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RESUMO 

CALFAT, Natalia N. C. M. Veto e governança de minorias em regimes consociativos: 
evidências do confessionalismo de coalizão no Líbano. 2022. 493 f. Tese (Doutorado em 
Ciência Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2022. 

 

Sociedades plurais adotam arranjos de partilha de poder consociativos e prerrogativas de vetos 
minoritários para resolução de seus conflitos comunais, promoção da paz e estabilidade 
democrática. Mas quais são os impactos dessas engenharias quando altamente 
institucionalizadas, e como esse modelo contribui para o entendimento da representação, 
moderação e do processo decisório em sociedades divididas? Este estudo em profundidade vale-
se do caso libanês enquanto caso desviante, de forma a lançar luz sobre as consequências de 
instituições consociativas não liberais sobre a prática do veto minoritário e a tomada de decisão 
consensual. A pesquisa é dividida em três momentos, que cobrem o período de ampliação da 
grande coalizão governante a partir de 2005. Por meio da análise do conteúdo de 177 
pronunciamentos oficiais do Hezbollah, a primeira etapa deste trabalho se debruça sobre a 
construção da narrativa de obtenção do veto minoritário pelos xiitas. Com atenção aos 
mecanismos causais do veto, a segunda etapa mapeia o comportamento de bloqueio da oposição 
e de seus pares no Gabinete com base em artigos de jornais domésticos e com o apoio de 
quarenta entrevistas de elite e análise dos eventos históricos críticos que antecederam o acordo 
de Doha em 2008. A partir dos decretos de infraestrutura aprovados e através de um process 
tracing minimalista, a terceira etapa investiga como o poder e uso de veto impactam a 
aprovação de grandes projetos de reconstrução no pós-guerra. Esta tese argumenta que a 
capacidade de veto minoritário é potencializada em tais arranjos na medida em que sua 
característica corporativa estimula e amplia tanto a natureza quanto o lócus de aplicação do 
bloqueio. Diferente do proposto pela literatura, além do veto não ser monopolizado por atores 
que tenderiam ao extremismo, ele também pode funcionar como instrumento de afinação do 
equilíbrio político e de captura dos recursos estatais. Essa engenharia tem como resultado o que 
chamamos de confessionalismo de coalizão, arranjo fundamentado no amplo consenso entre o 
consórcio de minorias e na habilidade de contornar determinados constrangimentos 
institucionais. Este trabalho frisa a importância de que a literatura não só venha a incorporar 
modalidades não propositivas e informais de veto enquanto dispositivo de representação e 
alavancagem identitária, impulsionando sua tipologia, como também as trate enquanto 
instrumento de garantia de interesses clientelistas pelas várias comunidades, antecipando e 
monitorando a alocação de recursos através de seus canais de governança. Ao unirmos, de 
maneira original, as literaturas sobre partilha de poder consociativa pós-conflito, veto players e 
clientelismo ao estudo de caso libanês, contribuímos para elencar as condições suficientes para 
o acordo e o compromisso em tais arranjos e suas implicações sobre a estabilidade. Ademais, 
iluminamos como os agentes podem contornar fortes constrangimentos institucionais para 
garantir alguma capacidade de manobra decisória – ainda que esse movimento produza 
resultados paradoxais, o que acaba por reforçar a própria estrutura dessa partilha de poder. Os 
resultados corroboram a importância de que futuras produções venham a introduzir as vias 
extrainstitucionais de governabilidade em suas análises e propostas de reforma, concentrando-
se tanto nas prescrições consociativas consuetudinárias quanto naqueles dispositivos formais – 
de modo a finalmente evidenciar as debilidades do modelo clássico e reduzir o hiato entre as 
disposições institucionais de partilhas de poder e as acomodações políticas de fato forjadas 
pelas elites comunais. 

Palavras-chave: Partilha de poder consociativa. Sectarismo. Veto de minorias. Xiismo. 
Clientelismo 



 
 

ABSTRACT 

CALFAT, Natalia N. C. M. Veto and minority governance in consociational frameworks: 
evidence of coalitional confessionalism in Lebanon. 2022. 493 p. Tese (Doutorado em Ciência 
Política) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2022.  

 

Diversified societies employ consociational power-sharing designs and minority veto 
prerogatives to address their communal conflicts, and promote peace and democratic stability. 
Once highly institutionalized, what are the impacts of these arrangements and how does this 
model contribute to understanding representation, moderation, and decision-making in divided 
societies? This in-depth study uses Lebanon as a deviant case to shed light on the consequences 
of illiberal consociational institutions upon the practice of minority veto and consensual 
decision making. The research is divided into three stages, covering the expansion of the grand 
ruling coalition from 2005 onwards. The first part focuses on the construction of the narrative 
for obtaining minority veto by the Shi’a, through a content analysis of 177 official speeches 
from Hezbollah. With particular attention to the causal mechanisms of veto, the second stage 
maps the opposition and its peers in cabinet’s blocking behavior through domestic newspapers. 
It is supported by forty interviews of elites and an analysis of the critical historical events 
leading up to the Doha agreement in 2008. The third stage investigates how power and the use 
of the veto impact the approval of major post-war reconstruction projects, by examining 
approved infrastructure decrees and through minimalist process-tracing. This thesis argues that 
minority veto capacity in such designs is boosted insofar as its corporate characteristic 
stimulates and expands both the nature and locus of veto enforcement. Contrary to what is 
proposed by the literature, in addition to the veto not being monopolized by actors who would 
be prone to extremism, it can function as an instrument for tuning the political balance and 
obtaining state resources. This arrangement results in what we call coalition confessionalism, 
grounded in the broad consensus between the consortium of minorities and their ability to 
circumvent certain institutional constraints. This work emphasizes the importance of 
incorporating non-purposeful and informal veto modalities as a device of representation and 
identity leverage into the literature. It must advance its typology, but also characterize them as 
an instrument for guaranteeing patronage interests by the various communities, anticipating and 
monitoring the allocation of resources through of its governance channels. By bringing together 
the literature on post-conflict consociational power-sharing, veto-players, and clientelism in the 
Lebanese case study in a unique way, we contribute to elucidating the sufficient conditions for 
agreement and compromise in such designs, as well as the implications for stability. 
Furthermore, we shed light on how agents can circumvent strong institutional constraints to 
ensure some decision-making capacity – even if it can lead to paradoxical results, reinforcing 
the very structure of this form of power-sharing. The results corroborate the importance of 
future research introducing extra-institutional means of governance into their analyses and 
reform policies, focusing as much on customary consociational prescriptions as on those formal 
apparatus – ultimately highlighting the fragility of the classical model and reducing the gap 
between institutional power-sharing arrangements and the political accommodations actually 
forged by communal elites.  

 

Keywords: Consociational power-sharing. Sectarianism. Minority veto. Shi’ism. Clientelism 
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INTRODUÇÃO 

 

This is Beirut, and not some deviation from a Parisian 
or a Swiss model.  

(SAID, 1985, s/p) 

 

 Sociedades pós-conflito profundamente divididas e ameaças por hostilidades com 

frequência adotam arranjos de partilha de poder a fim de endereçar conflitos etnorreligiosos e 

promover a regulação de interesses em disputa. Nessas sociedades ditas extremamente cindidas, a 

partilha de poder ou de território é comumente entendida como a forma mais eficiente de dirimir 

tensões sectárias – mobilizações estas amiúde tidas como perenes e imutáveis. Nessas sociedades, 

o compartilhamento de poder entre os diferentes agrupamentos politicamente relevantes é tido 

como a forma de garantia da proteção da diversidade e incorporação de diferentes demandas. 

Quando presentes nesses regimes, os dispositivos de vetos são utilizados pelas minorias políticas 

como forma de proteção de seus interesses nevrálgicos, visando diminuir sua vulnerabilidade face 

às forças políticas majoritárias.  

O modelo consociativo, uma das formas de compartilhamento de poder entre as diferentes 

comunidades, é pautado por princípios de autonomia segmental, proporcionalidade representativa, 

veto minoritário e governos de união nacional que incluam tanto maioria quanto minoria 

(LIJPHART, 1968, 1977). Ainda que esse arranjo não se proponha a assegurar uma democracia 

quimérica, ele ofereceria, segundo seus defensores, a melhor alternativa exequível para sociedades 

plurais e altamente heterogêneas. De sorte que, em democracias consociativas com prerrogativa de 

veto mútuo, governos consensuais são percebidos como a única forma de garantir a inclusão das 

diferentes clivagens étnico e/ou religiosas politicamente salientes, bem como a relativa estabilidade 

democrática. Nesses regimes, a garantia do poder de veto pelas minorias políticas seria, quiçá, a 

modalidade de proteção última de seus interesses vitais. Assim, a partilha de poder consociativa e 

a prerrogativa dos vetos mútuos garantiriam a representatividade e os interesses dos diferentes 

atores, contribuindo para a estabilidade institucional e a harmonia.  
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Mas e quando temos à nossa frente casos que funcionam de forma diferente da esperada? 

Pode, contraditoriamente, o par representação e estabilidade ser abalado em regimes que adotem o 

compartilhamento de poder justamente para endereçar déficits de inclusão?  

Sociedades com clivagens segmentais sobrepostas como as do tipo confessional, onde o 

poder político e institucional é proporcionalmente distribuído entre as comunidades religiosas, e 

nas quais os dispositivos de vetos estejam garantidos – como é o caso do Líbano – são palco 

frequente de imobilismo, além de serem regularmente acusadas de fomentar comportamentos 

extremados e polarização. Apesar de sua composição política ser considerada um arquétipo do 

multiculturalismo e um caso de sucesso democrático regional, com seu arranjo que sobrevive de 

forma contínua desde suas raízes não institucionais no século XIX, o estado perene de inquieta 

estabilidade política no país repousa longe do ideal da salvaguarda consociativa. Ademais, tal qual 

aplicado no Líbano, o arranjo é fortemente criticado por seu déficit democrático que, além de 

congelar e institucionalizar clivagens sectárias, promove debilidade estatal, clientelismo e 

corrupção endêmica.  

De tal modo que, ainda que os pilares da teoria consociativa – incluindo a prerrogativa de 

vetos minoritários – visem prevenir conflitos comunais em sociedades segmentadas e lhes 

proporcionar estabilidade democrática e paz, promovendo maior representatividade e acomodação 

entre as elites políticas, o caso libanês desponta como desviante da regra. Conforme veremos no 

decorrer da pesquisa, o país explicita os limites e restrições desse marco teórico na medida em que, 

ao corporificar um tipo particular e fortemente institucionalizado de consociativismo, não 

promove, como resultado, a estabilidade e o consenso. Isto porque, quando altamente pré-

determinada, essa engenharia política estimula efeitos particulares em sociedades divididas, com 

singularidades especialmente importantes na forma que a representação proporcional e a aplicação 

do veto assumem nos governos de grande coalizão. Nesse sentido, o caso libanês é fundamental 

para lançar luz sobre as consequências de instituições consociativas não liberais no que diz respeito 

à prática do veto minoritário e ao processo decisório consensual.  

Sob tais modalidades de consociativismo, ainda que as capacidades de veto sejam 

instrumentos para a garantia de interesses vitais minoritários, a introdução de um novo ator com 

poder de veto impacta de maneira significativa o equilíbrio entre representação e estabilidade. 

Assim, a experiência libanesa de aplicação confessional do consociativismo nos oferece reflexões 
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e aprendizados não somente sobre os diferentes arranjos institucionais que o modelo pode assumir 

em sociedades plurais, que evidenciem suas particularidades, mas, sobretudo, a respeito de suas 

consequências sobre o dilema de inclusão e continuísmo político. Em outras palavras, este estudo 

nos permite analisar os impactos da rígida institucionalização representativa consociacional desses 

regimes sobre a qualidade democrática, as características assumidas pelo veto e sobre a modalidade 

da tomada de decisão possível.  

Quais seriam, portanto, as particularidades e decorrências do consociativismo à moda 

libanesa e o que elas podem nos ensinar dentro do debate institucional de regimes de partilha de 

poder em sociedades profundamente divididas? Para trazer à luz a relevância do país dentro dessa 

literatura, este estudo de caso em profundidade responde três perguntas secundárias: de que modo 

as prerrogativas de veto são pleiteadas e obtidas por atores políticos minoritários que passam a 

compor a coalizão de governo no Líbano, e como sua narrativa é forjada através de atos de fala? 

Uma vez obtido, como o instrumento do veto é aplicado na prática, e quais modalidades ele assume 

em sua interação com as demais minorias confessionais? De que forma o veto impacta o processo 

decisório nesse regime com alto estímulo ao impasse institucional, e quando e sob quais 

circunstâncias a cooperação e o compromisso são alcançados em empreendimentos de reconstrução 

nacional pós-guerra? 

Para tanto, este estudo em profundidade apresenta evidências do caso libanês para 

esclarecimento das consequências das disposições consociativas altamente institucionalizadas 

(tanto formal quanto informalmente) sobre a prática do veto minoritário e sobre a tomada de 

decisão consensual. Assim, nos concentraremos nos impactos da retirada militar síria do país em 

2005 e nas origens das instabilidades subsequentes do arranjo libanês. Este trabalho elucidará quais 

características assume a partilha de poder confessional no Líbano após a ampliação da grande 

coalizão governante e obtenção do veto minoritário, com especial atenção para a dinâmica de 

bloqueio e tomada de decisão consensual em governos de unidade nacional.  

O Líbano talvez seja o mais clássico e prolongado exemplo de democracia consociativa do 

tipo confessional, uma república parlamentarista unicameral onde assentos legislativos são pré-

estabelecidos para onze diferentes comunidades religiosas politicamente representadas (das dezoito 

oficialmente reconhecidas) conforme sua disposição e peso demográfico. Em meio a uma profusão 

de ditaduras vizinhas que se prolongam há décadas e um contexto securitário frequentemente tenso 



21 
 

e densamente plural, o Líbano se configura como a única democracia árabe no Oriente Médio (ou 

talvez a que possui tradição democrática mais longa). Um caso singular no Levante de sociedade 

multiétnica e plurirreligiosa que ao menos por três décadas ininterruptas garante a representação 

política dos diferentes sectos religiosos através de um arranjo confessional de partilha de poder. 

Após a guerra civil no país (1975-1990), o Acordo de Ta’ef, de 1989, equalizou a representação 

entre muçulmanos e cristãos, e em 2008 o Acordo de Doha consolidou a formação de um governo 

consensual de unidade nacional compartilhado entre as principais forças no país: cristãos 

maronitas, muçulmanos sunitas e muçulmanos xiitas, concedendo poder de veto para a minoria 

opositora.  

A partilha sectária de poder é dividida, atualmente, entre o poder executivo, repartido entre 

sunitas, xiitas e maronitas; o poder legislativo, com 128 assentos parlamentares distribuídos 50% 

para cristãos e 50% para muçulmanos; e um judiciário, que garante a autonomia segmental e 

jurídica aos sectos com clivagens sobrepostas – além de uma coalizão sectária ampla na forma de 

gabinetes de unidade nacional. Adicionalmente, desde o Acordo de Doha, de 2008, as três 

comunidades possuem vetos mútuos garantidos, já que questões básicas nacionais devem ser 

estabelecidas por consenso. Apesar de possuir um arranjo confessional severamente enrijecido – 

ou quiçá em razão dele, conforme argumentamos adiante – seu desenho institucional desde o pós-

guerra tem sido capaz de conferir estabilidade relativa ao país. Haja vista que, mesmo em meio à 

crise econômico-política instalada em 2019, acompanhada por protestos populares intermitentes a 

partir de então, a classe governante tradicionalmente encastelada vem demonstrando significativa 

resiliência. 

A estrutura político-social do Líbano moderno é enraizada em instituições sectárias 

centenárias. Tanto a repartição do poder e dos recursos do Estado entre as diferentes seitas quanto 

o poder judiciário das autoridades religiosas remontam ao sistema otomano de millets. Nele, 

comunidades de diferentes seitas muçulmanas, cristãs e judaicas gozavam de liberdade de culto e 

autonomia administrativa, cujos líderes administravam localmente os assuntos comunitários e 

autogovernavam a provisão de bens e serviços. Durante o mandato francês para a Síria e o Líbano 

(1923-1943), o governo de representação confessional foi reforçado e essa modalidade exclusiva 

de identificação política continuou a ser politizada e incorporada à estrutura do Estado. Os 

privilégios concedidos de maneira desigual e as instituições sectárias de bem-estar social foram 
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herdados pela estrutura do Estado libanês independente e posteriormente institucionalizados 

através do Pacto Nacional não escrito de 1943, constituindo os próprios alicerces do 

confessionalismo, tal qual desenhado contemporaneamente.  

Ainda que o confessionalismo libanês tenha sofrido ajustes representativos no decorrer do 

tempo, como através dos Acordos de Ta’ef (1989) e Doha (2008), o processo de sectarização e 

politização das identidades comunais foi paulatinamente institucionalizado e cristalizado. O 

equilíbrio atingido, contudo, tem sido tênue desde o princípio, e de tempos em tempos seus termos 

são revisitados, e o pacto é renovado com incrementos marginais. De modo que, apesar da forte 

resiliência e continuísmo demonstrados pela estrutura institucional do Líbano ao longo do século, 

tanto as guerras civis quanto a instabilidade institucional em curso provaram que o compromisso 

era extremamente frágil, com o esgotamento do sistema sendo renovado na forma de (re)acordos 

periódicos.  

Esse sistema de compartilhamento de poder, embora concebido em parte como uma solução 

de compromisso entre diferentes afiliações religiosas, gerou tensões e disputas, reforçando 

lealdades comunais e redes clientelistas de proteção e serviços (muitas delas gerenciadas por 

famílias proeminentes) que permeiam a política libanesa até hoje. No longo prazo, tais modalidades 

de estímulo institucional da solidariedade comunal por meio de cadeias de patronagem minam a 

legitimidade do Estado nacional e sua capacidade de provimento de bens públicos. Por parte dos 

cidadãos, essas redes de bens e serviços que atuam de forma contínua e paralela ao Estado são a 

maneira mais ampla de acesso à representatividade e ao bem público; ao passo que, da perspectiva 

das elites políticas, são a forma de garantir a manutenção do equilíbrio de poder e proteção de seus 

interesses vitais através da captura dos recursos estatais. 

 A concessão do veto minoritário no Gabinete formalmente instituída em 2008 foi fruto da 

demanda pela Coalizão 8 de Março, liderada pelo Hezbollah, por incremento de seu poder político 

doméstico de modo que fosse equivalente à sua crescente relevância sociossecuritária e ao 

crescimento demográfico dos xiitas. Além de ter resolvido uma crise política que durou dezoito 

meses e o vácuo presidencial de então, o acordo, chancelado pelo Catar, determinou que as decisões 

do Gabinete sobre questões de grande proeminência doméstica deveriam ser estabelecidas por 

consenso entre os trinta ministros. Contudo, na sua impossibilidade, um terço mais um seria 

suficiente para o veto: onze assentos. Em outras palavras, o cenário libanês pós-Doha reflete a 
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promessa da inclusão permanente dos xiitas e seus aliados da Coalizão 8 de Março na dinâmica de 

tomada de decisão do Executivo e a garantia de que o sistema não possa ser controlado por nenhum 

ator de forma exclusiva. De tal modo que as duas grandes coalizões hoje no Líbano, 8 e 14 de 

Março1, estão presentes no governo de união nacional com mediação da figura presidencial e do 

premier.  

Pouco mais de dez anos após a inclusão de um ator com poder de veto adicional no Gabinete 

libanês e a troika maronita-sunita-xiita reorganizada sob um novo cenário de forças no Oriente 

Médio, pouco se debateu, contudo, não apenas sobre como a narrativa do poder de veto foi forjada 

e obtida, como também de que maneira a prerrogativa foi efetivamente aplicada e quais impactos 

ela teve sobre essa forma de partilha de poder desde então. Ademais, muito se produziu a respeito 

das mazelas engendradas por esse arranjo, tais como o entrincheiramento e institucionalização das 

identidades sectárias, a debilidade estatal, o estímulo ao clientelismo sectário no provimento de 

bens públicos e, por fim, a severa instabilidade e até paralisia institucional. Diferentemente, pouco 

se discutiu a respeito de quando e sob que circunstâncias a cooperação e o compromisso entre as 

elites sectárias são possíveis de serem obtidos – não obstante o imobilismo endêmico. 

De forma que, em que pesem as fartas críticas que se possa fazer ao sistema, há pouca 

literatura internacional – e ainda mais escassa brasileira – que discuta a realidade concreta da 

partilha de poder consensual, os diferentes mecanismos de vetos mútuos garantidos às diferentes 

 
1 Desde 2005, após o assassinato do ex-primeiro-ministro Rafiq Al Hariri, em termos gerais o Líbano está polarizado, 
tendo de um lado a Aliança 8 de Março, liderada pelo Hezbollah, que abrange Amal, Movimento Patriótico Livre, 
Partido Nacionalista Social Sírio, Marada, Federação Revolucionária Armênia (Dashnag) e Partido Democrático 
Libanês, entre outros, apoiada por Teerã e Damasco; e, de outro, a Aliança 14 de Março, liderada pelo filho de Hariri, 
Saad Hariri, apoiada por Riad e Washington, composta pelo Movimento Futuro, Forças Libanesas, Falanges Libanesas 
(Kataeb), Movimento Independência e Partido Liberal Nacional, entre outros. O Partido Socialista Progressista druso 
tem adotado uma postura ambivalente entre as duas coalizões, embora atualmente se declare pública e frontalmente 
oposto ao Hezbollah. 

Mais de uma década e meia da formação desses dois grandes blocos, a afiliação de alguns parlamentares à 8 de Março 
ou à 14 de Março pode ser contestada, tendo se alterado desde as eleições legislativas de 2009 e 2018. Alguns analistas 
afirmam que as alianças que formaram as coligações 8 e 14 de Março em 2005 evoluíram desde então e não refletem 
mais as principais divisões políticas dentro do Líbano. A Aliança 14 de março, em particular, foi enfraquecida, com o 
central Movimento Patriótico Livre (Al Tayyar Al Watani Al Horr ou, simplesmente, Tayyar) migrando para a 8 de 
Março sob o Acordo de Mar Mikhael (cf. MEMORANDUM OF JOINT UNDERSTANDING BETWEEN 
HEZBOLLAH AND THE FREE PATRIOTIC MOVEMENT, 2006). O Movimento Patriótico Livre e o Amal ou, 
mais especificamente, Gibran Bassil e Nabih Berri, embora aliados, vêm se opondo politicamente nos últimos tempos. 
Desse modo, embora os dois campos permaneçam uma referência, a coesão narrativa que uma vez uniu as forças 
políticas nas respectivas alianças não permaneceu inalterada e sofreu mudanças desde sua origem. 
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comunidades religiosas, suas narrativas e evoluções na última década; e de que modos as diferentes 

modalidades de veto impactam não só a representação e a estabilidade como também os processos 

de tomada de decisão no país. De forma que entender a qualidade das decisões políticas para além 

do veto e as condições sob as quais elas ocorrem nos permitirá lançar luz sobre que tipos de 

mecanismos decisórios estão em jogo à sombra de um desenho altamente institucionalizado – tal 

como o regime consociativo do tipo confessional.  

 

Apresentação do problema e objetivos 

Nas últimas duas décadas, importantes discussões foram feitas em torno da adequação de 

modelos confessionais de partilha de poder (MCGARRY; O’LEARY, 2007; SALAMEY, 2009, 

2013; NAGLE, 2016; SALLOUKH; VERHEIJ, 2017), do sectarismo (MAKDISI 2000, 2017) e 

das configurações assumidas pelas elites libanesas no pós-guerra (EL KHAZEN, 2003; EL-

HUSSEINI, 2004, 2012; SALLOUKH et al., 2015), além das mais recentes produções sobre a 

história moderna e guerra civil no país (KHALAF, 2002; TRABOULSI, 2012). Apesar da 

existência desses debates, pouco se discute sobre as dinâmicas contemporâneas do consociativismo 

no Líbano, sobre como narrativas são forjadas, como esse arranjo se altera após o reordenamento 

institucional fruto da saída da Síria e do acordo de Doha, e de que formas o poder de veto impactaria 

a governança libanesa e a tomada de decisão. Este trabalho tem o intuito de preencher essa lacuna 

e compreender a dinâmica do poder de veto pós-2005, depurando os efeitos da maior dispersão de 

poder sobre o sistema consociativo-confessional e sua já debilitada governança. Busca-se revelar 

qual o papel desempenhado pelas elites tradicionais nessa dinâmica, como elas lidam com o poder 

de veto obtido pela oposição a partir de 2008, e de que forma o triunvirato, nos termos de Michael 

Johnson (2001), reorganizou-se de maneira intersectária nesse período, sem perder de vista como 

esses atores se posicionam ideologicamente frente à balança de poder regional polarizada entre Irã 

e Arábia Saudita2. 

 
2 Apesar de termos clareza de que as disputas domésticas estão frequentemente sobrepostas às geopolíticas e de que o 
Líbano representa um microcosmo dos embates em seu entorno – do Estado Islâmico às narrativas sectárias –, a 
instabilidade no país não pode ser reduzida ao cenário regional. Assim, este trabalho faz interface com o contexto e 
polarizações de poderes regionais e a interferência direta ou indireta por parte de potências internacionais – levando 
em consideração aspectos do que é chamado de “guerra por procuração” –, mas concede primazia ao arranjo doméstico 
e ao modo como essas elites se inserem e se apropriam do cenário regional. Com frequência as lideranças locais 
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Como vimos, o caso do Líbano é fundamental para compreendermos, em primeiro lugar, 

quais as razões institucionais para que sociedades ditas profundamente divididas e que adotam 

engenharias de divisão de poder não solucionem seus dilemas de representação e estabilidade. 

Assim, pergunta-se neste trabalho quais são os efeitos dessas engenharias quando altamente 

institucionalizadas e o que esses modelos nos ensinam sobre a prática do veto minoritário e o 

processo decisório em sociedades divididas. Em outras palavras: sob quais condições os regimes 

que adotam o compartilhamento de poder para buscar corrigir déficits de inclusão terminam por 

dar origem ao seu próprio antípoda? Ou, ainda, como a incorporação de um novo ator com 

capacidade de veto prejudica o equilíbrio entre representação e estabilidade em regimes 

confessionais? 

Para compreender quais características a partilha de poder confessional assumiu no Líbano 

após a ampliação da grande coalizão governante e a obtenção do poder de veto minoritário 

(sobretudo por xiitas e cristãos), este trabalho se concentrará de forma secundária nas origens, 

desdobramentos e impactos do cenário pós-2005 sobre a engenharia confessional, com especial 

atenção para a dinâmica do veto e o processo decisório nos governos de coalizão. Nesse rígido 

arranjo consociativo-confessional, pergunta-se especificamente quais seriam as características da 

paralisia decisória resultante da inserção xiita e do aumento no número de veto players pós-2005, 

com a inclusão de outras elites desde então. Para tanto, percorreremos em três momentos as origens 

de como sua narrativa foi forjada através de atos de fala e como a prerrogativa de veto minoritário 

foi pleiteada pela oposição entre os anos de 2006 a 2008; de que forma o instrumento do veto é 

aplicado na prática, qual a sua natureza e sua qualidade e quais modalidades formais e informais 

ele assume entre 2005 e 2021; e, por fim, de que modo o veto impacta o processo decisório e o 

compromisso interconfessional e como ele se relaciona com os esforços de reconstrução nacional 

e de infraestrutura no pós-guerra. 

Como visto, a caracterização de nosso problema é, em primeiro lugar, feita a partir da falta 

de literatura brasileira e internacional que debata as características assumidas pelo desenho 

institucional libanês na última década ou mais. Em segundo lugar, nosso problema é construído a 

partir da literatura que postula que o aumento no número de veto players confere incremento 

 
constroem suas narrativas, polarizam-se e manipulam questões securitárias regionais com iniciativa e agência própria, 
de forma que essa relação é mais mutuamente constitutiva que tomada de modo puramente passivo.  
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adicional à paralisia decisória (TSEBELIS, 2002). Esta não parece, contudo, ser a história 

completa. Como vimos, apesar de o Líbano ser alvo de constante imobilismo, paralisia decisória e 

travamento institucional, sobretudo a partir de 2005, a inserção xiita e cristã e o consequente 

aumento no número de atores com veto a partir de então não aumenta as paralisias decisórias e 

dissoluções de Gabinete de forma irrestrita. Ademais, poucos trabalhos na literatura de veto players 

se debruçam sobre a aplicação do instrumento por novos atores recentemente incorporados na 

grande coalizão governante; ou sobre se a aquisição do poder de veto por uma oposição polarizada 

implica seu uso repetido e indiscriminado. 

Ao mapearmos o comportamento da oposição e seus pares no Gabinete, dialogaremos de 

forma crítica com o corpo teórico que postula que a instabilidade institucional, as crises políticas e 

o imobilismo são frutos exclusivos da presença do Hezbollah na política libanesa. Ao mesmo 

tempo, ao analisarmos as leis e projetos aprovados e o mecanismo causal do processo decisório, 

também dialogaremos de forma crítica com a literatura de veto, paralisia decisória e 

governabilidade em regimes plurais, elucidando a antecipação das preferências dos atores e 

eventuais mecanismos informais de governança que permitem a tomada de decisão, havendo 

espaço para manobras estratégicas e cooperativas interelites. De modo que nosso problema de 

pesquisa é, ao mesmo tempo, um problema teórico-cognitivo, que dialoga com importantes marcos 

teóricos da teoria consociativa, de veto players e de tomada de decisão, e um problema político-

social, que envolve tensões regionais, aspectos como o xiismo transnacional e atores armados. 

Ademais, a discussão em torno da experiência desse arranjo político em particular tal como é 

aplicado no Líbano e dos acúmulos e efeitos altamente nocivos gerados também suscita 

importantes reflexões institucionais sobre de que forma os regimes confessionais impactam o 

desenvolvimento econômico, qual a sua qualidade e sua natureza democrática.  

Assim, a relevância da escolha de nosso estudo de caso repousa na identificação dos limites 

e mazelas do consociativismo no subtipo que este assume no Líbano e na sua capacidade de 

dialogar com o modelo seminal de Arend Lijphart para sociedades profundamente divididas. Não 

só isso, sua robustez também repousa nos riscos do uso da narrativa religiosa e dos conflitos 

endógenos para o Médio Oriente. O estudo de caso do Líbano é igualmente fundamental para a 

compreensão das diferentes dinâmicas assumidas pelo veto e dos mecanismos informais de 

governança em sociedades profundamente divididas e dentro de modelos de partilha de poder.  
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Além de nos permitir compreender os efeitos últimos do consociativismo do tipo 

corporativo, este estudo de caso capacita atenção aos mecanismos causais do processo decisório e 

aplicação do veto, contribuindo para a escassa literatura brasileira sobre o tema e estabelecendo as 

bases para trabalhos comparativos futuros. Isto se dá em um contexto no qual o debate da 

articulação entre diversidade, identidade e direitos de diferentes grupos e a adequabilidade de 

arranjos proporcionais majoritários foram renovados pelo multiculturalismo (MELO, 2005, p. 

197). Adicionalmente, veto e paralisia institucional são preocupações tipicamente prementes para 

as literaturas de transição e que lidam com sociedades plurais e sistemas proporcionais.  

Nosso intuito é obter maior “geometria analítica” sobre processos decisórios de 

concentração e dissuasão de poder, compreendendo as dinâmicas das compensações entre, de um 

lado, a convergência de poder em elites feudais insuladas e, de outro, os mecanismos informais de 

dispersão de poder e de veto dos quais lançam mão as elites politicamente relevantes. Para além de 

apontar os limites do modelo como introduzido em dissertação de mestrado anterior (CALFAT, 

2017), visamos pensá-lo agora na sua micropolítica. Desse modo, dialoga-se aqui diretamente com 

mecanismos de concentração e dispersão de poder e com o dilema entre representação, inclusão e 

governabilidade dentro de arranjos consociativos plurais, confessionais e altamente 

institucionalizados. Desta perspectiva, o caso do Líbano é altamente emblemático mais uma vez 

por ser o país com a maior minoria xiita em todo o mundo (cf. dados do PEW RESEARCH 

CENTER, 2009). Por esse viés, também se conversa com a construção identitária do xiismo não 

somente no Líbano, mas na região como um todo, na medida em que a obtenção do veto reflete um 

reordenamento na balança de poder regional, inclusive propiciada pelo apoio do Catar à Coalizão 

8 de Março na ocasião, e da ascensão do chamado “eixo de resistência” ou a aliança estratégico-

pragmática do crescente xiita (ver NASR, 2006; BARZEGAR, 2008; MOHSENI; KALOUT, 

2017)3. 

 
3 Em 2002, após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos, Irã e Síria foram incluídos pelo então presidente 
George W. Bush no chamado “eixo do mal” (então composto pelo Irã, Iraque e Coreia do Norte), acusados de 
patrocinar o terrorismo internacional e de buscar armas de destruição em massa. Em resposta, Irã, Síria e Hezbollah 
no Líbano formaram o chamado “eixo de resistência”, opondo-se às políticas dos Estados Unidos, Arábia Saudita e 
Israel para a região. A aliança se baseia fortemente no reavivamento xiita no Oriente Médio nas últimas quatro décadas. 
Berço importante do renascimento xiita, o Iraque, sob a liderança do Grande Aiatollah Ali Sistani, teria se anexado ao 
crescente xiita através das Forças de Mobilização Popular (Al-Hashd a-Sha’bi), perturbando o equilíbrio sectário e o 
status quo político na região – também reforçando a própria proeminência do Hezbollah dentro do Líbano, sobretudo 
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São três os objetivos específicos deste estudo de caso. Em primeiro lugar, busca-se entender 

de que modo a oposição liderada pelo Hezbollah, que representa a minoria política xiita, forja sua 

narrativa de “resistência islâmica” (المقاومة اإلسالمية) e sua identidade xiita, respaldando as 

continuadas demandas pelo chamado “terço garantidor” ou “terço fiador” (الضامن  .(الثلث 

Adicionalmente, buscamos esclarecer de que maneira, sob um arranjo de poder consociativo-

confessional, as três principais elites do país (cristãos maronitas, muçulmanos xiitas e muçulmanos 

sunitas) lidam com o poder de veto regulamentado. O segundo objetivo desta pesquisa, portanto, é 

compreender quais os efeitos da dinâmica do poder de veto sobre a (in)governabilidade doméstica 

e o que caracteriza o comportamento da Aliança 8 de Março e de seus pares pós-2005. Busca-se, 

aqui, elucidar comportamentos, interesses e racionalidades dos diferentes atores. Será dada especial 

atenção para a compreensão de suas preferências, como estes procuram maximizar suas prioridades 

e como dão sentido a elas, concretizadas na forma do veto minoritário.  

Por fim, este estudo de caso tem como objetivo entender que forma assume o 

consociativismo tal como é aplicado no Líbano pós-Doha, e que papel as elites tradicionais 

passaram a desempenhar após a saída da Síria, agora reorganizadas sob uma nova balança de poder 

regional. Questiona-se aqui se a adoção do chamado “terço garantidor” em 2008 foi uma solução 

negociada e inserida dentro de uma conjuntura de crise de vazio presidencial, ou seja, se foi uma 

solução pontual e superada (ou mesmo colapsada, com a formação de governo por Najib Miqati, 

em 2011, conforme SALAMEY, 2013); ou se, ao contrário, essa solução pontual foi 

permanentemente incorporada ao sistema libanês e em quais aspectos. Nossa atenção se concentra, 

sobretudo, no que se refere à redistribuição de poder entre as três principais elites religioso-políticas 

do país, a suas interações intersectárias e a como elas fazem uso das diferentes ferramentas do veto 

para garantir e alavancar seus interesses vitais – inclusive quanto à “reprodução da economia 

política do sectarismo” (nos termos de LEENDERS, 2012 e de SALLOUKH, 2019) no projeto de 

reconstrução nacional pós-guerra. 

 Em uma frase, nossa pesquisa analisará os antecedentes, narrativas e impactos do cenário 

pós-2005 sobre o arranjo consociativo libanês e buscará compreender em que medida as dinâmicas 

e racionalidades do veto estão relacionadas ao imobilismo e aos processos decisórios na política 

 
após sua vitória contra Israel na guerra de 2006. No pós-Primavera Árabe, a aliança também é composta pelo exército 
houthi Ansar Allah no Iêmen. 
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confessional. Nossa questão de pesquisa busca elucidar como o instrumento do veto comunal no 

Gabinete é aplicado na prática e quais modalidades ele assume dentro de um rígido enquadramento 

consociativo-confessional pós-Doha, cenário que é resultado da inserção xiita no Executivo e do 

aumento no número de outros atores minoritários com veto. Mais do que isto, buscamos contribuir 

para elucidar os mecanismos informais de governança latentes nesse processo decisório e os modos 

como ele é impactado pelas capacidades de veto, entendendo quando e sob que circunstâncias a 

cooperação e o compromisso podem funcionar em um cenário com alto estímulo ao impasse 

institucional.   

 

Materiais e métodos do estudo dentro do caso 

Este trabalho é um estudo de caso em profundidade que combina análise qualitativa e uso 

de estatística descritiva para o exame de fontes documentais primárias; discursos e 

pronunciamentos; entrevistas de elite; legislações e decretos; projetos públicos de infraestrutura; 

análises secundárias de autores especializados; e publicações governamentais oficiais, de mídia 

doméstica e de institutos de pesquisa locais. No que diz respeito ao marco teórico da literatura 

consociativa, trata-se de um estudo de caso do tipo desviante (porque extremo) do resultado típico 

esperado (GERRING, 2004; SEAWRIGHT; GERRING, 2008), dada a profusão de críticas 

internas sobre o acirramento de tensões sectárias, ineficiência governamental e constante paralisia 

decisória. Já considerando o marco teórico da literatura de veto players e governos de união 

nacional, temos diante de nós um caso típico. Trata-se de um caso emblemático e extremo de 

sociedades diversas e tidas como profundamente divididas com arranjos de compartilhamento de 

poder que garantem o veto para minorias politicamente relevantes. Tais arranjos são tipicamente 

governados por gabinetes de união nacional que tornam a partilha de poder viável entre minoria e 

maioria, ainda que com dispersão muito alta e pulverização do poder entre os atores. 

Apesar de propor uma visão mais compreensiva e multifacetada do fenômeno estudado, 

nosso entendimento de estudo de caso aqui não é ideográfico ou reflexivista, mas centrado em 

desvelar elos causais explicativos. Segue-se uma lógica determinística – ainda que não baseada em 

desenhos de variância preocupados com tendências ou efeitos médios das causas (COLLIER, 2011 

MAHONEY; GOERTZ, 2006). Diferente da proposta de avaliar efeitos médios, nosso propósito é 
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compreender as “causas dos efeitos”, através do que Derek Beach e Rasmus Brun Pedersen (2016) 

chamam de “reivindicações causais assimétricas”, concentrando a atenção nas evidências 

mecanicistas dentro do caso e nas condições suficientes para o resultado (BEACH; PEDERSEN, 

2016; BEACH, 2016).  

Este trabalho busca aliar a profundidade do estudo de caso e suas vantagens explicativas à 

capacidade de generalização e de diálogo com corpos teóricos mais abrangentes, inclusive dentro 

da teoria política comparada. A linguagem explicativa dos mecanismos causais no histórico-

institucionalismo também permite que nossos achados sejam generalizáveis para processos 

semelhantes. A abstração de categorias permite uma generalização analítica para situações 

recorrentes (YIN, 2010, p. 20-21), e lições análogas podem ser aplicadas dentro de uma população 

circunscrita (BEACH; PEDERSEN, 2016)4 – neste caso, nas partilhas de poder consociativas. 

Assume-se um recorte temporal global de dezesseis anos (2005-2021) para a análise dos 

antecedentes, narrativas e impactos do Acordo de Doha sobre a governança no arranjo institucional 

libanês. O recorte propõe um período suficientemente amplo, que retrocede três anos em relação 

ao acordo de Doha, para que possamos compreender não somente suas origens, mas também em 

que medida as dinâmicas e racionalidades do veto estão relacionadas ao imobilismo e aos processos 

decisórios na política confessional – sobretudo após a inclusão de novos atores com veto e 

ampliação da grande coalizão governante na esteira da retirada síria no país. A tese é dividida em 

duas partes, compostas, respectivamente, dos capítulos 1 e 2, 3 e 4. 

 O trabalho se inicia com uma explanação das características particulares que assume a 

partilha de poder no Líbano, discorrendo sobre os debates a ela associados. No primeiro capítulo, 

“Bem-vindos à nossa selva: o consociativismo à moda libanesa”, são introduzidas as 

 
4 Contudo, não se trata aqui precisamente de teste empírico dos arcabouços teóricos com os quais dialogamos – 
axiomáticos per se – mas do uso das teorias formais como recurso heurístico, o que propicia ganhos analíticos maiores 
sobre nosso caso contingente e específico. Nos termos do analiticismo de Patrick Jackson (2011, p. 38), aqui, as teorias 
possuem um caráter instrumental e atuam enquanto ferramentas de análise e de ordenamento da experiência complexa. 
Argumentamos, outrossim, que diferentes manifestações empíricas e o grau de correspondência entre as simplificações 
ideais teóricas e o caso analisado permitem alcançar ganhos heurísticos, possibilitando níveis maiores de abstração e 
reduzindo o provincialismo da análise.  

Nosso movimento de inferências é contínuo e circular, de ida e vinda, da teoria aos dados, e dos dados à teoria. Assim, 
trata-se de um processo duplamente indutivo e dedutivo. Beach e Pedersen (2019) chamam de “abdução” o processo 
iterativo de teste e construção heurísticos de teoria. Glauco Peres da Silva destaca o caráter repetitivo e retroativo ou 
de “adaptação contínua” das pesquisas com N-pequeno (SILVA, 2018, p. 90, 95). 
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especificidades do caso libanês e suas origens históricas, esmiuçando a forma que assume sua 

engenharia consociativa e apresentando o cenário onde nossas perguntas de pesquisa abrolham. O 

primeiro capítulo apresentará ainda conceitos centrais e que nos acompanharão ao longo deste 

estudo. 

