —
ESTRATÉGIAS NA                 

CAMPANHA POLÍTICA
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Há grandes diferenças circunstanciais, de 

personalidade e de competência entre os candidatos 

americanos e os brasileiros. Ainda assim, tal como acontece 

com os movimentos sociais, importamos diversas táticas 

de comunicação política que são utilizadas primeiro por lá. 

O exemplo mais recente e significativo é o uso da Internet 

como um elemento primordial dentro da estratégia de 

marketing eleitoral.

Foi na campanha Change de Obama, que a Internet 

foi entendida como um poderoso caminho para vencer nas 

urnas. A maneira com que Obama a utilizou marcou uma 

alteração drástica na história das campanhas, inaugurando 

um novo modo de fazer comunicação política. Obama 

transferiu para o veículo, publicitariamente muito mais 

assertivo e barato, o status ocupado há décadas pela 

televisão.

Youtube, Facebook, site e até mesmo um aplicativo 

proporcionaram um espaço para uma comunicação 

muito mais pessoal e personalizada e foram alguns dos 

instrumentos intensamente empregados para derrotar 
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o republicano John McCain. As informações coletadas 

online também serviram para criar um sistema pioneiro 

de base de dados, que permitiu à sua equipe de marketing 

detectar locais em que se faziam necessárias novas ações 

para aumentar o número de eleitores. 

O êxito no mundo digital se traduziu no dinheiro 

arrecadado. Obama conseguiu arrecadar mais de meio 

bilhão de dólares através de doações voluntárias. 
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Em 2009, Ben Self, sócio do diretor da campanha 

online de Obama, visitou políticos brasileiros para ensiná-

los como poderiam usar a Internet nas nossas eleições. 

Naquela época, Self já percebia a especial capacidade do 

meio para difundir propagandas eleitorais espontâneas.

A inserção da internet nas disputas eleitorais 

brasileiras causou um impacto imensurável. Os candidatos 

deixaram de depender do tempo de televisão, até então 

uma peça determinante na dinâmica eleitoral. Além 

de reduzir os custos exorbitantes das campanhas, isso 

também possibilitou criar uma relação mais próxima com 

o eleitor, sem precisar de outros meios de comunicação 

para intermediar esse diálogo.
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O último presidente eleito, Jair Bolsonaro, dispunha 

de apenas oito segundos de propaganda eleitoral 

obrigatória gratuita, menos do que os demais candidatos à 

frente nas pesquisas. Mesmo assim, através do uso que fez 

das redes sociais, conseguiu garantir sua vitória. 

A influência dos Estados Unidos no Brasil não 

se restringe à questão tecnológica. É frequente que o 

conjunto de ideias e de narrativas apresentado pelos 

candidatos conflua entre si. Não à toa, regularmente são 

feitas comparações entre Obama e Lula, Hillary e Dilma, 

Bolsonaro e Trump. 

Observar as eleições nos Estados Unidos é uma 

maneira de antever as inovações promovidas na 

comunicação política e as linhas narrativas que serão 

escolhidas pelos candidatos, tanto para se promoverem, 

quanto para denegrirem seus adversários.  
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Costumamos imaginar que profundas rupturas 

políticas irrompem diante de intensas lutas e conflitos. Por 

isso, fomos incapazes de perceber que um lento processo 

revolucionário tomava corpo em nossa sociedade. A 

mudança acentuada em algumas ideias não ocorreu 

naturalmente, foi estimulada por uma ação coordenada 

entre grupos nacionais e internacionais, que tem em vista 

alcançar metas específicas. 

O globalismo é um movimento que busca usar a 

globalização como instrumento para transferir o poder 

decisório da autoridade dos Estados para organismos 

transnacionais, com o intuito de estabelecer uma 

governança global. Para se concretizar, esse projeto 

depende de uma mutação radical nas estruturas de poder 

e na estrutura da própria sociedade, em áreas como moral 

e educação. 