Em seguida, a primeira etapa desta pesquisa propõe a reconstrução histórico-qualitativa da 

demanda por poder de veto feita pela Coalizão 8 de Março, liderada pelo Hezbollah e que 

representa a minoria política xiita, com atenção para o modo como essa dinâmica e narrativa 

pautaram sua relação com as demais lideranças – sobretudo a presidência cristã e o premier sunita 

enquanto elites tradicionais e sob um novo contexto de equilíbrio de poder regional. Esse 

levantamento compõe o segundo capítulo, “Trazendo os xiitas (ainda mais) para dentro: 

representação, veto e resistência”, e será feito através da análise do conteúdo de discursos de seu 

secretário-geral, Hassan Nasrallah, pela demanda do poder de veto ou o chamado “terço 

garantidor”. Para que possamos compreender melhor as demandas e narrativas do grupo, nessa 

primeira etapa também faremos uma análise documental primária do Acordo de Doha de 2008, do 

novo Manifesto político Hezbollah de 2009 e do conteúdo de seu Programa Eleitoral de 2018 para 

as eleições parlamentares do mesmo ano, além de traçarmos sua trajetória política e cosmogonia 

de resistência. Os materiais do segundo capítulo também foram acompanhados de uma apreciação 

e contextualização dos eventos históricos críticos de 2006 a 2008 que antecederam o acordo de 

Doha. O universo de discursos públicos, pronunciamentos e conferências de imprensa analisados 

nessa primeira etapa totaliza 177 registros, sendo que 21 deles cobrem o período de agosto de 2006 

a maio de 2008, e os outros 156 cobrem o período de junho de 2008 a 2018. Os resultados foram 

compilados por meio de uma análise qualitativa tabulada, nuvens e árvores de palavras elaboradas 

através do software NVivo. 

 Esse primeiro estágio propõe um escopo de análise histórico-compreensiva centrada na 

causalidade, já que as causas do Acordo de Doha decorrem de um processo cumulativo de médio 

prazo, envolvendo movimentos de mais larga escala. Para a reconstrução da demanda pelo 

chamado terço garantidor, a análise do caso será fundamentada na narrativa causal interna, com 

atenção ao nexo causal que vai do pleito sobre maior inclusão e poder de veto, passa por 

manifestações políticas e populares mais ou menos violentas, discursos e paralizações de Gabinete, 

até a aquisição do direito e a formulação de um novo Manifesto Político em 2009, que suprime sua 
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retórica islamista e retifica sua “Carta Aberta aos Oprimidos no Líbano e no Mundo” anterior, de 

1985. Especial atenção será dada às razões argumentadas para que as demais elites acatassem as 

demandas do grupo, recrudescendo o arranjo confessional. Nessa primeira etapa de trabalho, que 

assume um caráter algo mais interpretativista e que tomará a forma do segundo capítulo, a análise 

do material primário nos permitirá identificar eventuais mudanças de padrão não só nos discursos, 

mas nas próprias proposições políticas que, ao lado da análise subsequente do comportamento no 

Gabinete e das leis aprovadas, completarão o quadro comparativo em relação à etapa seguinte de 

pesquisa. O elo causal conecta a primeira à segunda parte deste trabalho, quando se verificará de 

que modo os interesses são perseguidos no âmbito do Executivo. 

A totalidade dos pronunciamentos foi retirada do site libanês filiado ao Hezbollah Al Ahed 

News, que compila discursos completos, relatórios e entrevistas com o secretário-geral de 

2000/2005-2018. Para o ano de 2017, excepcionalmente, os pronunciamentos oficiais foram 

retirados do website da TV Al-Manar, também filiada ao Hezbollah. A escolha do Al Ahed News 

e do Al-Manar como fontes para obtenção dos discursos foi feita, em primeiro lugar, para dar voz 

aos pronunciamentos próprios da liderança do grupo e não às leituras de terceiros ou compreensões 

secundárias. Em segundo lugar, a escolha foi feita visando uma uniformidade técnica e ideológica 

das traduções do árabe para o inglês, na tentativa de nos mantermos o mais fiéis possível ao espírito 

do discurso original. Assim, ainda que qualquer tradução tenha seu viés e modificações próprias 

que perdem muito do conteúdo original, o uso de traduções de um canal filiado ao partido visa 

manter o espírito do original em árabe, evitando problemas com traduções feitas por outsiders – 

papel que esta pesquisadora, com consciência, fatalmente representa. No caso da análise qualitativa 

de alguns discursos-chave, como é o caso da conferência de imprensa de 8 de maio de 2008 e do 

discurso de 26 de maio de 2008 (8º Aniversário do Dia da Resistência e da Libertação), uma 

segunda fonte foi usada para a verificação do conteúdo. Para os discursos mais relevantes, 

traduções pontuais diretamente do árabe foram feitas quando necessário. Em terceiro lugar, o uso 

das traduções para o inglês também permite a manipulação do conteúdo através de softwares de 

análise qualitativa, como é o caso do NVivo, utilizado nesta pesquisa5.   

 
5 Para idiomas escritos da direita para a esquerda, como o árabe, o software NVivo não opera normalmente, o que 
compromete a elaboração e sistematização dos dados. 
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A segunda etapa desta pesquisa, ainda cobrindo o período de 2005 a 2021, propõe a análise 

do comportamento de confronto da Coalizão 8 de Março no Gabinete pré e pós-Doha, convidando 

o leitor a observar um escopo de análise mais constrito, já que propõe a análise dos efeitos de menor 

escala tanto da saída da Síria do país quanto do Acordo de Doha. A análise da micropolítica será 

composta pelos capítulos 3 e 4. Nosso terceiro capítulo, intitulado “Assegurando interesses 

comunais: vetos formais e informais como proteção de minorias religiosas”, se concentrará nos 

momentos de paralisia e bloqueio, verificando de que modo estes se relacionam com o impasse 

institucional e quais modalidades e natureza o veto assume. Esse resgate foi feito através dos jornais 

libaneses The Daily Star, An-Nahar, Al Akhbar (com arquivo de 2008 a 2015), além da agência 

pública National News Agency, que nos permitiram acompanhar os comportamentos no Gabinete 

e as crises e impasses institucionais de 2005, 2008, 2011, 2014-2016 e 2018-2021, atrelando 

decisões (ou a ausência delas) e travamento institucional. A análise também foi complementada 

pontualmente por publicações da Al-Jazeera, emissora de televisão jornalística do Catar e a mais 

importante rede de televisão do mundo árabe, e do site Al-Monitor.  

As fontes nos permitiram investigar quantos foram os episódios de paralização do Gabinete, 

quais as suas razões, duração da dissolução e responsáveis. Esses periódicos foram selecionados 

por serem os maiores diários atualmente em circulação e em razão de suas publicações serem feitas 

originalmente ou traduzidas para o inglês pelo próprio corpo editorial, o que permite maior 

manipulação dos dados. Apesar de estarmos cientes dos vieses que qualquer periódico carrega e 

das diferentes posições editoriais implícitas – no caso libanês com frequência mais explícitas do 

que o habitual –, essa escolha tenta contrabalançar esse fato ao selecionar jornais em lados 

relativamente distantes do espectro político-ideológico, indo de jornais que se alinham mais à 

esquerda e são simpáticos à Coalizão 8 de Março, como o Al Akhbar, a periódicos de 

posicionamento relativamente liberal e mais ligados à Coalizão 14 de Março, como é o caso do 

Daily Star6. De qualquer forma, o uso complementar da Agência Nacional de Notícias como fonte 

tende a atenuar esses desafios.  

 
6 Conforme o observatório Media Landscapes, o Daily Star – publicado em inglês e fundado em 1952 – foi comprado 
em 2010 por um grupo de empresários próximos à família Hariri, e passou a adotar uma postura mais inclinada ao 
Movimento Futuro (que possui como publicação oficial homônima o jornal pró-saudita Al-Mustaqbal, fundado em 
1995) e que também financia a Future TV. O Daily Star é propriedade exclusiva da D.S. Holding AS, companhia sob 
a Millennium Development SAL de Nader Hariri, filho do deputado Bahia Hariri e primo e ex-chefe de gabinete de 
Saad Hariri (SAMIR KASSIR FOUNDATION, 2018). Com a crise atual e como reflexo da falência da empreiteira 
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Como compromissos e concessões mútuas são temas sensíveis em regimes consociacionais, 

fundamentados na confiança interelites, as decisões são geralmente tomadas a portas fechadas e de 

forma sigilosa. Parcela razoável das críticas a esse arranjo, inclusive, condena sua falta de 

transparência no que diz respeito ao processo decisório. Ademais, como veremos adiante, boa parte 

das decisões são tomadas em ambientes informais e extrainstitucionais. Em consonância, o governo 

libanês mantém em sigilo todas as minutas do Conselho de Ministros7. Nesse sentido, o pesquisador 

é impossibilitado de analisar, como seria ideal, as propostas de lei e tramitações apresentadas ao 

Gabinete, e de compreender exatamente quando, como e por que se veta8. Tendo em mente essa 

limitação de dados, optamos por trabalhar com indicadores de instabilidade institucional e 

 
Saudi Oger, o jornal encerrou suas atividades em outubro de 2021. Fundado em 1933 pela família ortodoxa cristã 
Tueni, o An-Nahar é caracterizado por uma orientação liberal que, “[...] sem negar suas raízes e afiliações árabes, olha 
para a Europa e o Ocidente em geral como um ponto de referência político e cultural” (MEDIA LANDSCAPES, s/d, 
tradução nossa).  Segundo a Samir Kassir Foundation, membros da família Tueni possuem 22,9% do An-Nahar, 
enquanto a família Hariri possui 39,6% das ações do jornal através da holding Al Mal Investment Co. SAL. Já o Al 
Akhbar, fundado em 2006, “[...] sempre foi elogiado por seu foco em assuntos audaciosos e historicamente tabus; por 
outro lado, tem sido amplamente acusado de ser o porta-voz do Hezbollah” (MEDIA LANDSCAPES, s/d, tradução 
nossa).  Ibrahim Al-Amine detém 43,8% das ações, Youssef Wehbi, 34,8% e Moustafa El Husseini, 18,8%. O L'Orient 
Le Jour é propriedade do político maronita Michel Eddé, que possui 38% das ações, e das famílias Choueiri e Pharaon, 
que possuem 22,7% e 15,5%, respectivamente. O Al Joumhouria, fundado em 1924, é de propriedade da família Michel 
Elias Murr (99%). Michel Murr era avô da ex-deputada Nayla Tueni, gerente geral do jornal An-Nahar. (SAMIR 
KASSIR FOUNDATION, 2018). Quanto à Al Jazeera, desde o 11 de setembro de 2001, as autoridades norte-
americanas criticam o viés antiamericano da cobertura, também condenada por Israel como pró-palestina. A emissora 
é igualmente criticada por ser uma mídia estatal, atendendo aos interesses políticos do Catar. Arábia Saudita, Egito, 
Emirados Árabes Unidos e Bahrein, que cortaram laços com o Catar em junho de 2017 e impuseram um bloqueio 
marítimo, terrestre e aéreo ao país até janeiro de 2021, reclamaram o fechamento total da emissora – além da 
cooperação do Catar com o Irã. 

7 Essas informações são mantidas em sigilo, e o público desconhece tanto a votação individual de cada sessão como 
as proposições rechaçadas. Para o Conselho de Ministros, um anúncio de imprensa é feito ao final de cada reunião para 
apresentar grandes discussões e resoluções. Todas as legislações aprovadas podem ser resgatadas através dos endereços 
eletrônicos: https://www.lp.gov.lb/ViewContentRecords.aspx?id=17 e 
http://www.pcm.gov.lb/arabic/listingandcalendarnew.aspx?pageid=28. Contudo, não é possível fazer esse resgate até 
2008.  

Adicionalmente, os registros das reuniões do Conselho são mantidos pelo governo, escritos à mão, e, conforme 
informações obtidas, o voto individual de cada ministro não é registrado, apenas o resultado final da votação. Já as 
transcrições das minutas parlamentares são disponibilizadas pela Universidade Libanesa em 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/explore/daor.htm. 

8 Essas informações não estão disponíveis para o público – mesmo mediante solicitação para pesquisa. Um 
requerimento formal de acesso aos dados foi feito por nós em outubro de 2017 ao Conselho de Ministros, que não 
concedeu acesso aos registros, informando que “de acordo com as leis e regulamentos em vigor, as decisões tomadas 
pelo Conselho de Ministros não podem ser dadas a ninguém, exceto aos ministros e partes interessadas”. Uma cópia 
dessa troca de mensagens está contida nas figuras 24 e 25 no anexo deste trabalho. Uma nova tentativa foi feita em 
outubro de 2021, solicitando as agendas das minutas das reuniões sediadas no Conselho de Ministros, mas o pedido 
foi negado por questões de segurança, uma vez que esses registros estão sob a categoria de documentos não 
contemplados pela Lei de Acesso à Informação. 
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imobilismo político como evidências indiretas para chegarmos a inferências sobre o veto. Desse 

modo, nossa proposta recorta as renúncias de 1/3 do Gabinete ministerial e outras formas de 

protelamento ministerial como evidências associadas ao imobilismo e as toma como unidade 

analítica de pesquisa. Através da análise dos momentos de paralisia no gabinete, poderemos 

desenhar os mecanismos causais dos quais decorrem a aplicação do veto sobre questões de alta 

relevância nacional pelas elites sectárias, bem como o rastreamento dos processos de aprendizagem 

que têm como resultado sua não execução. 

O quarto capítulo, “Quando se concorda em dividir: processo decisório e clientelismo no 

Líbano confessional”, propõe uma ponte entre as prerrogativas, natureza e uso do veto pelas 

diferentes minorias políticas no Gabinete e seu impacto sobre a produção legislativa, a tomada de 

decisão e o projeto de reconstrução pós-guerra. Para elucidarmos quais as dinâmicas decisórias em 

regimes confessionais altamente polarizados que ocorrem para que haja a aprovação de projetos 

públicos de infraestrutura e quais os impactos do veto sobre eles, essa seção assumirá um recorte 

temporal de quinze anos (2005-2020), com atenção ao compromisso das diferentes coalizões em 

oposição no Gabinete executivo. Esse capítulo propõe o exame dos projetos de infraestrutura 

aprovados pelo Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução Libanês (CDR), para onde são 

alocados os maiores orçamentos de projetos de bens públicos no país, e que estão sob a supervisão 

direta do Gabinete ou Conselho de Ministros. Além do uso de estatística descritiva sobre a 

produção legislativa e da base de dados de contratos disponibilizada pelo CDR, nossa proposta 

metodológica nessa etapa é a elaboração de um process tracing minimalista que revele os 

mecanismos decisórios e engrenagens explicativas que caracterizam a ausência do uso da 

prerrogativa do veto pelas diferentes minorias – com a consequente aprovação de matérias pelo 

Executivo.  

 Mais especificamente, a primeira etapa do último capítulo propõe um mapeamento e exame 

do conteúdo das matérias sancionadas pelo Conselho de Ministros durante o período entre 2005 e 

2016, de modo a estabelecer sua natureza, temática e padrões gerais. O recorte temporal proposto 

nos concede um período razoavelmente amplo de análise e permite considerarmos todas as decisões 

do Conselho de Ministros publicadas online após a saída síria, ano da formação das alianças 14 e 

8 de Março; ou seja, nos capacita acessar matérias aprovadas até três anos antes do acordo de Doha. 

Nosso ponto de partida é a sistematização detalhada das leis aprovadas e publicadas no original em 
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árabe na Gazeta Oficial Libanesa9, disponibilizadas por Mounir Mahmalat, com base na 

classificação de Al Mustachar (MAHMALAT, 2020; MAHMALAT, s/d, Data set. 

Lebanese Official Gazette Legislation: 1950-2016). A base de dados das leis aprovadas nos dá 

pistas sobre quais matérias de grande relevância nacional foram capazes de serem aprovadas pelas 

elites libanesas e não foram alvo dos respectivos poderes de veto sunita, xiita e maronita. Neste 

sentido, nosso universo será de matérias que chegaram ao Conselho Superior de Ministros com 

potencial de veto, mas que não foram vetadas. Em outras palavras, trata-se de uma análise dos 

eventos de funcionamento do arranjo consociativo, através dos quais negociações, barganhas e 

compromissos resultaram em leis aprovadas – e não em paralisia ou incapacidade de governança. 

A concentração nesse universo nos permite entender quais as condições necessárias para a obtenção 

do acordo e do compromisso. Esse entendimento não pode ser alcançado sem o estabelecimento 

das conexões estreitas entre diferentes membros da classe político-sectária e as grandes empresas 

de construção, desenvolvimento e infraestrutura.  

Na segunda etapa do capítulo 4, assim como no capítulo anterior, faremos a utilização do 

método de congruence ou process tracing minimalista (BEACH; PEDERSEN, 2016, 2019) para 

que se revelem os mecanismos decisórios e engrenagens processuais que compõem a tomada de 

decisão em regimes confessionais altamente polarizados. Nosso intuito nesse capítulo final será 

desempacotar o mecanismo causal percorrido desde a sinalização, por parte de um partido, 

ministério ou pelo próprio CDR no Gabinete de uma proposição para votação (mais 

especificamente leis relacionadas aos incentivos de alocação paroquialista de recursos); passando 

pela troca de termos e condições anteriores e de fora do Gabinete, ou seja, por mecanismos 

informais de governança; até a ausência da aplicação do veto, com efetiva aprovação da matéria. 

Adicionalmente, no que diz respeito à análise de projetos-chave enquanto unidades de análise, 

como é o caso dos contratos de irrigação e de gestão de resíduos sólidos, complementaremos esse 

estudo por meio de relatórios e jornais domésticos, além da própria base de dados dos contratos 

aprovados. Quando relevante, a análise dos periódicos nos permitirá rastrear onde a legislação se 

originou (proposição), que partes a apoiaram ou a desencorajaram e que etapas permitiram sua 

 
9 O conteúdo original completo das matérias sancionadas pode ser acessado de forma paga através das páginas da 
Gazeta Oficial Libanesa, http://www.pcm.gov.lb/arabic/subpgoldJo.aspx?pageid=3836 e https://jo.pcm.gov.lb/. Só 
recentemente, em abril de 2022, foi disponibilizado um rastreador de legislação pelo The Lebanese Center for Policy 
Studies. O painel pode ser acessado em: https://www.lcps-lebanon.org/dashboard/1/legislation-tracker.  
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aprovação – além de eventuais reações entre elites e sociedade civil. Ao lado do apoio da literatura 

secundária, a análise de percepções da mídia fortalecerá um olhar crítico aos discursos e narrativas 

apresentados no segundo capítulo deste trabalho. Os jornais nos conferirão maior distanciamento 

das instâncias narrativas e discursivas da primeira etapa, permitindo-nos tentar evitar possíveis 

vieses de confirmação10.  

Por fim, a análise dos capítulos 3 e 4 será confrontada com o resultado de quarenta 

entrevistas com figuras-chave de elite selecionadas através de uma abordagem de amostragem não 

probabilística e em parte por referência em cadeia (TANSEY, 2007; MOSLEY, 2013). As 

entrevistas tiveram, em sua maioria, o formato semiestruturado, baseado em um protocolo de 

entrevistas (ver LEECH, 2002; KAPISZEWSKI et al., 2015 e RUBIN; RUBIN, 2011) elaborado 

pela autora e depurado ao longo dos anos de 2019 e 202111. Informações detalhadas sobre o 

protocolo de entrevistas e perfil dos entrevistados, preservado o seu anonimato, podem ser 

 
10 Os capítulos 3 e 4 (segunda etapa de pesquisa) buscam testar os resultados preliminares obtidos na primeira etapa 
deste trabalho, de modo a permitir que esta pesquisa faça uma apreciação crítica dos conteúdos de fala e manifestos 
políticos e possa suplantar uma crença automática da narrativa oficial, analisando o comportamento prático não só da 
oposição, mas também de seus pares. A análise do comportamento do Hezbollah no Gabinete e das leis aprovadas nos 
proporcionará não somente uma análise crítica do discurso, como também descolada da narrativa de pragmatismo e 
cooperação, permitindo que o pesquisador teste atos de fala, propostas e narrativas. 

11 O Brasil é o país com o maior número de libaneses e seus descendentes fora do Líbano, estimados entre 8 e 12 
milhões, o que faz com que se trave relações-chave com o país do Oriente Médio e atue como destino importante do 
mahjar e da intelectualidade da diáspora. Assim, a estratégia adotada para a seleção dos entrevistados se beneficiou da 
posição desta pesquisadora dentro da comunidade árabe e teve como ponto de partida o contato exploratório com 
membros de destaque da comunidade libanesa no Brasil, incluindo membros das instituições e associações culturais e 
comerciais árabes e sírio-libanesas, e figuras ligadas ao corpo diplomático e seus contatos no Líbano. Na sequência, a 
estratégia para a seleção dos entrevistados passou a ter como alvo acadêmicos libaneses, ministros, ex-ministros e 
assessores políticos. Buscou-se, na medida do possível, considerar uma ampla variedade de confissões e filiações 
partidárias, de forma a capturar diferentes narrativas, diferenças ideológicas e experiências no governo.  

A seleção foi feita através de amostragem seletiva ou intencional, ainda que um número razoável dos selecionados de 
forma intencional não tenha se disponibilizado para a entrevista ou tenha apenas travado um breve diálogo com a 
pesquisadora. Naturalmente, esses contatos não estão listados entre os entrevistados. Parte pequena da amostragem foi 
acessada por referência em cadeia, na medida em que alguns entrevistados sugeriram nomes e contatos futuramente 
incorporados às entrevistas. Como a classe política libanesa compõe um grupo de relativo difícil acesso, sobretudo 
dada a atual conjuntura política no país, essa modalidade de snowballing foi especialmente útil para obtenção dos 
contatos dos ministros, ex-ministros, parlamentares e seus assessores (que já eram nosso alvo de interesse). 

Sobretudo as primeiras conversas tiveram o formato exploratório e não estruturado. A fim de estimular a livre 
articulação de ideias, nenhuma dessas conversas foi gravada e a identidade dos entrevistados foi mantida em sigilo. 
Por essa razão, o conteúdo não foi transcrito. A grande maioria foi conduzida em língua inglesa, sendo que algumas 
delas foram feitas in loco em 2019. Salientamos que os conteúdos das entrevistas refletem as opiniões pessoais dos 
interlocutores e não a posição oficial das instituições, organizações, sectos, e/ou partidos aos quais pertencem ou 
pertenciam na ocasião da entrevista. Alguns deles, inclusive, optaram por não se vincular à instituição ou associação 
árabe ou libanesa-brasileira da qual fazem ou faziam parte.  
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encontradas no anexo deste trabalho (vide a tabela 12, que contém a lista de entrevistas conduzidas 

de 2017 a 2021, e a tabela 13, com o protocolo de entrevistas utilizado). Entrevistas publicadas 

com personalidades libanesas relevantes também foram utilizadas como fonte complementar. 

 Nossa hipótese inicial de trabalho, relacionada à primeira fase de pesquisa, é de que a 

adoção do poder de veto pelo desenho institucional consociativo no Líbano significa um 

reordenamento das forças político-sectárias no país e um maior equilíbrio entre a troika sunita, 

maronita e xiita. Além de aprofundar o confessionalismo, a adoção do poder de veto aumenta o 

poder xiita como oposição à custa do poder sunita. Mas essa nova configuração pós-Doha 

representaria mais uma equiparação de forças que um desequilíbrio em favor do xiismo – ainda 

que com efeitos nocivos à capacidade de tomada de decisão consensual. Os materiais analisados 

na primeira etapa de trabalho reforçam a demanda por maior inclusão normalizada e a perseguição 

racional de interesses no Executivo pelo Hezbollah12, enquanto a segunda etapa nos mostra que 

diversos são os atores com capacidade de veto, o qual pode ser aplicado sob diferentes 

modalidades13. Nesse sentido, apesar da percepção de ameaça e do sentimento – sobretudo sunita 

e de algumas parcelas cristãs – de que haja um forte favorecimento do equilíbrio de forças em 

relação ao Hezbollah, nossos resultados não apontam para um cenário de tanto desequilíbrio no 

consociativismo pós-Doha. Ao contrário, os resultados caminham em direção à acomodação e 

incorporação normalizada de novas elites políticas pós-guerra civil, ampliando a grande coalizão 

 
12 Esse entendimento de racionalidade, apesar de estruturar-se sobre preferências e estratégias, não está ligado de forma 
estreita a uma teoria de escolha racional, uma vez que permite, por exemplo, a reavaliação de ideologias e preferências, 
que, porque estão inseridas em um contexto institucional maior, não são estáveis ou pré-determinadas (como em 
GEDDES, 2003) ou tomadas como variável independente. Outrossim, instituições são de grande relevância para nós, 
pois condicionam e constrangem o comportamento humano até certo ponto, gerando uma espécie de racionalidade 
limitada ou circunscrita (SIMON, 1985). Nesse sentido, as respostas dos atores são frutos de interações estratégicas, 
constrangidas ou otimizadas contingencialmente, conforme o ambiente institucional. Esse equilíbrio entre agência e 
estrutura é atingido por meio da importância do papel das regras e instituições em adicionar conhecimento empírico 
aos cálculos, objetivos, expectativas e representações de mundo dos agentes tomadores de decisão. De forma que não 
é nosso objetivo debater sobre a natureza da ação humana, seus interesses ou racionalidade últimos. Contudo, 
considerando o contexto do ambiente partidário, eleitoral e decisório, esses atores buscam seu próprio interesse, o que 
frequentemente significa aumento de intenções de voto e aumento de proeminência entre seus pares. Mesmo no caso 
do Hezbollah, seu objetivo é ampliar suas fileiras de constituintes, obter maior prestígio por suas propostas (mesmo 
que vistas como radicais por alguns) e promover seu interesse no governo de coalizão nacional – sempre de modo 
internamente coerente com sua ideologia de resistência maior. 

13 Nos capítulos 2 e 3, o mapeamento das iniciativas adotadas pelo Hezbollah e sua coligação para paralisar o Gabinete, 
ao lado de suas motivações, demonstrarão que forma assume o cálculo ideológico e qual o custo político em torno da 
decisão do uso do veto. Isso também está em consonância com a literatura que afirma a inserção normalizada do partido 
dentro da política libanesa. Como veremos, o comportamento no Gabinete corrobora também nossa primeira hipótese. 
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governante conforme os pilares consociativos. Esse movimento dá sinais de equilíbrio inter-

religioso – ainda que o aprofundamento do consociativismo à libanesa não promova maior 

cooperação, compromisso ou qualidade democrática, expondo o caráter desviante do caso que 

estudamos. 

Nossa segunda hipótese de trabalho, relacionada à segunda etapa de pesquisa, é de que, 

diferente do que afirma a literatura que se concentra no imobilismo institucional, no uso 

indiscriminado do veto e na radicalidade dos atores, haveria um cálculo racional e estratégico em 

suas respectivas ações de veto. Desse modo, argumentamos que, a despeito de um cenário 

altamente enrijecido e com forte estímulo à paralisia decisória pós-Doha, o uso do veto formal 

promovendo impasse não é monopolizado ou indiscriminado e garante importantes interesses vitais 

desses agentes. Assim, as ações de veto são permeadas por considerações estratégicas que refletem 

manobras racionais por parte de todas as elites sectárias libanesas. Os atores fazem uso dessa 

prerrogativa através de cálculos políticos sobre benefícios futuros, quer sejam ideológicos, quer 

sejam de capital político14. Ao explicitarmos sua natureza, contribuímos para a compreensão das 

variações que o veto assume em tais regimes e como elas impactam a governabilidade em arranjos 

plurais.  

Ao apreciar matérias sob análise no Conselho de Ministros, verifica-se que o veto 

denominado aqui de propositivo ou formal é usado em matérias altamente estratégicas e cruciais e 

poupado em situações que representem alto custo político para a aliança opositora15. Em outras 

palavras, com a adição de um novo ator com poder de veto, a paralisia pode aumentar 

quantitativamente de modo expressivo, mas não qualitativamente – pois o veto adquirido pós-2008 

é localizado em torno de temas específicos. Ademais, como veremos, as práticas estabelecidas por 

 
14 É preciso estabelecer que, ainda que o veto constante possa produzir paralisia, ineficiência e travamento, tem-se 
como premissa a racionalidade desses atores. Mesmo que o Hezbollah possa ter a qualidade de sua racionalidade 
questionada por uma parcela das produções, esta pesquisa parte do pressuposto da racionalidade dos atores políticos e 
de sua tomada de decisão – mesmo que ela resulte em inércia.  

Isso porque a inércia é uma forma relativamente eficaz da garantir ou proteger os próprios interesses. Como veremos 
no último capítulo, quando as condições para o acordo estão estabelecidas, mesmo diante desse cenário altamente 
fracionado, o compromisso é possível.  

15 Como veremos, o veto formal é usado em questões de estrito interesse nacional, como foi o caso da renúncia coletiva 
de dez ministros da oposição, em 2011, contra a decisão do Tribunal Internacional Especial para o Líbano das Nações 
Unidas para a investigação do assassinato de Rafiq Hariri. 
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Doha já faziam parte do repertório dessas elites. Assim, a despeito do incentivo institucional para 

fazê-lo, o Gabinete não foi dissolvido de forma irrefreada a partir de 2005 através do uso do “terço 

garantidor”. De tal modo que, mesmo havendo os constrangimentos institucionais confessionais, 

há espaço para manobras estratégicas e racionais pelas elites, sendo que o veto que chamamos aqui 

de propositivo é menos abusivo do que pontual – sobretudo em razão dos processos de 

aprendizagem. Com isso, a inclusão de um novo veto player não necessariamente leva à paralisia 

decisória formal irrestrita, uma vez que os atores antecipariam as preferências dos novos jogadores 

e evitariam que um possível veto ocorresse.  

Como verificaremos ao longo do capítulo 3, para além da natureza formal e propositiva, o 

veto assume diferentes modalidades informais e não propositivas. Mesmo os atores que não 

possuem capacidade formal de veto (com a potencial renúncia de 1/3 + 1 dos ministros) são capazes 

de protelar o processo decisório ou mesmo de bloquear o debate de determinadas pautas ao 

“jogarem a carta identitária”. Desse modo, o veto é amplamente usado pelas diferentes 

comunidades políticas – até mesmo por aquelas que não o detêm de jure. As várias modalidades 

de veto, localizadas sobretudo em lugares não institucionais, antes mesmo de Doha, concedem um 

caráter mais complexo a essa dinâmica. Ao verificarmos em quais outros canais o veto está presente 

e quais suas facetas para além de sua variedade mais propositiva ou formal, tal como prescrito em 

Doha, podemos descrever com mais detalhes o verdadeiro funcionamento do sistema confessional 

contemporâneo. 

Por fim, ao analisarmos com atenção os mecanismos de tomada de decisão no capítulo 4, 

verificaremos que, em que pesem os incentivos e a efetiva paralisia institucional, as elites são 

capazes de flexibilizar o processo e manter suas temáticas de interesse – sobretudo de patrão-cliente 

– em pauta, reinterpretando e adaptando as regras, como por meio do mecanismo de fast track para 

aprovações, mesmo sob governos interinos. Como veremos, tanto o veto quanto o comportamento 

colaborativo dessas elites refletem a promoção de seus interesses por meio das leis paroquialistas 

sancionadas pelo Gabinete. Esses movimentos analíticos nos permitirão dialogar com a literatura 

de partilha de poder consociativa e de veto players, contribuindo para elucidar quais formatos 

institucionais o consociativismo e o veto assumem em diferentes cenários e o que se pode aprender 

com eles de forma a refinar essas teorias, informando futuros pesquisadores e reformas. 
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As mudanças no arranjo institucional libanês nos últimos dez anos ou mais estão atreladas 

aos impactos da guerra síria e da redistribuição regional de poder, com a perda de status do premier 

sunita e da Arábia Saudita como seu patrono e o aumento dos limites impostos pelo veto xiita. 

Nesse sentido, nossa terceira hipótese de trabalho propõe que a solução pontual representada pelo 

Acordo de Doha foi permanentemente incorporada pelo sistema libanês. Contudo, o que Doha fez 

foi estabelecer uma realidade de poder mais pulverizada, no solo, refletindo de jure uma realidade 

que de fato já existia, inclusive em termos de equilíbrio de poder regional. Assim, Doha estabeleceu 

formalmente (embora não constitucionalmente) uma realidade pós-2005 de expansão da grande 

coalizão e instituição da díade xiita ( يعيالثنائي الش  ‘al-thuna'i al-shia'i’) como uma força real no país, 

e, a partir de então, os gabinetes consensuais tornaram-se cada vez mais a norma. 

 

Análise dos resultados e discussões 

Nossos resultados apresentados no segundo capítulo apontam para expressões da demanda 

por participação entendida como equitativa na política consensual libanesa através da garantia de 

poder decisório em questões estratégicas e altamente relevantes. A narrativa do Hezbollah, que 

lidera a Coalizão 8 de Março, é forjada em atos de fala que constroem sua representação política e 

identitária doméstica por meio de uma combinação entre resistência, participação, autonomia e 

empoderamento sociopolítico do segmento xiita. O pareamento narrativo de resistência e 

representação é crucial na construção identitária do xiismo no país, principalmente pela 

diferenciação da participação no quadro confessional pré-2008 da representação autônoma e 

efetiva pós-Doha. Regionalmente, como visto, esse reequilíbrio de poder se relaciona com a 

ascensão do chamado “crescente xiita”, fazendo com que esse arranjo, geopoliticamente, responda 

ao reavivamento xiita transnacional das últimas décadas e reflita importantes mudanças na balança 

de poder e na arquitetura de segurança regional, em especial após 2006. 

 O terceiro capítulo argumenta que, diferente do que afirma a literatura que confere a 

responsabilidade da paralisia decisória exclusivamente ao Hezbollah e se concentra no uso 

indiscriminado do veto, há relativo continuísmo e pragmatismo em seu comportamento desde a 

obtenção dessa prerrogativa. Nesse sentido, em que pese o profundo engessamento institucional 

libanês – já devidamente denunciado pela literatura e endossado por nós – os resultados mostram 
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que os bloqueios frontais de votações no Gabinete pela oposição não foram tão maciços e 

indiscriminados quanto a literatura faria supor. Além disso, há um caráter fortemente temático, 

intersectário e consensual nesses bloqueios, explicitados por nossa pesquisa. Os dados demonstram 

que, menos frequentes, os vetos propositivos da oposição são temáticos e exigem alianças 

intersectárias. Ao nos atentarmos à natureza do veto, sua extensão e quais as condições em que 

ocorre, esse capítulo também contribui para o esclarecimento das diferentes modalidades que a 

capacidade de veto assume nesses regimes, contribuindo para uma descrição mais complexa do 

funcionamento do arranjo confessional e de seus mecanismos.  

Além dos vetos que denominamos propositivos ou frontais, tal como previstos de jure, 

identificamos vetos de naturezas informais e às avessas, ou tácitos (ex silentio), podendo ser 

aplicados por atores que não possuem tal capacidade legal, mas que são capazes de protelar o 

processo decisório ou mesmo bloquear o debate de determinadas pautas ao jogar a carta da ameaça 

sectária. Assim, verifica-se que, nesse regime confessional de coalizão nacional altamente 

fracionado, minorias com prerrogativa de veto não são, necessariamente, exclusivamente 

autoritárias. Na prática, quando se trata de gêneros informais de bloqueio, eles não são restritos por 

tema nem limitados a nenhum dos atores. Modalidades altamente indulgentes e informais de veto 

são ricamente aplicadas pelas várias comunidades religiosas como um instrumento de 

representação, alavancagem identitária e proteção de seus interesses comunais vitais. Nesse 

sentido, a pulverização do cenário multiplica os atores com poder de veto e potencializa suas 

instâncias de aplicação. 

 Por fim, os resultados do quarto e último capítulo mostram que, a despeito do arranjo muito 

enrijecido e de um ambiente diviso, que produz alto estímulo à paralisia decisória e incentiva 

comportamentos extremados, as elites sectárias são capazes de concordar, em sua maioria, a 

respeito de agendas paroquialistas e de patronagem. Verifica-se que no país a aprovação de 

propostas clientelistas é possibilitada pelo uso de instrumentos informais de governança. O capítulo 

indica que há espaço para manobras e cooperação informal entre as elites sectárias, estimuladas 

pela própria rigidez do arranjo confessional, que concordem com proposições de sectarismo 

clientelista, paroquialismo patronal ou que envolvam cartel de agenda dos espólios estatais através 

de seus canais extrainstitucionais.  
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O cenário apresenta uma forma de garantia de interesses vitais das comunidades sectárias 

(ao reforçar sua base de poder e assegurar a distribuição de recursos) não através do veto, mas da 

sua ausência, ou seja, trata-se da garantia de interesses sectários e da perpetuação da “economia 

sectária” através da tomada de decisão e das chamadas “barganhas intertemporais” – não do 

bloqueio. Em suma, argumenta-se, em gabinetes de unidade nacional com alto estímulo à paralisia 

decisória e em comunidades sectárias com veto mútuo, que cooperação e compromisso podem ser 

obtidos conquanto os atores com veto possam antecipar e monitorar a alocação de recursos. Assim, 

ao respondermos à pergunta inicial sobre como a prerrogativa e capacidade de veto impactam a 

tomada de decisão nesses regimes, verificamos que, para que haja a ausência do bloqueio por meios 

do veto, é suficiente que as principais elites sectárias governantes (com poder de jure e capacidade 

de facto do veto) estejam contempladas seja no projeto em questão, seja em aprovações 

concomitantes e paralelas. De modo que o veto, além de funcionar como instrumento de 

representação e alavancagem identitária, como demonstrará o capítulo 3, também atua como 

dispositivo de proteção de interesses clientelistas e afinação do equilíbrio de poder – característica 

pouco explorada pela literatura. 

As novas configurações do consociativismo pós-Doha têm como resultado o que 

denominamos confessionalismo de coalizão, fundamentado no amplo consenso entre o consórcio 

de minorias, ou seja, caracterizado pela consideração consensual de todos os interesses em jogo, o 

que garante que ninguém controle o sistema sozinho. No Líbano, o cenário pós-Doha instala a 

aquiescência ampla ou o confessionalismo de coalizão consensual como a nova face do 

consociativismo à libanesa, no qual todos os interesses das forças politicamente relevantes devem 

ser acomodados, e o amplo consenso, garantido – sobretudo para grandes questões nacionais, mas 

não apenas – e independente da prerrogativa formal de veto.  

Trata-se de um novo mas continuado tipo de arranjo, uma ideia assumida para as três 

grandes comunidades, fortemente estabelecida nas práticas efetivas de partilha de poder 

acumuladas anteriormente. Desde o término da arbitragem síria, o consociativismo à moda libanesa 

instala o consenso amplo e os governos de união nacional como norma, de modo que propomos 

que, nessa acomodação, o consociativismo do tipo confessional se adensa, assumindo sua forma 

mais profunda e enraizada. Em termos institucionais, confessionalismo de coalizão é a modalidade 

que assume, na prática, o consociativismo à libanesa, refletindo a habilidade de suas elites em 
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contornarem determinados constrangimentos institucionais. É a resposta dada pelas lideranças 

sectárias diante dos constrangimentos oferecidos, de maneira a contornar e aparelhar esse sistema16. 

Com isso, os atores desviam do forte enrijecimento institucional, garantindo alguma capacidade de 

manobra decisória – ainda que esse movimento, paradoxalmente, produza resultados institucionais 

que recrudescem e adensam a própria estrutura consociativa de partilha de poder –, contribuindo 

para a continuidade do sistema e tornando qualquer reforma ainda mais difícil. 

Os resultados obtidos a partir do estudo de caso do Líbano podem iluminar as engrenagens 

explicativas do processo decisório em sociedades com clivagens sobrepostas e colaborar para o 

diálogo com o estado da arte sobre vetos e partilhas de poder em sociedades em situação de pós-

conflito e ditas profundamente divididas. Mais especificamente, este trabalho pode contribuir para 

produções posteriores sobre a dinâmica decisória em sociedades confessionais de partilha de poder, 

sobretudo as consociativas do tipo corporativo, tais como Bósnia e Herzegovina, Burundi e Iraque. 

Além da importância dos mecanismos informais e às avessas do veto e das implicações para a 

teoria de tomada de decisão em gabinetes de coalizão nacional, este trabalho chama atenção para a 

relevância do elemento não constitucional e do direito consuetudinário, que deve ser levado em 

consideração ao justamente tipificar-se tais regimes - um cuidado essencial que deve ter o analista 

que busca compreender as instituições consociativas e suas aplicações específicas em cada arranjo. 

Por fim, esta tese frisa o quanto é importante que a literatura incorpore em suas análises não 

apenas modalidades não propositivas e informais de veto como instrumento de representação e 

alavancagem identitária, mas também caracterize o veto como instrumento de garantia de interesses 

clientelistas pelas várias comunidades, como modo de antecipar e monitorar a alocação de recursos 

através de canais decisórios extrainstitucionais. Os resultados apresentados durante as duas etapas 

de pesquisa reforçam a necessidade de que futuras produções se concentrem menos nas prescrições 

consociativas formais e mais nas vias consuetudinárias, introduzindo em suas análises modalidades 

extrainstitucionais de governança. Elas permitirão elucidar como, mesmo diante de cenários 

 
16 Frisamos que, ainda que haja forte imobilismo e instabilidade política, esses arranjos são fortemente caracterizados 
pela consideração consensual de todos os interesses em jogo, carregando consigo um caráter de contraditoriedade 
interna, uma vez que o adensamento do consociativismo pós-2005 fortalece mecanismos não institucionais de 
governança que, ao fim e ao cabo, são justamente os instrumentos que permitem o acordo e o compromisso 
intersectário. Assim, a um só tempo as instâncias de poder são concentradas por meio das instituições de partilha de 
poder e dispersadas através dos seus mecanismos informais de veto e de tomada de decisão. 
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consociativos fortemente propensos ao imobilismo e ao uso do veto, as lideranças são capazes de 

contornar tais estímulos institucionais e garantir sua quota dos espólios estatais, mantendo o 

equilíbrio político interelite. Dados os dilemas de representação e estabilidade enfrentados, os 

resultados apontam para a necessidade de que a literatura consociativa e de veto players se atentem 

ao distanciamento entre arranjos institucionais e acomodações políticas práticas. A insuficiência 

da engenharia consociativa para que se compreenda os efeitos dessas prerrogativas institucionais 

sobre inclusão e ordem em sociedades divididas informa potenciais reformas, não somente do caso 

em questão, como também em estudos subsequentes sobre transições democráticas. 

*** 
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CAPÍTULO 1 – BEM-VINDOS À NOSSA SELVA:                                                                             

O CONSOCIATIVISMO À MODA LIBANESA  

 

[…] one of the most intriguing features of path 
dependence is potential inefficiency. 

(MAHONEY, 2000, p. 516) 

 

Democracia ou demografia? 

A celeuma sobre como governar uma sociedade composta de dezoito comunidades 

confessionais oficialmente reconhecidas de uma maneira que proteja os direitos das minorias e o 

pluralismo religioso assumiu no Líbano a forma de um governo consociativo confessional. Ele 

garante a representação de grupos no governo ao longo de linhas religiosas com participação 

equitativa entre cristãos e muçulmanos. O sistema confessional libanês é caracterizado pela 

distribuição proporcional do poder político e institucional entre as diferentes comunidades 

religiosas conforme sua disposição e peso demográfico. Isso é conseguido através da pré-atribuição 

e reserva, destinada aos respectivos representantes dos diversos sectos, de uma quantidade 

proporcional de cargos governamentais de alto nível, gabinetes ministeriais executivos, assentos 

no Legislativo e empregos públicos de primeiro escalão (TRABOULSI, 2012, p. 250-251).  

 Essa engenharia também significa uma divisão de poderes executivos entre a presidência 

cristã (na prática, maronita) e o cargo de premier, ocupado por um muçulmano sunita. Além da 

representação parlamentar equilibrada entre cristãos e muçulmanos, o legislativo é presidido pelo 

porta-voz do Parlamento, um muçulmano xiita, e pelo vice-primeiro-ministro e vice-presidente do 

Parlamento, um ortodoxo oriental. O chefe do contingente militar deve ser um druso (COLLELO, 

2003, p. 183; HARB, 2006). A autonomia jurídica religiosa é plenamente garantida através das 

cortes e tribunais religiosos que regem todas as leis civis e de status pessoal. Uma ampla gama de 

instituições e associações de bem-estar também é regida pelas respectivas comunidades. As 

alocações de recursos do governo também são distribuídas confessionalmente, de tal forma que a 

filiação religiosa é a principal forma de acesso aos serviços públicos, poder político e diferentes 

direitos e privilégios. A esse arranjo se dá o nome de muhasasah ta’ifiyah (محاصصة  طائفية).  
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No país, dezoito são as comunidades confessionais oficialmente reconhecidas: sunitas, 

xiitas, maronitas, armênios (católicos e ortodoxos), drusos, coptas, siríacos (católicos e ortodoxos), 

alauitas, gregos (católicos melquitas e ortodoxos de Antioquia), judeus, assírios, protestantes, 

católicos caldeus, ismaelitas e católicos romanos. Delas, somente onze são formalmente 

representadas, conforme exposto na tabela 1, abaixo: 

 

Tabela 1 – Confissões religiosas oficialmente reconhecidas 

Religião Secto ou confissão religiosa Representação política 

Islamismo Sunita Sim 

Islamismo Xiita Sim 

Islamismo Druso Sim 

Islamismo Alauita Sim 

Islamismo Isma'ili Não   
 

Cristianismo Maronita Sim 

Cristianismo Católico latino Não 

Cristianismo Católico caldeu Não 

Cristianismo Protestante Sim 

Cristianismo Assírio Não 

Cristianismo Armênio ortodoxo Sim 

Cristianismo Armênio católico Sim 

Cristianismo Copta Não 

Cristianismo Siríaco católico Não 

Cristianismo Siríaco ortodoxo Não 
Cristianismo Grego católico melquita Sim 

Cristianismo Grego ortodoxo antioquino Sim   
 

Judaísmo Judeu Sim 
 

Elaboração: autora. 
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Após a guerra civil no Líbano (1975-1990), quando a representação religiosa esteve em 

disputa, o Acordo de Ta’ef, de 1989, equalizou a proporção entre muçulmanos e cristãos, que 

passou de 6:5 para 5:5. Os artigos 24 e 95 da Constituição passaram a estipular que, até a abolição 

do sectarismo político17 como “medida transitória”, as confissões deveriam ser igualmente 

representadas no Parlamento, no Gabinete (incluindo fileiras ministeriais de secretário-geral e 

diretores gerais dos ministérios) e em posições de alto nível do serviço público (SALIBA, 2010). 

Em 2008, o Acordo de Doha estabeleceu a formação de um governo consensual de unidade 

nacional partilhado entre as três principais forças no país: cristãos maronitas, muçulmanos sunitas 

e muçulmanos xiitas, concedendo formalmente poder de veto para a minoria opositora.  

O Artigo 24 da Constituição possui provisões em três níveis: em primeiro lugar estabelece 

a distribuição equitativa intersectária de assentos, ou seja, igualmente divididos entre cristãos e 

muçulmanos. Em segundo lugar, determina a distribuição proporcional intrassectária, ou seja, entre 

os sectos ou respectivas subconfissões, e, por fim, estabelece a representação legislativa 

proporcional entre os distritos eleitorais. De forma que essa distribuição de poder político opera 

nos níveis nacional e local de governo – já que os assentos no Parlamento são distribuídos 

proporcionalmente entre as regiões do país – e em todos os três poderes – já que, além da partilha 

sectária equitativa executiva nas pastas do Conselho de Ministros, chefiado pelo premier 

muçulmano sunita e presidido pelo presidente cristão maronita, a Assembleia Nacional é presidida 

por um muçulmano xiita e o judiciário tem garantida a autonomia confessional através das 

diferentes cortes religiosas para as respectivas confissões.  

Além dessas disposições executivas e legislativas, as nomeações para cargos públicos de 

primeiro escalão – em diferentes níveis da burocracia estatal – também respeitam a paridade entre 

 
17 No Líbano, a identidade mais relevante ou politicamente saliente é a religiosa. Nesse contexto, o comunalismo se 
refere ao vínculo sectário ou partidarismo à comunidade religiosa. Confessionalismo é o regime institucional que 
garante representação política ao secto ou confissão religiosa e seus diferentes ritos, ou seja, quando o elemento 
comunal é transposto à esfera político-confessional.  

Contudo, apesar de este e outros conflitos no Oriente Médio serem denominados religiosos, com frequência outras 
clivagens sociogrupais, políticas e econômicas estão sobrepostas e atravessam as sectárias, aumentando a 
complexidade do cenário. O sectarismo (al Ta’fiyya) – definido como o enquadramento e perpetuação político-
institucional dessas filiações comunais, isto é, a politização ou institucionalização de identidades sectárias – apesar de 
fundamental para a compreensão da realidade, narrativa e prática política libanesa, dialoga pouco com fundamentações 
pós-coloniais, autoritárias e com equações geopolíticas regionais – além de reforçar abordagens que essencializam, 
exotizam e excepcionalizam a região (ver SALLOUKH, 2017; MAKDISI, 2017; HASHEMI; POSTEL, 2017). 
Voltaremos a essa discussão adiante neste capítulo. 
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cristãos e muçulmanos. Em paralelo, essa distribuição institucional de poder é atravessada por uma 

rede de patronagem, âmbito de domínio dos líderes locais notáveis, os zu'ama. 

Abaixo, a figura 1 sistematiza as diferentes instâncias do sectarismo no país, sua 

representação institucional distribuída entre os três poderes e nos níveis supramencionados: 

intersectário (N1), intrassectário (N2) e regional ou entre distritos (N3).  

 

Figura 1 – Distribuição do sectarismo nos diferentes poderes e instituições 

 

 

Elaboração: autora. 

 

Conforme estipulado pelo Acordo de Ta’ef, a proporção equitativa de assentos entre 

cristãos e muçulmanos na Assembleia Nacional (128 assentos) equivale a 64 cadeiras reservadas 

para muçulmanos e 64 cadeiras reservadas para cristãos. Assim, além de garantir a distribuição 

equitativa de assentos, a composição confessional da legislatura unicameral é fixa, de 34 maronitas 
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(26,56% do total de assentos), 27 sunitas (21,09% das cadeiras), 27 xiitas (21,09%), catorze gregos 

ortodoxos (10,94%), oito gregos católicos melquitas (6,25%), oito drusos (6,25%), cinco armênios 

ortodoxos (3,91%), dois alauitas (1,56%), um armênio católico (0,78%), um protestante e 

evangélico (0,78%) e uma outra minoria cristã e judeus (0,78%)18.  

Enquanto a representação cristã é fundamentalmente dominada por maronitas e, em menor 

medida, por gregos ortodoxos, a maior parcela da representação muçulmana é dividida em partes 

iguais entre sunitas e xiitas, com uma parcela menor de poder reservada aos drusos. Entre os 64 

assentos reservados apenas aos cristãos, 53% são necessariamente maronitas, 22% são gregos 

ortodoxos, 12% são gregos católicos e 8% são armênios ortodoxos. No que diz respeito aos 64 

assentos reservados aos muçulmanos, 42% deles são exclusivamente sunitas, 42% são xiitas e 13% 

são drusos19. 

A tabela a seguir apresenta as onze confissões religiosas politicamente representadas e suas 

respectivas parcelas de poder. Nela, pode-se identificar tanto a quota de poder legislativo global de 

 
18 Desde 2018, o Parlamento também passou a reservar seis assentos para candidatos não residentes, igualmente 
divididos entre cristãos e muçulmanos (Artigo 112, Lebanese Electoral Law N. 44, 2017) – embora o modo como os 
assentos da diáspora seriam divididos intraconfessionalmente estivesse sob debate no país até 2021. Em 19 de outubro 
de 2021, o Parlamento votou para que não fossem adicionados seis candidatos da diáspora aos atuais 128 assentos, 
como havia sido inicialmente previsto, na forma de um conselho que representasse os continentes. Estabeleceu-se que 
os expatriados e aqueles com dupla cidadania elegeriam todos os 128 assentos parlamentares ao lado dos libaneses 
nacionais.  

Para o caso específico da diáspora libanesa no Brasil e cidadãos com dupla nacionalidade, ver o total de eleitores com 
cidadania libanesa registrados para as eleições gerais de 2018 e sua filiação confessional na tabela 14, anexa a este 
trabalho. Os números exatos e distribuição sectária dos 2.861 registrados para as eleições de 2022 ainda não foram 
liberados pelo Ministério do Interior e Municipalidades. 

19 A visualização gráfica dessa distribuição pode ser conferida nas figuras 26 e 27 nos anexos deste trabalho. No que 
diz respeito à representação de mulheres na política, a participação é consideravelmente baixa, mesmo em comparação 
com outros países árabes. Não existem cotas de gênero reservadas. No quesito empoderamento político, o país se 
encontra na posição 112 do ranking de 156 países, segundo dados do Global Gender Gap Index reproduzidos pela 
ONG libanesa fifty-fifty. Dos 128 assentos parlamentares, seis são ocupados por mulheres (4,69%), conforme a Inter-
Parliamentary Union. Nas municipalidades, 5,4% dos cargos de vereadores são ocupados por mulheres, com somente 
1,9% delas ocupando o cargo de prefeitos de vilarejos (mukhtar). De onze parlamentos eleitos desde 1963, somente 
oito incluíam mulheres. Quanto à participação de mulheres no Executivo, desde 1943, dos 88 governos executivos 
formados, somente nove incluíram mulheres, segundo dados do UNDP Lebanese Electoral Assistance Project e da 
fiftyfifty (ver UNDP, s/d) No Conselho de Ministros, a participação feminina alcançou 30% das pastas em 2020. O 
atual governo, formado em setembro de 2021, conta somente com uma mulher em um total de 24 ministérios. 

Em outubro de 2021, foi feita uma proposta de cotas que estipula a reserva de 26 assentos (20,5%) para mulheres na 
Assembleia Nacional, igualmente distribuídos entre cristãs e muçulmanas; também foi apresentada uma reserva de 
40% de presença feminina nas listas eleitorais de candidaturas. O projeto de lei, uma espécie de cota dentro da cota, 
foi rechaçado por todos os partidos sem debate parlamentar. 
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cada um, isto é, em relação à totalidade dos 128 assentos na Assembleia Nacional, quanto a parcela 

de poder intraconfessional, ou seja, a proporção da distribuição de assentos parlamentares 

estritamente entre as respectivas subconfissões cristãs e muçulmanas: 

 

Tabela 2 – Confissões religiosas representadas e suas respectivas parcelas de poder 

Confissão Religiosa (11) 
Assentos 

parlamentares cf. 
Acordo de Ta’ef 

Parcela de poder 
intraconfessional 

Parcela de Poder 
global 

Maronitas 34 53% 26,56% 
Gregos Ortodoxos 14 22% 10,94% 
Gregos Católicos 8 12% 6,25% 
Armênios Ortodoxos 5 8% 3,91% 
Armênios Católicos 1 1% 0,78% 
Protestantes/evangélicos 1 2% 0,78% 
Outros Cristãos/Minorias 1 2% 0,78% 
                    Total Cristãos 64  50% 
Sunitas 27 42% 21,09% 
Xiitas 27 42% 21,09% 
Alauitas 2 3% 1,56% 
Drusos 8 13% 6,25% 
            Total Muçulmanos 64  50% 
    
               Total de assentos 128  100% 

 

Elaboração: autora. 

 

 Ainda no que diz respeito à distribuição dos assentos legislativos, além da alocação 

equitativa das cadeiras parlamentares entre cristãos e muçulmanos e suas respectivas 

subconfissões, a representação legislativa é dividida proporcionalmente entre os distritos eleitorais 

do país. A tabela 3, abaixo, detalha a distribuição regional de assentos parlamentares por distrito 

eleitoral. Alternativamente, a distribuição sectária dos deputados por distritos eleitorais locais pode 

ser visualizada na forma do mapa libanês na figura 2, na sequência. 
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Tabela 3 – Distribuição regional de assentos parlamentares por distrito eleitoral 

 

Distribuição de assentos parlamentares                              
entre distritos eleitorais 
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Norte Líbano  

28 assentos 

Akkar (Norte Líbano I) 3 
  

1 1 2 
     

 

7 

Tripoli (Norte Líbano II) 5 
  

1 1 1 
     

 

8 

Dinniyeh (Norte Líbano II) 2 
          

 

2 

Minnieh (Norte Líbano II) 1 
          

 

1 

Batrun (Norte Líbano III) 
    

2 
      

 

2 

Bcharreh (Norte Líbano III) 
    

2 
      

 

2 

Zgharta (Norte Líbano III) 
    

3 
      

 

3 

Koura (Norte Líbano III) 
     

3 
     

 

3 

Monte Líbano  

35 assentos 

Jbeil (Monte Líbano I) 
 

1 
  

2 
      

 

3 

Kisrawan (Monte Líbano I) 
    

5 
      

 

5 

Metn (Monte Líbano II) 
    

4 2 1 1 
   

 

8 

Baabda (Monte Líbano III) 
 

2 1 
 

3 
      

 

6 

Aley (Monte Líbano IV) 
  

2 
 

2 1 
     

 

5 

Chouf (Monte Líbano IV) 2 
 

2 
 

3 
 

1 
    

 

8 

Beqa’a 

23 assentos 

Baalbek +Hermel (Beqa’a III) 2 6 
  

1 
 

1 
    

 

10 

Zahleh (Beqa’a I) 1 1 
  

1 1 2 1 
   

 

7 

Beqa’a ocidental + Rashaya (Beqa’a II) 2 1 1 
 

1 1 
     

 

6 

Beirute  

19 assentos 

Ashrafieh, Rmeil, Saifi, Medawar (Beirute I) 
    

1 1 1 3 1 
 

1 

 

8 

Ras Beirute, Mina el Hosn, Ain el Mreisseh, 
Mazraa, Mseitbeh, Zkak el Blat, Bashoura, Marfaa 
(Beirute II) 

6 2 1 
  

1 
   

1 
 

 

11 

Sul do Líbano 

23 assentos 

Saida (Sul Líbano I) 2 
          

 

2 

Jezzine (Sul Líbano I) 
    

2 
 

1 
    

 

3 

Tyre (Sul Líbano II) 
 

4 
         

 

4 

Zahrani, Vilarejos de Saida (Sul Líbano II) 
 

2 
    

1 
    

 

3 

Nabatiyeh (Sul Líbano III) 
 

3 
         

 

3 

Bint Jbeil (Sul Líbano III) 
 

3 
         

 

3 

Marjayoun + Hasbaya (Sul Líbano III) 1 2 1 
  

1 
     

 

5 

 
TOTAL DE ASSENTOS POR CONFISSÃO 27 27 8 2 34 14 8 5 1 1 1 

 
128 

 
TOTAL MUÇULMANOS E CRISTÃOS 64 64 

  

 

Fonte dos dados: Lebanese Electoral Law N. 44, Adwan Law (2017). 
Elaboração: autora. 
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Figura 2 – Distribuição sectária dos deputados por distritos eleitorais 

 

 
 
Fonte dos dados e mapas: Lebanese Electoral Law N. 44, Adwan Law (2017) e Ministry of Interior and Municipalities, 
Directorate General of Civil Status (2020). 
 
Elaboração: autora. 
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No pós-guerra, a Lei Constitucional de setembro de 1990 aboliu a representação sectária 

para o funcionalismo público, para o judiciário e para os estabelecimentos militares e de segurança 

em organizações públicas e mistas (LEBANON [Constitution (1926)]). Ainda assim, por tradição 

não regulamentada, postos-chave da administração também continuam respeitando a proporção de 

5:5 entre cristãos e muçulmanos (MAJED, 2010, p. 2). Na prática, portanto, a paridade entre 

cristãos e muçulmanos é respeitada em alocações de posições em todo o setor público e, ao 

contrário do estipulado em Ta’ef, toda a burocracia estatal, mesmo nos escalões mais baixos, foi 

amplamente sectarizada no pós-guerra – inclusive como forma de cooptação e reprodução do 

sistema pelas elites sectárias e seus protégés (ver SALLOUKH, 2019, p. 44, 55).  

A tabela 4, abaixo, expõe a distribuição sectária dos principais cargos públicos de primeiro 

escalão. Segundo dados da Information International (2017), dos 157 cargos de primeiro escalão, 

distribuídos entre diferentes órgãos e instituições, 72 são alocados para cristãos e 81 para 

muçulmanos. Daqueles, 43 são maronitas, treze são romanos católicos, onze gregos ortodoxos, três 

armênios ortodoxos, duas minorias cristãs; destes, 34 são sunitas, 33 xiitas, doze drusos e dois 

alauitas. Quatro cargos seguem vagos. Ainda que desigualmente distribuídos, já que diferentes 

instituições possuem diferentes pesos e relevância, as alocações sectárias salientadas abaixo 

mostram uma importante participação de todas as principais seitas, maronitas, sunitas, xiitas, 

gregos ortodoxos, gregos católicos e drusos em setores como as Forças Armadas e serviços de 

segurança, financeiro e bancário, além dos Conselhos de Reconstrução e Conselhos Regionais. 

Ademais, cada secto ocupa o cargo de direção geral em ministérios-chave, tais como Ministério 

das Finanças, Ministério do Interior, Ministério de Águas e Eletricidade, entre outros. Essas 

nomeações estão destacadas em cores abaixo e são fundamentais para nossa compreensão posterior 

sobre as dinâmicas entre veto e clientelismo.
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Tabela 4 – Distribuição sectária de principais cargos públicos de primeiro escalão20 
 

 

Fonte: adaptado de Bassel F. Salloukh (2019, p. 47) e Information International (2017). 
Elaboração: autora. 

 
20 A maioria, se não todos, dos cargos públicos de primeiro escalão são selecionados pelos líderes comunitários. A nomeação também é cruzada com os líderes dos 
grandes partidos sectários: dos 155 postos, dez deles estão diretamente afiliados ao partido Progressista Socialista Druso de Walid Joumblatt; onze ao Movimento 
Patriótico Livre, de Michel Aoun; dezoito ao Movimento Futuro, de Saad Hariri; e 27 ao Partido Amal, de Nabih Berri (INFORMATION INTERNATIONAL, 
2017).  Para a lista completa de nomeações dos 157 cargos públicos de primeiro escalão distribuídos por confissão, ver tabela 15, anexa a este trabalho. 

Maronitas (total 43) Sunitas (total 34) Xiitas (total 33) Grego-católicos (total 13) Grego-ortodoxos (total 11) Drusos (total 12) 

      

Comandante das Forças Armadas Libanesas 
Diretor-geral das Forças Internas de 
Segurança Diretor e vice-diretor da Segurança Geral Diretor-geral da Segurança Estatal Governador de Beirute 

Chefe de Gabinete Forças 
Armadas Libanesas 

Diretor Junta de Inteligência das Forças 
Armadas Libanesas 

Segundo vice-diretor Junta de Inteligência das 
Forças Armadas Libanesas 

Primeiro vice-diretor Junta de Inteligência 
das Forças Armadas Libanesas 

Membro do Comitê de Supervisão 
Bancária Diretor-geral do Ministério do Trabalho Diretor da Política Judicial 

Governador do Banque du Liban  Terceiro Vice-governador do Banque du Liban 
Chefe da Unidade de Segurança das 
Embaixadas 

Presidente Comitê Bolsa de Valores 
de Beirute 

Chefe do Fundo Central para os 
Deslocados 

Segundo vice-governador 
Banque du Liban  

Diretor do Casino du Liban Presidente Comissão de Controle Bancário  
Primeiro Vice-governador do Banque du 
Liban 

Presidente e Gerente Geral Beqa’a 
Water Establishment 

Membro da Comissão de Controle 
Bancário 

Comissário Governamental 
Conselho para 
Desenvolvimento e 
Reconstrução 

Diretor-geral do Ministério das Finanças 
Presidente Conselho para Desenvolvimento e 
Reconstrução Presidente do Finance Bank (FNB) Governador do Norte 

Comissário Governamental Banque du 
Liban  

Diretor-geral do Ministério 
de Saúde Pública 

Diretor-geral Alto Conselho para Privatização 
Diretor-geral Ministério de Assuntos Exteriores 
e Expatriados Membro da Comissão de Controle Bancário 

Presidente do Conselho Econômico e 
Social 

Diretor-geral do Conselho para 
Desenvolvimento e Reconstrução 

Diretor-geral do Ministério 
para Deslocados 

Vice-presidente Conselho para 
Desenvolvimento e Reconstrução Presidente do Conselho de Ajuda Suprema Diretor-geral do Ministério da Economia 

Diretor-geral Ministério da 
Agricultura 

Secretário-geral Conselho para 
Desenvolvimento e Reconstrução Governador do Sul 

Vice-presidente do Conselho do Sul Presidente da Junta de Serviço Civil 
Vice-Presidente do Conselho para 
Desenvolvimento e Reconstrução Gerente Geral da Indústria 

Chefe do Centro Educacional para 
Pesquisa e Desenvolvimento 

Diretor-geral da Autoridade 
de Ferrovias e Transporte 
Público 

Diretor-geral Ministério de Águas e Energia Governador do Monte Líbano Presidente do Conselho do Sul Diretor-geral Lebanon TV 

Presidente Autoridade de 
Gerenciamento do Trânsito, Caminhões 
e Veículos 

Diretor-geral/Presidente 
Organização Geral para 
Mercados de Consumo 

Diretor-geral Électricité du Liban 
Diretor-geral Organisme de Gestion et 
d'Exploitation de l'ex Radio Orient (OGERO) Diretor-geral do Conselho do Sul 

Diretor-geral chefe do ramo técnico da 
Presidência   

Chefe do Conselho Judicial Supremo 
Presidente Junta de Diretores da Middle East 
Airways (MEA) 

Diretor Geral do Fundo de Segurança Social 
Nacional     

Chefe do Conselho Consultivo Estatal 
Diretor-geral do Escritório do Primeiro 
Ministro Controladoria Geral    

Presidente do Conselho Constitucional Diretor-geral Planejamento Urbano Governador de Nabatiyeh    
Diretor-geral do Ministério da Educação e 
Educação Superior Diretor-geral do Ministério da Justiça Diretor-geral do Ministério do Interior    

Diretor-geral da Alfândega Procurador Geral Presidente da Universidade Libanesa    

Governador do Beqa’a  Presidente da Diretoria de Alfândegas Gerais    

Diretor-geral de Concorrências      

Diretor-geral da Presidência      

Diretor-geral da Defesa Civil      

Diretor-geral das Cooperativas      
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No que diz respeito às prerrogativas de veto mútuos, o artigo 65 §5 da Constituição 

Libanesa emendada (1926, p. 14) determina que questões básicas nacionais (المواضيع الساسية) exijam 

a aprovação de dois terços dos membros do Conselho. Essas questões são relativas a guerra e paz, 

alteração da Constituição, tratados internacionais, orçamento governamental anual, projetos 

desenvolvimentistas amplos e de longo prazo, nomeação de altos cargos governamentais e seus 

equivalentes, dissolução da Câmara dos Deputados, leis eleitorais, leis de nacionalidade, leis de 

status pessoal e demissão de ministros.  

Estabelecido para solucionar um impasse político em 2008, o acordo de Doha permitiu 

formalmente que a oposição vetasse decisões sobre questões nacionais do Gabinete, demanda que 

a coalizão governante havia recusado até então. De tal modo que as duas grandes coalizões hoje 

no Líbano, 8 e 14 de Março, estão presentes no governo de união nacional com mediação da figura 

presidencial. Com efeito, esse cenário significa que o poder concedido à oposição minoritária é 

mais amplo que o veto: representa poder de dissolução do Gabinete. Embora o Acordo de Ta’ef 

tenha sido incorporado constitucionalmente, ou seja, possua status legal, o Acordo de Doha foi um 

acordo momentâneo, elaborado para solucionar um impasse político conjuntural. Nesse sentido, 

não possui vinculação constitucional. Ainda assim, como veremos, suas disposições foram, na 

prática, permanentemente incorporadas. 

Há outras capacidades de veto estabelecidas na constituição que colocam poderes 

importantes nas mãos das lideranças sectárias e fomentam novos impasses. São elas: a exigência 

de 1/3 dos membros do Conselho de Ministros para reunião ou renúncia do governo; o fato de que 

presidente, primeiro-ministro e ministro das Finanças devem assinar projetos de lei; de que o 

governo cai por demissão do primeiro-ministro; que o presidente do Parlamento deve convocar 

reuniões e eleição do presidente; e que o presidente deve aprovar nomeações-chave governamentais 

e sancionar o gabinete do premier. Ademais, no geral, leis ordinárias são propostas e organizadas 

em torno do primeiro-ministro, que então se dirige ao porta-voz do Parlamento, que detém poder 

de agenda no Legislativo, e, por fim, a assinatura do presidente é necessária para que as leis sejam 

sancionadas, ao lado da do ministro responsável pela pasta em questão. Esse sistema de freios e 

contrapesos entre a tríade sunita-maronita-xiita reflete a responsabilidade compartilhada e o 

esforço contínuo para aprovações através de amplo consenso, mas também a frequente morosidade 

processual e paralisias decisórias.  
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Representação, estabilidade e outros debates 

Estabelecendo uma rigorosa distribuição sectária dos poderes Judiciário, Legislativo e 

Executivo, por décadas esse arranjo fez com que o país fosse considerado um modelo de 

democracia para o Oriente Médio, de coexistência pacífica inter-religiosa e de cooperação. Entre 

1943, ano da independência, e os anos 1970, o Líbano foi visto como um modelo de sucesso pós-

colonial, gozando de riqueza e crescimento econômico, além de ser uma sociedade frequentemente 

referenciada como livre e aberta. Boa parte da literatura apresenta o suposto completo sucesso do 

modelo consociativo no Líbano até 1975 (LIJPHART, 1968b, 1977, 2004; EHRLICH, 2000; 

MCGARRY; O’LEARY, 2007; MAKDISI et al., 2011; NELSON, 2013), quando a guerra civil no 

país deflagrou, tendo deixado 250.000 mortos. A única democracia árabe na região (talvez à 

exceção da Tunísia, que no entanto possui pouca tradição democrática) também goza de níveis de 

liberdade, pluralismo e direitos civis que estão bem à frente de outros países árabes (MAKDISI; 

MARKTANNER 2009, p. 12). De modo que inúmeros autores ainda enxergam no modelo 

consociativo21 a melhor alterativa para a garantia da representação política dos diferentes sectos 

libaneses, dado o alto grau de heterogeneidade interna (SALAMÉ, 1994, p. 102; BARCLAY, 2007, 

p. 74; ABDEL-KADER, 2010, p. 12; ROWELL, 2016; SOMSEN, 2016; SALAMEY, 2019).  

Tal como a libanesa, sociedades pós-conflito22 profundamente divididas e ameaçadas por 

hostilidades muitas vezes adotam arranjos de partilha de poder a fim de endereçar conflitos 

 
21 A literatura sobre partilha de poder conta com uma variedade de arranjos e mecanismos institucionais para a transição 
democrática pós-conflito e promoção da paz civil em sociedades plurais, com vistas a conceder proteção aos diferentes 
grupos rivais ao dividir e equilibrar o poder estatal e a capacidade decisória de forma não monopolizada. Através da 
garantia da autonomia segmental, governos de coalizão, representação proporcional e do veto minoritário, o 
consociativismo (LIJPHART, 1968, 1977) é a forma de partilha de poder e cooperação entre elites mais bem 
estabelecida, mas outras alternativas incluem o integracionismo ou centripetalismo (HOROWITZ, 2000, ver nota 27), 
o multiculturalismo e o territorialismo plural (ver O’LEARY 2013, p. 19). Já Hartzell e Hoddie (2003) identificam 
quatro diferentes formas de partilha de poder, a depender se a intenção da política projetada para negociação pós-
guerra civil é compartilhar ou dividir o poder entre rivais em quatro instâncias: política, territorial, militar ou econômica 
(p. 319). A despeito dessa variedade de arranjos e mecanismos institucionais de partilha política, o estado da arte 
frequente mescla o objetivo geral dos arranjos institucionais de compartilhamento de poder com os instrumentos 
específicos adotados, tais como a partilha federativa (territorial ou não).  

22 O termo “sociedades pós-conflito” geralmente se refere a contextos pós-guerra civil de resolução de disputas por 
meio de acordos de paz e transição democrática que tenham colocado fim à violência em larga escala. De modo geral, 
a literatura dialoga com preocupações como justiça de transição e state-building. Contudo, a violência em menor escala 
é recorrente em países que experienciaram guerras civis, assim como seus fantasmas e esqueletos. Há também um 
importante debate sobre as novas formas de violência e a quebra de dicotomias antigas, tais como aquelas entre 
combatentes e civis ou organizações não estatais híbridas (para estes e outros debates, ver BREWER; HAYES, 2011). 
Uma vez que o termo é, em si, impreciso, talvez o ideal fosse o reenquadramento dessas sociedades enquanto tais, já 
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sectários e promover a regulação de interesses em disputa.  Conflitos étnicos e religiosos, cujas 

análises culturalistas frequentemente flertam com choques civilizacionais e identificações atávicas, 

têm sido considerados grandes desafios contemporâneos. Em resposta, a engenharia consociacional 

visa enfrentar dilemas de representação e acomodação de diferentes identidades e clivagens étnico-

religiosas23 24, permitindo seu acesso ao poder e protegendo a diversidade. Em tais sociedades, 

quando minorias políticas possuem prerrogativas de veto25, estas são utilizadas como forma de 

proteção de seus interesses vitais, resguardando sua vulnerabilidade vis-à-vis grupos majoritários. 

A clássica obra de Lijphart mostrou que a democracia consociacional, um modelo ao 

mesmo tempo empírico e normativo, seria o arranjo mais eficiente e promissor em sociedades 

plurais – onde as clivagens segmentais baseadas em identidade são politicamente salientes 

(LIJPHART, 1977, p. 24, 47-48). A alternativa consociacional evitaria, assim, os perigos 

resultantes das tentativas de erradicação do que o autor chamou de “tenacidades das lealdades 

 
que, na prática, são sociedades ainda em conflito. Em que pese essas deficiências e inadequações do termo, a autora 
opta por mantê-lo, já que é o uso mais frequente e estabelecido na literatura. 

23 Parte significativa da literatura usa quase como intercambiáveis categorias como diversidade étnica, linguística, 
religiosa e etnonacional. No intuito de dirimir essa pletora de categorias que não se adequam ao nosso estudo de caso 
e que com frequência são carregadas de preconcepções nocivas e fetichizantes – sobretudo a do conceito de conflito 
étnico (ver GILLEY, 2004), – este estudo doravante fará uso do termo conflito comunal ou sectário para se referir à 
realidade libanesa. 

24 Inúmeros trabalhos empíricos têm se concentrado no impacto da heterogeneidade étnico-religiosa sobre a incidência 
de conflitos armados e guerras civis. Esteban; Ray (1999); Montalvo; Reynal-Querol (2005); Collier; Hoeffler (2004) 
e Esteban et al. (2012) argumentam que a diversidade e o fracionamento étnico se tornam problemáticos quando aliados 
à polarização, respondendo pelas fontes das tensões intergrupais. Diversos estudos também se concentram no impacto 
negativo da heterogeneidade étnica, linguística e religiosa no desenvolvimento e performance econômica 
(EASTERLY; LEVINE 1997; ALESINA et al., 1999; POSNER, 2004), na qualidade do governo e de suas instituições 
(LA PORTA et al., 1999; ALESINA et al., 2003) e no impacto positivo do alto fracionamento na instabilidade política 
e maior consumo do governo (ANNETT, 2001). 

Já Fearon e Laitin (2003) argumentam que as origens dos conflitos civis não são limitadas ao nacionalismo étnico ou 
religioso, e muitas vezes incluem as condições socioeconômicas que favorecem a insurgência. Ademais, o pacifismo 
e a cooperação interétnica permanecem mais comuns que a violência em larga escala (FEARON; LAITIN, 1996). 
Crawford e Lipschutz (1998, p. 556) explicam o conflito via politização da etnia, religião ou identidade cultural através 
das instituições políticas, ressaltando a importância dos legados institucionais, incentivos e constrangimentos 
oferecidos, potencializados pela discriminação econômica e privilégios extra-institucionais. Além do papel das 
instituições de governança política e econômica, Elbadawi e Sambanis (2000) ressaltam que pobreza e dependência 
econômica, e não a fragmentação etnolinguística, explicam a prevalência da guerra civil.  

25 Conforme definido por Tsebelis, veto players são atores individuais ou coletivos cuja concordância e acordo são 
necessários para uma decisão política e para a mudança do status quo (TSEBELIS 1995, p. 289, 293). Prerrogativas 
de veto são conferidas (formalmente ou através de entendimentos não escritos) a diferentes atores estatais politicamente 
relevantes que podem fazer uso ou não de suas capacidades de bloqueio para impedir políticas que sejam prejudiciais 
aos seus interesses. 



60 
 

primordiais” (como o estímulo à coesão segmental e à violência intersegmental). Além disso, como 

veremos adiante, o sistema confessional no Líbano vem se mantendo historicamente de forma 

contínua desde suas raízes não institucionais no século XIX (MAKDISI, 2000; COLLELO, 2003; 

TRABOULSI, 2012). A despeito de crises violentas pré-guerra civil em 1952 e 1958 e de ajustes 

institucionais – em especial com o Acordo de Ta’ef pós-guerra, em 1989, e Doha, em 2008 –, a 

sobrevivência do sistema confessional libanês ao longo do século XX, além de garantir a 

estabilidade no país, daria, para alguns, provas de sua disputada eficiência e durabilidade 

(BARCLAY, 2007; ROWELL, 2016; SOMSEN, 2016). Em meio a inúmeras instabilidades 

regionais ao longo do último século, sendo a mais recente delas a guerra na vizinha Síria desde 

2011, a garantia da perenidade e continuidade da relativa estabilidade política e segurança interna 

libanesa recairia sobre o arranjo confessional adotado, salvaguarda derradeira que impediria o país 

de incorrer em uma nova guerra civil.  

Nesse sentido, o Líbano – e o modelo consociativo, de forma mais ampla, por vezes também 

referido como comunitarismo (SALAMEY, 2017, 2019) – ainda são vistos por boa parte da 

literatura como modelo regional, “ferramenta institucional de preferência” da comunidade 

internacional (MCCULLOCH, 2014; MCCULLOCH; MCEVOY, 2020), ou ainda como a melhor 

alternativa realista, viável para gerenciamento do conflito – a “arte do possível” para a mínima 

governança democrática pós-conflito, como em HARTZELL e HODDIE (2020). Dada a alta 

heterogeneidade interna e as complexidades políticas regionais, essa forma de partilha de poder 

seria, portanto, o caminho hegemônico de escolha para a capacitação da governança por consenso 

e para a garantia da representação política – ainda que tendo em mente o trade off consociativo de 

algum déficit democrático qualitativo por garantia de estabilidade e ordem mínimas. Assim, 

embora não seja uma panaceia – e que John Nagle (2020) tenha anunciado a redundância e 

“zombificação” do consociativismo, “morto, mas dominante” – o compartilhamento de poder entre 

comunidades com base nos princípios de paridade, proporcionalidade, autonomia e direito de veto 

está entre os arranjos democráticos mais viáveis e, portanto, ideais para sociedades profundamente 

divididas pós-conflito (LIJPHART, 1977; O’LEARY, 2016, p. 345; MCGARRY; O’LEARY, 

2007, traduções nossas)26. 

 
26 Há um importante debate dentro da literatura consociativa que vai além da eficácia ou malogro do modelo tal qual 
aplicado no Líbano. Esse debate se refere às características corporativas ou liberais assumidas, ou seja, o grau de 
enrijecimento adotado por suas instituições consociativas – e não sua adoção em si. Ao afirmarem que a consociação 
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Apesar do consociativismo ser reiteradamente prescrito e da composição política libanesa 

ser considerada um arquétipo do multiculturalismo bem-sucedido, alguns autores criticam com 

muita veemência esse arranjo por seu déficit democrático que, além de congelar e institucionalizar 

clivagens sociais (VAN SCHENDELEN, 1984; HOROWITZ, 2000, p. 57; LUSTICK, 1997, p. 5), 

seria uma forma de democracia qualitativamente inferior, elitista, sem transparência, verticalmente 

autocrática (como reconhecido mesmo em Lijphart, 1968, p. 177-179), além de promover forte 

imobilismo, estase e de premiar comportamentos extremados em vez do consenso (HOROWITZ, 

2000)27. O funcionamento regular do sistema sectário também exigiria a presença permanente de 

um ente regulador ou árbitro externo (KERR, 2005; GEUKJIAN, 2014; SAADEH, 2020). Por sua 

vez, os críticos do consociativismo também usam o Líbano como exemplo emblemático, mas para 

refutar a prescrição dessa engenharia como um todo.  

 É inegável que a durabilidade do sistema consociativo no Líbano, ou sua apresentação como 

um “caso de sucesso” enquanto baluarte levantino do multiculturalismo, está atrelada ao não 

desvelamento de suas profundas contradições e desigualdades internas – e que em boa medida 

explicam os diferentes episódios violentos no país ao longo do último século. Esse caráter 

dicotômico, à moda de Janus (cf. KHALAF, 2002, p. 155-158), atingiu picos de insustentabilidade 

durante os diferentes momentos de crise, e ainda hoje continua a marcar profundamente a realidade 

libanesa. Naturalmente, a despeito das razões que garantiram a permanência e contínua chancela 

do arranjo durante o século XX – e da importância que teve o reforço histórico das identidades 

sectárias nesse processo – dificilmente se pode dizer que a democracia libanesa tenha sido 

exemplar. Apesar de ter mantido a estabilidade mínima no país, importantes elites, populações 

 
manteve a paz no Líbano durante todo o período de 1943 a 1975 e que foi retomada após Ta’ef, McGarry e O’Leary 
afirmam que as fraquezas do consociativismo do Líbano estão relacionadas a suas características corporativas. Mais 
do que a não consociação, os autores prescrevem a necessidade de uma consociação liberal a ser adotada no país. 
(MCGARRY; O’LEARY, 2007, p. 691; ver também SALLOUKH e VERHEIJ, 2017). Voltaremos à questão do 
consociativismo liberal e corporativo mais adiante. 

27 Uma das propostas concorrentes, elaborada por Donald Horowitz, é denominada integracionismo. Horowitz (2000) 
reconhece que identidades são sociopoliticamente construídas e propõe arranjos institucionais diversos dos 
consociativos para promoção de maior cooperação interétnica, como a dispersão de poder, redistribuição de recursos 
e sistema de voto preferencial ranqueado. Seu objetivo é tornar a etnia menos politicamente saliente e desenhar 
instituições que promovam moderação e incentivos mais eficazes para coalizões interétnicas pré-eleitorais, com 
consequente redução das tensões etnopolíticas. Nesse sentido, a direção do fluxo do poder das diferentes forças na 
proposta integracionista tenderia ao centro, razão pela qual também é chamada de centripetalismo, enquanto em 
regimes consociativos o fluxo se dispersaria pelas comunidades e elites politicamente salientes (ver Gerring et al., 
2005). 
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marginalizadas e refugiadas estiveram por décadas (e permanecem) ausentes do sistema28. Não à 

toa, este trabalho se debruça em parte sobre o que se pode chamar de “a questão xiita” e seus 

diálogos transnacionais, mas, sobretudo, suas origens e seus impactos sobre a engenharia 

institucional do país. Ademais, a narrativa do Líbano como baluarte do multiculturalismo na região 

também possui sua correspondência na construção de uma identidade do país como diverso e 

inclusivo que privilegia uma determinada face de Janus – ignorando importantes aspectos da 

realidade libanesa e as características específicas assumidas pelo consociativismo no país. Por fim, 

no que diz respeito ao binômio representação e estabilidade, a literatura ou parece se contentar em 

sacrificar o primeiro em benefício do segundo, ou alega que a busca por maior representação 

fatalmente condenará o país à instabilidade. 