— 5 —
O GLOBALISMO COMO 
TENDÊNCIA POLÍTICA
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É nos Estados Unidos que encontramos a maior 

concentração de empresários e grupos políticos 

interessados na mitigação das soberanias nacionais 

por meio de acordos e instituições supranacionais. Por 

intermédio de suas fundações, de que são exemplo a Open 

Society, a Ford Foundation e a Rockefeller Foundation, 

esses indivíduos e grupos distribuem um financiamento 

milionário entre diversas ONGs. Estas operam então em 

cada localidade para disseminar e tornar aceitáveis pautas 

como a ideologia de gênero, a luta feminista, a causa 

ambientalista, o desarmamento, levando adiante os planos 

de transformação social.
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A intervenção das três fundações se faz sentir em 

centenas de países e já está presente no território brasileiro. 

O atual diretor-executivo da Ford Foundation no 

Brasil é Atila Roque, um historiador e cientista político 

ligado a causa dos direitos humanos, da justiça social e da 

discriminação de gênero. Antes de assumir o cargo, Atila 

era diretor-executivo da Anistia Internacional no Brasil. 

Como chefe do escritório da fundação no Rio de Janeiro, 

ele é responsável por supervisionar toda concessão de 

subsídios no país. 
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Em 2020, a fundação doou $150 mil para o Instituto 

Marielle Franco, a fim de estruturar ações e fortalecer 

redes de trabalho para os problemas raciais no Brasil. 

Outros $200 mil foram concedidos para a Comissão Pró-

Índio de São Paulo, com o objetivo de fortalecer a aliança de 

movimentos e organizações indígenas, quilombolas e de 

comunidades tradicionais da região de Oriximiná e Óbidos-

PA para enfrentar as injustiças em relação à mineração da 

bauxita.  

No site da Open Society, do investidor bilionário 

George Soros, consta que “a cada ano, a Fundação Open 

Society milhares de doações para grupos e indivíduos que 

promovem nossos valores - através de uma rede exclusiva 

de trabalho que é orientada por vozes locais e experiência 

global”.  O orçamento da instituição para 2020 é de  $1.2 

bilhões. 

A Organização das Nações Unidas, outro braço 

de articulação do globalismo, desempenha um papel 

primordial através de suas agências especializadas, como 

a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a Organização 
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das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), e do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), responsável por elaborar os 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), também 

conhecidos como Objetivos Globais. Ao todo, são dezessete 

objetivos, que contemplam temas como mudança global 

do clima, desigualdade econômica, consumo sustentável, 

paz e justiça.

Ambos os instrumentos têm por finalidade 

constranger os líderes dos países a adotarem políticas 

específicas na persecução das metas estabelecidas pela 
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própria organização, que recorrentemente tenta ampliar 

seu poder sob a justificativa de que alguns problemas 

alcançaram um nível de complexidade tão elevado que já 

não é possível solucioná-los a não ser por meio de uma 

coordenação global. 

George Brock Chisholm, ex-diretor da OMS de 

décadas atrás, declarou que “para alcançar qualquer forma 

de governo global, é necessário remover da mente das 

pessoas, da mente dos homens, o seu individualismo, a sua 

lealdade à família, o seu patriotismo nacional e os dogmas 

religiosos”, demonstrando que essa ideia existe há muito 

tempo na instituição. 

Em muitos casos, as propostas são uma tentativa de 

avaliar a capacidade que esses organismos têm para influir 

no comportamento humano. A disseminação mundial 

desses grupos e sua enérgica atividade apontam para 

uma progressiva intensificação de seus trabalhos. Não se 

vislumbra um retrocesso nessas tendências. 

Entender seu funcionamento é essencial na nossa 

preparação para enfrentá-las. E como origem de boa parte 
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dos globalistas, é para os Estados Unidos que devemos olhar 

se quisermos detectar com precisão as movimentações e 

novas estratégias que usarão para triunfar. 
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