A despeito desse debate, o país foi capaz de estabelecer razoável acomodação e absorção 

de novas elites políticas demandantes – a sunita com o Acordo de Ta’ef, e a xiita com o Acordo de 

Doha –, ampliando a grande coalizão governante, dando indícios de compromisso, capacidade de 

cooptação e equilíbrio. Em consonância, a noção de “instituições políticas inclusivas”, de Daron 

Acemoğlu e James Robinson (2016) propõe que acordos políticos mais inclusivos, isto é, que 

incorporem todas as elites relevantes e que evitem o monopólio da distribuição do poder, geram 

maior estabilidade e desenvolvimento. No mesmo sentido, Noura Assaf (2004), por exemplo, 

argumenta que a incorporação de novas elites representa ajustes naturais do sistema consociativo 

que levarão a uma maior estabilidade.  

Contudo, conforme aponta Mushtaq Khan, este nem sempre é o caso. Instituições políticas 

inclusivas podem ter como efeito justamente o aumento da influência de organizações políticas já 

poderosas, que se beneficiam do uso e mobilização de clivagens identitárias ou étnicas para 

 
28 O Líbano é o país que recebe a maior quantidade de refugiados per capita no mundo. Cerca de 20% da população 
libanesa é composta de refugiados. Destes, 910.265 são sírios, instalados espontaneamente em assentamentos 
informais e abrigos coletivos, já que nenhum campo formal de refugiados foi estabelecido no Líbano em resposta ao 
afluxo de refugiados sírios (UNHCR, 2020). Em 2014, o número de refugiados sírios passou de 1.000.000, sendo que 
algumas estimativas falam em 1.500.000. Outros 475.075 são refugiados palestinos oficialmente registrados, sendo 
que 53% deles vivem em doze campos oficiais como cidadãos de segunda classe (UNRWA, 2019) – embora o número 
real possa estar entre 193.000 e 241.000 (LPDC, 2018). A população libanesa, incluindo o número de refugiados, 
atualmente é estimada em 6,848 milhões de habitantes (THE WORLD BANK, 2019). Como consequência, quase um 
quarto da população libanesa é composta majoritariamente de refugiados muçulmanos sunitas – em última análise, 
privados de direitos básicos e fora da estrutura de compartilhamento de poder confessional. Assim como os palestinos 
de ontem, os sírios de hoje são vistos como bode expiatório para todo o déficit político e estrutural que vem se 
acumulando há décadas, além de vítimas da retórica anti-refugiados. 
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promover políticas de patronagens e clientelistas (KHAN, 2017, p. 644-645, 653). Assim, no caso 

específico do Líbano, ainda que se respeite a autonomia segmental não territorial das confissões, o 

poder de veto e a garantia proporcional de cargos políticos às diferentes seitas (no Legislativo, no 

Executivo e no funcionalismo público), o país permanece sob constantes impasses institucionais. 

O Líbano vem registrando aumento das polarizações sectárias mesmo após o término da guerra 

civil em 1990 (LEBANON, 2013), tendo empreendido grandes esforços para não se contaminar 

com a instabilidade regional e com os avanços dos grupos extremistas29.  

Nas últimas duas décadas, o país vem enfrentando constantes quebras de institucionalidade. 

O último mandato do Parlamento, eleito em maio de 2018, adiou as eleições, que deveriam ter 

ocorrido em 2009, citando preocupações de segurança ligadas à instabilidade política e à guerra 

síria. A legislatura anterior prorrogou seu mandato três vezes: em 31 de maio de 2013 (por 

dezessete meses), em 5 de novembro de 2014 (por 31 meses) e em 14 de junho de 2017 (até 6 de 

maio de 2018, quando ocorreram novas eleições)30. Outros exemplos são as crises de governança 

de 2005, 2008 e 2011 (das quais trataremos no capítulo 3), o vácuo presidencial de maio de 2014 

a outubro de 201631, as crises orçamentárias, de luz, água e lixo de 2015 e a morosidade na 

formação do Gabinete pelo primeiro-ministro após as eleições de maio de 2018, além das 

manifestações de outubro de 2019 e os treze meses subsequentes à explosão no porto de Beirute, 

em agosto de 2020, até que um novo governo fosse formado.  

Naturalmente, não só no Líbano, mas em inúmeros regimes nos quais vigora a partilha de 

poder, a demora na formação de governos de união nacional é frequente, e, rotineiramente, o 

 
29 De acordo com os dados mais recentes do World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014), 
nesse período, 42,2% da população já tinha preocupação “muito grande”, e outros 27,8%, preocupação “grande” com 
uma guerra civil no país. Os números são bem próximos aos do temor de uma guerra envolvendo o país (39,1% muito 
alto e 32,4% alto). Os resultados completos estão nas figuras 29-31 nos anexos deste trabalho. 

30 As primeiras eleições parlamentares após a guerra síria introduziram pela primeira vez o princípio de representação 
proporcional no país, substituindo o sistema de first-past-the-post pelo sistema de classificação preferencial ou por 
ranqueamento. No entanto, a cota confessional foi mantida para os agora quinze distritos eleitorais (antes 26). Ao 
mesmo tempo que a representação proporcional permitiu que alguns novos grupos chegassem ao poder, também 
suscitou diversas discrepâncias não democráticas e o fortalecimento de candidatos tradicionalmente privilegiados. As 
eleições gerais seguintes ocorreram em 15 de maio de 2022, e a nova formação do parlamento, que agora inclui um 
número recorde de treze candidatos independentes, além de ter reeleito o porta-voz da casa para um novo mandato de 
quatro anos, elegerá indiretamente o próximo presidente libanês por maioria qualificada em 31 de outubro de 2022. 

31 O Líbano ficou sem um chefe de Estado por 29 meses quando Michel Suleiman deixou o cargo no final de seu 
mandato, em maio de 2014. De maio de 2014 a outubro de 2016, a Aliança 8 de Março boicotou as sessões no 
Parlamento 35 vezes até a nomeação e eleição do presidente por ela indicado, Michel Aoun. 
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equilíbrio entre as forças políticas em disputa leva tempo para ser estabelecido. Contudo, o cenário 

pós-2005 parece indicar uma piora nos momentos de instabilidade. Conforme Mahmalat e Curran 

(2020, p. 204) e dados da Information International (2018), o tempo médio para formação de 

governos libaneses entre 1989 e 2005 era de 6,27 dias, ao passo que de 2005 a 2016 o prazo médio 

passou para 116 dias32. Os dados completos detalhando o tempo de formação de cada governo pós-

guerra estão compilados na figura a seguir e detalhados na tabela 16 anexa a este trabalho. 

 

Figura 3 – Tempo para formação de gabinete, em dias (1987-2021) 

 

Fonte dos dados: The Monthly Magazine, Information International (2018, 2021). 

Elaboração: autora. 

 

 
32 Foram oito meses de impasses e negociações após as eleições parlamentares de maio de 2018 para a formação do 
Gabinete de Saad Hariri, em 31 de janeiro de 2019. Em 2009, Hariri levou cinco meses para formar uma administração 
governamental, enquanto seu sucessor, Tammam Salam, levou dez meses inteiros após ser nomeado em 2013. 

Ainda de acordo com informações da Information International (2021), 40% do mandato presidencial do atual 
presidente Michel Aoun, eleito em 31 de outubro de 2016, foi governado por governos provisórios. Ao todo, foram 
696 dias de governo interino e quatro premiers até o anúncio de um novo governo, em 10 de setembro 2021. Durante 
o período de Aoun, Hassan Diab teria quebrado o recorde histórico libanês com 366 dias de governo interino. O 
segundo lugar é ocupado pelo governo de Najib Mikati de 2013, que presidiu o governo interino por 315 dias até a 
formação do governo por Tamam Salam (INFORMATION INTERNATIONAL, 2018, 2021).  
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Com exceção do primeiro-ministro sunita e do vice-primeiro-ministro grego ortodoxo, não 

há reserva sectária exclusiva aos diferentes postos ministeriais, nem vinculação necessária à 

distribuição eleitoral parlamentar ou número fixo de ministérios – embora a representação 

equitativa entre cristãos e muçulmanos no governo seja respeitada desde o pré-guerra (vide 

SALEM, 1967). Assim, a morosidade na elaboração dos gabinetes é em parte explicada pela 

combinação entre a necessidade (formal) da representação pareada e a flexibilização nas alocações 

das pastas ministeriais. Ademais, como veremos adiante, a disputa por maior representação das 

respectivas confissões no executivo e suas capacidades de veto também corroboram para explicar 

os longos períodos sem que governos sejam endossados33.  

De tal maneira que o Líbano é frequentemente acusado de contar com um Estado nacional 

frágil e inoperante, o que abre um vácuo em termos de defesa militar, promoção de serviços sociais 

e de fornecimento de bens públicos. Mais que isso, a elite político-econômica libanesa parece ter 

dominado a arte da morosidade e do não governo. As revoltas populares de 2015 – e, em certa 

medida, os resultados das eleições municipais de 2016 e parlamentares de 2018, com aumento de 

votos para movimentos de base e anti-sectários –, mas sobretudo as manifestações que começaram 

em outubro de 2019 (thawra, ou revolução) e o avanço de figuras apresentadas como independentes 

nas eleições gerais de 2022 demonstram o descontentamento de seus habitantes com a incapacidade 

das lideranças de gerirem o país de forma eficaz.  

O crescente descontentamento popular contra o governo e com a gestão de recursos estatais 

demanda mais empregos, uma taxação de impostos mais justa, o fim da corrupção34 e do nepotismo, 

 
33 Segundo o artigo 64 § 2 da Constituição, é prerrogativa do primeiro-ministro conduzir as consultas para formação 
do Gabinete, e ele deve assinar, ao lado do presidente, o decreto de formação do governo. O programa ministerial deve 
ser apresentado ao Parlamento para obtenção do seu voto de confiança em até trinta dias a partir da data de promulgação 
do seu decreto de formação (LEBANON [Constitution (1926)]). A relação completa dos diferentes gabinetes libaneses 
formados em 2005, 2008, 2009, 2011, 2014, 2016, 2019 e 2020 estão nas tabelas 17 a 24 nos anexos deste trabalho. 

34 De acordo com o índice de percepções sobre corrupção no setor público da Transparência Internacional, o Líbano 
ocupa o 154º lugar no ranking mundial, entre 180 países, pontuando 24 em uma escala de 0 (altamente corrupto) a 100 
(muito limpo) (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2021). Segundo a Gherbal Initiative, o Open Budget Index 
classificou o Líbano em 3/100 em termos de transparência e 0/100 em participação e engajamento público no processo 
orçamentário (LEBANESE PUBLIC ADMINISTRATIONS, 2017, p. 2).  

Para percepções sobre quão difundida é a corrupção no governo e sobre os níveis de confiança nos partidos políticos, 
Gabinete e no Parlamento, os resultados do World Values Survey Wave, do Arab Barometer e do Global Corruption 
Barometer, além de atitudes em relação ao futuro e preocupações sobre temas mais relevantes, ver tabelas 27-35 e 
figuras 32-42 anexas a este trabalho.  
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o abandono do sectarismo e a nomeação de ministros tecnocratas, pressionando por melhorias na 

situação econômica e no provimento e gestão de serviços básicos, como saúde pública, educação e 

infraestrutura. Os protestos nas ruas levaram à renúncia de Saad Hariri em 29 de outubro de 2019. 

A despeito da formação de um novo governo, os manifestantes – ainda que em parcela já diminuta 

em razão de sua fraca capacidade organizacional e ausência de programa unificado – estiveram nas 

ruas ininterruptamente de outubro de 2019 a fevereiro de 2020, mas foram obrigados a deixar os 

espaços públicos após o surto mundial da epidemia de covid-1935.  

Os protestos populares foram acompanhados da mais profunda crise econômica pela qual o 

país passou desde o fim da guerra civil, na qual a relação dívida pública/PIB ultrapassou 170% em 

2019 (US$ 91,64 bilhões, quase o dobro dos US$ 52,5 bilhões de 2010, segundo o Fundo Monetário 

Internacional)36. Em março de 2020, pela primeira vez o país deixou de pagar um eurobond 

(instrumento da dívida em moeda estrangeira) de mais de US$ 1 bilhão. A crise fiscal e financeira, 

com os bancos impondo controles de capital e restringindo os saques em moeda estrangeira, foi 

severamente agravada pela crise de saúde pública causada pela pandemia de coronavírus. O que o 

Banco Mundial chama de “severa e prolongada depressão econômica” refletiu na contração do 

 
35 Em 21 de fevereiro de 2020, o Líbano confirmou o primeiro caso da doença, o Parlamento fechou suas portas em 9 
de março de 2020 por mais de quarenta dias, e, em 15 de março, o país declarou estado de emergência médica. O 
anúncio foi seguido pelo fechamento de entradas por aeroportos, portos marítimos e terrestres a partir de 18 de março. 
Em razão do agravamento da crise financeira e da desvalorização da Libra libanesa em quase 60%, em finais de abril 
de 2020 alguns manifestantes voltaram às ruas e promoveram motins de pequena escala – apesar da quarentena 
imposta. Conforme a retomada parcial das atividades foi sendo autorizada a partir do meio daquele ano, também as 
manifestações voltaram a tomar corpo e com caráter mais marcadamente sectário. Atualmente, estima-se que mais de 
50% da população esteja vivendo abaixo da linha de pobreza e a desvalorização da moeda tenha atingido 90%, com 
inflação galopante. Em meados de 2021, o país passou a registrar crises de desabastecimento de combustível, de 
remédios e cortes ainda mais intensos no fornecimento de eletricidade. Apesar desse cenário e dos importantes avanços 
feitos por aqueles que compuseram os protestos, as manifestações perderam momentum, principalmente por não terem 
se unificado em torno de uma clara estratégia e organização política (inclusive que incorporasse organizações de classe) 
e pela ausência de um projeto definido de transformação do status quo que impusesse sua agenda à classe política. 

36 Conforme dados do Credit Libanais Group, só entre 2018 e 2019 a dívida pública bruta do Líbano cresceu em US$ 
6,51 bilhões (de US$ 85,13 bilhões para US$ 91,64 bilhões, com a relação dívida pública/PIB saltando de 150,92% 
em 2018 para 175,6% em 2019 (CREDIT LIBANAIS BANKING GROUP, 2019, p. 32-33). Segundo dados do Banco 
Mundial (2019), desse montante, US$ 18,52 bilhões eram em custos de serviço da dívida. Os juros sobre a dívida 
externa eram de US$ 12,93 bilhões em 2011. Atualmente, estima-se que a relação dívida pública/PIB tenha 
ultrapassado 500%. 

Para dados completos sobre o PIB libanês (1988-2020), PIB comparativo, posicionamento do Líbano no ranking 
mundial de relação dívida pública/PIB, déficit entre despesas e receitas públicas (2008-2020), evolução dos serviços 
da dívida sobre dívida externa, taxa de câmbio e distribuição de gastos públicos, ver imagens 43 a 52 anexas a este 
trabalho. 
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crescimento real do PIB em 20,3% em 2020 e em uma inflação de três dígitos (THE WORLD 

BANK, 2021)37. 

Após intensos debates, Hassan Diab foi apontado como novo primeiro-ministro em 21 de 

janeiro de 2020, tendo nomeado novo governo38. O governo teve breve duração devido a sua 

renúncia em 10 de agosto de 2020, após as explosões no porto de Beirute – ainda que ele tenha 

permanecido um ano na capacidade de governo interino até a nomeação de Najib Miqati em 10 de 

setembro de 202139. Assim, de 2009 até o presente, os libaneses assistiram ao colapso de seu 

governo em três momentos: em janeiro de 2011; em 2013 (e como resultado a presidência ficou 

vaga por 29 meses, de maio de 2014 a outubro 2016); e em outubro de 2019 e agosto de 2020, com 

consequências que se prolongam até hoje.  

 
37 A crise possui suas raízes no modelo de reconstrução da infraestrutura libanesa do pós-guerra com altas taxas de 
retorno e bilhões em investimentos em moeda estrangeira. Às custas do setor produtivo, a economia, dos anos 1990 
em diante, baseava-se principalmente em atividades terciárias, prestação de serviços e atividades rentistas. 
Intensificando a característica “extrovertida” da economia, o investimento de capital foi orientado para a especulação 
no mercado imobiliário (TRABOULSI, 2012, p. 245). Desde então, o sistema ponzi de pirâmide financeira instalado 
– ao qual por vezes se refere como “casino neoliberal” – e de câmbio fixo serviu tanto aos interesses das elites locais 
quanto de bancos internacionais, coniventes e lucrando com juros irreais instalados desde os anos 1990. Como a classe 
política e seus aliados estão fortemente ligados ao setor bancário – inclusive detendo participações – e como a 
reconstrução pós-guerra foi financiada por meio de empréstimos governamentais desses bancos (mais informações 
sobre essas conexões se encontram no capítulo 4), a elite política se beneficiou diretamente da dívida pública e 
efetivamente lucrou com ela e com suas altas e prolongadas taxas de juros (MIKDASHI, 2019b). Além de 
significativos ganhos às elites libanesas, essa engenharia financeira também gerou “dividendos geopolíticos” aos 
patrocinadores de figuras tidas como “pró-ocidentais”, como Hariri, Gemayel e Joumblatt pós-2005 – incluindo países 
do Golfo, instituições e empresas financeiras ocidentais e internacionais (NOE, 2020; 2021). 

Sob escassez de combustível, energia, remédios e produtos básicos, bem como a ameaça de agitação civil, uma 
conferência de doadores foi realizada em 4 de agosto de 2020, no primeiro aniversário das explosões do porto. 
Copatrocinada pela França e pela ONU, a Conferência Internacional de Apoio ao Povo Libanês arrecadou cerca de 
US$ 370 milhões em doações, incluindo quase US$ 100 milhões dos EUA e US$ 118 milhões da França. Em 7 de 
abril de 2022, o FMI chegou a um acordo técnico com as autoridades libanesas para um mecanismo de financiamento 
estendido de quatro anos. O acordo poderia fornecer acesso a cerca de US$ 3 bilhões, desde que um programa de 
reforma fiscal e legislativa multifacetado fosse implementado. 

38 Em razão das disputas em torno das nomeações para as pastas ministeriais, foi um total de vinte ministros a compor 
o Conselho de Ministros. O novo governo recebeu o voto de confiança do Parlamento em 11 de fevereiro de 2020, 
junto com seu plano de resgate financeiro. Boa parte dos manifestantes recusou a formação, rejeitando seu caráter 
independente e acusando-a de perpetuar antigas elites sectárias e seus aliados no poder. No início do ano, forças de 
segurança reprimiram os protestos, que assumiram a forma de confrontos violentos pontuais, com registros de 
pequenos incêndios, bloqueios de vias e ataques a bancos e agências governamentais.  

39 O governo de união nacional de Miqati nomeou 24 ministros e foi descrito como tecnocrático. Foram apontados 
doze representantes cristãos de diferentes denominações, cinco muçulmanos sunitas, cinco xiitas e dois drusos. O 
maior partido político representado é o Movimento Patriótico Livre, com seis ministros. 
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Assim, apesar do Líbano representar uma exceção democrática em meio à região, com 

manutenção de estabilidade interna mínima e com impressionante resiliência, o consociativismo 

confessional é amplamente criticado no que diz respeito à ineficiência e enfraquecimento estatal, 

imobilismo representativo, sectarismo e entrincheiramento de identidades sectárias, fomento do 

familismo e clientelismo (SALLOUKH; VERHEIJ, 2017; MAKDISI; MARKTANNER, 2009; 

ASSAF, 2004). A partilha de poder, quando estabelecida através da representação não puramente 

proporcional, ou seja, com cargos políticos e cotas representativas predeterminadas, é chamada de 

corporativa ou não liberal (cf. LIJPHART, 2007; MCGARRY; O’LEARY, 2007; SALLOUKH; 

VERHEIJ, 2017). De tal forma que o consociacionalismo corporativo implica a consolidação 

constitucional da representação política dos diferentes grupos étnico-nacionais ou religiosos 

(predeterminada), como nos casos do Líbano, Bélgica, Bósnia e Herzegovina e Burundi; enquanto 

o consociacionalismo liberal evita a representação constitucional ou arraigada desses grupos, 

deixando a determinação de quem compartilha o poder nas mãos dos eleitores (autodeterminada), 

como é o caso do sistema de alocação proporcional de assentos D'Hondt, na Irlanda do Norte, ou 

da Macedônia do Norte (MCCULLOCH, 2014, p. 503)40. 

As modalidades hiper representativas de dispersão de poder já carregariam problemas 

endógenos associados à paralisia governamental e ao impasse estatal (SHUGART, 2001 apud 

MELO, 2005, p. 203; TSEBELIS, 2002). Esses eventos se refletiriam em instabilidade 

institucional, inoperância, paralisia e crises políticas recorrentes, no caso específico do Líbano, 

sobretudo após a saída da Síria, em 2005, e a consequente incorporação de novas elites políticas ao 

processo decisório (EL-HUSSEINI, 2012; NELSON, 2013; CHAYA, 2017; MAHMALAT; 

CURRAN, 2020). 

 
40 O modelo liberal de compartilhamento de poder é chamado de autodeterminado pois permite um ajuste flexível de 
poder e representação em resposta a possíveis mudanças na força dos grupos comunais politicamente salientes 
(LIJPHART, 2007). Assim, a principal divisão entre as abordagens consociacionais é entre os que favorecem uma 
predeterminação e os que preferem uma autodeterminação dos assentos, estabelecendo critérios fixos de atribuição no 
primeiro caso ou, ao contrário, deixando as identidades politicamente salientes emergirem livremente, incluindo as 
intergrupais (MCGARRY; O’LEARY, 2007, p. 675-676).  

Conforme argumenta Matthijs Bogaards, a distinção entre consociativismo corporativo e liberal, contudo, não se 
sobrepõe necessariamente à distinção entre instituições consociativas formais e informais. Inclusive, importantes 
características corporativas podem ser informais e não constitucionalizadas – ainda que sua tendência geral seja que 
se tornem formais. O autor ressalta, por exemplo, que a troika, característica basilar da democracia consociativa 
(representando a grande coalizão), permanece uma instituição informal através do Pacto Nacional de 1943 
(BOGAARDS, 2019, p. 28, 35-37). 
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Na Ciência Política Comparada, George Tsebelis (2002) contribuiu significativamente para 

a compreensão das maneiras pelas quais as variáveis institucionais afetam a capacidade dos 

governos de aprovarem a legislação (MELO, 2005, p. 196). De certo modo dando continuidade e 

especificidade à literatura consociativa, a literatura sobre poder de veto afirma que quanto maior a 

heterogeneidade dos jogadores com poder de veto, maior o impasse decisório (TSEBELIS, 2002). 

O potencial de mudança política diminui com o número de veto players, sua falta de congruência 

e coesão. Uma vez que o número de detentores de veto é maior em regimes proporcionais, as 

capacidades de tomar decisões e de aderir a uma decisão quando tomada são enfraquecidas (COX; 

MCCUBBINS, 2001 apud MELO 2005, p. 202). De tal forma que a visão proporcional de 

dispersão de poder tem que aceitar os problemas associados à paralisia governamental e ao impasse 

estatal que podem ocorrer em sistemas hiper-representativos (SHUGART, 2001 apud MELO, 

2005, p. 203), sendo grandes avanços institucionais menos frequentes. O “problema do 

imobilismo” é perene em arranjos consociativos aplicados a sociedades fragmentadas e 

multiconfessionais, especialmente aquelas do tipo corporativo (SALLOUKH; VERHEIJ, 2017), já 

que repousariam nas formas corporativas as mais severas críticas ao arranjo consociacionalista. Em 

boa medida, Arend Lijphart já se conformava com esse trade off e o Líbano há muito convive com 

essa realidade.  

Adensando essa problemática, a literatura especializada no caso libanês defende que o 

poder de veto, um dos pilares consociativos clássicos, seria “deturpado” no país, gerando constante 

impasse e travamento do processo decisório. Elites são frequentemente acusadas de serem 

incapazes de entrarem em compromisso consociativo e de disputarem o porcionamento dos 

espólios do Estado. Analistas afirmam amiúde que as elites libanesas não conseguem nem mesmo 

entrar em acordo “sobre como dividir o bolo” (ATALLAH, 2015). Desse modo, o desenho 

engendra, como consequência, crises sistêmicas, fracasso da acomodação de elites, imobilismo e 

atrofia institucional.  

Há também uma parcela significativa da literatura e de analistas de segurança que condena 

a atividade do Hezbollah como partido político armado, questionando que atuação política do grupo 

seja feita de forma integrada, cooperativa e normalizada e acusando o partido de excessivo 
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radicalismo - o que representaria um entrave adicional à já problemática governança libanesa41 

(BYMAN, 2003; 2016; SIMON; STEVENSON, 2010; TRENCHARD, 2011; ABRAHAMSON, 

2013; LEBANESE..., 2016; FRISCH, 2018). A parcela da literatura e de conselheiros políticos que 

afirma que o Líbano reúne as condições ideais para a partilha de poder multicultural e democrática 

faz, em certa medida, com que as acusações de seu fracasso recaiam sobre a alegada intransigência 

do Hezbollah, sua busca por controle total da política ou incapacidade de compromisso pragmático 

– sobretudo pós-Doha – e como títere iraniano (para produções recentes, ver DERGHAM, 2020; 

SHEHADI, 2020, 2021; SAAB, 2020; HAGE ALI, 2021; KARAM, 2021). Assim, este trabalho 

problematiza, entre outras questões, o papel que o Hezbollah desempenha desde 2005 e a realidade 

efetiva dos momentos de bloqueio enunciados pela coalizão que ele lidera, lançando luz sobre sua 

narrativa, comportamento e disputas em torno da forma como opera sua rationalis política. 

Somando-se aos debates acima sobre a capacidade do sistema de produzir harmonia e 

consenso, a literatura regional e especializada critica o funcionamento do arranjo confessional 

quanto a sua efetiva representatividade religiosa e eficiência estatal (KRAYEM, 1997; 

PETALLIDES, 2011). Demonstra, adicionalmente, as mazelas e desarranjos produzidos pela 

aplicação e adoção do modelo consociativo do tipo confessional no Líbano, que geram debilidade 

estatal (ASSAF, 2004), impasse decisório no nível nacional e instabilidade institucional – dado o 

elevado grau de dispersão partidária, com seis agrupamentos que efetivamente importam 

(CHAYA, 2017). Além disso, críticos sustentam que o consociativismo, em sua modalidade 

altamente institucionalizada, engessa a distribuição de poder entre elites tradicionais, gerando 

feudalismo, imobilismo representativo e elitismo (BARCLAY, 2007; SALAMEY, 2009; 

NELSON, 2013), além de perpetuar um Estado fraco e de institucionalizar as diferenças sectárias 

 
41 Com o Líbano ainda em guerra civil, o Hezbollah surgiu como milícia em resposta à invasão israelense de 1982. 
Sua ascensão nas últimas décadas, além de refletir a oposição popular à ocupação israelense e seu suporte à causa 
palestina, reflete também seu apoio sobretudo por parte dos xiitas, que estiveram historicamente à margem do Estado, 
economia e sociedade libanesas (KARAM, 2010). O Hezbollah, contudo, é capaz de reunir entusiastas ao longo de 
todo espectro político-religioso libanês, com ampla base de apoio político para além dos xiitas (DEEB, 2006).  

Desde o pós-guerra, o Hezbollah é uma das forças políticas mais importantes e influentes do Líbano, presente no atual 
governo do país, além de deter um extensivo programa de bem-estar social. Apesar da narrativa e ideologia do partido 
ser centrada no código religioso, ao deslocar-se da periferia em direção ao centro, o Hezbollah atua com eficácia e 
pragmatismo, otimizando seu acúmulo de poder e, em última análise, forçando sua participação ao lado dos demais 
atores. De acordo com a literatura da escola libanizante e com os teóricos da acomodação política, desde 1992, a 
participação eleitoral e parlamentar do partido é devidamente acomodada e cooperativa, assumindo pautas cada vez 
mais utilitárias e nacionalistas (HAMZEH, 2004; HARB; LEENDERS, 2005; DEEB, 2006; NORTON, 2007b; 
WIEGAND, 2009; KARAM, 2010). Voltaremos a esse tema no próximo capítulo. 
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(HOROWITZ, 2000; MAKDISI; MARKTANNER, 2009). Alguns questionam até o caráter 

democrático do próprio regime, que teria como consequência necessária a crise estrutural do 

sistema público (SAADEH, 1993). No pós-guerra, Bassel Salloukh (2017) caracteriza esse sistema 

político como uma sobreposição das elites econômicas e sectárias, enquanto Rola El-Husseini 

(2004) o caracteriza como política elitista de dinastias. O consociativismo libanês também já foi 

amplamente criticado no que diz respeito ao sectarismo e entrincheiramento de identidades 

sectárias, e ao fomento do familismo e clientelismo com bases religiosas (BARRY, 1975; NAGLE, 

2020; ASSAF, 2004; MAKDISI; MARKTANNER, 2009; SALAMEY, 2009; NELSON, 2013; 

KHATIB, 2015; SALLOUKH; VERHEIJ, 2017; CHAYA, 2017)42.  

No Líbano, arranjos institucionais estimulam benefícios políticos que são fruto da 

permanência de práticas sectárias, de mecanismos clientelistas e da paralisia decisória. Os custos e 

concorrências a essas práticas são baixos, o que termina por manter o status quo no país. Tal como 

foi desenhado, o sistema sectário premia e encoraja as comunidades a recorrerem às chamadas 

“identidades primordiais”. Uma vez que as comunidades são beneficiadas, as identidades tendem 

a superar outras formas de associação (de classe, ideológica ou de gênero, por exemplo). Como 

consequência, a política é reduzida às questões de religião e identidade comunal. No 

consociativismo do tipo confessional, os estímulos eleitorais estão preestabelecidos e enrijecem as 

identificações em chaves sectárias43. O sistema libanês, devido a sua característica institucional 

altamente pré-fixada, congela até certo ponto os resultados eleitorais e não permite a agregação de 

mudanças ou a migração de preferências. O arranjo engessa eventuais mudanças no padrão de 

 
42 Conforme Melani Cammett e Sukriti Issar (2010), onde o Estado falha em fornecer bens públicos básicos e serviços 
sociais, organizações étnicas ou religiosas usam a prestação de serviços como um terreno de contestação política e 
como meio de mobilizar e construir apoio. Nesse sentido, o bem-estar social se torna um componente integral da 
política étnica e sectária (ver também CAMMETT, 2014). 

Para informações sobre o grau de religiosidade e confiança sectária, pertencimento a organizações religiosas e o grau 
de confiança e percepções sobre o fornecimento de serviços básicos pelas organizações sociais e de caridade, ver 
informações na tabela 36 e figuras 53-54, anexas a este trabalho. 

43 Quiçá de forma surpreendente, de acordo com o Arab Barometer (AB Wave V 2018), 24,3% dos libaneses se 
consideram religiosos e 61%, “algo religiosos”. Ainda assim, de acordo com os dados do World Values Survey 
(INGLEHART et al., 2014 – Wave 6), apesar da religião ser considerada muito importante para 52,9% dos 
entrevistados, somente 10,1% deles são membros ativos de uma igreja ou organização religiosa, e outros 12,2% são 
membros inativos. A ampla maioria, 77,8% dos entrevistados, é composta de não membros. As mesmas proporções 
são mantidas se considerarmos filiação a organizações humanitárias ou de caridade: 79,2% não são membros, e outros 
12,2% são membros inativos. Para os resultados completos, desagregação por região, grau de confiança inter-religiosa 
e pertencimento comunal, vide tabelas 37-48 e figuras 55-59, anexas a este trabalho. 
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identificação e de identidade – como a secular ou ideológica – mesmo que elas eventualmente 

ocorram no plano sociológico.  

Assim, as interpretações que se concentram na alegada excepcionalidade da contínua 

estabilidade democrática libanesa frente a um instável e antidemocrático cenário regional 

desprivilegiam importantes aspectos internos do país. A análise das dimensões domésticas que 

ameaçam o sucesso da experiência democrática libanesa – sobretudo as pré-atribuições de cargos, 

inelasticidades e distorções representativas – esclarece a singularidade desse sistema em relação 

aos modelos consociativos clássicos. Isso ocorre na medida em que os elementos consociativos 

adquirem características confessionais altamente institucionalizadas, indicando os limites e efeitos 

desse modelo no Líbano. Além do sistema proporcional predefinido ou estabelecido “em seus 

efeitos” (LIJPHART 1977, p. 148), ou seja, sem refletir mudanças e preferências eleitorais, a 

cotização e o congelamento da representação têm como consequência tanto a sub-representação 

quanto a super-representação de determinadas comunidades religiosas. Ademais, com votos sendo 

perdidos e direcionados a vazios eleitorais decorrentes da reserva de cargos, o sistema resulta em 

distritos eleitorais igualmente sub e super-representados, minando a proporcionalidade e a inclusão, 

preceitos fundamentais do marco consociativo.  

As inelasticidades e as desproporcionalidades engendradas pelo sistema confessional são 

ressaltadas pela literatura especializada, mas negligenciadas pelo mistificado senso comum, que 

considera o Líbano uma história de sucesso. De modo que é o estiramento excessivo dos preceitos 

ortodoxos o responsável pelos efeitos deletérios do consociativismo no Líbano e que amortecem 

as percepções positivas do sistema libanês enquanto um modelo exportável – tanto no que diz 

respeito à representação quanto no que diz respeito à estabilidade. Ainda que essa modalidade de 

partilha de poder seja normativamente dominante e se proponha à resolução de conflitos comunais 

e promoção da estabilidade democrática, o subtipo de consociativismo produzido implica repensar 

a narrativa da solução sectária para o país e para a própria região como um todo44.   

 
44 Nossos apontamentos sobre os limites ou desvantagens do modelo consociativo do tipo confessional (para mais 
discussões sobre as inelasticidades e as desproporcionalidades, ver CALFAT, 2017) podem travar diálogos com 
intenções de aplicabilidade desse formato em outras sociedades multiétnicas ou multirreligiosas em conflito. A 
estrutura de poder iraquiana após a invasão norte-americana, por exemplo, espelha e em alguns aspectos aprofunda o 
desenho confessional libanês (YOUNIS, 2011; ver também CALFAT, 2018). Especulações semelhantes, ou referentes 
a partilhas sectárias são sugeridas para o cenário pós-guerra civil síria e para a questão palestina (ver, por exemplo, 
propostas em JOSEPH; O’HANLON, 2007; O’LEARY, 2016; CHOKSY; CHOKSY, 2017). 
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A dualidade libanesa entre um modelo plurirreligioso e tolerante, por um lado, e a 

instabilidade institucional e o impasse sectário, por outro, é resultado de seu arranjo institucional 

confessional e das disposições externas que o acompanham. É como se o Estado libanês fosse 

caracterizado por uma permanente condição de inquieta estabilidade. Há também, a todo tempo, 

uma tensão entre a polarização fomentada pelo próprio sistema sectário e o posicionamento político 

ou ideológico das diferentes forças no país, o que gera uma sobreposição ou tração entre essas 

diferentes posturas e combinações. Por vezes, é importante frisar, posicionamentos e alianças lidos 

como sectários são na realidade fruto de projetos políticos diferentes frente às questões domésticas 

e regionais. Como alianças intersectárias e associações transversais são observadas com frequência, 

a categoria do conflito exclusivamente sectário45 é pouco satisfatória para a compreensão do caso 

libanês e de outros similares na região46. Mais uma vez, o caso libanês volta a tornar patente a 

tensão entre estabilidade e representação em modalidades consociativas de partilha de poder. 

 
45 Socialmente construído, o sectarismo como politização da religião tem sido instrumentalizado tanto como fator 
explicativo das tensões contemporâneas na região quanto apresentado como solução dessas mesmas disputas. No Sul 
Global, e no Oriente Médio em particular, arranjos de partilha de poder são frequentemente adotados sob os auspícios 
de patronos externos a fim de endereçar conflitos comunais entendidos como atávicos. Um dos pressupostos 
ontológicos e basilares em nosso trabalho é o de que, apesar de reais, as identidades político-sectárias na região são 
construções modernas (cf. MAKDISI, 2000), e não primordiais ou endógenas (ver também MAJED, 2016). Ademais, 
regimes autoritários convenientemente exploram e manipulam a política de identidade e a narrativa sectária 
(HASHEMI; POSTEL 2017; WEHREY 2017; HADDAD, 2019). Assim, as identidades, longe de essencializadas ou 
imutáveis, são avivadas, manipuladas e politizadas em resposta a contextos sociais (YOUNIS, 2011, p. 2, 15). Sob este 
aspecto, a própria troca corrente do termo sociedades divididas por “culturas políticas heterogêneas” ou “culturas 
fragmentadas” (como em LIJPHART, 1968b, tradução nossa) pode ser criticado. 

Sobretudo os tipos corporativos de consociacionalismo supõem que as identidades grupais sejam fixas e que os 
agrupamentos sejam “tanto internamente homogêneos quanto externamente confinados” (MCGARRY; O’LEARY, 
2007, p. 675, tradução nossa). A história moderna do Líbano é um exemplo de como rivalidades faccionais são 
exploradas e manipuladas, mesmo que involuntariamente, para ofuscar as reais causas dos conflitos. Além disso, é 
uma história de reiterada disputa e ajuste da representação confessional. De modo que a continuidade de disputas ditas 
“religiosas” reflete o processo de sectarização dos conflitos, não o revivalismo de paixões primordiais (MAKDISI, 
2000, p. 174). Assim, ao catalisar as identidades em torno do elemento religioso, a representação se estrutura em torno 
do imaginário orientalista, reforçando identidades imutáveis e atávicas tidas como endógenas, categorias 
desconstruídas pela literatura decolonial. Como resultado de sua institucionalização prolongada, o sistema se auto-
reproduz em diferentes âmbitos, sob formas materiais e imateriais, temporais e espaciais (sobre as disputas espaciais, 
ver BOU AKAR, 2018), mobilizando não só estruturas e órgãos legalmente institucionalizados, mas imaginários e 
narrativas. Essa forma patológica de partilha de poder é instrumentalizada de maneiras que se distanciam enormemente 
das garantias consociativas iniciais, como a representação e a proteção de minorias. 

46 Paralelos significativos também podem ser feitos com os contextos sul-asiáticos. Martijn van Beek (2000) argumenta 
que o comunalismo, além de tido como componente “orgânico” ou “essencial” dessas sociedades, é vinculado à 
“genealogia colonial”. Esse discurso da identidade está enraizado no fetichismo identitário que produz e reproduz 
lógicas de reificação comunal. A reificação identitária, argumenta Van Beek, não só mascara as reais clivagens que 
explicam os conflitos no tecido social como não confere espaço para articulações identitárias fluidas e contingentes, 
ou mesmo a não identificação, que sejam mais fiéis à realidade (VAN BEEK, 2000, p. 527, 529, 538). Ademais, a 
insistência na política de identidade em produções sobre o Oriente Médio vem sendo substituída por trabalhos que 
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Sobretudo após a saída da Síria, em 2005, e a consequente incorporação de novas elites 

políticas ao processo decisório, essa adesão se reflete em aumento da instabilidade institucional e 

travamentos e crises políticas assíduas. Com maior frequência, a partir desse momento, os governos 

libaneses passaram a ser compostos de uma grande coalizão nacional que inclui partidos de posição 

e oposição das Coalizões 14 e 8 de Março e que estão presentes no Gabinete chefiado pelo primeiro-

ministro. Ainda que o sistema privilegie a dualidade cristã-muçulmana, atualmente, cada uma das 

principais comunidades politicamente relevantes que compõem o triunvirato (maronitas, sunitas e 

xiitas) possui poder executivo de veto mútuo, já que as principais decisões devem ser estabelecidas 

por consenso. Nesse sentido, os três pilares político-religiosos possuem poder de barganha, 

transigência e freio decisório no Executivo, e a “minoria” xiita (as estatísticas em média oscilam 

entre 30-40% da população) 47 48 possui poder de veto sobre questões vitais – obtido em 2008 

 
debatem outras modalidades de identidade menos essencializantes, tais como subestatais, supra-estatais e transestatais, 
explorando epistemologias geoculturais, geopolítica do conhecimento e agência pós-colonial (ver VALBJØRN, 2019). 

De tal modo que neste trabalho identidades são tratadas em seu caráter eminentemente político, mas mediado por 
relações simbólicas complexas. Buscamos compreender como atores inseridos dentro do sistema consociativo-
confessional se percebem, se comportam e promovem seus interesses, quais imaginários, narrativas e construções 
discursivas estão em disputa de forma co-determinada, relacional e intersubjetiva, e como significados são atribuídos 
às ações e instituições. 

47 O Líbano não conduz um censo oficial desde 1932, quando ainda estava sob o Mandato Francês para a Síria e para 
o Líbano, temendo que o resultado provoque deformações em sua fórmula política. A demografia poder ser estimada 
a partir das estatísticas eleitorais. Em 2015, dos 3,538 milhões de votantes registrados (acima de 21 anos), 36,14% 
eram cristãos e 63,86% eram muçulmanos, sendo que os xiitas constituíam 28,40% da população, os sunitas 28,37% 
e os maronitas 20,52% (IFES, 2017, p. 45). Em 2020, de acordo com o Ministério do Interior e Municípios (2020), o 
número de eleitores cadastrados no país e da diáspora passou para 3.860.939. Já em 2021, também de acordo com o 
Ministério do Interior e Municípios, a população total de libaneses era de 5.749.004, composta de 30,07% de sunitas, 
26,98% de xiitas e 20,57% de maronitas. Os dados completos da distribuição confessional estimada através dos 
eleitores registrados, além da distribuição por gênero e idade dos eleitores registrados podem ser vistos nas figuras 60-
63 anexas ao trabalho. 

48 Em razão da crescente taxa de natalidade entre o segmento, estatísticas extra-oficiais sobre o percentual atual da 
população xiita são bastante variadas. Yusri Hazran (2009), por exemplo, escreve que os xiitas compõem 
aproximadamente 40% ou mais da população do país.  A consultoria independente Information International, através 
de um censo extra-oficial (INFORMATION INTERNATIONAL, 2018), estima que haja 5,508 milhões de libaneses, 
sendo que 1,3 milhões deles vive no exterior. Ao todo, 69,28% deles são muçulmanos (31,65% xiitas, 31,25% sunitas, 
5,37% drusos e 1,01% alauitas); enquanto 30,62% são cristãos (16,97% maronitas, 5,99% romanos ortodoxos, 3,87% 
romanos católicos, 1,72% armênios ortodoxos, 0,60% minorias cristãs, 0,4% armênios católicos e 0,38% protestantes).  

Desde 1932, quando os cristãos eram 58,73% da população e os muçulmanos, 40,89%, o número de cidadãos libaneses 
aumentou 426%, com quase 4,4 milhões de pessoas nascidas desde então. O aumento é de cerca de 174,5% para 
cristãos e 785,1% para muçulmanos. Mesmo o debate sobre a redução da idade mínima para votação (de 21 anos atuais 
para 18 anos) colide com a questão sectária. Enquanto a redução é vista como uma forma de incentivar a participação 
de jovens na tomada de decisões, estimativas indicam que, dos 280.000 novos votantes, 180.000 seriam muçulmanos 
e 100.000 seriam cristãos, aumentando a participação de muçulmanos votantes em detrimento dos cristãos e 
contribuindo para maior desequilíbrio (INFORMATION INTERNATIONAL, 2021b). 
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através do acordo de Doha. A partir de 2005, viu-se ainda com mais força não só os governos de 

unidade nacional como também a demanda pela cota presidencial de nomeações de ministros sob 

sua zona de influência, com os diferentes membros da tríade disputando alavancagem e 

representação de seus interesses por meio das indicações ministeriais. 

Assim, ao mesmo tempo que se caminhou em direção a uma consolidação ainda maior do 

consociativismo no país – ampliando a coalizão governante e garantindo capacidade de veto 

minoritário –, os impactos dessa engenharia continuaram a gerar seu efeito inverso e a provar sua 

insuficiência. Mas, antes que possamos tratar das paralisias decisórias propriamente, ou seja, de 

nos dedicarmos aos efeitos dessas engenharias quando altamente institucionalizadas e ao que esse 

modelo no ensina sobre a prática do veto minoritário, o processo decisório consensual e o 

clientelismo em sociedades divididas, no próximo capítulo nos debruçaremos sobre as origens do 

Acordo de Doha e a construção da narrativa do veto garantidor. 

*** 
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CAPÍTULO 2 – TRAZENDO OS XIITAS (AINDA MAIS) PARA DENTRO: 

REPRESENTAÇÃO, VETO E RESISTÊNCIA 

 

If we are confident that our actions but pave the way for 
Imam al-Mahdi’s emergence, – he who will bring 

evenhandedness and justice after the reign of tyranny 
and despotism, then the future is quite promising. On 

God let the believers rely.  

(QASSEM, 2005, p. 270) 

 

Apesar do Hezbollah ser um dos mais importantes atores regionais no Oriente Médio e uma 

das forças militares, políticas e sociais mais influentes no Líbano pós-guerra, há poucos trabalhos 

na literatura internacional – ainda mais escassos em língua portuguesa – que lancem luz sobre suas 

atividades políticas durante a última década ou mais. Buscando completar essa lacuna e 

compreender as origens da incorporação política dessa nova e demandante elite, a primeira etapa 

de nossa pesquisa possui como objeto de estudo a análise da demanda do poder de veto pelo 

Hezbollah, que lidera a Coalizão 8 de Março, dentro da política consociativo-confessional libanesa. 

Este segundo capítulo da tese fará uma reconstrução da demanda por poder de veto pelo Hezbollah 

como representante da oposição por meio de eventos-chave críticos e de sua relação com as demais 

lideranças, sobretudo a presidência cristã e o premier sunita em um novo contexto de poder 

regional. O grupo, que se apresenta como pilar da resistência no país, constrói sua representação 

política e identitária doméstica através de uma combinação entre resistência, participação e 

autonomia sociopolítica do segmento xiita. Este capítulo apresenta um resgate histórico desse 

pleito e dos momentos de crise que circundaram o período, a fim de colaborar para a compreensão 

da construção e das implicações dessa justificativa para a identidade e representação xiita no 

Líbano. 

Nosso problema de pesquisa neste capítulo está postulado na medida em que questionamos 

as razões do Hezbollah para passar a demandar o poder de veto já como membro inserido no 

sistema confessional libanês e na política doméstica (HAMZEH, 2000, 2004; DEEB, 2006; 

NORTON, 2007a; JELLOUN, 2007; WIEGAND, 2009; KARAM, 2010), angariando boa parte 

dos votos destinados aos xiitas no Parlamento e tendo na figura de seu aliado da Aliança 8 de Março 
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– Nabih Berri (Amal) – a presidência legislativa desde 1992. Quais seriam, portanto, as principais 

motivações do grupo para pleitear essa demanda adicional? Se o Hezbollah já possuía sua cota de 

poder, razoavelmente reservada na política consociativa libanesa, e ainda colhia os louros da saída 

de Israel do sul do país em 2000 e da guerra de junho de 2006, quais seriam suas razões internas 

para tal demanda (adicional) do poder de veto, e como essa narrativa seria forjada? Esta análise 

confirmaria a literatura (SAAB, 2008; TRENCHARD, 2011; ABRAHAMSON, 2013; BYMAN, 

2003, 2016; FRISCH, 2018) que enxerga como a razão de ser do grupo a tomada total de poder e 

a islamização do confessionalismo libanês? Isso significaria a consequente invalidação da literatura 

supracitada que afirma a libanização do movimento? Nossa problematização neste capítulo se 

manifesta, por um lado, no fato de que sua participação no sistema confessional libanês já era tida 

como normalizada ou “libanizada” por parte significativa da literatura, na qual o Hezbollah é 

considerado um partido bona fide; e, de outro lado, expressa-se por críticos e analistas políticos 

que apontam a islamização da política libanesa como genuína raison d'être do grupo. 

Após a apresentação dos antecedentes do revivalismo xiita e das características da inclusão 

do Hezbollah na política libanesa, esta seção fará uma reconstrução da demanda por poder de veto 

feita pelo partido, por meio de eventos-chave de crise, buscando relevar como se articula sua 

coerência interna e como se desenrolam suas interações com os demais membros do triunvirato. 

Através da análise histórico-qualitativa do conteúdo dos 31 discursos, pronunciamentos e 

declarações públicas de Hassan Nasrallah (secretário-geral do partido) que cobrem o período de 

2006 a 2008, e da análise político-sociológica dos eventos críticos e crises institucionais que 

antecederam o acordo de Doha, de 2008, buscaremos compreender de que modo o grupo construiu 

seu imaginário e sua justificação política para a obtenção do chamado “terço garantidor”. O 

objetivo central deste capítulo é compreender como ocorre a incorporação de novas elites na grande 

coalizão governante e como a introdução de um novo ator com poder de veto está relacionada aos 

dilemas de inclusão, representação e estabilidade em sociedades profundamente divididas. 

Nosso objetivo específico nesta etapa é lançar luz sobre as demandas do Hezbollah dentro 

do sistema confessional, com especial atenção aos elementos de resistência presentes em sua 

narrativa a partir de 2006. O manifesto do partido, de 2009, também será analisado entre as leituras 

documentais primárias, de forma a identificar formulações de novos paradigmas desde sua carta 

aberta, de 1985, e de seu programa eleitoral de 1992. Assim, busca-se compreender e responder de 
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que maneira o Hezbollah justificou sua demanda pelo veto no Líbano até sua obtenção em 2008, 

como construiu sua narrativa historicamente e quais as implicações dessa justificativa para a 

identidade e representação xiita no país. Também apresentaremos os resultados da análise 

qualitativa de 156 discursos de Hassan Nasrallah que abrangem o período de junho de 2008 a 2018, 

tabulada através do NVivo, da análise do conteúdo do programa eleitoral do Hezbollah de 2018 e 

do próprio Acordo de Doha, firmado em 2008. Este capítulo estabelecerá as bases para nossas 

discussões posteriores sobre o papel e a responsabilidade dos diferentes atores incorporados à 

grande coalizão governante na instabilidade política libanesa, quando nos debruçaremos sobre os 

momentos de paralisia e sobre os mecanismos decisórios do Gabinete. 

Neste capítulo, argumentamos que o Hezbollah constrói sua identidade doméstico-regional 

e representação política extrapolando o aspecto meramente religioso. O grupo combina, de forma 

sui generis, representação, autonomia sociopolítica do segmento xiita, resistência e narrativa 

religiosa. Marginalização e desempoderamento xiita como características históricas são cruciais 

para legitimar a demanda por participação equitativa na política consensual e forjar seu pleito 

discursivo-narrativo. Nesse sentido, as conquistas políticas e eleitorais anteriores eram entendidas 

como necessárias, mas não suficientes, na medida em que o partido não vislumbrava, através delas, 

a capacidade de ter autonomia em questões de grande relevância nacional – sobretudo quanto a seu 

armamento e questões estratégicas. É através do poder de veto executivo nas decisões do Gabinete 

que o partido adquire maior autonomia política mesmo dentro de um arranjo consociativo-

confessional altamente institucionalizado. Nossa análise dos discursos, documentos e eventos-

chave que culminaram na obtenção do veto aponta para uma demanda pelo que é percebido como 

participação equitativa e poder de decisão autônomo na política consensual libanesa em questões 

estratégicas. Os resultados demonstram, ainda, que a narrativa do Hezbollah, em sua liderança da 

Coalizão 8 de Março, é forjada por meio de atos de fala49 e do par narrativo resistência-

representação. Sua narrativa é sui generis pois mobiliza elementos do imaginário xiita, ao mesmo 

tempo que é anti-sectária, ou seja, celebra a identidade xiita, mas não carrega intrinsecamente o 

discurso sectário.  

 
49 De acordo com John Searle (1971), atos de fala, ou atos de linguagem, através da produção de símbolos ou sinais 
performáticos, são as unidades mínimas de comunicação linguística. Assim, além dos enunciados e discursos 
produzirem conteúdo, eles também realizam ações por meio de verbos performativos, com seus significados e força 
devendo ser analisados em seu contexto de uso ordinário (AUSTIN, 1962). 
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De forma que a retórica e o pleito sobre o veto visam garantir representação política 

equitativa e poder decisório em questões altamente relevantes, completando o próprio conceito e 

dever de resistência – tal como é auto-entendido. A narrativa é crucial na construção identitária do 

xiismo no país e fomenta o aumento da autonomia e empoderamento dos xiitas destituídos, 

principalmente pela diferenciação da participação, entendida como insuficiente no quadro 

confessional pré-2008, da representação autônoma e codificada pós-Doha. Regionalmente, esse 

reequilíbrio de poder dialoga com a construção identitária do xiismo na região como um todo, em 

especial no que se refere à ascensão estratégico-pragmática do chamado “crescente xiita”, ou do 

chamado “eixo de resistência”. 

 

O elefante na sala – e na política: antecedentes, empoderamento e resistência como sociedade 

O partido político libanês Hezbollah (no árabe حزب هللا, em tradução literal “Partido de 

Deus”)50 surgiu inicialmente como milícia clandestina em resposta à invasão israelense no Líbano, 

em 1982, durante a chamada Operação Paz para a Galileia, e resistiu à ocupação israelense51 

 
50 “Partido de Deus”, em contraposição ao “Partido de Satã”, remete à 5ª surata (surah), versículo 56 (ayah), do 
Alcorão. Nessa passagem, “Partido de Deus” ou “facção de Deus” remete à proximidade e estreitamento com o divino 
e seu Profeta, e esses que creem são Hezbollah: “Quanto àqueles que comungam com Deus, com Seu Mensageiro e 
com os crentes, saibam que os partidos de Deus serão os vencedores” (ALCORÃO SAGRADO, trad. Samir el Hayek, 
1975). O conceito está próximo da noção de tawallah, que se refere à expressão verbal de amor ou amizade a Deus. A 
mesma raiz etimológica também está na origem de wali, aquele que assegura a promoção da justiça e da prosperidade; 
e de wilayat al-faqih, sistema de tutela do jurisconsulto (MOHSENI; SAGHA, 2020). Voltaremos a esse tema adiante. 

51 Com a intenção de suprimir as retaliações da Organização para Libertação da Palestina a partir do Líbano, a invasão 
israelense de junho de 1982 alcançou os subúrbios de Beirute, cercando a capital e forçando a evacuação da 
organização e de seu líder, Yasser Arafat. Naquele ano, as Resoluções 508 e 509 do Conselho de Segurança das Nações 
Unidas reforçaram as resoluções 425 e 426, anteriores (que se referiam à Operação Litani, a invasão israelense do sul 
do Líbano em 1978), instando o cessar-fogo do conflito (UNIFIL, 2020). De forma continuada durante as décadas de 
1980 e 1990, o Hezbollah, o Parti Communiste Libanais e outras forças lutaram contra a presença de Israel no sul do 
país. Em 1985, Israel realizou uma retirada parcial, mas manteve um cinturão de contenção securitária no sul libanês 
durante 22 anos. Como reflexo do aumento do custo das operações, em maio de 2000, Israel se retirou do Líbano, 
estabelecendo o que ficou conhecida como “Linha Azul”. A retirada é anualmente celebrada no Líbano em 25 de maio 
como o “Dia da Resistência e da Libertação”.  

A fim de prevenir a recorrência das hostilidades para além da Linha Azul, a Força Interina das Nações Unidas no 
Líbano (UNIFIL) repetidamente estendeu seu mandato no país. Atualmente, a Força conta com 11.100 homens de 45 
países diferentes, patrulhando 120 kms da Linha Azul com um orçamento de US$ 480,6 bilhões. O Brasil contribui 
com 222 homens (dados de 2020) e, desde 2011, comanda a Força-Tarefa Marítima (FTM) da UNIFIL. Implantada 
desde outubro de 2006, a FTM da UNIFIL apoia a Marinha Libanesa no monitoramento de suas águas, protegendo a 
costa libanesa e evitando a entrada não autorizada de armas por mar ou material relacionado no Líbano (UNIFIL, 
2020). 
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durante toda a guerra civil libanesa. Sua ascensão nas últimas décadas é reflexo de um processo 

que envolve oposição à ocupação israelense das terras árabes, apoio à causa palestina e amparo a 

grupos sociais domésticos – sobretudo xiitas, mas não apenas – historicamente à margem do 

Estado, economia e sociedade libanesas (KARAM, 2010; BLANFORD, 2011). De forma notável, 

o Hezbollah foi significativamente fortalecido desde sua fundação. Não apenas a organização 

capitaliza duas grandes vitórias militares contra Israel, em 2000 e 200652 - agora com a dissuasão 

mútua totalmente estabelecida (KALOUT, 2015)53 – mas também desfruta de apoio político em 

todo o espectro sectário libanês.  

Como praticamente todos os partidos políticos do Líbano, o Hezbollah também opera uma 

extensa rede de organizações de caridade e programas de bem-estar, cobrindo uma ampla variedade 

de instituições, promovendo ações de educação, microcrédito, habitacionais e de saúde pública 

(HARB; LEENDERS, 2005; CAMMETT, 2014). Já em 1983, um ano após sua fundação, o 

Hezbollah criou uma vasta rede de serviços sociais e de infraestrutura que o governo libanês era 

incapaz de fornecer, incluindo serviços de saúde à comunidade, distribuição de água, eletricidade 

e remoção de lixo (HARIK, 2004 apud WIEGAND, 2009). O Hezbollah atua, portanto, permeando 

as instituições estatais, também em estrita colaboração com elas, como uma forma de 

preenchimento de um vácuo tanto ideológico quanto de função socioeconômica e provisão de bens 

públicos e de bem-estar pelo Estado. As instituições do Hezbollah não só promovem assistência 

material como também um senso identitário e de pertencimento, integrados em torno de um 

imaginário religioso discursivo. Presente no Gabinete de união nacional do país e no Parlamento, 

 
52 Após a retirada de 2000, Israel e o Hezbollah trocaram hostilidades retaliatórias contínuas e se envolveram em 
confrontos no sul. Em julho de 2006, o Hezbollah cruzou a fronteira e emboscou um veículo militar israelense, 
capturando dois soldados e matando outros três. Recusando-se a libertar os prisioneiros libaneses mantidos em Israel 
em troca dos dois soldados capturados, Israel retaliou lançando um ataque aéreo e terrestre de grande escala e impôs 
um bloqueio aéreo e naval ao país. A invasão israelense de 34 dias matou cerca de 1.200 libaneses, a maioria civis, 
infligiu destruição significativa de infraestrutura e serviços, inclusive do Aeroporto Internacional de Beirute, e resultou 
em 1 milhão de desabrigados. No sul, o Hezbollah se engajou em táticas de guerrilha contra as forças israelenses. A 
ofensiva contra civis foi duramente condenada pela comunidade internacional. O Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (UNSCR, S/RES/1701 [2006]) pediu o fim das hostilidades; destacou 15.000 homens das forças de paz para 
estabelecimento de uma zona-tampão e apelou pela implementação total das resoluções S/RES/1559 (2004) e 
S/RES/1680 (2006). As discordâncias em relação à política externa de Israel e a percepção de ameaça à estabilidade 
libanesa representada pelo país, segundo o Arab Barometer, estão refletidas nas figuras 64 e 65 anexas a este trabalho. 

53 Ao lado da Síria, o Hezbollah e suas capacidades assimétricas não convencionais também compõe, de forma 
cooperativa, a estratégia iraniana que Ahmadian e Mohseni (2019) chamam de “dissuasão avançada”. Já a política de 
“contracontenção” (AHMADIAN; MOHSENI, 2021) se dá através de capacidade de manobra, alianças e projeção de 
influência na região (traduções nossas). 
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e desfrutando de protagonismo social e político, o Hezbollah é um dos atores regionais mais 

importantes na arquitetura securitária do Oriente Médio e uma das forças militares, políticas e 

sociais mais influentes no Líbano do pós-guerra.  

A despeito da manutenção de seu poderoso braço militar após o término da guerra civil – e 

das acusações de terrorismo que recaem sobre o grupo54 – de acordo com a escola libanizante e 

com os teóricos da acomodação política, desde 1992, como resultado da inflexão ideológica 

adotada pelos altos dirigentes do partido, os líderes do Hezbollah têm reforçado com frequência o 

reconhecimento das contingências da sociedade multiconfessional libanesa e da importância da 

coexistência e do pluralismo dentro do país (DEEB, 2006).  

Augustus Norton (1998) afirma que a política comum possui efeito pragmatizante no 

Hezbollah, o que faz com que seus deputados se comportem de forma responsável e cooperativa, 

muitas vezes construindo alianças políticas no Parlamento em bases pragmáticas. Desde finais da 

década de 1980, argumenta, o Hezbollah entrou em acordo com as realidades libanesas e alijou seu 

compromisso de estabelecer um sistema de governo islâmico no país, em consonância com a 

literatura que atesta a desradicalização, normalização ou libanização do grupo, com a  proposição  

de  plataformas  eleitorais cada  vez  mais  nacionalistas,  utilitárias e socioeconômicas; além da 

adoção de posturas cada vez mais conciliatórias, transigentes e de harmonização de interesses em 

 
54 Em que pese a clara falta de consenso teórico da literatura em torno da definição de terrorismo (ver FRANKS, 2009; 
JACKSON et al., 2009), Estados Unidos, Israel, Conselho Cooperativo do Golfo, Reino Unido, Países Baixos, Canadá, 
Alemanha, Argentina, Paraguai, Colômbia, Guatemala, Honduras e Austrália consideram o Hezbollah um grupo 
terrorista em sua totalidade. A União Europeia e a França consideram somente o braço armado do partido como tal. O 
Brasil, por enquanto, permanece seguindo a lista oficial das Nações Unidas, que exclui a organização de suas sanções 
(ver UNSCR, S/RES/1267 [1999]; UNSCR, S/RES/1989 [2011] e UNSCR, S/RES/ 2253 [2015]). Contudo, o deputado 
federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, anunciou repetidas vezes, desde 2019, que o 
país declararia o Hezbollah como organização terrorista. Em requerimento Nr. 8/2021 CREDN apresentado em 15 de 
março de 2021 à Câmara dos Deputados, o deputado requereu para pauta na Comissão de Relações Exteriores e de 
Defesa Nacional a “aprovação de moção de repúdio ao movimento xiita Hezbollah” (BRASIL, REQ 8/2021). Em 
resposta, o Parlamento libanês, na figura de seu vice-presidente, Elie El Ferzli, submeteu em 14 de abril de 2021 uma 
carta às presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e respectivas Comissões de Relações Exteriores 
informando que o enquadramento é unilateral e viola a soberania nacional libanesa, colidindo com a tradição 
diplomática brasileira e em detrimento do deliberado pela ONU (LEBANESE REPUBLIC, NATIONAL ASSEMBLY, 
VICE-PRESIDENT 2021). Arquivado em 12 de maio de 2022, o teor completo do requerimento, contendo a moção 
de repúdio e das cartas em resposta, encontra-se nas figuras 66 e 67 anexas ao trabalho. 
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diálogo com e em resposta a um eleitorado bastante heterogêneo (NORTON 1998; HAMZEH 

2000; WIEGAND, 2009; KARAM, 2010)55. 

De forma consonante, boa parte da literatura especializada afirma a inserção pragmática do 

Hezbollah na política doméstica libanesa, apontando que sua participação na disputa eleitoral e 

dinâmica parlamentar é efetivamente integrada, responsável e cooperativa. O partido privilegiaria 

a construção de alianças políticas em bases pragmáticas, utilitárias e nacionalistas, de modo a 

ampliar sua base de apoio inter e plurissectária (NORTON, 1998; HAMZEH, 2000; HARB; 

LEENDERS, 2005; DEEB, 2006; ALAGHA, 2006; JELLOUN, 2007; NORTON, 2007b; 

WIEGAND, 2009; KARAM, 2010). Nesse sentido, apesar de defender o desenvolvimento político 

e econômico das populações marginalizadas, o apoio popular do Hezbollah não se limita 

exclusivamente ao segmento xiita ou a populações de baixa renda, mas demonstra a diversificação 

de sua plataforma e o largo espectro do apoio libanês, inclusive entre classes mais altas, que se 

identificam com seu trabalho social, e também seu papel ativo na resistência, sua ideologia 

nacionalista e anticorrupção – frutos da diversificação de sua plataforma (DEEB, 2006)56 57. 

 
55 Bashir Saade questiona a terminologia da “libanização” do partido. Não por estar em desacordo com sua atuação 
política pragmática, mas por afirmar que o Hezbollah não tenha sido submetido a uma mudança radical e drástica de 
identidade. Tendo se originado no Líbano e sendo um produto de seu próprio ambiente político, o partido teria, nesse 
sentido, sempre sido libanês (SAADE, 2015, p. 726). Ademais, o termo não deve sugerir que esse movimento implique 
que o Hezbollah tenha passado de “criação iraniana” para ator doméstico. 

56 O amplo uso da simbologia e retórica nacionalista visa ampliar as bases de apoio do grupo para além de seu núcleo 
xiita mais imediato. Ademais, houve um aumento significativo do apoio de cristãos ao Hezbollah, não só após a 
libertação do sul do país em 2006, como também depois do presidente cristão Michel Aoun, junto de seu Movimento 
Patriótico Livre, ter se tornando um dos principais consortes da Coalizão 8 de Março. Desse modo, existe uma 
instrumentalização do discurso anti-sectário pela união de cristão e muçulmanos – aqui especificamente maronitas e 
xiitas – em prol do interesse nacional e contra um inimigo externo comum, construindo uma coesão grupal e uma 
identidade na resistência. Assim, mesmo com a dissuasão mútua estabelecida, o grupo reforça constantemente em suas 
declarações públicas temas como humilhação, privação, injustiça, martírio e hostilidades como forma de inflamar 
demandas nacionalistas e autonomistas, de resistência contra a ocupação e ingerência estrangeira, invocando algumas 
das principais figuras do imaginário xiita – mas com ampla capacidade de alcance transectário.  

57 Refletindo uma parceria que seria central para a Coalizão 8 de Março a partir de 2006, a união do Movimento 
Patriótico Livre e do Hezbollah, estabelecida através do Acordo de Mar Mikhael (MEMORANDUM OF JOINT 
UNDERSTANDING BETWEEN HEZBOLLAH AND THE FREE PATRIOTIC MOVEMENT, 2006), promoveu 
grandes mudanças nas relações xiitas-cristãs, com aumento significativo do apoio de cristãos ao Hezbollah desde então. 
Ainda que guardem grandes diferenças entre si, “Aounistas” e a parcela xiita dividem um profundo senso de 
vitimização e opressão, sobretudo no que tange à diminuição da proeminência maronita ao longo das décadas e à 
exclusão endêmica xiita. Uma parte dos maronitas encontrou nos partidos xiitas aliados pragmáticos para salvaguardar 
o poder dos cristãos no Líbano. Embora vindo de histórias e cenários muito diversos, ambos os segmentos 
compartilham narrativas algo equiparáveis de exclusão e desempoderamento, especialmente devido à diminuição da 
proeminência maronita ao longo dos anos. Outro elemento cristão também importante na Coalizão 8 de Março é o 
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O movimento de ascensão do Hezbollah representa um ponto de inflexão importante 

também no passado xiita, que no decorrer da história libanesa exerceu proporcionalmente pouca 

influência e teve pouca participação na partilha de poder política. Além de terem permanecido por 

séculos em situação de pobreza, durante o Império Otomano, os xiitas foram tratados com 

desconfiança e menosprezo (NORTON, 1998). Após a independência do Líbano, em 1946, o 

sistema confessional deu continuidade à reserva da presidência para cristãos maronitas e o cargo 

de premier para muçulmanos sunitas, e a proporção parlamentar foi fixada em 6:5 entre cristãos e 

muçulmanos. De tal forma que o sistema de partilha de poder pós-independência continuava a 

privilegiar a distribuição do comando do Estado entre o duo maronita-sunita, ainda que os xiitas já 

se percebessem como a segunda maior comunidade do país. Aos xiitas foi reservado o cargo de 

porta-voz do Parlamento, e a comunidade se considerava rijamente sub-representada nas 

nomeações para altos cargos (NORTON, 1998). 

A inflexibilidade do austero sistema confessional – cuja fórmula se baseava no estagnado 

censo de 1932 e nas leis eleitorais de 192658 – exacerbava a sub-representação dos xiitas no 

governo, já que desconsiderava o rápido crescimento populacional e as alterações demográficas e 

migratórias decorrentes. Já a partir do final dos anos 1930, ainda durante o Mandato Francês, com 

suas jurisdições sendo amplamente negligenciadas, os xiitas contestavam seus direitos políticos e 

participação no Grande Líbano (HARRIS, 2012, p. 191)59.  Assim, durante o século XX, enquanto 

maronitas, drusos e sunitas disputavam privilégios e terra, desequilíbrios demográficos e de 

 
Partido Marada. É preciso ressaltar, contudo, que uma das razões que permitiu a aliança MPL-Hezbollah, que perdura 
até hoje, é a recusa norte-americana em apoiar o General Aoun após sua volta ao poder em 2005. 

58 Apesar da oposição da maioria dos líderes sunitas e xiitas à época, a Constituição que unificou o Estado do Grande 
Líbano, ainda sob o Mandato Francês, foi promulgada em 1926 (TRABOULSI, 2012, p. 90). Com alterações em 1946 
e 1990 e emendas feitas ao longo do tempo, ela permanece em vigor até hoje. As leis eleitorais de 1926 estabeleceram 
que os distritos eleitorais locais teriam seus assentos alocados em base comunal. Ao promover o desenvolvimento 
agrícola e propriedade da terra e ao privilegiar candidatos das famílias locais mais proeminentes no norte, Beqa’a e no 
sul, o poder eleitoral dos influentes proprietários e dinastias locais foi entrincheirado (KINGSTON, 2013, p. 29-30). 
Boa parte dos elementos desse sistema se perpetua ainda hoje nas eleições municipais e fomenta disputas clientelistas 
locais e pelo controle dos recursos estatais. A relação patrono-cliente baseada na troca de serviços por lealdade 
consolida ainda mais o domínio desses notáveis tradicionais na política local e nas listas eleitorais (BONSEN, 2020, 
p. 67-68). 

59 A própria ocupação francesa no Líbano não foi recebida sem esforços de resistência. Foi nesse período que surgiram 
os primeiros mártires, e até hoje a resistência e o martírio povoam o imaginário de Jabal ‘Amil, região montanhosa 
predominantemente xiita do sul do Líbano (ver BONSEN, 2020, p. 70). Paralelamente, o Partido Comunista Libanês 
foi fundado em 1924, e, em meio a diferentes movimentos nacionalistas árabes, o Partido Nacionalista Social Sírio se 
estabeleceu em 1932. Em resposta, organizações paramilitares, como o Kataeb de Pierre Gemayel, foram criadas por 
jovens maronitas em 1936. 
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poder60, parte significativa da comunidade xiita, empobrecida e subdesenvolvida, exercia pouca 

influência sobre o sistema político (NORTON, 2007, p. 12). Na prática, eles eram fortemente sub-

representados em cargos de servidores públicos de alto escalão, ocupando 3,6% das nomeações em 

1955 (quatro dos 115 altos cargos), além de enfrentarem baixa adesão entre graduados 

universitários – proporções que permaneceram relativamente inalteradas até 1975 (ABUKHALIL, 

1989, p. 153; HARRIS, 2012, p. 197, 215). 

A pobreza também era desproporcional entre os libaneses xiitas, já que a confissão religiosa 

é tipicamente o modo de acesso e distribuição de recursos do Estado nesses regimes. Com 

participação reduzida no governo, os xiitas canalizavam menos recursos para essas comunidades – 

recursos na forma de instituições como escolas, hospitais, infraestruturas e redes de bem-estar 

público – contribuindo para seu maior empobrecimento e subdesenvolvimento relativo. Essa 

dinâmica era agravada pelo fato de que os assentos xiitas na Assembleia Nacional eram usualmente 

preenchidos por latifundiários feudais e outras elites insuladas (DEEB, 2006).  

De tal forma que a comunidade xiita no Líbano possui historicamente baixa influência 

econômica, com altas taxas de analfabetismo muito difundidas até os anos 1940 e a maioria da sua 

população formada por agricultores (NORTON, 1998).  Até os anos 1960, os   xiitas viviam 

majoritariamente em áreas rurais, especialmente no sul, em regiões tradicionais como Jabal ‘Amil 

e no vale do Beqa’a, onde as condições de vida não se aproximavam dos padrões do resto da nação. 

A rápida urbanização alargou ainda mais as disparidades econômicas no Líbano (DEEB, 2006) 61. 

 
60 A Comissão Administrativa em exercício durante o Mandato Francês, por exemplo, inicialmente composta por 67% 
de cristãos e com poderes principalmente consultivos, foi alvo de boicotes pela população muçulmana e eventualmente 
a proporção de cristãos caiu para 60%. Um Conselho Representativo parcialmente eleito substituiu a Comissão, a 
despeito dos boicotes feitos pela população muçulmana (TRABOULSI, 2012, p. 88).  

61 As origens dessas desproporcionalidades são antigas. A expansão do Monte Líbano para o Estado do Grande Líbano 
(1920-1926) e a incorporação de novas áreas ao Pequeno Líbano mudou o equilíbrio demográfico, quando os 
muçulmanos se tornaram quase metade da população. Os residentes do Monte Líbano, por exemplo, pagavam impostos 
mais baixos em comparação com as áreas recentemente anexadas, tornando-se uma fonte de queixas entre sunitas e 
xiitas (HARRIS, 2012, p. 186). De maneira geral, os maronitas se beneficiaram de modo desigual de projetos como 
educação e infraestrutura (BONSEN, 2020, p. 67), tornando-se o principal grupo social no Grande Líbano, tanto na 
esfera privada quanto pública, garantindo posições-chave do governo e na burocracia estatal (KARAM, 2010, p. 30).  

Assim, durante décadas do período do Mandato Francês para a Síria e o Líbano, cristãos maronitas e muçulmanos 
sunitas se encastelaram nos cargos do poder público e da burocracia estatal. Ao controlarem boa parte da economia, 
concentrando renda e riqueza, contribuíram para o cenário de desigualdade social e exclusão sociopolítica de outras 
parcelas populacionais (KARAM, 2010), cujas demandas por revisão do pacto estariam na base das agitações sociais 
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O processo de modernização da agricultura promoveu êxodo rural, e muitos xiitas migraram para 

Beirute, estabelecendo-se em um anel de subúrbios empobrecidos em torno da capital. Nos anos 

1950 e 1960, argumenta Norton, a politização e mobilização política dos xiitas foi possibilitada 

pelo maior acesso à educação e aos meios de comunicação. Adicionalmente, no ambiente dos anos 

1960 e 1970, o crescimento de forças políticas anti-status quo no Líbano, incluindo as guerrilhas 

palestinas e as diversas correntes do movimento comunista, atraíram muitos jovens xiitas para suas 

fileiras (NORTON, 1998).   

A princípio, portanto, a crescente população urbana – cuja maioria era formada por xiitas 

empobrecidos e privados de direitos – mobilizava-se em torno do Partido Comunista Libanês e do 

Partido Socialista Nacionalista Sírio (DEEB, 2006) – e não necessariamente em linhas sectárias. 

Com isso, a década de 1960 foi marcada por demandas políticas por parte de um secularismo 

militante, com muitos xiitas unindo-se aos que prometiam reformas socioeconômicas e revolução. 

Em 1958, o líder clerical xiita al-Sayyid Musa al-Sadr se transferiu do Irã para o Líbano e se tornou 

o Mufti de Tyr. À época, o presidente Fuad Chehab (1958-1964)62 favoreceu o jovem ativista 

carismático envolvido com trabalho social, aperfeiçoamento das condições das populações rurais 

e atividades de arrecadação de fundos contra a pobreza (HARRIS, 2012, p. 217). Com importante 

herança acadêmica e longa tradição no clero dentro do pensamento e jurisprudência xiita (fiqh), 

Musa al-Sadr foi o líder espiritual e político xiita mais proeminente no Líbano, promovendo a paz 

 
subsequentes, nos anos 1950 e 1960 (ver KISIRWANI, 1980; SALIBI, 1989; MCGOWAN, 1989; KHALAF, 2002; 
TRABOULSI, 2012). 

62 Fuad Chehab inaugurou um período um tanto progressista de intervencionismo moderado do bem-estar social (1958-
1975) ao tentar diminuir o poder dos líderes tradicionais (zu'ama), fortalecendo a burocracia estatal e o poder executivo, 
bem como melhorando a infraestrutura e fornecimento de bens públicos. O “chehabismo” tentou responder a algumas 
das queixas muçulmanas relativas ao acesso aos cargos administrativos, promovendo igualdade comunal e ajudando 
áreas predominantemente muçulmanas negligenciadas e carentes, endereçando desigualdades sociais e econômicas 
(HARRIS, 2012, p. 213; KINGSTON et al., 2020). Chehab também promoveu investimentos em infraestrutura pública, 
como sistemas rodoviários, água, saúde e fornecimento de eletricidade nas periferias do país, particularmente no sul 
xiita e no Beqa’a, e no norte sunita (HARRIS, 2012, p. 195, 216; MCGOWAN, 1989, p. 24).  

Até 1970, o chehabismo lucrou com a estabilidade e o boom econômico, mantendo boas relações tanto com a República 
Árabe Unida e Gamal Nasser quanto com o Ocidente. Contudo, as reformas sociais e esforços promovidos por Chehab 
para restringir a patronagem na burocracia estatal ameaçavam as redes tradicionais de favoritismo e enfrentaram 
resistência de elites e chefes políticos cristãos e sunitas (KINGSTON et al., 2020). Ao fim e ao cabo, Chehab não foi 
capaz de sustentar a reforma e libertar o Estado da política de patronagem e cooptação de elites (HARRIS, 2012, p. 
217). 
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e o diálogo inter-religioso e inter-sectário, possuindo elevada importância na elaboração do 

pensamento e da práxis política xiita. 

A rápida urbanização, fruto do acelerado desenvolvimento econômico e restrito 

desenvolvimento industrial, aprofundou a desigualdade social e econômica, contrastando as classes 

urbanas mais ricas em Beirute e a elite comercial cristã com migrantes não integrados, em sua 

maioria xiitas desempregados e empobrecidos63. Os subúrbios de Beirute eram majoritariamente 

povoados por residentes pobres da classe trabalhadora, com grandes quantidades de trabalhadores 

rurais oriundos da crise agrícola e ainda sob o jugo de seus patrões rurais (KINGSTON et al., 2020). 

O privado e desprivilegiado “cinturão da pobreza” nas periferias da capital também era formado 

por diversos campos palestinos (HARRIS, 2012, p. 196), onde grande parte da base política da 

Organização para a Libertação da Palestina (OLP) estava localizada, e que era alicerce de uma 

esquerda jovem e militante que combatia a chamada hegemonia maronita64. O segmento, em sua 

maior parte composto de muçulmanos sunitas, era politicamente privado dentro do acordo de 

partilha de poder consociacional, funcionando como centelha da agitação socioeconômica e 

política no Líbano65.  

 
63 O período de ascensão econômica entre os anos 1940 e 1950 consolidou a economia desregulamentada e baseada 
em serviços, com Beirute tornando-se um centro regional próspero para os setores financeiro e bancário (HARRIS, 
2012, p. 194, 202, 208). O então governo do “duopólio maronita e sunita”, composto por comerciantes, banqueiros e 
proprietários de terras (KHALAF, 2002, p. 155-156), com o tempo fez emergir desigualdades e disparidades de renda, 
com o setor industrial fortemente prejudicado e a agricultura estagnada. Os retornos do setor de serviços foram 
direcionados aos cristãos, e os benefícios e o acesso privilegiado aos créditos se concentraram nos grandes proprietários 
de terras (HARRIS, 2012, p. 208).  

A chamada “república liberal mercantil” não atendia às aspirações não apenas da maioria dos xiitas, mas também de 
muitos muçulmanos sunitas e drusos, bem como de muitos cristãos maronitas rurais, que passaram a pedir que a 
alocação dos cargos fosse revisitada (HARRIS, 2012, p. 195). Greves gerais, manifestações pan-árabes e insurreições 
armadas muçulmanas foram registradas durante os anos 1950. Disputando o equilíbrio cristão-sunita, as queixas dos 
drusos contra os privilégios maronitas contestavam a proporção de divisão de poderes – e uma revisão do Pacto 
Nacional também foi exigida por Musa al-Sadr, que convocou uma greve geral nacional em 1970. 

64 A Nakba forçou a chegada de 120.000 a 150.000 refugiados palestinos no Líbano, ocupando cidades como Tyr e 
Sidon (HARRIS, 2012, p. 195, 202). Em 1973, de 10 a 15% da população libanesa era composta de palestinos sem-
terra e em sua maioria pobres, que viviam nos campos de refugiados securitizados ou espalhados entre a população 
libanesa (KHALIDI, 1985, p. 498). De forma significativa, boa parte da esquerda libanesa, identificada com o pleito 
palestino, era composta de cristãos.  

65 Durante a guerra civil libanesa (1975-1990) de 70.000 a 170.000 pessoas morreram, quase 900.000 (ou um terço da 
população do país) foram deslocadas e 17.000 desapareceram. Colocando em questão o próprio significado de 
soberania e identidade nacional do país, a guerra civil – que foi de início travada entre cristãos libaneses e palestinos 
recentemente assentados, aliados a muçulmanos libaneses rurais e empobrecidos – assumiu uma aparência 
enganosamente sectária. Na prática, a alienação, disparidades socioeconômicas e os apelos à reforma política se 
cruzaram com as queixas confessionais. A erupção inicial da violência rapidamente desvelou dimensões diversas e 
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Os xiitas foram afetados de forma significativa. Vivendo principalmente em áreas rurais 

durante o período pós-independência, na década de 1970, mais de três quartos de sua população 

havia sido urbanizada66. Com crescente influência no sul do Líbano, al-Sadr defendeu uma 

autoridade xiita equivalente ao Conselho Supremo Islâmico dos Sunitas e ao Conselho Comunal 

Druso. O Conselho Islâmico Superior xiita foi estabelecido em 1967 (HARRIS, 2012, p. 217). O 

Conselho exigia não apenas melhorias na defesa do sul, mas também a alocação de fundos públicos 

para o desenvolvimento socioeconômico, educação, saúde e o aumento na proporção de 

funcionários xiitas nomeados para altos cargos do governo. Em 1974, al-Sadr lançou um 

movimento de reforma populista que incitou os xiitas à ação política emancipatória. O “Movimento 

dos Despossuídos” (Harakat al-Mahrumin) reuniu dezenas de milhares de xiitas na cidade de 

Baalbek. O movimento se transformaria mais tarde na organização paramilitar e no partido Amal.  

Assim, desde antes da década de 1970 as elites clericais xiitas se engajavam cada vez mais 

nas arenas político-sociais libanesas, como parte de um movimento mais amplo de revivalismo e 

ressurgimento do ativismo político xiita67. Seu discurso era focado na luta contra opressão e 

injustiça social, no chamado à ação contra a tirania, o despotismo e a perseguição dos destituídos 

 
multifacetadas. Os diferentes lados logo começaram a operar sobre um palco que funcionou como um microcosmo de 
disputas mais amplas entre pan-arabistas e nasseristas contra nacionalistas pró-ocidentais. 

66 No sul, após a criação de Israel, em 1948, os xiitas sofreram em particular com as continuadas agressões entre 
combatentes palestinos e as forças israelenses. Também devido aos deslocamentos causados pela retaliação israelense 
contra as aldeias, o cenário resultou no colapso da economia nas regiões de Jabal ‘Amil e no sul do Beqa’a, promovendo 
o êxodo rural e o deslocamento de camponeses xiitas (TRABOULSI, 2012, p. 162-163). Particularmente no sul, a OLP 
foi acusada de construir “um Estado dentro do Estado” (BONSEN, 2020, p. 77), com liberdade militar, cuja 
infraestrutura de saúde também servia aos libaneses (KHALIDI, 1985, p. 500). Com o abandono e a negligência de 
diversas áreas rurais, os arredores de Sidon e Tyr também foram locais para o surgimento de subúrbios habitados por 
uma massa de subproletários (BONSEN, 2020, p. 75). Apoiadas pelas forças israelenses, que tentavam conter os 
ataques resultantes da presença palestina perto de sua fronteira norte, bem como a crescente influência da Síria na 
região, as milícias cristãs disputavam ainda o controle no sul do Líbano. Assim, amplamente insatisfeita, a comunidade 
xiita no sul estava sujeita ao crescente controle da OLP, bem como à hostilidade militar de Israel e do Exército do Sul 
do Líbano (MCGOWAN, 1989, p. 29). 

67 Ainda que pouco sabido, o xá iraniano Reza Pahlavi era então considerado um “protetor regional dos xiitas”, os 
promovendo internamente e no Líbano como um baluarte contra o marxismo e o pan-arabismo, como duas ideologias 
ameaçadoras ao monarca. Durante a Guerra Fria, isso explica em parte a estreita aliança entre os EUA, Israel e o Irã 
pré-revolucionário. Da mesma forma, os ulama, ou teólogos, no Iraque, também foram promovidos financeiramente, 
visando equilibrar o marja’ xiita no Irã e combater o baathismo pan-árabe e o nasserismo como ideologias rivais 
(SAMII; 1997; MOHSENI; SAGHA, 2020). 

Marja’ (no original المرجع) se refere à autoridade, jurista ou erudito religioso (mujtahids). Para os xiitas duodecimanos, 
a autoridade clerical, ou marja’iyya (Grande Ayatollahs), é o ranking mais alto dentro dos pensadores religiosos e 
juristas. 
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– cujos elementos possuem importância crítica no ethos e cosmologia xiitas. Contudo, nos 

seminários libaneses e iraquianos, seu clero lutou ativamente contra o comunismo, adaptando seu 

pensamento e instituições aos discursos esquerdistas, a seus programas educacionais e agrários 

(ABISAAB; ABISSAB, 2014, p. 77, 102)68. Ao confrontar a esquerda marxista e se opor ao 

secularismo pan-arabista, duas ideologias ameaçadoras ao clero xiita, Musa al-Sadr endossou a 

estrutura sectária libanesa, incitando seus seguidores a respeitar o Estado libanês e a cidadania 

como um meio de institucionalização da orientação clerical xiita e de empoderamento do secto 

(ABISAAB; ABISSAB, 2014, p. 102, 104). 

Naquele momento, havia uma crescente percepção entre os xiitas de que a esquerda libanesa 

havia falhado tanto em assegurar maiores direitos aos pobres quanto em proteger o sul do Líbano 

dos confrontos entre a OLP e Israel (DEEB, 2006) – haja vista que as demandas xiitas por acesso 

mais amplo aos serviços públicos, por uma parcela maior de poder político e pela promoção de 

reformas socioeconômicas basilares não foram atendidas pelas elites libanesas (NORTON, 1998). 

De modo que, em última análise, ao final da guerra “civil” libanesa, a ascensão xiita foi capaz de 

dispersar a oposição esquerdista no país, cooptar boa parcela da esquerda entre suas próprias 

fileiras e reenquadrar o clero xiita no centro da vida política libanesa (ABISAAB, 2015). 

Em boa medida, sua ideologia da wilayah, central no pensamento político xiita (autoridade 

ou tutela do jurista, ver mais adiante) também representou uma vitória em relação a ideologias 

rivais como o pan-arabismo, marxismo, liberalismo e o baathismo social-nacionalista69, tanto no 

 
68 Ainda que assumisse caráter diverso e oposto ao marxista, a mobilização xiita reuniu, em lentes comunais, quase a 
totalidade dos elementos mobilizados pela esquerda. O que mostra que o binarismo secular versus sectário pode ser 
ardiloso, já que elementos comunais e de classe estavam unidos sob essa narrativa. 

69 Desde o período pré-independência, disputas regionais e domésticas eram reféns, de um lado, das pressões sobretudo 
sunitas, mas também ortodoxas, para que fizessem parte de uma Síria maior ou de um Estado árabe, digladiando com 
propostas de união árabe durante diferentes momentos no século XX; e de outro, das aspirações majoritariamente 
maronitas, que demandavam a independência do Líbano como uma “terra de minorias religiosas” – alegando 
identificações sociais e históricas singulares e laços estreitos com o Ocidente, dando forma a um “particularismo 
libanês” (SALIBI, 1989). Assim, ao longo de sua história, a “identidade híbrida” libanesa teve que acomodar 
politicamente o papel de liderança maronita com fortes laços com o Ocidente, com o fato de que o país faz parte do 
mundo árabe e muçulmano e com disputas ideológicas regionais, adicionando uma camada à rivalidade política 
doméstica e sua respectiva rede de lealdade confessional.  

Em diferentes momentos de aparente acomodação política, esse equilíbrio temporário assumiu a forma de convergência 
de interesses econômicos, poder e influência entre as elites tradicionais locais e atores externos (ASSAF, 2004, p. 102-
103). Os apelos à unidade pan-árabe ou a uma aproximação de determinadas elites libanesas ao recém-criado Estado 
de Israel também desafiaram o Pacto Nacional do Líbano, cujo equilíbrio era um entendimento frágil desde o início. 
De modo que desde o surgimento do Estado, muçulmanos e cristãos disputaram o próprio significado da nacionalidade, 
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que diz respeito à garantia da soberania nacional quanto à melhora educacional, socioeconômica e 

participação política dos xiitas. Além de compensar pelo fracasso do Estado libanês moderno, a 

doutrina dispõe uma modalidade autóctone de construção e desenvolvimento do Estado – 

carregando consigo importantes aspectos concretos e materiais além de alta capacidade ideológica. 

De tal forma que a ideologia xiita é uma eficiente ideologia de resistência terceiro mundista e 

emancipadora, com fortes vínculos transnacionais (MOHSENI; SAGHA, 2020). Nesse sentido, os 

diversos eventos que ocorreram entre 1978 e 1982 – incluindo duas invasões israelenses no sul do 

Líbano, o inexplicável desaparecimento de Musa al-Sadr70 e a Revolução Islâmica no Irã – 

propeliram a nascente mobilização xiita e a divorciaram dos partidos de esquerda, estabelecendo 

um inédito e alternativo paradigma antiocidental não marxista (DEEB, 2006; ver SADIKI, 2010).  

Em   continuidade   ao   vanguardismo   do   Amal71,  o   Hezbollah ajudou a impulsionar a 

nascente mobilização política xiita. De 1982 em diante, muitos membros proeminentes do Amal 

saíram do partido, que havia se envolvido em políticas patronais e se distanciado de empenhos mais 

acirrados contra a pobreza e a ocupação israelense (DEEB, 2006). Uma dissidência do Amal72, o 

Hezbollah emergiu como milícia em resposta à invasão israelense naquele ano e durante toda a 

guerra civil combateu a presença israelense. Com o fim da guerra, a maioria das milícias foi 

desarmada e desmantelada, e o intenso conflito comunal foi transplantado para a arena política 

 
identidade cultural e historicidade libanesa (SALIBI, 1989, p. 3). Dois lados opostos de um idealismo – cada um 
associado a conotações específicas para seus próprios crentes – disputando imaginários e interpretações do passado e 
do futuro libanês, nutriram a fenda entre as comunidades e impediram o país de forjar um senso de unidade política 
nacional e identidade.  

70 Em agosto de 1978, quando estava na Líbia, Musa al-Sadr desapareceu misteriosamente em circunstâncias 
desconhecidas até hoje. Seu desaparecimento reviveu o mito da ocultação e retorno do Mahdi (12º e último Imam, o 
“guia” ou “reformador” na escatologia xiita duodécima), aumentando seu carisma e, de maneira arquetípica, reforçando 
a dimensão esotérica circular entre os xiitas. Esse sentimento de profunda perda foi parcialmente preenchido pelo 
Grande Aiatolá Mohammad Fadlallah, que mais tarde seria considerado um conselheiro espiritual do Hezbollah. 

71 Ao Sul, as forças de resistência do Amal tiveram papel essencial na confrontação contra a ocupação israelense.  O 
ápice do poder do Amal foi em 1985, porém acusações de ineficiência, corrupção e liderança débil enfraqueceram o 
grupo, que ainda mantém uma importante base política nos vilarejos ao sul do Líbano e institucional na figura de seu 
porta-voz no Parlamento. O apoio popular do Amal diminuiu e muitos dos profissionais de classe média da comunidade 
xiita, antes base-chave de apoio ao Amal, desertaram o grupo durante a década de 1990, alienando muitos de seus 
antigos apoiadores, muitos dos que hoje integram as fileiras do Hezbollah (NORTON 1998, 2007). 

72 Para Norton (2007), nos seus dias iniciais, o Hezbollah desdenhava a política libanesa. O círculo de jovens clérigos 
que formava os quadros do grupo se ressentia da liderança não clerical do Amal, bem como de sua acomodação com 
o clientelismo e a corrupção. Foi, portanto, sob a liderança de Hassan Nasrallah, iniciada em 1992, que o Hezbollah se 
comprometeu em trabalhar conjuntamente com o Estado libanês através da participação eleitoral, uma decisão que 
alienou alguns dos clérigos de orientação mais radical da liderança do grupo (DEEB, 2006).   
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(KINGSTON et al., 2020)73. Em um palco diferente, as mesmas elites políticas tradicionalmente 

entrincheiradas continuaram a dominar a cena, e a formação dos sucessivos governos após a guerra 

civil incluiu muitos ex-líderes de milícias. Assim, no compartilhamento de poder pós-conflito, a 

coalizão de governo passou a ser composta de boa parte – embora não de todos – dos atores que 

haviam se digladiado durante a guerra. Não obstante, a instabilidade dos anos seguintes refletiria a 

luta contínua para incorporar novos atores emergentes a ela, e a demanda pelo terço fiador também 

reflete as disputas em torno da ampliação da coalizão governante para além do duo maronita-sunita. 

Como os demais partidos, o Hezbollah disputou as primeiras eleições parlamentares após 

o término da guerra civil, em agosto de 1992. Em razão do profundo sentimento de privação ou 

cassação dos direitos políticos entre a comunidade xiita, de modo geral, a decisão de participar da 

política libanesa teve amplo apoio popular entre o segmento. A aquisição de assentos no 

Parlamento permitiu acesso mais extenso aos recursos e alocações orçamentárias do governo, 

tipicamente distribuídas de forma confessional ali, além dos naturais benefícios estratégicos 

advindos da vitória eleitoral. O Hezbollah adquiriu então reconhecimento oficial como uma 

instituição política no Líbano, ao mesmo tempo que obteve um lugar na mesa de negociações 

(NORTON, 2007). 

Sua estreia na política lhe concedeu oito dos 128 assentos em coalizão com outros 

segmentos religiosos, incluindo muçulmanos sunitas e cristãos. Desde então, o Hezbollah 

participou das eleições parlamentares de 1996, 2000, 2005, 2009,2018 (postergada por três vezes 

em 2013, 2014 e 2017) e 2022; e das eleições municipais de 1998, 2004, 2010 e 2016. De acordo 

com Krista Wiegand, nas eleições parlamentares de 2000, a presença do Hezbollah no Parlamento 

subiu de nove para doze assentos e, em coalizão com o Amal, juntos obtiveram 32 assentos. Nessa 

coalizão, a aliança conquistou todos os 23 assentos no sul do Líbano e todos os nove assentos na 

região de Baalbek-Hermel, no vale do Beqa’a. Nas eleições de 2005, a aliança Hezbollah-Amal 

obteve 35 assentos (27% das cadeiras). Nas eleições de junho de 2009, o bloco 8 de Março, liderado 

 
73 As forças sírias ajudaram a implementar os termos de Ta’ef no que tange à dissolução e ao desarmamento das 
milícias, incluindo as palestinas. O exército e a burocracia estatal incorporaram muitos dos ex-membros das milícias 
cristãs e muçulmanas. Uma exceção foi feita ao Hezbollah, que foi autorizado a reter suas armas devido ao seu papel 
na resistência contra a ocupação israelense (TRABOULSI, 2012, p. 249). Ainda hoje, a reconstrução e reorganização 
das Forças Armadas Libanesas e a efetiva desmobilização de todas as milícias no país – inclusive as não xiitas – 
permanecem grandes desafios. 
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pelo Hezbollah – e em aliança com os cristãos – conquistou 57 assentos, ou 44,5% das cadeiras 

(WIEGAND, 2009).  

Finalmente, nas eleições gerais de 6 de maio de 2018, que passaram a adotar um sistema 

proporcional híbrido, a aliança Hezbollah, Amal e aliados minoritários obteve 38 assentos. 

Sozinho, o Hezbollah manteve os treze votos conquistados em 2009 (ocupando atualmente 10,15% 

do Parlamento), e o Amal ganhou três cadeiras adicionais, subindo de treze para dezesseis assentos. 

Se considerarmos a aliança com Michel Aoun, atual presidente pelo Movimento Patriótico Livre 

(que emergiu como maior bloco legislativo, tomando o lugar anterior do Movimento Futuro sunita), 

acrescem-se 23 assentos. Ao todo, nas eleições gerais de 2018, Hezbollah, Amal, Movimento 

Patriótico Livre e outros aliados como Federação Armênia Revolucionária (Dashnag), Marada, 

Partido Sírio Nacionalista Social, Partido Democrático Libanês e aliados minoritários pró-8 de 

Março totalizaram 70 votos ou 54,69% do total de 128 assentos do Parlamento. 

No que diz respeito à participação da Aliança 14 de Março nas eleições de 2018, o 

Movimento Futuro e aliados viu seu bloco encolher em 40% (tendo antes detido 33 cadeiras), 

obtendo um total vinte votos. As Forças Libanesas quase duplicaram suas cadeiras, de oito para 

quinze. Ao todo, a Coalizão 14 de Março obteve 42 cadeiras, ou 32,81% do total de assentos. O 

Partido Socialista Progressista, de Walid Jumblatt, obteve nove votos. Um total de 12% das 

cadeiras foi ocupado por partidos independentes (LEBANESE ELECTIONS, 2018; NATIONAL 

DEMOCRATIC INSTITUTE, 2018).  

Nas eleições de maio de 2022, a Coalizão 8 de março, que antes possuía setenta cadeiras, 

perdeu sua maioria parlamentar simples; no entanto, seus oponentes tampouco foram capazes de 

formar um bloco homogêneo. Enquanto o Hezbollah manteve seus treze incumbentes, e o Amal, 

quinze, o maior partido cristão até então, o Movimento Patriótico Livre, perdeu doze cadeiras, 

passando agora a ocupar dezessete delas. As Forças Libanesas repetiram sua ascensão de 2018 e, 

com dezenove assentos, tornaram-se o maior partido cristão na Assembleia Nacional. Um número 

recorde de oito mulheres (6,5%) foi eleito, e treze assentos foram conquistados por candidatos 
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independentes não ligados ao status quo político. O Movimento Futuro se absteve de participar das 

eleições, pulverizando o voto sunita74. 

A visualização da disposição dos resultados das eleições gerais parlamentares de 2018 por 

bloco e partido está disposta na figura 4, abaixo; já os resultados completos do desempenho 

eleitoral comparativo dos anos 2009 e 2018 podem ser visualizados na tabela 49, anexa a este 

trabalho. A imagem mostra que a coalizão opositora 8 de Março obteve uma maioria simples nas 

eleições parlamentares de 2018, com os candidatos da 14 de Março respondendo por um terço das 

cadeiras, e candidatos não alinhados pelos 12% restantes. Distanciando-se da narrativa de tomada 

de assalto da política libanesa por qualquer partido ou confissão de modo exclusivo, a formação 

abaixo reforça a pulverização sectária garantida constitucionalmente através da partilha de poder 

consociativa: 

 
74 Embora ganhos relevantes tenham sido obtidos por forças independentes e movimentos de base, cerca de 90% das 
cadeiras legislativas permaneceram no controle dos partidos tradicionais. A maioria dos candidatos apresentados como 
independentes se lançaram em listas concorrentes, sem um programa unificado, discordando ideologicamente e mais 
ou menos associados aos partidos tradicionais. As novas alianças ainda estão sendo desenhadas. 
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Figura 4 – Resultado das eleições gerais parlamentares de 2018 por bloco e partido 

 

 

Fontes dos dados: The Congressional Research Service (2018); Lebanese Elections (2018); National Democratic 
Institute (2018). 

Elaboração: autora. 
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A evolução específica do desempenho eleitoral do Hezbollah e de seus aliados antes e 

depois da formação da Aliança 8 de Março pode ser analisada na figura 5, abaixo. Nota-se que, a 

despeito de um importante acréscimo nas eleições de 2000, a quantidade de assentos parlamentares 

do Hezbollah se manteve em proporções constantes desde então, com inalterados 10% das cadeiras. 

Já sua Aliança transversal 8 de Março, quando considerada em sua totalidade, registrou importantes 

acréscimos de poder em 2000 e novamente em 2009. 

 

Figura 5 – Desempenho eleitoral da oposição, eleições gerais parlamentares (1992-2022) 

 

Fonte dos dados: Wiegand, 2009; Lebanese Elections, 2018; NDI, 2018, 2022. 

Elaboração: autora. 

 

O gráfico demonstra, portanto, que é por meio da participação ativa e da liderança da 

Coalizão 8 de Março que o Hezbollah é capaz de promover suas políticas e interesses – mesmo que 

seus assentos parlamentares permaneçam inalterados contando com apenas um décimo das cadeiras 

legislativas. Se considerarmos a amplitude ideológica que compõe o espectro da 8 de Março, a 
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capacidade de aliança e coligação possui implicações importantes sobre o pragmatismo político e 

libanização do grupo. De modo que, contrariando a literatura que afirma a tomada completa de 

poder ou a inviabilização do acordo exclusivamente em virtude da participação do Hezbollah na 

política doméstica, argumentamos que sua capacidade de manobra repousa na sua significativa 

habilidade de coalizão e ampliação das bases dessa aliança interpartidária e interconfessional. 

Como veremos também nos próximos capítulos, os dados apresentados sobre o veto propositivo e 

garantia do “terço fiador” corroboram a necessidade da coalizão, sobretudo com o Amal e o 

Movimento Patriótico Livre. 

No que diz respeito ao poder executivo, desde que o Hezbollah decidiu compor o Gabinete, 

em 2005, após a saída da Síria do país e quando o verdadeiro esforço de composição do governo 

teve início, seus membros ocuparam de uma a três pastas ministeriais (de 3 a 10% do Gabinete, 

dependendo do total de assentos em cada formação) em cada um dos nove governos libaneses 

formados desde julho de 2005, seja como minoria ou como maioria (THE CONGRESSIONAL 

RESEARCH SERVICE, 2018, p. 4; THE LEBANESE CENTER FOR POLICY STUDIES, 

2020)75. As imagens 6 e 7, abaixo, mostram a distribuição proporcional entre os diferentes partidos 

que compuseram o Gabinete e a evolução da participação do Hezbollah em percentagem de 

cadeiras no Executivo de 2005 a 202176. 

 
75 Ainda que a formação do Conselho de Ministros respeite e equidade entre cristãos e muçulmanos, não há pré-
atribuições sectárias de assentos nesse âmbito executivo. A equação de forças no Parlamento informa, em alguma 
medida, a composição final do Gabinete, mas isso é feito frouxamente e sem provisão constitucional. O próprio número 
total de pastas a cada governo não é fixado constitucionalmente. Em 2019, por exemplo, quando a presença legislativa 
das Forças Libanesas praticamente dobrou, o partido reivindicou para si mais de 1/3 da representação cristã. 

Em dezembro de 2016, dos dezesseis assentos da maioria governamental, o Hezbollah ocupou duas pastas: o Ministério 
das Indústrias, com Hussein Hajj Hassan, e o Ministério dos Esportes e da Juventude, com Muhammad Fneish. O 
Amal, por sua vez, obteve três pastas: Ministério das Finanças, com Ali Hassan Khalil; Ministério da Agricultura, com 
Ghazi Zwaiter; e Ministério de Estado para Desenvolvimento Estatal, ocupado pela única mulher a assumir uma pasta 
nos ministérios, Inaya Ezzeddine. Metade das pastas foi assumida pelo Movimento Patriótico Livre (REPUBLIC OF 
LEBANON, PCM, 2016). Em janeiro de 2019, o Hezbollah passou a ocupar três ministérios: o Ministério dos Esportes 
e da Juventude, o Ministério de Estado dos Assuntos Parlamentares e o estratégico Ministério da Saúde Pública, com 
o quinto maior orçamento (REPUBLIC OF LEBANON, PCM, 2019).  

Com a dissolução do governo após a renúncia de Rafiq Hariri em outubro de 2019, os governos subsequentes tenderam 
a ser compostos por figuras mais tecnocráticas, mas ainda sob influência dos principais partidos libaneses. Sob o 
governo de Hassan Diab (2020-2021), o Hezbollah manteve as pastas da Saúde Pública e da Indústria, e sob o atual 
governo de Najib Miqati (2021), assegurou os ministérios de Agricultura e Obras Públicas e Transportes. Para as pastas 
completas nomeadas pelos diferentes primeiros-ministros e demais formações de Gabinete de 2005 a 2020, ver tabelas 
17-24, anexas a este trabalho. 

76 Em termos da alocação de recursos para os respectivos gabinetes, tampouco as pastas ocupadas pelo grupo são as de 
maior orçamento. Em 2019, por exemplo, no governo formado por Saad Hariri, as dez maiores despesas orçadas foram 
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Figura 6 – Composição do Gabinete libanês por partido (2005-2021)  

 

Fonte dos dados: The Lebanese Center for Policy Studies, 2020; Presidência Conselho de Ministros, 2005-2021.  

Elaboração: autora. 

 
distribuídas aos seguintes ministérios, em ordem decrescente: Ministério de Defesa Nacional (Movimento Patriótico 
Livre); Ministério de Educação e Educação Superior (Partido Socialista Progressista Druso); Ministério do Interior e 
Municipalidades (Movimento Futuro); Presidência do Conselho de Ministros (Movimento Futuro); Ministério de 
Saúde Pública (Hezbollah); Ministério das Finanças (Amal); Ministério de Obras Públicas e Transportes (Marada); 
Ministério do Trabalho (Forças Libanesas); e Ministério de Águas e Energia (Movimento Patriótico Livre) (cf. dados 
LCPS, 2020). As despesas completas orçadas por ministério e sua participação no orçamento total, conforme a lei 
orçamentária de 2019, podem ser consultadas nas tabelas 25 e 26, anexas a este trabalho. 
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Figura 7 – Evolução da participação do Hezbollah (% de cadeiras) na composição de 
gabinetes libaneses (2005-2021)  

 

 

Fonte dos dados: Conselho de Ministros. 

Elaboração: autora. 

 

Verifica-se, com base nas imagens apresentadas, que desde sua entrada na política 

parlamentar em 1992 e executiva em 2005, o Hezbollah vem solidificando sua presença, mantendo 

uma participação estável com até 10% das cadeiras na Assembleia Nacional e outros 10% das 

pastas ministeriais. Na realidade, em razão do alto fracionamento da política libanesa, o Hezbollah 

é apenas um entre os diversos partidos que compõem os diferentes gabinetes de união nacional. 

Conforme vimos através da rede holística de instituições que ele opera, a participação política é, 

embora fundamental, um ganho incremental e, em certa medida, restrito de poder. 

Fundamentalmente, sua capacidade de ditar políticas é limitada por uma série de fatores, em 

especial o sistema confessional do Líbano e sua fluida política partidária (ATALLAH, 2018). Tanto 

no Executivo quanto no Legislativo, os números de seus assentos não são expressivos (treze e três 

assentos máximos, respectivamente). Os dados acima explicitam que é fundamentalmente seu 

8,30%

3,40%

6,70% 6,70%

8,30%

6,70%

10,00% 10,00%

8,50%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Fuad Siniora
(jul 2005-jul

2008)

Fuad Siniora
(jul 2008-
nov 2009)

Saad Hariri
(nov 2009-
jun 2011)

Najib Miqati
(jun 2011-
fev 2014)

Tamam
Salam (fev
2014-dez

2016)

Saad Hariri
(dez 2016-
jan 2019)

Saad Hariri
(jan 2019-
out 2019)

Hassan Diab
(jan 2020-
ago 2020)

Najib Miqati
(set 2021-

atual)

Hezbollah



98 
 

poder de coligação – e sobretudo o apoio cristão do Movimento Patriótico Livre, formatando a 

Aliança 8 de Março – que permite que o Hezbollah confronte legislações-chave. 

 Em oposição à literatura, aos analistas políticos e investigadores militares que afirmam que 

as eleições de 2018 conferiram completo controle da política libanesa ao grupo (inclusive as que 

terminam por tacitamente autorizar eventuais conflitos entre Israel e Hezbollah ou a aplicação de 

sanções), os dados demonstram uma realidade de compromisso e barganha. Naturalmente, a 

maioria parlamentar de sua coligação ampliada e sua capacidade de aliança no Gabinete lhe 

permitem bloquear nomeações e legislações que firam seus interesses. No entanto, escreve Atallah 

(2018), a natureza do sistema político libanês força-o ao diálogo, sendo que a cota confessional e 

os partidos rivais limitam sua capacidade de controlar o Estado77. Essa realidade está 

fundamentalmente explicitada nas dinâmicas do veto e na importância da aliança entre o Hezbollah, 

o Amal e o Movimento Patriótico Livre nas interações de bloqueio frontal, como veremos no 

capítulo a seguir.  

A participação política do Hezbollah, embora responda ao próprio revivalismo xiita 

transnacional, integra internamente a chamada “Sociedade da Resistência” como um todo maior e 

multifacetado. Mona Harb e Reinoud Leenders (2005, p. 173) afirmam que a variedade de 

instituições que o Hezbollah tem elaborado e readaptado cuidadosamente durante as últimas 

décadas no Líbano opera como uma rede integrada, holística e indesvencilhável, que produz 

conjuntos de valores e significados que se penetram em uma armação religiosa e política inter-

relacionada, a wilayat al-faqih78. Materialmente, a wilayat é traduzida na rede holística do 

Hezbollah, no engajamento na autossuficiência e na soberania do discurso de resistência. Esses 

 
77 Ainda que o Hezbollah possa controlar o Estado, segundo Sami Atallah o domínio do cenário político não é de seu 
interesse, tanto pelo seu envolvimento na Síria, que evita acirrar instabilidades domésticas, quanto pela 
responsabilidade que representa a aquisição de pastas em demasia no ministério em termos de prestação de serviços e 
ainda maior envolvimento na política diária (ATALLAH, 2018). 

78 Wilayah pode ser traduzida como tutela, intendência protetora, exercício de autoridade justa e guiada pelo amor e 
pela devoção (MOHSENI; SAGHA, 2020). O conceito de wali preserva as regras e o sistema muçulmano de modo a 
assegurar a promoção da justiça, prosperidade, progresso e aprimoramento tanto pessoal quanto sociopolítico 
(QASSEM, 2002 apud HARB; LEENDERS, 2005). Assim, wilayat al-faqih é uma crença doutrinária no jurisconsulto 
ou no sistema político da tutela de um jurista islâmico justo e capaz, que se incumbe temporariamente da liderança do 
governo na ausência do Imam. Essa tradição política assume uma forma de ideologia que não só garante a própria 
existência doutrinal e organizacional do Hezbollah de forma coerente e estável, como também sustenta seu 
pertencimento e aliança transnacional com o regime iraniano. De modo que a wilayat al-faqih sustenta a existência 
ideacional e concreta do xiismo como um sistema de governo internamente coerente e fundamentado na práxis.  
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valores e essa ideologia são disseminados entre os eleitorados xiitas através das redes 

institucionalizadas do partido e são mobilizados em torno da Sociedade da Resistência, que é o 

próprio alicerce consolidador da esfera islâmica de produção de sentido à vida e de construção 

identitária xiita. Nesse sentido, é essencial que se contemple o caráter holístico do Hezbollah, 

característica refletida em sua vasta rede de instituições de serviços sociais e assistencialistas, 

plataformas políticas pragmáticas e de resistência interconectadas em torno de um complexo 

integrado em redes (HARB; LEENDERS, 2005, p. 173). Aurélie Daher também estabelece a 

centralidade da resistência, reforçando que todas as instituições de bem-estar social são 

subconjuntos que funcionam exclusivamente para manter a resistência e difundir seus valores 

(DAHER, 2019, p. 96). 

Assim, a especificidade do Hezbollah está justamente na inter-relação e não 

compartimentalização de seus aspectos políticos, socioeconômicos, militares, religiosos e 

nacionalistas. De tal sorte que resultados tanto materiais quanto simbólicos são obtidos por seus 

beneficiários. O entrelaçamento dessa conformação, aliada à capacidade de produção de 

significado individual e senso de pertencimento comunal, compõe a própria razão da legitimidade 

e apoio do grupo. A doutrina da wilayat al-faqih, bem como a alta hierarquização do Hezbollah, 

facilitam a minimização do dissenso e fortalecem o senso de unidade em torno da “resistência como 

sociedade”. A organização comunica então programas coerentes, tomadas de decisão centralizadas 

e aplicação consistente dos objetivos do grupo. O Hezbollah teria inclusive sido bem-sucedido em 

sua transição para a política em virtude da manutenção de sua estrutura organizacional hierárquica 

e centralizada, com sua liderança forte combinada ao considerável apoio público (ISHFAQ, 

2019)79. 

 
79 Em que medida essa postura fortemente pragmática pode ser atribuída à organização como um todo e em que medida 
sua responsabilidade recai (em parte) sobre a liderança pessoal de Hassan Nasrallah, secretário-geral do partido desde 
1992, está fora do escopo deste trabalho. É possível que o alto grau de profissionalismo seja a marca pessoal de 
Nasrallah, mas não pretendemos aqui endereçar esse debate.  

Importante atentar, naturalmente, que os xiitas não são um grupo identitária ou socioeconomicamente homogêneo no 
Levante ou no Líbano, e nem todos estão fortemente identificados com o Hezbollah ou com a confissão de origem. 
Contudo, politicamente, Hezbollah e Amal concentram a representação dos xiitas no país. Ainda assim, vale ressaltar 
que lideranças e posicionamentos partidários são, neste trabalho, deliberadamente tomados como uníssonos, 
mascarando eventuais divergências e disputas intrínsecas a eles. Ainda que tenhamos consciência da heterogeneidade 
interna dentro de partidos e agrupamentos sociorreligiosos, nosso intuito é amalgamá-las na tentativa de definir 
posicionamentos mais perenes e de certo modo coesos. Assim, este trabalho tem em mente o caráter fluido, plural e de 
disputa interna dos grupos políticos, mas tem como horizonte poder estruturar padrões de conduta, ideologias mais ou 
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Os aspectos da opressão histórica social e política dos xiitas no Líbano é usado de forma 

significativa na retórica do Hezbollah, que, ao falar a língua da rua-xiita, mantém-se perto das 

demandas populares e estreita sua ligação junto aos oprimidos e despossuídos. Conforme 

argumenta Larbi Sadiki (2011, 2010), além da resistência contra a ocupação, o empoderamento 

xiita está diretamente relacionado à resistência contra a privação social, econômica e política. A 

cosmogonia proposta pelo grupo, desafiando a ortodoxia estabelecida, foi capaz, assim, de 

converter a fraqueza sociopolítica xiita em uma “gravidade política contrabalanceadora” (SADIKI, 

2011, s/p, tradução nossa). De tal forma que nesse ethos, privação e resistência caminham lado a 

lado em constante autorreferência e são temas-chave não somente para o processo de emancipação 

como também, como veremos adiante, para sua interface com o veto minoritário. 

Os esforços de reconstrução após a guerra de 2006 foram fundamentais para que o 

Hezbollah assumisse projeção e atendesse diferentes parcelas da sociedade libanesa – sobretudo a 

xiita – virtualmente desamparadas pelo débil Estado libanês (KARAM, 2010). A estratégia de 

reconstrução empreendida, operando de forma independente das instituições estatais, implementou 

políticas de desenvolvimento social nos bairros e subúrbios de Beirute (ver HARB, 2008). A 

execução de programas econômicos e sociais de assistência, além dos empreendimentos de 

reconstrução de locais atingidos por meio da promoção de trabalho social, habitacional e de crédito, 

detém uma simbologia adicional de reforço da memória dos ataques de Israel e danos a civis e, em 

resposta, da vitória através da Resistência – o que reforça a narrativa e sua circularidade. De 

maneira que as demandas por justiça e autodeterminação, dentro da linguagem e imaginário xiitas, 

empoderam e libertam os uma vez “deserdados” (mahrumin). Por sua vez, esse movimento 

rememora e revive os arquétipos da luta contra a tirania e a opressão. 

 
menos estáveis (ainda que sujeitas a mudanças de paradigma, como é o caso em questão) e orientações políticas de 
médio prazo.  

Sobretudo quando sujeita ao trauma e à guerra, a identidade sociocoletiva é potencialmente ainda mais aglutinada em 
torno de narrativas, mitos, história e sentidos. Como explica o psicanalista Zugueib Neto, nesses contextos, o partido 
cumpre uma função catalizadora, e o personalismo do líder encarna o tipo ideal do eu comunitário e da identidade 
sociocoletiva. Assim, a comunidade e a construção do sujeito coletivo se articulam em torno do líder, formando parte 
central do elo que remete aos mitos fundadores. Por sua vez, os mitos são renovados pelas figuras de liderança e pela 
ressignificação dos eventos históricos. A memória coletiva socialmente compartilhada, a mobilização de seu 
imaginário, seus símbolos e lugares de memória reforçam a identidade e o pertencimento comunal. Naturalmente, 
embora possa ser visto com muita clareza no caso do Hezbollah, do xiismo e de Hassan Nasrallah, esse fenômeno não 
é exclusivo aos xiitas no Líbano, e sim percorrem todo o espectro sectário e seus respectivos mitos – do fenicianismo 
ao arabismo (ZUGUEIB NETO; SAHD 2010; ZUGUEIB NETO, 2017, 2020). 
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Após esclarecermos o entendimento amplo de resistência e suas implicações históricas, 

podemos agora associá-lo à demanda pelo poder de veto. Como visto, em que pesem as disputas 

sobre a pragmática inserção do Hezbollah na política libanesa (BYMAN, 2003; 2016; SIMON; 

STEVENSON, 2010; TRENCHARD, 2011; ABRAHAMSON, 2013; FRISCH, 2018; SAAB, 

2020; SHEHADI, 2020, 2021; HAGE ALI, 2021), um número razoável de produções se debruçou 

sobre sua participação política (NORTON, 1998; HAMZEH, 2000, 2004; ALAGHA, 2006; 

JELLOUN, 2007; KARAM, 2010) bem como sobre o caráter multifacetado do grupo (HARB; 

LEENDERS, 2005; DEEB, 2006; WIEGAND, 2009). Ainda assim, pouco se debate a respeito de 

sua atividade narrativo-política na última década ou mais, e sobre de que modo exatamente o 

partido bona fide defenderia a constituição confessional libanesa e sua legitimidade procedimental. 

A despeito da literatura internacional e doméstica estar em diálogo com a partilha de poder 

consociativa pós-Ta’ef, apontando as mazelas do sistema confessional, e em rápida interlocução 

com os dispositivos de veto minoritário, de forma geral há pouca literatura contemporânea 

internacional sobre as dinâmicas mais recentes do consociativismo e as características assumidas 

pela prerrogativa de veto desde a incorporação de novos atores na coalizão de governo. Assim, 

permanece ainda sem resolução como a incorporação dessa nova elite com veto se relaciona com 

o dilema de inclusão representativa e estabilidade; e, mais especificamente, quais as razões de um 

partido razoavelmente bem incorporado para demandar esse instrumento de garantia de seus 

interesses. 

Dando continuidade aos esforços anteriores, o intuito do restante deste capítulo é contribuir 

para preencher essa lacuna, lançando luz sobre as demandas políticas do Hezbollah dentro do 

sistema consociativo-confessional, com especial atenção aos elementos da chamada “resistência 

islâmica” (المقاومة اإلسالمية) presentes em sua narrativa para obtenção do chamado “terço garantidor” 

الضامن)  ,a partir de 2006. Esse esforço se faz necessário para que, nos próximos capítulos (الثلث 

possamos nos debruçar sobre como o poder de veto e a maior dispersão de poder no sistema 

confessional impactaria a já debilitada governança libanesa e sua distribuição de recursos. 

Como veremos a seguir, o pleito e a obtenção do veto para questões nacionais básicas 

 está inserido dentro da lógica de equalização do sistema confessional e da demanda (المواضيع الساسية)

do Hezbollah, na liderança da Coalizão 8 de Março, por participação política mais equitativa. De 

modo que não só a ascensão do Hezbollah político e sua atuação normalizada como também seu 
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movimento de inserção na grande coalizão governante se dão em resposta a ou visam compensar 

desequilíbrios e sub-representações, sendo cruciais para a compreensão das desfuncionalidades 

desse modelo de partilha de poder. Esse esforço de compreensão da narrativa do veto colabora não 

apenas para o entendimento da construção identitária do xiismo no Líbano como do chamado “Eixo 

da Resistência” regional, dialogando com o crescente xiita e com o movimento de reavivamento 

de seu ativismo. 

A próxima seção se concentra no período pré-Doha, contribuindo para o debate sobre os 

momentos de impasse político crítico no país até a ampliação da grande coalizão. A análise parte 

do assassinato de Rafiq Hariri e seus desdobramentos nas crises de 2005 e 2008, culminando por 

fim no Acordo de Doha. Nosso intuito, por meio da análise histórica dos eventos-chave de 

instabilidade acompanhados da análise do conteúdo dos discursos e pronunciamentos do 

Hezbollah, é entender as origens e o contexto do ambiente antes da obtenção do poder de veto e 

elucidar a retórica forjada em torno desse pleito da oposição. Através desse movimento poderemos, 

ao final do capítulo, lançar luz sobre as motivações e narrativas que circundam os momentos de 

instabilidade e imobilismos institucionais pré-Doha. 

 

O pós-Pax Syriana e as origens da ampliação da grande coalizão 

Como visto, em sociedades profundamente divididas e ameaçadas pelo conflito, a partilha 

de poder e as prerrogativas de vetos minoritários mútuos são usados como mecanismo de proteção 

de interesses vitais de grupos não majoritários. Mas como ocorre efetivamente o processo de 

inclusão de novas e emergentes elites em tais contextos e como elas afetarão, adiante, o binômio 

representação e estabilidade? Em regimes onde governos de coalizão nacional são a norma, 

compostos tanto de segmentos religiosos majoritários quanto minoritários, como a narrativa 

política e o pleito sobre o veto são construídos e finalmente incorporados, ampliando a coalizão 

governante? Olhando especificamente para o país com a maior minoria xiita do mundo, como a 

narrativa da inclusão dessa minoria nos governos de grande coalizão nacional é forjada e quais 

elementos são trazidos à tona? Esta seção tem como objetivo construir o processo político de 

obtenção do veto e elucidar a narrativa da coalizão opositora, com especial atenção ao elemento da 

resistência presente na exegese do pleito sobre o veto. Além de dialogar com as implicações da 
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justificação do veto para a representação xiita no Líbano, também exploraremos suas interfaces 

com o fortalecimento identitário do xiismo contemporâneo. 

Os confrontos que resultaram no Acordo de Doha de 2008 refletiram o fracasso de 

negociações anteriores, nas quais a oposição clamava por maior poder político no Gabinete, uma 

vez que os xiitas se percebiam como indevidamente representados no governo libanês do primeiro-

ministro Fuad Siniora (2005-2008). Apelos por um governo de unidade nacional, ameaças de 

remoção de ministros do Gabinete, forçando a paralisia, manifestações pacíficas durante dezoito 

meses ininterruptos no centro de Beirute e outras táticas políticas foram usadas pela oposição 8 de 

Março para alçar uma parte comensurável de poder no Gabinete e em direção ao que se percebeu 

como ajuste do status quo das forças governamentais (SAAD-GHORAYEB; OTTAWAY, 2007). 

De 2006 a 2008, com o argumento de que “uma seita inteira estava ausente do governo” e, 

portanto, que o Gabinete Executivo carecia de “autoridade constitucional” em razão da ausência 

da participação xiita, o Hezbollah, liderando a aliança opositora, trabalhou para paralisar o governo 

de Siniora e suprimir sua legitimidade doméstica (SALLOUKH, 2014, p. 103, tradução nossa). 

Como resultado da aprovação do primeiro-ministro do status do Tribunal Especial para o Líbano 

(STL)80, por meio do Conselho de Segurança da ONU, apesar da ausência de todos os cinco 

ministros xiitas e um cristão, que contestaram a natureza política do Tribunal (NORTON, 2007b), 

o bloco de oposição – principalmente Amal, Hezbollah e o Movimento Patriótico Livre – deixou o 

governo em protesto e pediu por um gabinete de unidade nacional. Embora algum uso da força 

tenha sido feito, particularmente em Beirute, ao longo desse período a oposição usou 

 
80 Em 14 de fevereiro de 2005, o ex-primeiro-ministro Rafiq Hariri foi assassinado enquanto seu comboio viajava pelo 
centro de Beirute, ao largo do Hotel St. George, em um ataque a bomba que matou outras 23 pessoas. O governo sírio 
e o Hezbollah foram acusados de cumplicidade no ataque, mas negaram qualquer envolvimento. Em resposta, centenas 
de milhares de pessoas se reuniram nas ruas do Líbano. A “Revolução dos Cedros”, como ficou chamada a sequência 
de protestos populares, apelou para a retirada das tropas sírias do território libanês, reforçou os pedidos de 
desarmamento do Hezbollah e a instauração de uma comissão internacional para investigar o assassinato do ex-
primeiro-ministro. A coalizão de oposição anti-Síria era conhecida como Aliança 14 de Março. Em reação, 
manifestações em 8 de março, organizadas por diferentes partidos, agradeceram à Síria pelo seu papel no encerramento 
da guerra civil libanesa e pela estabilização do país, bem como por apoiar a resistência libanesa à ocupação israelense. 
Como resultado dos protestos de 2005 e da forte pressão internacional, após 29 anos a Síria retirou sua presença militar 
do Líbano em abril daquele ano, encerrando oficialmente o período de “Pax Syriana”. 

Em março de 2009, foi inaugurado o Tribunal Especial para o Líbano, sediado em Haia, na Holanda, para conduzir o 
julgamento daqueles acusados de realizar o ataque contra Hariri.  
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principalmente manobras políticas (WIEGAND, 2009), que ressoaram seu apelo por uma 

participação mais igualitária. 

Assim, os eventos durante esse período mostrarão que, para ter alavancagem sobre questões 

nacionais importantes, o Hezbollah liderou a oposição de 8 de Março no sentido de aumentar e 

ajustar sua participação e representação. Seus apelos e boicotes – embora altamente controversos 

– fizeram uso de mecanismos internos ao próprio arranjo de compartilhamento de poder, resultando 

em paralisia, bloqueio e impasse. Contudo, essas consequências se conformam com as expectativas 

da literatura estabelecida para tais engenharias (SHUGART, 2001 apud MELO, 2005, p. 203; 

TSEBELIS, 2002)81. Os resultados também confrontarão a literatura que defende que o Hezbollah 

promove um projeto de tomada de controle ou islamização por meio da simulação do pluralismo, 

alegando a incapacidade do grupo de negociar e defendendo uma falsa distinção entre suas 

atividades militares e políticas, como em Bilal Saab (2008, p. 95, 104); Trenchard (2011); 

Abrahamson (2013); Daniel Byman (2003; 2016), Kemp et al. (2017) e Hillel Frisch (2018).  

As “tensões sectárias” de 7 de maio de 2008, que deixaram 65 mortos e culminaram no 

Acordo de Doha de 2008, foram desencadeadas após a ação do governo de fechar a chamada “ilegal 

e inconstitucional” rede de telecomunicações operada pelo Hezbollah e remover o chefe da 

segurança do aeroporto, Wafiq Shukair, que tinha vínculos com o grupo. Assim, o primeiro uso 

interno de violência desde a guerra civil forçou o governo da maioria a reconsiderar seriamente as 

demandas políticas da minoria (WIEGAND, 2009, p. 677). A narrativa da oposição reforçava a 

soberania, a autodefesa e se opunha ao que considerava opressão. Os apelos ao diálogo, seguidos 

de seis dias de demonstrações de força acabaram por levar o governo a reverter suas decisões, 

preservando a rede de telecomunicações e restabelecendo o chefe da segurança do aeroporto.  

Os debates sobre a forma que deveria assumir o governo de união nacional fizeram com 

que os dezoito meses de impasse político fossem acompanhados por ausência de sessões no 

Parlamento e dezenove tentativas adiadas de eleições presidenciais, finalmente elegendo Michel 

Suleiman em 25 de maio de 2008, com 118 de 127 votos após as tratativas em Doha. O acordo foi 

forjado através do Emir do Catar em 21 de maio de 2008, e um governo de unidade nacional foi 

 
81 Dilemas semelhantes de dispersão e super-representação de poder podem ser observados de maneira mais detida no 
próximo capítulo, quando a aplicação do poder de veto é discutida e quando nos deteremos na distância entre as 
prerrogativas formais e as aplicações práticas do veto. 
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capaz de ser formado entre forças de oposição e maioria, permitindo a negociação de ministérios e 

nomeação de um primeiro-ministro de consenso. O Acordo de Doha estabeleceu que o novo 

governo seria composto de trinta pastas: dezesseis assentos para a maioria governamental, onze 

para a minoria opositora e três assentos neutros a serem nomeados pelo presidente, geralmente 

ocupados por drusos. O primeiro-ministro teria poder de nomear sete assentos, e o presidente, 

outros cinco. Os distritos eleitorais de Beirute foram reorganizados e, apesar das chamadas pela 

abstenção do uso da violência e apelo da maioria governista, o desarmamento permaneceu um 

assunto não resolvido. Na prática, o Hezbollah e a oposição conquistaram capacidade de veto 

efetivo sobre quaisquer grandes decisões através da promessa de que não utilizaria sua força 

armada no Líbano para solucionar problemas políticos domésticos.  

Ao ser capaz de apresentar suas demandas e obter poder de veto formalizado em Doha, o 

Hezbollah e seus aliados da 8 de Março foram fortalecidos. Mais importante, o confessionalismo 

foi profundamente institucionalizado – agora governado por uma troika executiva sunita-xiita-

maronita com poderes de vetos mútuos codificados. A grande coalizão foi mais uma vez ampliada 

para incluir novos jogadores importantes na equação, com os três pilares religiosos tendo poder de 

barganha, compromisso e tomada de decisão no Executivo. Na realidade, afirma Saliba (2010), o 

Acordo de Doha foi um reconhecimento de que nenhuma decisão importante do governo libanês 

poderia ser efetiva sem o consentimento de todas as principais comunidades religiosas, 

independentemente do tamanho da maioria que apoiasse o governo no Parlamento. Em outras 

palavras, tratou-se da formalização e anuência do princípio consociativo, dando veto e voz à 

minoria em decisões importantes. Nos termos de Saliba:  

[...] o Acordo de Doha, como os anteriores que o precederam, foi um 
reconhecimento tácito dos líderes políticos libaneses de que o regime 
constitucional no Líbano está subordinado ao consenso de suas principais 
comunidades religiosas, independentemente do regime democrático sob o qual a 
minoria parlamentar se submete à maioria (SALIBA, 2010, s/p, tradução nossa). 

Para compreendermos como a narrativa desse pleito foi forjada dois anos antes do acordo, nesta 

etapa serão analisados todos os 31 pronunciamentos oficiais do secretário-geral do Hezbollah, 

Hassan Nasrallah, proferidos entre 2006 e 2008. A lista completa dos discursos pode ser conferida 

na tabela 5, abaixo: 
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Tabela 5 – Relação dos 31 discursos completos de Hassan Nasrallah (2006-2008) 

Relação de discursos completos (2006-2008) 

  
Data Veículo 
  

12 Dezembro 2006 Al-Ahed News 
30 Novembro 2006 Televisonado, Al-Manar 
19 Novembro 2006 Al-Ahed News 
22 Setembro 2006 Al-Ahed News 
14 Agosto 2006 Al-Manar Television 

    
11 Novembro 2007 Al-Ahed News 
16 Outubro 2007 Moqawama.org 
5 Outubro 2007 Moqawama.org 
14 Agosto 2007 Moqawama.org 
6 Agosto 2007 Moqawama.org 
4 Agosto 2007 Moqawama.org 
26 Maio 2007 Moqawama.org 
25 Maio 2007 Transmissão ao vivo, TV Al-Manar 
8 Abril 2007 Moqawama.org 

    
28 Dezembro 2008 Al-Ahed News 
15 Dezembro 2008 Televisonado, Al-Manar 
11 Novembro 2008 Al-Ahed News 
27 Setembro 2008 Al-Ahed News 
16 Setembro 2008 Televisonado, Al-Manar 
7 Setembro 2008 Televisonado, Al-Manar 
4 Setembro 2008 Televisonado, Al-Manar 
14 Agosto 2008 Al-Ahed News 

2 Julho 2008 Conferência de Imprensa 
16 Junho 2008 Al-Ahed News 
26 Maio 2008 English.hizbollah.tv 
8 Maio 2008 Conferência de Imprensa 

24 Março 2008 Al-Ahed News 
22 Fevereiro 2008 Al-Ahed News 
14 Fevereiro 2008 Al-Ahed News 
19 Janeiro 2008 Al-Ahed News 
16 Janeiro 2008 Al-Ahed News 

    
 

Elaboração: autora.  
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Conforme escreve Norton (2007b), o outono de 2006 foi marcado por uma escalada de 

tensões e demandas. Em 31 de outubro, Nasrallah deu um flagrante ultimato, exigindo que o 

governo “[...] ou concordasse com um governo de unidade nacional, no qual prevalece o consenso, 

ou enfrentasse manifestações generalizadas e outras formas de pressão organizada, como bloqueios 

na rota para o aeroporto nacional” (NORTON, 2007b, p. 487, tradução nossa). Junto com essas 

demandas, cinco membros do governo de Siniora se demitiram de seus cargos ministeriais em 11 

de novembro de 200682, incluindo todos os quatro membros xiitas. A oposição alegou que o Acordo 

Ta’ef exigia que cada grande seita fosse representada no governo, levando o presidente pró-sírio 

Lahoud a afirmar que o Gabinete não era mais legítimo (NORTON, 2007b, p. 487)83. 

Fundamentalmente, os ministros protestavam contra a decisão unilateral do governo de Siniora de 

esboçar um estatuto para um Tribunal Internacional cujo propósito era investigar o assassinato de 

Rafiq Hariri (SALLOUKH, 2014) – sem consultar a oposição sobre os termos. 

Em conversações multipartidárias, o Hezbollah havia solicitado anteriormente cadeiras no 

Gabinete que confeririam a ele e a seus aliados poder de veto, mas o grupo majoritário no 

Parlamento recusou o pedido. “Para preparar o caminho para que a maioria pratique o que quer 

livremente e para que não cubramos aquilo de que não estamos convencidos [...] anunciamos a 

 
82 Na ocasião, dois membros do Hezbollah e dois membros do Amal renunciaram, representando a totalidade dos 
ministros xiitas, além do ministro do Meio Ambiente, o cristão Yacoub Sarraf. Eles incluíam os ministros da Saúde, 
Mohammed Jawad Khalifa, da Agricultura, de Relações Exteriores e de Energia e Trabalho (HEZBOLLAH..., 2006).   

83 É importante notar que o Acordo de Ta’ef estabelece que “Até que a Câmara dos Deputados aprove uma lei eleitoral 
livre de restrições sectárias, os assentos parlamentares serão divididos de acordo com as seguintes bases: a. Igualmente 
entre cristãos e muçulmanos. b. Proporcionalmente entre as denominações de cada seita. c. Proporcionalmente entre 
os distritos” (TAIF ACCORDS, 1989, II. Reformas Políticas, A. Câmara dos Deputados, Art. 5, tradução nossa). No 
que diz respeito à divisão confessional no Gabinete, a alocação é ainda menos explícita: “O quorum legal para uma 
reunião de gabinete é de 2/3 dos membros do Gabinete. O Gabinete adotará suas resoluções por consentimento. Se 
impossível, então por votação. As deliberações serão tomadas por maioria dos membros presentes. Quanto às questões 
principais, requerem a aprovação de 2/3 dos membros do Gabinete” (TAIF ACCORDS, 1989, II. Reformas Políticas, 
D. Gabinete, Art. 6, tradução nossa).  

De forma que esse movimento de demanda da oposição que alega “que o Acordo Ta’ef de 1989 exigia que cada grande 
seita fosse representada no governo” reflete a prática do consenso no gabinete como direito consuetudinário, 
costumeiro, e positivado algo frouxamente em Ta’ef. Antecipando o que argumentaremos adiante mais 
especificamente, o que caracteriza a prática libanesa desde o pós-guerra – e sobretudo pós-2005 –, é que a regra 
decisória no Executivo busque o consenso amplo, o respeito ao pacto ou carta (الميثاقية), principalmente para grandes 
questões nacionais. Essa realidade pós-2005, como práxis, estabelece que a opção subsequente, “se impossível, então 
por votação”, seja tomada como opção com pouca frequência, para evitar que qualquer seita não se veja representada. 
O resultado, com sabido, é a paralisia e o adiamento de decisões – seja pela ausência do consenso, seja pela aplicação 
do veto, travando decisões. Nos capítulos seguintes, exploraremos melhor esse argumento e suas evidências, quando 
voltaremos a discutir com precisão as dinâmicas de veto e de tomada de decisão nesse contexto – ainda que a votação 
efetiva não seja uma prática corrente no Gabinete. 
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renúncia de nossos representantes no atual Gabinete”, disse uma declaração conjunta do Hezbollah 

e do Amal (HEZBOLLAH..., 2006, tradução nossa). O então ministro da Saúde, Mohammed 

Khalifa, declarou: “[...] nossa renúncia é resultado da não retomada do diálogo. Não há mais 

consultas, e há diferenças – então as coisas chegaram ao fim” (HEZBOLLAH..., 2006, tradução 

nossa). Referindo-se à ausência xiita, o ministro cristão Yacoub Sarraf afirmou: “Eu não me vejo 

pertencente a nenhuma autoridade constitucional em que uma seita inteira esteja ausente” 

(LEBANON POLITICAL..., 2006b, s/p, tradução nossa)84.  

De outro lado, os líderes da maioria parlamentar anti-Síria condenaram os movimentos 

como esforços com orquestração síria e iraniana para impedir o estabelecimento do Tribunal 

Especial e frustrar a resolução 1701 da ONU85. Siniora, apoiado por Washington e Paris, denunciou 

esse apelo como uma “tentativa de golpe de Estado” (TRABOULSI; KHOURY, 2007). O 

Hezbollah negou ter tentado obstruir o Tribunal Especial, mas afirmou querer discutir seus detalhes 

(LEBANON POLITICAL..., 2006b). Conforme escreve Amal Saad Ghorayeb, o partido já havia 

aceitado o tribunal em princípio, faltando somente ser acertada a fórmula exata e seus termos86. 

 
84 Legalmente, outros dois ministros precisariam renunciar para que o então governo caísse, compondo 1/3 do total dos 
24 assentos no Conselho de Ministros. Contudo, como no Líbano pós-2005 as decisões devem ser tomadas por amplo 
consenso e com a cobertura de todas as principais confissões (vide nota anterior), a “ausência de uma seita inteira no 
Gabinete” representa um evento crítico. 

85 Aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 11 de agosto de 2006, a Resolução 1701 é destinada 
a resolver o conflito de 2006 entre Israel e Líbano, pedindo a cessação total das hostilidades entre Israel e o Hezbollah 
e exigindo o desarmamento de todos os grupos armados no Líbano (UNSCR, S/RES/1701 [2006]). A Resolução 1701 
revoca, entre outras, a Resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas de 2 de setembro de 2004. O 
documento clama pela “[...] dissolução e desarmamento de todas as milícias libanesas e não libanesas” em seu artigo 
terceiro, e em seu artigo primeiro, pelo “[...] estrito respeito da soberania, integridade territorial, unidade e 
independência política do Líbano sob a autoridade única e exclusiva do Governo do Líbano por todo o Líbano” 
(UNSCR, S/RES/1559 [2004], tradução nossa). 

86 O indiciamento original em Ayyash et al. foi apresentado pelo Tribunal em 17 de janeiro de 2011, implicando quatro 
figuras do Hezbollah no ataque. Em 18 de agosto de 2020, o Tribunal Especial para o Líbano emitiu sua sentença sobre 
o assassinato do primeiro-ministro libanês Rafiq Hariri. Após quinze anos e um gasto de cerca de US$ 1 bilhão, Salim 
Jamil Ayyash – um membro do Hezbollah – foi condenado pelo ataque, mas o Tribunal exonerou três outros réus e 
afirmou que não havia provas do envolvimento da liderança do Hezbollah ou da Síria no atentado. 

O STL é disputado tanto legal quanto politicamente, tendo várias particularidades, sendo que a principal delas é que 
se trata do primeiro tribunal internacional com jurisdição sobre terrorismo e o primeiro a permitir audiências de 
julgamento e processos in absentia (WÄHLISCH, 2015). Além de romper com toda a tradição relativa aos tribunais 
criminais internacionais, o STL é acusado de ser definido como uma “ferramenta permanente de pressão política” e de 
“fazer avançar um determinado lado dentro dos assuntos internos libaneses” (NASSER, 2012, p. 19, 21), catalisando 
e reproduzindo queixas e disputas. Sobre manobras políticas, violações de disposições legais locais e justiça seletiva, 
ver também Nashabe, 2012. 
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Para a autora, a saída do partido do governo não teria dependido inteiramente do Tribunal, mas de 

questões relativas à intervenção estrangeira na política doméstica (LEBANON CRISIS..., 2006a)87. 

O bloqueio no Gabinete foi usado pela aliança Hezbollah-Amal-Movimento Patriótico 

Livre como manobra para impedir questões de alta relevância e, na esteira de demanda por maior 

participação no governo, foi rejeitada pela posição. Nos termos de Ghaleb Abu Zeinab, membro 

sênior do comitê central do Hezbollah, “[...] se nossa renúncia não nos conduzir a ganhos políticos, 

então continuaremos a usar meios democráticos para derrubar este governo” (LEBANON 

CRISIS..., 2006a, s/p, tradução nossa). Para bloquear a votação do Tribunal Internacional para 

julgar os acusados de responsabilidade pelo assassinato de Hariri, o presidente do Parlamento, 

Nabih Berri, recusou-se a convocar a sessão legislativa. Como resultado, para contornar a oposição 

e sem consulta ao presidente pró-Síria, o primeiro-ministro Siniora, que além do suporte ocidental 

também possuía apoio significativo da Arábia Saudita, solicitou ação do Conselho de Segurança 

da ONU para mandatar um Tribunal Internacional (NORTON, 2007b, p. 487). 

Em uma entrevista ao vivo na TV libanesa New (Al Jadeed) em 27 de agosto de 2006, 

Nasrallah exigiu um governo de unidade nacional e afirmou que o Hezbollah deveria ter poder de 

veto no gabinete para impedir qualquer tentativa do governo de desarmar a organização (ABU-

LUGHOD; WARKENTIN, 2012, p. 36). Nasrallah garantiu que as armas do Hezbollah eram 

apenas para lutar contra o inimigo israelense e não seriam apontadas para concidadãos, mas a 

garantia “[...] foi associada a uma demanda por um governo de unidade nacional”, que incluísse 

também representantes do Movimento Patriótico Livre, “[...] uma tentativa para pressionar o atual 

 
Disputa algo semelhante aconteceu em outubro de 2021, quando o juiz Tarek Bitar, que lidera as investigações sobre 
as explosões no porto de Beirute em 2020, foi acusado pelo Hezbollah, Amal e Marada de representar interesses norte-
americanos e indiciar suspeitos antes que estes testemunhassem, além de manter os arquivos do processo em sigilo. 
Opositores acusaram os três partidos de evasão e obstrução de justiça. Após manifestações populares pacíficas de 
membros do Hezbollah em 14 de outubro de 2021 contra o juiz, franco-atiradores membros das Forças Libanesas 
abriram fogo contra os presentes, matando sete e ferindo dezenas no bairro cristão de Tayouneh, na capital libanesa. 
Na noite anterior, Hezbollah e Amal haviam convocado protestos no Palácio da Justiça, no marco da linha verde que 
separava Beirute oriental de Beirute ocidental durante a guerra civil, e apoiadores das Forças Libanesas foram vistos 
marchando nas ruas carregando grandes cruzes (KARAM; EL DEEB, 2021). 

87 Segundo Augustus Norton, a crise tomou outro rumo em 21 de novembro de 2006, com o assassinato do cristão 
Pierre Gemayel, ministro do governo e filho do ex-presidente Amine Gemayel e homônimo do líder da milícia Falange. 
Crítico habitual do Hezbollah e da Síria, acusações recaíram compreensivamente sobre a última, mas há indícios, 
segundo o autor, de que Gemayel tenha sido morto pela Fatah al-Islam – um grupo que inclui jihadistas do Iraque e 
islamistas locais inspirados pela Al-Qaeda (NORTON, 2007b, p. 488). 



110 
 

governo para fora do poder, insistindo em um governo de unidade nacional que governaria por 

consenso” (NORTON, 2007b, p. 486, tradução nossa). 

Em um discurso-chave de 25 de maio de 2007, Hassan Nasrallah declarou seu compromisso 

e urgência na formação de um governo nacional mais representativo e que incluísse a Aliança 8 de 

Março: 

Quanto à solução, ela é representada na não monopolização pela equipe política. 
Nenhuma [parte] no Líbano poderia cancelar qualquer outra. Existem movimentos 
e fés centrais no Líbano. Sejam sectos grandes, médios ou pequenos, todas as 
confissões são fundamentais no tecido libanês. Ninguém pode cancelar nenhum 
outro. Hoje, a decisão corajosa é formar um governo emergencial de resgate que 
não deve ignorar ninguém dentro deste governo. Não estou falando aqui de 
representação ou de taxas de representação. Vamos todos juntos estabelecer um 
governo de resgate com participação real e não superficial, dentro do qual tudo 
e todos os assuntos possam ser discutidos. A lógica diz que estamos em uma 
situação de emergência. Portanto, vamos formar um governo de emergência em 
que todas as forças políticas centrais do país estejam representadas. Este governo 
se tornará a mesa de diálogo nacional permanente. Além disso, ele deve 
desenvolver os mecanismos de implementação para todas as decisões aprovadas 
na mesa de diálogo, a fim de serem endossadas e executadas. Quanto a qualquer 
pessoa que deseje ter o monopólio do poder através de métodos inconstitucionais, 
para então realizar guerras, [...] perguntamos a você agora “com quem você está 
atualmente se aconselhando, e para onde você está levando país?” A solução 
repousa na formação desse governo no qual podemos preservar as conquistas da 
resistência e da libertação, bem como a soberania, independência e liberdade de 
nosso país e o caminho político correto. É onde a cooperação entre um e outro 
pode ocorrer, trabalhar na prevenção de conflitos, sejam sectários ou religiosos, 
palestino-libaneses ou quaisquer outros conflitos; um governo que permita um 
quorum restaurado. No que nos diz respeito, temos a coragem de tomar uma 
decisão tão corajosa (NASRALLAH, 2007, s/p, tradução e grifos nossos)88. 

 
88 No original (versão inglesa): “As for the solution, it is represented in non-monopolization by the political team. None 
in Lebanon could cancel out any other. There are core movements and faiths in Lebanon. Whether large, medium and 
small sects, all confessions are core in the Lebanese fabric. No one can cancel out anyone else. Today, the courageous 
decision is to form an emergency rescue government which should not ignore anyone within this government. I am 
not talking here of representation and representation ratios. Let us all together establish a rescue government with real 
and not superficial participation, within which everything and all issues can be discussed. Logic says that we are in an 
emergency situation. Hence, let us form an emergency government in which all core political forces of the country are 
represented. This government shall become the permanent national dialogue table. Also, it has to develop the 
implementation mechanisms for all decisions approved at the dialogue table in order to be put for endorsement and 
execution. As for anyone wanting to have monopoly on power through unconstitutional methods, to then go on to wage 
wars, [...] We ask you now ‘who are you currently consulting with, and where are you leading the country?’ The 
solution lies in the formation of this government in which we can preserve the accomplishments of the resistance and 
liberation, as well as our country’s sovereignty, independence and freedom and correct political track. It is where 
cooperation among one another can take place, work on conflict prevention whether sectarian or religious, Palestinian-
Lebanese or any other conflicts; a government that enables a restored quorum. As far as we are concerned we have the 
courage to take such a courageous decision” (NASRALLAH, 2007, s/p). 
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Em 19 de novembro de 2006, Nasrallah afirma que a recusa da coalizão governante em 

formar um governo de unidade nacional em que haja um “guarantor-third” ou “veto-third” no 

Gabinete como participante significava a vontade de não os ter como parceiros no governo. E 

complementa: “Eu não me junto ao governo para ter um quinhão em empregos, [nomeação de] 

diretores ou em projetos. Vocês sabem que nunca me uni ao governo para garantir parcelas nesses 

assuntos, mas, diferentemente, nós entramos no governo para sermos parceiros no processo mais 

amplo de tomada de decisão política”. Nasrallah ainda declara que seu pleito era para que  

[...] outras forças políticas se envolvam nas principais questões políticas, como 
políticas econômicas e de segurança, construção de instituições, lei eleitoral e 
manutenção do processo democrático [...] e não para se transformar em uma 
ditadura mascarada, [mas] em conexão com a proteção, reconstrução e a liberdade 
do país. Mas esse bando no poder não está pronto. Assim, nossa decisão natural 
foi renunciar (NASRALLAH, 2006a, s/p, tradução nossa). 

Nesse sentido, considerando todos os pronunciamentos oficiais de Hassan Nasrallah 

durante o período de 2006 a 2008, a construção de uma árvore de palavras obtida ao redor do termo 

“veto” e associada a “terço garantidor” e “terço bloqueador” indica que toda vez que o assunto foi 

anunciado, isso foi feito em torno de justificativas e temáticas como “direito no governo”; “direito 

de decisão”; “cargos”; e “autoridade”.  

 

Figura 8 – Árvore de palavras em torno de “veto” – discursos de 2006-2008 

 
 

Elaboração: autora/NVivo. 
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Nasrallah reforça a necessidade de “resolver os nossos problemas e diferenças através do 

diálogo”, explicando que a reconciliação “[...] não significa mudar alianças. Cada partido ou lado 

pode permanecer em suas respectivas posições políticas, por meio da reconciliação, estaríamos 

dizendo que não atiremos uns nos outros, não conspiremos uns contra os outros”. E continua: “[...] 

o processo político democrático continua sendo o único meio de governo entre nós. Há eleições, 

diálogo, pessoas, apoiadores; e nós respeitamos a vontade popular” (NASRALLAH, 2008d, s/p, 

tradução nossa). O secretário-geral também acusa muitos políticos de se elegerem capitalizando a 

sectarização e incitação religiosa de disputas políticas: “Há pessoas que parecem precisar de uma 

guerra civil para lucrar nas eleições parlamentares, para se tornarem deputados. Este é o maior ato 

de traição cometido por qualquer pessoa neste país” (NASRALLAH, 2008d, s/p, tradução nossa). 

Adicionalmente, Nasrallah condena o sectarismo da oposição e de parte da cobertura midiática, 

inclusive árabe, pois ele contribuiria para a incitação do conflito doméstico, midiática e 

materialmente: 

No acordo de Doha, há um item que fala sobre a suspensão da escalada pela mídia 
e incitação. [...] Enquanto alguns partidos locais permaneceram comprometidos 
com uma calmaria da mídia, alguns meios de comunicação árabes exercitam o 
mais feio incitamento sectário já testemunhado desde a sua fundação; incitamento 
sectário e confessional aberto, descarado e direto, explorando incidentes pequenos 
e simples para construir incitação e intimidação, para empurrar os libaneses para 
recorrerem às armas e lutas internas. [...] Em relação aos eventos de Trípoli, 
problemas ocorreram ocasionalmente entre os grupos pró-governo e de oposição. 
Se analisarmos a mídia e fizermos a pergunta, quem descreveu o que estava 
acontecendo em Trípoli como disputas entre sunitas e alawitas? Quem levou o 
assunto em direção ao sectarismo e à tensão confessional? A oposição ou alguns 
daqueles do outro campo? Um alto grau de incitamento religioso e sectário 
continua sendo fabricado, e quando esse vulcão atinge um ponto de explosão, nós 
devemos apagar suas chamas rapidamente! (NASRALLAH, 2008d, s/p, tradução 
nossa)89. 

 
89 No original (versão inglesa): “In the Doha agreement, there is an item that talks about stopping the media escalation 
and incitement. [...] While some local parties remained committed to a media calm, some Arab media exercise the 
ugliest sectarian incitement ever witnessed since its foundation; open sectarian and confessional incitement, blatant 
and direct, exploiting small and simple incidents to build incitement and intimidation on, to push the Lebanese to resort 
to arms and internal fighting. […] Regarding the Tripoli events, problems occurred at times between pro-government 
and opposition groups. If we review the media and ask the question, who described what was happening in Tripoli as 
Sunni-Alawi fighting? Who took the subject toward sectarianism and confessional tension? The opposition or some of 
those from the other camp? A high degree of sectarian and religious incitement goes on being manufactured, and when 
that volcano reaches a point of explosion, we are meant to douse its flames in brief moments!” (NASRALLAH, 2008d, 
s/p). 
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Hassan Nasrallah afirmou que a decisão do governo de Siniora de declarar, em 5 de maio 

de 2008, a rede de telecomunicações militares do grupo como ilegal e inconstitucional era uma 

“declaração de guerra” à organização, assim como uma acusação equivalente à declaração do 

partido como uma milícia banida, e exigiu que o governo a revogasse (SALLOUKH, 2014, p. 

103)90. O grupo alegou que a rede foi um elemento-chave na guerra contra Israel em 2006; o 

governo, por seu lado, a considerou uma violação de sua soberania e dos fundos públicos. Nas 

palavras de Nasrallah: 

Quem empurrou as coisas para a crise na qual eles agora estão? Eles empurraram. 
Nós somos pacientes. Nós fomos apanhados e mortos, mas somos pacientes. [...] 
Eu quero dizer a eles: estou declarando guerra? Não, não estou declarando guerra. 
Eu estou declarando injustiça; eu estou declarando uma decisão de nos defender. 
É isso que estou declarando. [...] Nós não seremos mortos nas ruas depois de hoje. 
Nós não vamos aceitar sermos baleados em quaisquer circunstâncias. Nós não 
aceitaremos nenhum desígnio sobre nossas armas. Nós não vamos aceitar 
qualquer negação de nossa existência e de nossa legitimidade. Que venham todos 
os exércitos do mundo. Essa é a decisão de hoje. Em toda clareza e transparência. 
Quem quiser o diálogo, estamos prontos para o diálogo. Quem quiser 
compromisso, a porta está aberta ao compromisso. Qual é a saída? Duas palavras. 
Para toda esta agitação de problemas, duas palavras: um, rescindir as decisões 
ilegítimas do governo ilegítimo de Walid Jumblatt; dois, cumprir o pedido anterior 
do presidente do Parlamento Nabih Berri por um diálogo nacional. Aí está. Essa 
é a saída. Além disso, não há saída. Não há solução. Um lado declarou guerra a 
outro. Não nós. [...] 

Mas também desejo me dirigir aos povos dos mundos árabe e islâmico. [...] Há 
vozes que ouvimos agora que não ouvimos depois dos 33 dias da Guerra de Julho, 
não vimos o calor, a empatia e o zelo quando “Israel”91 deslocou mais de um 
milhão de pessoas e destruiu mais de uma centena de milhares de lares, alvejaram 
a infraestrutura e ameaçaram todo um país. Gostaria de dizer a todos que, se a luta 
fosse sobre um governo de unidade ou partilha de poder, poderíamos decidir 
através de demonstrações ou protesto, e Deus ama os justos. Todos sabem que não 
estamos competindo pelo poder, pelo governo, por um ministério ou por uma 
posição de poder. E tudo o que vocês irão ouvir agora, [é:] “ó árabes e 
muçulmanos: golpe de Estado e tomada de poder”, tudo isso é conversa ociosa. 
Não tem valor algum. (NASRALLAH 2008a, s/p, tradução e grifos nossos)92. 

 
90 O Hezbollah opera uma estratégica rede de telecomunicações de fibra óptica que se estende a seus redutos do sul e 
do leste do Líbano e aos subúrbios ao sul de Beirute. O grupo declarou que a rede é parte integrante das suas medidas 
defensivas contra Israel, tendo sido utilizada pelas Forças Armadas Libanesas em parceria com o Hezbollah na guerra 
de 2006.  

91 Na transcrição para o inglês, Israel aparece sempre entre aspas, conotando a ilegitimidade da ocupação. 

92 No original: “Who has pushed things to the crisis they are now in? They have. We are patient. We have been picked 
off and killed but we are patient. As far as we are concerned, we have […]. I want to say to them: Am I declaring war? 
No, I am not declaring war. I am declaring injustice; I am declaring a decision to defend ourselves. That is what I am 
declaring. […] We will not be killed in the streets after today. We will not accept to be shot at under any circumstances. 
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De acordo com Reem Abu-Lughod e Samuel Warkentin (2012), Nasrallah temia que essas 

ações fossem precursoras de um desarmamento total do Hezbollah, conforme as disposições da 

Resolução 1701 do Conselho de Segurança da ONU. O governo, afirmou Nasrallah, é “[...] uma 

subsidiária pró-americana que serve a um partido comprometido que está implementando um 

esquema que os Estados Unidos e Israel falharam em impor, que é o desarmamento dos braços da 

resistência. E tem tentado fazer isso desde 2005, mas tem sido incapaz de manter esse 

compromisso” (NASRALLAH 2008a; ABU-LUGHOD; WARKENTIN, 2012, p. 36, tradução 

nossa)93. Além da insistência no anti-sectarismo e no diálogo, Nasrallah legitima suas ações para 

seus apoiadores concentrando-se no tema da opressão e auto-defesa e afirmando a centralidade das 

redes de comunicações na resistência e defesa contra Israel: “Eu estou declarando opressão e 

autodefesa”, ou ainda: “[...] é nosso direito nos defendermos, nossas armas, resistência e 

existência”, afirmou no discurso de 8 de maio de 2008 (NASRALLAH 2008a; ABU-LUGHOD; 

WARKENTIN, 2012, p. 36, tradução nossa). 

Que o mundo islâmico e árabe não nos critique, porque eles estão sempre nos 
ameaçando pela coisa mais simples que aconteça: “Vejam, parem a discórdia 
xiita/sunita”. De imediato eles nos ameaçam com conflitos sectários. Eu digo hoje 
que não estamos preocupados com a discórdia sunita/xiita. Esse é o fim do 
assunto. Ninguém vai usar essa arma. Acabou. Ninguém vai usar essa arma. Hoje 
a batalha não é entre sunitas e xiitas, ou alguns sunitas e alguns xiitas. Hoje há 

 
We will not accept any designs on our weapons. We will not accept any gainsaying of our existence and our legitimacy. 
Come all of the armies of the world. That is the decision of today. In all clarity and transparency. Whoever wants 
dialogue, we are ready for dialogue. Whoever wants compromise, the door is open to compromise. What is the way 
out? Two words. To all of those stirring up trouble, two words: rescind the illegitimate decisions of the illegitimate 
Walid Jumblatt government, one; two, fulfill the past request of the speaker of parliament Nabih Berri for a national 
dialogue. There it is. That is the way out. Aside from that, there is no way out. There is no solution. One side has 
declared war on another. Not us. […] 

“But I also wish to address the peoples of the Arab and Islamic worlds. There are voices we have now heard that we 
did not hear after the 33 days of The July War, we did not see the warmth and empathy and zeal when ‘Israel’ displaced 
more than a million people, and destroyed more than one hundred thousand homes and targeted the infrastructure and 
threatened the entire country together, I wish to say to all, if the struggle were about a unity government or power 
sharing, we could decide upon demonstrations or a sit-in, and Allah loves the righteous. Everyone knows that we are 
not competing for power or the government or a ministry or a position of power. And all that you will now hear, O 
Arabs and Muslims: coup d’état and power grabbing, all of that is idle talk. It has no value whatever” (NASRALLAH, 
2008a). 

93 Karim Makdisi argumenta que o Líbano foi mergulhado em lutas internas de 2006 a 2008 como consequência da 
batalha pela articulação hegemônica de duas narrativas contraditórias, uma pró e outra antiamericana, presentes na 
Resolução 1701. Por sua vez, a S/RES/1701 teria sido resultado do fracasso militar de Israel em derrotar o Hezbollah 
na guerra de 2006. O que chama de “batalha pelo Líbano entre 2004 e 2008”, de sua parte, foi reflexo da aprovação da 
S/RES/1559 em 2004, sedimentada pelo discurso e disputa global da “guerra ao terror”. No Líbano, argumenta, as 
disputas de poder essencialmente locais passaram a refletir (ou foram a tradução doméstica) da disputa global a favor 
ou contra o domínio norte-americano no Oriente Médio (MAKDISI, 2011). 
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um projeto patriótico, uma resistência honrosa e há um projeto americano. Eles 
estão em disputa; quem quiser estar em um campo pode estar, e quem quiser estar 
no outro, estará. Quer eles usem centenas de turbantes ou mitras, esta é a natureza 
do combate hoje no país [...]. Porque o Hizbullah é cauteloso com respeito à 
disputa sectária é que eles [mundo islâmico e árabe] estão sempre acenando em 
nossos rostos. Eu lhes digo, quem quiser colocar suas mãos em nossas armas, se 
ele fosse sunita, ele não é sunita, se ele fosse xiita, ele não é xiita, e se ele fosse 
muçulmano, ele não é muçulmano, e se fosse um cristão, ele não representa o 
Messias no que me diz respeito. Conflito sectário é quando dois estão usando 
armas dentro do país. Nós não usaremos armas dentro do país para um golpe, 
para tomar o poder ou para impor nossa própria realidade. Mas armas serão 
usadas para defender armas, em qualquer eventualidade (NASRALLAH 2008a, 
tradução e grifos nossos)94. 

Na mesma linha de argumentação, o chefe adjunto do Hezbollah, Naim Qassem, declarou 

em entrevista à Al Jazeera, em 8 de maio de 2008, que a rede de telecomunicações do grupo “[...] 

é equivalente às armas do Hezbollah, e aqueles que estão mirando na rede de telecomunicações 

estão mirando nossas armas, eles estão nos chamando para não lutarmos contra Israel”. Já o líder 

druso, Walid Jumblatt, afirmou que “para os iranianos e o Hezbollah tudo tem a ver com 

segurança”, acusando-os de tráfico de armas e dinheiro através do aeroporto e imediações 

(LEBANON STRIKE, 2008, s/p, tradução nossa). 

Nossa resposta à decisão, naturalmente, é esta: contra quem quer que declare 
guerra contra nós e quem quer que dispare o primeiro tiro de uma guerra, seja ele 
um pai ou irmão, menos ainda uma facção política, é nosso direito nos 
defendermos, nossas armas, nossa resistência e nossa existência. A rede fixa [de 
telecomunicações] não é meramente uma parte das armas da resistência; é a parte 

 
94 No original: “That the Islamic and Arab world not criticize us, because they are always threatening us for the simplest 
thing that happens: ‘Look, stop the Shia/Sunni discord.’ Right away they threaten us with sectarian strife. I say today 
that we are not worried about Sunni/Shia discord. That’s the end of the matter. No one will use that weapon. It’s over. 
No one will use that weapon. Today the battle is not between Sunnis and Shiites. Today there is a patriotic project, 
honorable resistance, and there is an American project. They are in a struggle; whoever wishes to be there can be and 
whoever wishes to be there will be. Let them wear hundreds of turbans or miters […] That is the nature of the battle in 
the country today. […] Hizbullah is cautious about the sectarian strife that they are always waving in our faces. I tell 
you, whoever wishes to put his hands on our weapons, if he were Sunni, he is not Sunni, if he were Shiite, he is not 
Shiite, and if he were a Muslim, he is not a Muslim, and if he were a Christian, he does not represent the Messiah as 
far as I am concerned. Sectarian conflict is when two are using weapons inside the country. We will not use weapons 
inside the country for a coup, or to seize power, or to impose our own reality. But weapons will be used to defend 
weapons, in any eventuality” (NASRALLAH 2008a, s/p). 

Ademais, Nasrallah afirmou mais adiante, em 2008, que: “[...] as armas da resistência são para combater o inimigo, 
libertar terras e prisioneiros e defender o Líbano e nada mais [...]. Reafirmo a cláusula do acordo de Doha que impede 
o uso de armas para obtenção de objetivos políticos [...]. Não é permissível usar as armas da resistência para obter 
qualquer lucro político e o mesmo é aplicável às armas do Estado”. (NASRALLAH, 2008b, s/p).  
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mais importante das armas da resistência (NASRALLAH, 2008a, s/p, tradução 
nossa)95. 

 A interferência estrangeira constantemente apontada por Nasrallah se reflete, por exemplo, 

nas falas de setembro de 2008, em que ele denuncia os partidos que, com apoio internacional, 

insistiam na oposição ao Hezbollah, nos confrontos e lutas internas: 

A última e mais séria parte é sempre a tentativa de arrastar a resistência para a luta 
interna e a dissensão [...] seja sob títulos de oposição, sectários ou 
denominacionais. Foi isso que aconteceu quando mataram o mártir da oposição 
no sit-in, e também mataram outros mártires da oposição [...]. Eu digo que há 
aqueles que empurraram o governo anterior [...] Estados regionais e 
internacionais, lados regionais e internacionais, os pressionaram para tomar 
aquelas decisões que tinham como alvo a resistência, projetadas para arrastar a 
resistência a uma guerra de atrito.  

Vou repetir. Naquela época, era necessário arrastar as forças de segurança e o 
exército para uma guerra com a resistência, o que poderia levar à guerra civil, à 
desintegração do exército e das forças de segurança e, subsequentemente, ao 
colapso do Estado no Líbano. Mas o que foi feito por algumas forças da oposição, 
não por todas, algumas forças da oposição em 7 de maio enterraram a sedição, 
cortaram o caminho para a guerra civil e preservaram a continuidade do Estado e 
do exército. [...] O que aconteceu em 7 de maio salvou o Líbano, o Estado do 
Líbano, o Exército Libanês e o povo do Líbano das piores conspirações e sedições 
que estavam sendo planejadas contra ele (NASRALLAH, 2008d, s/p, tradução 
nossa)96. 

O fato de que não havia sido atribuída aos xiitas no Líbano uma cota de poder político 

comensurável a sua crescente parcela populacional e poder social tornava uma mudança no então 

 
95 No original: “Our response to the decision, naturally, is this: against whomever declares war on us and whomever 
fires the first shot of a war, were he a father or brother, much less a political faction, it is within our right to defend 
ourselves, our weapons, our resistance, and our existence. The landline network is not merely a part of the weapons of 
the resistance; it is the most important part of the weapons of the resistance” (NASRALLAH, 2008a). 

96 No original: “The last and serious part is always the attempt to drag the resistance to internal fighting and dissension, 
through various titles, whether under opposition, or sectarian and denominational titles. This is what happened, when 
they killed the martyr of the opposition sit-in, and also killed other opposition martyrs, the intention was to drag the 
resistance into internal fighting. In any case, we overcame this matter even in ‘May 7’ events. I come back and say, of 
course we Lebanese have a different reading of May 7. I say there are those who pushed the former government (I will 
not go into defining that government), regional and international States, regional and international sides, pushed it to 
take those decisions that targeted the resistance, designed to drag the resistance to a war of attrition. 

“I will repeat. That time, it was required to drag the security forces and the army into a war with the resistance, which 
could have led to civil war, the disintegration of the army and security forces and subsequently to the collapse of the 
State in Lebanon. But what was done by some opposition forces, not the entire opposition forces, some opposition 
forces on May 7 buried sedition, cut off the road to civil war, and preserved the continuity of the State and the army. 
This is what happened and this is what some people try to describe as the worst thing that ever happened to Beirut... 
No, what happened on May 7 saved Lebanon, the State of Lebanon, the Lebanese Army and the people of Lebanon 
from the worst of conspiracies and seditions that were being plotted against it” (NASRALLAH, 2008d). 
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equilíbrio confessional particularmente ameaçadora às demais elites confessionais (SAAD-

GHORAYEB; OTTAWAY, 2007, p. 3). Com a ameaça na diminuição do poder sunita no Líbano, 

a Arábia Saudita reforçou seu papel como apoiadora-chave da posição, personificada na Aliança 

14 de Março (NORTON, 2007a), polarizando desde então a política libanesa entre os dois blocos 

e suas respectivas alianças regionais, tendo Irã e Síria como aliados regionais do Hezbollah do 

outro lado dessa balança de poder. Segundo Norton, “[...] deve haver um diálogo entre as forças 

pró-governo e as forças da oposição, mas atores externos, notadamente a Liga Árabe, Arábia 

Saudita e França, por vezes, trabalharam energicamente para minar uma solução de compromisso”. 

E continua: “[...] os EUA, em particular, têm a intenção de ver a oposição derrotada, porque a 

iguala ao Hezbollah apoiado pelo Irã” (NORTON, 2007b, p. 490, tradução nossa). Com frequência, 

o próprio Nasrallah fala em “dois projetos em disputa para a região e para o país”, ressaltando a 

desigualdade do sistema político e da ordem regional, ou mesmo a “sub-representação de vozes 

mais nacionalistas” no governo 97. 

Conforme escrevem Abu-Lughod e Warkentin (2012, p. 37), “[...] durante todo esse 

conflito de palavras e violência, Nasrallah declarou enfaticamente que não era intenção do 

Hezbollah instigar uma guerra civil ou um golpe”, tendo em vista que ele afirmou várias vezes que 

“não estamos competindo pelo poder” e que a violência somente foi encerrada quando o governo 

suspendeu as declarações e se mostrou disposto a negociar com o Hezbollah. Desse modo, “[...] os 

discursos de Doha revelam um padrão de progressão, que vai desde reivindicações de ‘autodefesa’, 

passa pela condenação do ‘governo gangue’ [o Governo Siniora foi rotulado como ‘gangue 

 
97 Hisham Jaber e Nicholas Noe são categóricos ao reforçar que a oposição não é somente o Hezbollah ou a concepção 
de seu armamento como ameaça doméstica e regional; mas que é composta também por partidos sunitas minoritários 
e partidos de esquerda, além do Amal e dos cristãos do Movimento Patriótico Livre, do Marada e dos armênios. Nesse 
sentido, o tema substancial das disputas era a forma que a partilha de poder deveria tomar, quais participações seriam 
incluídas e as ingerências internacionais para que esta tomasse uma ou outra forma (LEBANON’S ARMY 2008a). 

Segundo Ahmad Moussalli, governos libaneses anteriores haviam concordado com o papel de resistência do Hezbollah 
e com os sistemas necessários para sustentá-la. “Portanto, estamos vendo uma mudança de atitude [em relação ao 
Hezbollah] – não apenas retoricamente, mas pela decisão do Gabinete de perseguir a rede de telecomunicações do 
Hezbollah” (LEBANON’S ARMY, 2008a, s/p, tradução nossa). Em consonância, o parlamentar Hassan Fadlallah, 
filiado ao Hezbollah, disse que toda a situação não era “nem uma questão legal nem de segurança”, mas uma questão 
política entre a maioria governista e a oposição (LEBANON’S NEW..., 2008b). 

Essas são dinâmicas comuns em grandes momentos de crise no país, com exemplos recentes durante os protestos 
iniciados em outubro de 2019. Comentaristas internacionais reportaram as manifestações contra o descontentamento 
econômico, a corrupção e as antigas elites sectárias do país como um levante popular contra o Hezbollah, falando até 
em “clara quebra da santidade em torno da reputação do antes intocável Hezbollah” (ver, por exemplo, COLLARD, 
2019). 
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inconstitucional’] regulado por ‘sionistas’, até, finalmente, chegar à oferta de um ‘acordo’”, 

colocando fim na crise política libanesa. Em 13 de maio de 2008, Nasrallah afirmou: “Somos um 

povo de negociação e de resolução de problemas”, e “quem quiser um acordo encontrará as portas 

para [um] acordo bastante abertas” (ABU-LUGHOD; WARKENTIN, 2012, p. 37, tradução nossa). 

Ainda de acordo com Abu-Lughod e Warkentin (2012, p. 39, 47) são dois os temas 

constantes dos discursos de Doha: autodefesa e inconstitucionalidade. As palavras-chave dos nove 

discursos analisados pelos autores, de 2006 a 2008, que giraram em torno da questão do veto, são: 

autodefesa, gangue, comunicações, Aeroporto Rafiq Hariri, governo e acordo. Isso não só reforça 

o aspecto progressivo indicado acima pelos próprios autores como também insere a retórica de 

Nasrallah dentro de uma lógica de autonomização, defesa, interesses estratégicos, reforço da 

politização do conflito e, por fim, de compromisso com o acordo dentro do arranjo confessional. 

Seguindo essa linha, em um significativo discurso de 12 de dezembro de 2006, Nasrallah defendeu 

que o poder de veto do terço garantidor seria conferido a qualquer minoria política conjuntural no 

Gabinete, não só a xiita e não só à Coalizão 8 de Março98: 

Eu digo a eles em nome do Hizbullah e como um partido na oposição: eu concordo 
em dar a qualquer oposição em qualquer estágio um terço de veto garantidor do 
Gabinete. Como acreditamos na participação, na concórdia, na coordenação, e na 
medida em que não acreditamos em um partido governando à custa dos outros, 
damos com confiança o terço garantidor a qualquer oposição mesmo quando 
somos a maioria, porque não temos nenhum compromisso internacional ou 
regional. Queremos os interesses do Líbano, e os interesses do Líbano são aqueles 
com os quais todos nós concordamos (NASRALLAH, 2006a, s/p, tradução 
nossa)99. 

Distanciando-se da monopolização da participação da oposição no governo, em 26 de maio 

de 2008, na ocasião da posse de Michel Suleiman, Nasrallah declarou:  

Nós não buscamos nenhum poder no Líbano. Não queremos tomar o poder ou 
controlar o Líbano. Não queremos impor nossa ideologia ou agenda à nação 
libanesa porque acreditamos que o Líbano é único, múltiplo e diversificado. Este 

 
98 Com efeito, foi o que ocorreu na prática, a exemplo da formação do Gabinete de Saad Hariri em 18 de dezembro de 
2016, quando a então maioria governamental 8 de Março obteve dezesseis assentos, e a minoria governamental 14 de 
Março garantiu onze assentos da oposição no Gabinete (vide tabela 19, anexa a este trabalho). 

99 No original: “I say to them on behalf of Hizbullah and as a party in the opposition, I agree to give any opposition at 
any stage a guaranteeing veto third of cabinet. Since we believe in participation, concord, coordination and since we 
do not believe in one party ruling at the expense of others, we give any opposition even when we are the majority the 
guaranteeing third with confidence because we do not have any international or regional commitments. We want the 
interests of Lebanon, and the Lebanon’s interests are those which all of us are in accordance over” (NASRALLAH, 
2006b, s/p). 
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país não pode crescer senão pela participação, cooperação, concórdia e unidade 
de todos. Sempre exigimos essas questões. [...] Contribuiremos com toda 
sinceridade e seriedade na formação deste governo para iniciar seus trabalhos. Eu 
prometi anteriormente a presença de espectros da oposição, sem se limitar 
apenas à representação da oposição através do Hezbollah, Movimento Amal e 
pelo bloco Reforma e Mudança, mas para permitir a oportunidade para outras 
forças da oposição, mesmo que da parcela do Hezbollah, porque, infelizmente, a 
estrutura e composição do Líbano é de cotas e parcelas. [...] 

Renovo meu apelo por uma parceria verdadeira, em que nada seja desconsiderado 
ou omitido, em que ninguém seja imposto sobre ninguém, para fornecer aos 
libaneses a oportunidade de construir um Estado verdadeiro e justo [...]. Um 
Governo de Unidade Nacional por meio de uma parceria genuína entre a 
oposição e os legalistas não é uma vitória da oposição contra os legalistas, mas 
uma vitória de todo o Líbano e de todos os libaneses, uma vitória da coexistência 
e do Estado, porque este país não pode ser estabelecido, construído, sustentado e 
permanecer firme senão por meio da cooperação, acordo e colaboração. 

Quando eu me dirigi ao seu protesto tanto na praça dos mártires quanto de Riyadh 
al-Solh e disse: “Como eu os prometo vitória sempre, eu lhes prometo vitória de 
novo”, eu não quis dizer a vitória de um grupo sobre o outro, nem de um lado 
contra outro, nem oposição contra legalistas. A meu ver, essa vitória no Líbano 
não pode ser alcançada senão por meio do governo de Unidade Nacional. 
Quando o acordo sobre a formação de um governo de unidade nacional foi 
alcançado em Doha, a vitória foi para o Líbano, assim como 25 de maio de 2000 
não foi uma vitória para uma categoria ou grupo político, e, novamente, assim 
como o Líbano foi o vencedor em julho de 2006, o Líbano é o vencedor em Doha 
hoje (NASRALLAH, 2008b, s/p, tradução e grifos nossos)100. 

 
100 “We do not seek any power in Lebanon. We do not want to seize power or control Lebanon. We do not want to 
impose our ideology or agenda on the Lebanese nation because we believe that Lebanon is one of its kind, multiple 
and diversified. This country cannot rise but through the participation, cooperation, concord and unity of all. We always 
demanded these issues. [...] We will contribute with all sincerity and seriousness in the formation of this government 
to start its work. I have previously promised the presence of spectrums of the opposition, not limited only to the 
opposition's representation through Hizbullah, Amal movement and the Reform and Change bloc, but to allow the 
opportunity for other forces of the opposition, even if from Hizbullah's share, because, unfortunately, the structure and 
composition of Lebanon is one of quotas and shares. [...]  

“I renew my call for true partnership, where none is discounted or omitted, where no one is imposed over anyone else, 
to provide the Lebanese with the opportunity to build a true and fair state, governed by representatives who are elected 
faithfully in integrity, through sincere and solid alliances, to allow the Lebanese people the opportunity to work 
together away from outside interference. [...] A Government of National Unity through a genuine partnership between 
the opposition and the loyalists, is not a victory for the opposition against the loyalists, but a victory for all of Lebanon 
and every Lebanese, a victory for co-existence and the state, because this country can not be established, built, sustained 
and remain firm but through cooperation, agreement and collaboration. 

“When I addressed your sit-in protest in both martyrs and Riyadh al-Solh squares and said: ‘As I promise you victory 
always, I promise you victory again’, I did not mean the victory of one group against another, nor a side against another, 
nor opposition against loyalists. As I believe, that victory in Lebanon cannot be achieved but through the government 
of National Unity. When agreement on forming a national unity government was reached in Doha, the victory was for 
Lebanon, just as May 25th, 2000 was not a victory for one category or political group, and again just as Lebanon was 
the victor in July 2006, Lebanon is the victor in Doha today” (NASRALLAH, 2008b, s/p). 
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Contudo, surpreendentemente, mesmo na ausência de evidências concretas e discursivas 

para tanto, Abu-Lughod e Warkentin (2012, p. 39-40) concluem que “[...] ainda existe a 

possibilidade de que o Hezbollah tentará capturar o poder nacional ou estabelecer um Estado 

independente”, reforçando as percepções de Saab (2008), ou que “[...] o Hezbollah sob Nasrallah 

é uma ameaça para a segurança libanesa”, pois está “infringindo a soberania libanesa” (traduções 

nossas)101 102. 

Adicionalmente, nossa análise mostra que sectarismo, islamização da política, derrocada 

do poder, arranjos majoritários ou ameaça à democracia consociativa libanesa não são temas 

presentes nos discursos do líder. Nesse sentido, essas conclusões, aliadas a um breve apanhado das 

atividades de boicote executivo do grupo feitas de 2006 a 2008, refutam não só os autores que 

apontam o Hezbollah como principal responsável pela instabilidade do sistema e regional (vide, 

por exemplo, Daniel Byman [2003, 2016]; Bilal Saab [2008]; Trenchard [2011]; Abrahamson 

[2013]; Kemp et al. [2017] e Frisch [2018]); como também os próprios autores Abu-Lughod e 

Warkentin. 

A análise é corroborada ainda pelo Novo Manifesto Político do Hezbollah, lançado em 30 

de novembro de 2009, 24 anos após a publicação da “Carta Aberta”. O documento (THE NEW 

HEZBOLLAH MANIFESTO, 2009) formaliza a postura contemporânea do grupo, assemelhando-

o cada vez mais a uma espécie de esquerda islâmica (ou uma certa modalidade de “socialismo 

islâmico” nos termos de Alagha [2006]), ou “islamo-nacionalista”, como em Karam (2010). O 

 
101 O leitor poderia nos alertar sobre o caráter enganoso de qualquer elemento discursivo e da frequente dissociação 
entre ação e fala. A isto, respondemos que o objetivo deste capítulo é a compreensão da narrativa da oposição, liderada 
pelo duo xiita, a partir de sua própria perspectiva, racionalidade e entendimento de mundo, sem necessariamente aplicar 
o contraponto factual. Ademais, a religião e a narrativa da resistência cumprem uma função retórica, catalizadora e 
legitimadora, a depender de como lhes é atribuído sentido – daí a necessidade fundamental de se compreender essas 
narrativas enquanto tais. Por fim, grupos islamistas e armados na região do Oriente Médio expandido com frequência 
fazem uso de uma narrativa combativa contra o Estado e suas instituições: Estado Islâmico, Frente Al-Nusra (Jabhat 
Fatah Al-Sham), Al-Qaeda, Boko Haram, Al Shabaab, entre outros, são declaradamente sectários. Diferentemente, a 
mudança na narrativa do Hezbollah reflete mudanças em seu comportamento efetivo. 

102 Como veremos no terceiro capítulo, após o acordo de 2008, o Hezbollah somente fez o primeiro uso de seu poder 
de veto frontal quase três anos depois, em 12 janeiro de 2011, quando onze ministros da oposição renunciaram após 
meses de advertências, demandando conversas sobre a nomeação dos acusados da morte de Rafiq Hariri. 

A Coalizão 14 de Março continua a ter assentos suficientes para evitar o estabelecimento de um quorum legislativo 
qualificado de dois terços, que na prática é exigido para votos em questões-chave. Assim, ainda que fosse intenção 
solitária do Hezbollah a instauração de uma República islâmica a partir de uma capacidade material que o grupo possui, 
mas baseando-se em um fantasioso anseio majoritarista, a engenharia institucional não permitiria essa mudança.  
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documento reitera seus questionamentos à hegemonia norte-americana e geopolítica na região, 

empregando uma terminologia “antiglobalização” e identificando-se com a luta de movimentos 

não islâmicos análogos na América Latina (BERTI, 2010). Nele, a temática religiosa é utilizada 

para corroborar conceitos de igualdade e justiça, reforçando a necessidade de diálogo e de coesão 

nacional e pan-árabe, além de afirmar seu comprometimento com o Líbano nacional. 

Adicionalmente, o partido declara sua evolução de um poder de libertação e de confronto para um 

poder de equilíbrio, defesa e contenção na região. A dissuasão, capacitada por suas armas, compõe 

uma trindade (por vezes chamada de triângulo ou fórmula de ouro) que também inclui as Forças 

Armadas Libanesas e a população libanesa – uma doutrina denominada al-jaysh, alsha'b, al-

moqawama (“o exército, o povo [o jovem], a resistência”) (SALLOUKH, 2014, p. 104)103.  

Através do manifesto, o Hezbollah reconhece oficialmente que o sistema político libanês é 

a melhor arena na qual a organização pode se desenvolver e, portanto, declara explicitamente 

abandonar seu objetivo de criar um Estado islâmico no Líbano104. O documento insiste no governo 

consociativo-confessional, no consenso pluralista e no Líbano como uma sociedade diversa e 

plural105, além de avalizar o poder de veto pós-Doha gozado pelas três principais comunidades 

 
103 Como consequência da guerra na Síria, as Forças Armadas Libanesas e o Hezbollah atuaram em estreita parceria 
entre 2011 e 2017, durante os ataques do Estado Islâmico e da Jabhat Fatah al-Sham ao Líbano. Em 25 de maio de 
2007, por exemplo, o Hezbollah afirmou a importância do exército libanês para preservação da unidade nacional, paz, 
estabilidade e segurança libanesa: “Colocando as gravitações políticas do país de lado, tanto o governo quanto a 
oposição devem olhar para o exército como a última e única instituição remanescente capaz de manter a segurança, a 
paz e a unidade nacional e, portanto, se opor a abusar dessa instituição. Isto é o que resta para nós nesta situação política 
difícil e conturbada, ainda ter todas as forças e aparatos de segurança com o maior respeito” (NASRALLAH, 2007, 
s/p, tradução nossa). 

O exército libanês goza de altos níveis de confiança entre os habitantes do país. Diferente dos índices de confiança nos 
governos locais, partidos políticos, corpos legislativo e Executivo, de acordo com o Arab Barometer (AB WAVE V, 
2018), 63,7% dos libaneses possuem confiança “muito alta”, e 23,8%, confiança “alta” nas forças armadas libanesas. 
Em pesquisa de opinião realizada pelo National Democratic Institute entre dezembro de 2017 e janeiro de 2018, cerca 
de 90% dos 2.400 libaneses entrevistados consideravam o papel das Forças Armadas Libanesas (LAF) nas eleições 
parlamentares como “muito positivo”. O papel da Segurança Geral e das Forças de Segurança Interna foi considerado 
“muito positivo” por cerca de 67% dos entrevistados em ambos os casos. Órgãos oficiais como Ministério da Justiça, 
Ministério das Relações Exteriores e Ministério do Interior registraram um dos piores índices, com menos de 25% de 
avaliação “muito positiva” (NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE, 2018b). 

104 Inspirados no conceito de tutela do jurista ou vice-regência xiita (wilayat al-faqih) e da Revolução Iraniana, na 
iminência das primeiras eleições pós-guerra, alguns membros do Hezbollah defenderam o pleno estabelecimento de 
um Estado islâmico no Líbano. Após intenso debate interno, personalidades mais moderadas e integracionistas, como 
Mohammad Fadlallah, bem como o atual secretário-geral, Hassan Nasrallah, defenderam o compromisso pragmático 
e a participação na política (NORTON, 2007, p. 99). 

105 Conforme estipula o manifesto do Hezbollah de 2009: “Até que os libaneses possam alcançar através de seu diálogo 
nacional esta realização histórica e sensível, que é a abolição do sectarismo político, e uma vez que o sistema político 
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sectárias na formação e tomada de decisão do Gabinete (NORTON, 2007b, p. 489; SALLOUKH, 

2014, p. 104). 

Em suma, a análise da crise iniciada em 2005 demonstra que as táticas institucionais do 

Hezbollah foram as responsáveis pelo abalo no status quo do arranjo das forças governamentais. 

E, sobretudo, provam-se hábeis em fazer avançar sua agenda de autonomia através de mecanismos 

políticos e estadistas. O bloqueio no Gabinete foi usado pela aliança Hezbollah-Amal-Movimento 

Patriótico Livre como manobra para impedir questões de alta relevância e na esteira de demanda 

por maior participação no governo, rejeitada pela posição, então a força política majoritária. De 

forma pragmática, a oposição, representada na figura da Aliança 8 de Março, buscava basicamente 

expandir sua parcela de poder, em especial às custas da elite cristã maronita tradicional (leia-se 

pré-2005) e dos muçulmanos sunitas.   

Além da mobilização de mais de 800.000 pessoas pedindo pela renúncia do então primeiro-

ministro anti-Síria, Fuad Siniora; greves trabalhistas, promovidas por sindicatos e apoiadas pela 

oposição; boicotes às sessões do Parlamento; o apoio político que perpassava as linhas sectárias, 

fruto de sua aliança com o Movimento Patriótico Livre; e, finalmente, episódios de violência, em 

2008, foram as principais táticas políticas operadas dentro do governo que possibilitaram a 

desestabilização das posições pró-governo pelo Hezbollah (WIEGAND, 2009, p. 677; MAJED, 

2010, p. 14). Com a recusa do governo em aceitar a demanda do Hezbollah por deliberar sobre seu 

armamento, o partido forçou uma paralização do governo. De forma que, ao fim e ao cabo, a 

renúncia dos ministros ocorreu após o fracasso de negociações anteriores, nas quais pediam maior 

poder político ao grupo – que, por não estar apropriadamente representado, questionava a 

legitimidade do governo de Siniora (NASSER, 2006).  

Ainda que de maneira não declarada, tratou-se, portanto, de uma manobra em direção a 

correções ou ajustes representativos dos mecanismos consociativos, avançando demandas por 

aumento de poder e inserção política de uma parcela populacional significativa que ficou por 

décadas à margem do processo e engenharia política no país. A retórica e a atuação institucional 

do Hezbollah durante as crises de 2005 e 2008 corroboram fortemente sua atuação e discurso dentro 

 
no Líbano se baseia em fundações sectárias, a democracia consensual continuará a ser a base fundamental para a 
governança no Líbano, pois é a encarnação real do espírito da Constituição e a essência da Carta da coexistência” 
(THE NEW HEZBOLLAH MANIFESTO, 2009, p. 5, tradução nossa). 
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do modelo confessional, de modo a levar suas demandas e agendas de aumento de poder dentro da 

engenharia política libanesa, refletindo necessidades de acomodação, obtenção de consenso e 

formação de alianças. Ademais, o grupo também estabeleceu a incorporação efetiva dos cristãos 

do Movimento Patriótico Livre, partido com a maior participação legislativa até 2022 e que, até 

2005, estava excluído da coalizão de governo.  

 Ao exigir a aquisição do poder de veto para a minoria em questões de alta relevância 

nacional, o grupo estava, na prática, aproximando o confessionalismo das prescrições consociativas 

de Lijphart – ampliando a coalizão governante. A paralização e o boicote dos ministros do 

Hezbollah no Gabinete representaram não um radicalismo e sectarismo do grupo, mas uma 

tentativa de aumentar e corrigir sua proporcionalidade e participação no sistema, estratégia que se 

provaria proveitosa três anos depois. Cada um desses momentos demonstra tentativas de levar a 

cabo sua agenda dentro do modelo institucional – fruto do próprio movimento de moderação 

apontado desde 1992. De modo que se verifica que a entrada do Hezbollah na vida política comum 

libanesa de fato representou uma inflexão ideológica de suas doutrinas mais originárias e sua 

atuação parlamentar efetivamente respeita “as regras do jogo” do consociacionalismo sectário 

libanês, promovendo moderação retórica e concessões táticas pragmático estratégicas. 

Em que pese o fato de os posicionamentos do Hezbollah terem sido incisivos e o uso da 

violência tenha feito parte – quiçá necessária – do processo (e que sem a vitória de 2006 e a 

alteração do equilíbrio regional o Hezbollah talvez não tivesse capital político para fazê-lo); seus 

pleitos e boicotes – ainda que amplamente controversos – fizeram uso de mecanismos internos ao 

próprio arranjo de partilha de poder, conforme as recomendações de Lijphart. Esses resultados 

contestam alegações de inabilidade de negociação por parte do grupo ou de ameaça de tomada total 

do poder na forma de um Estado islâmico – como quando o grupo é acusado de apenas simular 

apoio ao pluralismo libanês –, ou a acusação de que haveria uma falsa distinção entre suas 

atividades políticas e militares, como em Saab (2008, p. 95, 104); Trenchard (2011); Abu-Lughod 

e Warkentin (2012); Abrahamson (2013); Byman (2003, 2016), Kemp et al. (2017) e Frisch (2018). 

Ou ainda, de que o grupo não jogaria conforme as regras estabelecidas, sendo o responsável pela 

paralisia governamental (SHEHADI, 2021; KARAM 2021; HAGE ALI, 2021). Ao não se 

debruçarem de forma apropriada sobre os discursos e manifestos originais ou ao desconsiderarem 

as mobilidades necessárias dentro do marco consociativo – sobretudo a ampliação da grande 
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coalizão governante e a incorporação de novas elites antes excluídas – essa literatura falha em 

compreender o cenário doméstico. Como consequência, esses autores terminam por avaliar 

indevidamente o modelo consociativo nesse contexto. 

Por fim, a postura do grupo não abandona valores centrais, como a autodefesa estratégica, 

autonomia e, mais importante, a resistência. Contudo, ao mesmo tempo, as crises e persistentes 

instabilidades provam os limites e desajustes do modelo confessional no país, espelhando a 

resistência dos feudos elitistas tradicionais e de potências regionais em absorver a entrada de uma 

nova elite demandante e em franco crescimento. A seção seguinte tem como objetivo esclarecer o 

entendimento de “resistência” a partir de suas próprias categorias narrativas internas e associá-la à 

demanda pelo poder de veto. Como veremos, entendido de forma abrangente, o conceito de 

resistência está intimamente associado ao pleito sobre a participação equitativa e sobre o terço 

fiador, com os dois conceitos mutualmente envolvidos e intrincados. 

 

Aliando representação e resistência no Líbano pluriconfessional 

Todas as declarações de Hassan Nasrallah são públicas e com frequência transmitidas a 

uma plateia de filiados ao partido ou em transmissão televisiva aberta, e recebidas com apaixonado 

clamor popular pelos presentes. Os discursos são geralmente transmitidos em vídeo, e a localização 

da gravação é desconhecida por razões securitárias. As falas se destacam pelo forte personalismo 

de Hassan Nasrallah, seu carisma e pelo seu tom incisivo. São anunciados em comemoração de 

uma data religiosa específica, como o aniversário do Profeta Mohammad (17º dia do Rabi’ al-

awwal) ou durante o mês de Ashura (décimo dia do Muharram), ou em uma data política, como a 

comemoração anual da “Vitória Divina” (14 de Agosto, guerra de 2006), do Dia Internacional de 

Jerusalém (Al Quds, última sexta-feira do mês do Ramadan), o dia da “Resistência e Libertação” 

(25 de Maio, guerra de 2000), ou ainda por ocasião da celebração de algum mártir, ou mesmo em 

relação a algum evento nacional ou regional específico, como uma troca de presos com Israel, a 

guerra em algum país vizinho ou eleições internas. As respectivas datas, veículos de divulgação e 

ocasiões dos pronunciamentos estão listados na tabela 50, anexa a este trabalho, que contém a 

relação dos 178 discursos completos de Hassan Nasrallah dos anos 2000 e entre os anos 2006-

2018. 
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Uma análise mais detida dos discursos de Nasrallah mostra que o secretário-geral faz uso 

de determinados vocábulos-chave para enfatizar sua causa e reforçar seu diálogo com a 

comunidade xiita do Líbano, econômica e socialmente desprovida. Esses temas, ao lado do 

combate a Israel, expressam sua ideologia e legitimam seu discurso para reunir apoio em torno de 

sua causa. Contudo, diferente do que seria esperado, as referências às passagens religiosas ou suras 

do Alcorão são escassas. São temáticas comuns ao Hezbollah, como vencedor da “guerra de 

narrativas”, que retrata o grupo como salvador do Líbano e antagonista de Israel, tendo a 

“Resistência” como um tema persistente, bem como a oposição ao “sionismo” e à “ingerência 

ocidental”, o apoio à causa palestina e a oposição aos “países árabes” como Arábia Saudita, Egito 

e Jordânia. Todos esses elementos fazem parte de uma narrativa legitimadora das ações do grupo.  

Temas comuns nos discursos de Nasrallah são a liberação da terra e de prisioneiros de 

guerra, além da recuperação da “dignidade” e da “glória” através do “esforço e de sacrifícios” 

caros. Por meio de uma poderosa retórica, Nasrallah faz uso dos discursos para legitimar sua causa 

e a resistência contra opressão, injustiça, marginalização e tirania em sentidos amplos, que 

frequentemente fazem parte da narrativa. A resistência é entendida como parte do povo libanês de 

forma genérica e muitas vezes arreligiosa, cujos mártires são oriundos de diferentes seitas, partidos 

e poderes, sejam eles muçulmanos xiitas ou não. A Palestina também é constantemente apresentada 

como causa e luta comum. Essa resistência depende do esforço voluntário, do “jihad e ação de 

campo”, cujo mundo árabe e islâmico “deveria ter o dever de apoiar”. 

Em uma busca por toda a nossa base de 178 discursos de Hassan Nasrallah, que cobre o 

período de 2006 a 2018, o termo “resistência” (مقاومة) e seus derivados foram os mais recorrentes, 

tendo ocorrido 0,97% das vezes, ou em 5.484 ocasiões. A segunda palavra mais frequente foi 

“povo” e seus derivados, tendo ocorrido 0,95% das vezes, ou em 5.373 das passagens. Na 

sequência, Líbano apareceu 0,84% das vezes, e libaneses, 0,60%. É interessante notar que o verbo 

“querer” e seus derivados foram o quinto colocado, aparecendo 0,55% das ocasiões, ou 3.096 

vezes. As tabelas 51 a 53, anexas a este trabalho, mostram os resultados da consulta da frequência 

de palavras nos discursos de Hassan Nasrallah proferidos entre 2006 e 2018 (considerando os 

intervalos 2006-2008; 2006-2018; 2008-2018); nelas, é possível identificar a contagem completa 

de palavras mais frequentes, seu percentual ponderado e termos similares em todo o período. A 

nuvem de palavras, bem como a distribuição da frequência de termos nos 178 discursos de 
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Nasrallah de 2006 a 2018 refletem essa incidência de forma compilada e podem ser conferidas nas 

figuras 9 e 10, abaixo: 

Figura 9 – Nuvem de palavras: discursos de Hassan Nasrallah (2006-2018) 

 

   

 

 

 

 

 

 

Elaboração: autora/NVivo. 

 

Figura 10 – Distribuição da frequência de palavras: discursos de Hassan Nasrallah (2006-
2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: autora. 
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No discurso de 25 de maio de 2007, por exemplo, por ocasião do sétimo aniversário do 

“Dia da Resistência e da Libertação”, em pronunciamento televisionado e transmitido ao vivo pelo 

canal de televisão Al-Manar, Nasrallah afirmou: 

Para a resistência, a remoção da ocupação e a agressão inimiga, libertando a terra 
e libertando os prisioneiros, para nós, formaram uma causa sagrada, assim como 
uma obrigação religiosa e moral. Isso se reflete na resistência, nos combatentes 
da resistência e em seu desempenho, conduta e moralidade. Portanto, entendemos 
que o objetivo dessa resistência é feito de sua essência. [...]  

Após a vitória, atribuímos e oferecemos a vitória a todos os libaneses, a toda a 
nação árabe e em particular ao povo palestino, a razão mais importante para a 
vitória. Eu digo hoje que não é possível vencer uma resistência tão civilizada, 
sóbria e ardente ou infligir uma derrota. Aqui, recordamos a natureza essencial da 
resistência, que é o seu amor, anseio, afeição e relação amorosa compartilhada 
pelos combatentes da liberdade e pelas pessoas desta nação. Essa dimensão, se 
negligenciada, não se poderia compreender as vitórias de 2000 e 2006 
(NASRALLAH, 2007, tradução nossa, s/p)106. 

No ano seguinte, há outro exemplo semelhante no discurso de 14 de agosto de 2008, desta 

vez por comemoração do segundo aniversário da chamada “Vitória Divina” na guerra de 2006 

contra Israel: “Neste aniversário, eu me curvo em homenagem às pessoas que fizeram enormes 

sacrifícios, aos mártires da resistência, ao exército e ao povo, com o comandante dos mártires Hajj 

Imad Moghnieh em vanguarda” (NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução nossa). Ou ainda:  

Mil cumprimentos à capital Beirute, a capital do arabismo, a pátria, resistência e 
firme capital. Saudações ao Monte-Líbano, com todos os seus distritos e 
população, pessoas e movimentos políticos, saudações também ao Norte, que 
sangrou e ainda sangra, como aconteceu ontem, quando o sangue puro e 
imaculado dos oprimidos e inocentes foi derramado. Saudações aos firmes e 
resistentes Beqa’a e Sul, os combatentes. Eu particularmente saúdo os subúrbios 
do sul que foram infligidos por sua cota de deslocamentos e destruição nos dias 
daquela guerra (NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução nossa).  

 

 
106 No original: “To the resistance, the removal of the occupation and enemy aggression, liberating the land and freeing 
the prisoners, to us, formed a sacred cause, as well as a religious and moral obligation. That is reflected in the resistance, 
the resistance fighters, and its performance, conduct and morality. Therefore, we find that this resistance’s goal is made 
of its essence. [...] After the victory, we attributed and offered the victory to all the Lebanese, the whole Arab nation 
and in particular the Palestinian people, the most important reason for the victory. I say today it is not possible to beat 
such a civilized, sober and ardent resistance or inflict it defeat. Here, we recall the essential nature of the resistance, 
which is its love, yearning, affection and the love relationship shared by the freedom fighters and the people of this 
nation. This dimension, if overlooked, the 2000 and 2006 victories could not be understood” (NASRALLAH, 2007, 
s/p). 
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A resistência à privação não é só nacional, mas fortemente atrelada à causa palestina, que 

é icônica nos discursos de Nasrallah: 

Como [também] não posso deixar de saudar todo o nosso povo dos campos 
palestinos no Líbano, que foram nas últimas décadas, como na guerra de julho e 
agosto, parceiros da resistência, parceiros do sangue e resolutividade, que sempre 
foram parceiros de dificuldades, privações e negligência compartilhadas por 
muitos dos libaneses privados, e como dizia nosso comandante oculto Sayyed 
Moussa al-Sadr, “os libaneses que são privados em suas terras com o povo privado 
de suas terras” (NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução nossa)107. 

No discurso, Nasrallah afirmou que, nas áreas que foram destruídas pela guerra, em vez de 

indivíduos psicologicamente perturbados e traumatizados, encontram-se pessoas jubilosas e 

satisfeitas pelo que fizeram e realizaram, que suportaram tudo o que sofreram como parte de seu 

dever, como “ato de fé”. Este seria “[...] parte dos conceitos em uma cultura de fé enraizada em sua 

consciência e em sua herança cultural, penetrando profundamente nas raízes da história”. Nas 

palavras de Nasrallah, “[...] uma vitória divina para os vulneráveis e para aqueles que sofrem” 

(NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução nossa). 

Por vezes, Nasrallah se refere a um “senso humanitário”, “um forte senso de 

responsabilidade” e sacrifício da resistência, que preveniriam que o Líbano sucumbisse à ocupação, 

submissão, humilhação e opressão fruto do “[...] domínio sionista sobre nossas terras, riquezas, 

águas, países e escolha política, futuro de nossos filhos e netos, e todas as gerações vindouras” 

(NASRALLAH, 2008d, s/p, traduções nossas). 

Mas a “cultura de resistência” é anterior à guerra de julho de 2006, para Nasrallah: “[Ela 

existia] em mais de um país que enfrentava ocupação, mas as circunstâncias da firmeza e vitória 

da guerra de julho promoveram e fortaleceram ainda mais o crescimento da cultura da resistência 

dentro da nação, [e] ajudou a espalhá-la no lugar da cultura da entrega e do recuo” (NASRALLAH, 

2008c, s/p)108. 

 
107 No original: “As I cannot fail to salute all our folks of the Palestinian camps in Lebanon, who were over the past 
decades, as they were in the July-August war, partners of the resistance, partners of the blood and resoluteness, who 
have always been partners of hardship, deprivation, and neglect shared by a great many of the Lebanese deprived, and 
as our Commander the concealed Sayyed Moussa al-Sadr used to say: ‘the Lebanese who are deprived in their land 
with the people deprived of their land’” (NASRALLAH, 2008c, s/p). 

108 Como exemplo dessa narrativa e sua repercussão, em outubro de 2006, a famosa cantora libanesa cristã Julia Boutros 
anunciou o single chamado “Ahibaii” (“Meus amados”). A letra é baseada no discurso de Hassan Nasrallah aos 
combatentes no sul do Líbano durante a Guerra do Verão de 2006 entre Hezbollah e Israel (de 12 de julho a 14 de 
agosto de 2006). Escrita por Ghassan Matar e composta por Ziad Boutros, a letra é dedicada aos “vencedores da 
Resistência” no Sul e a todos os mártires libaneses que caíram durante a guerra. Na ocasião do lançamento, Boutros 
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Não só a vitória da guerra de 2006 contra Israel foi crucial para aumentar o poder doméstico 

do Hezbollah, sua legitimidade e apoio popular, como as alterações na balança de poder regional 

favoreciam um novo acordo que promovesse os interesses do chamado “eixo da resistência” através 

da figura do Emir do Qatar e declínio da influência saudita. 

Em 25 de maio de 2007, Nasrallah retomou a demanda por maior participação no governo 

anunciada em 2006, pouco antes da guerra contra Israel, reforçando suas intenções de impedir a 

dissensão interna – ainda que sua prioridade fosse a resistência à ocupação: 

É por isso que nosso desempenho permaneceu inalterado do ano 2000 até 2005, 
até que entramos na vida política, em 14 de fevereiro de 2005 [...]. À época, 
achamos que era nosso dever aderir ao âmbito político, mas rapidamente 
percebemos que lutar contra “Israel” era mais limpo, mais puro e mais honrado 
do que se envolver em política. Descobrimos que tínhamos que estar fortemente 
presentes com toda a nossa reserva popular e política criada pela resistência, e eu 
falo a verdade mesmo que seja difícil. […] A questão da liberdade e 
independência é indivisível e era nosso dever estar presente onde quer que 
houvesse uma batalha desse tipo. Nós sentimos, desde o primeiro momento depois 
que entramos na enormidade e magnitude de nossa responsabilidade e 
descobrimos nossa reserva, que nossas prioridades eram poupar o Líbano de 
qualquer dissensão interna ou luta interlibanesa, seja sectária, denominacional, ou 
qualquer conflito libanês-palestino. Porque conversas sobre armas nos campos 
palestinos rapidamente começaram logo depois, e isso teria levado a confrontos, 
qualquer confronto libanês-sírio também deveria ser evitado, já que uma 
atmosfera muito dura prevalecia na época em todo o Líbano, especialmente já que 
todo esse conflito e confronto era baseado em mera acusação política, e não em 
provas criminais ou investigativas. Nós estávamos preocupados com o Estado e 
suas instituições, particularmente o exército libanês, cuja liderança está ciente de 
nossa posição e de como agimos naquele período. A instituição do exército 
tornou-se a garantia para o interior (NASRALLAH, 2007, s/p, tradução nossa)109. 

 
criou a campanha de angariação de fundos homônima, “Ahibaii”, que esperava coletar um milhão de dólares em 
doações. Em menos de um ano do aniversário da vitória, a cantora anunciou o resultado de US$ 3 milhões angariados 
para as famílias dos mártires da guerra de julho e do exército libanês. Os fundos da campanha foram arrecadados por 
civis, organizações não governamentais, mídias, famílias sírias e estrangeiros, além de ter contado com doações do 
Catar e Emirados Árabes Unidos (ZOUK, 2007). 

109 No original: “It is why our performance remained unchanged from year 2000 to 2005, until we entered political life 
on February 14th of 2005 […]. At the time, we found it our duty to join the political domain, but quickly realized that 
fighting against ‘Israel’ was cleaner, purer and more honorable than engaging in politics. We found we had to be 
strongly present with all our popular and political reserve created by the resistance, and I speak truth even if it is 
difficult. […] The issue of freedom and independence is indivisible and it was our duty to be present wherever there 
is a battle of this kind. We felt, from the first moment after we entered the enormity and magnitude of our responsibility 
and discovered our reserve, that our priorities were to spare Lebanon any internal dissension or inter Lebanese fighting, 
whether sectarian, denominational, or any Lebanese-Palestinian conflict. Because talk of weapons in the Palestinian 
camps quickly began soon after, and this would have led to confrontations, any Lebanese-Syrian clashes were also to 
be avoided, as a very harsh atmosphere was prevalent at the time over the whole of Lebanon, especially since all this 
conflict and confrontation was based on mere political accusation, and not criminal or investigative evidence. We were 
concerned for the state and its institutions, particularly the Lebanese army, whose leadership is aware of our position 
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No excerto abaixo, proferido na mesma ocasião, é possível verificar a associação feita por 

Nasrallah entre resistência e participação política executiva, ainda que uma resistência inicial tenha 

sido antecipada no início de seu discurso – vale lembrar que o Hezbollah já participava das eleições 

legislativas desde 1992. Além de denunciar a intromissão internacional, o discurso também reflete 

o foco da disputa no Gabinete em torno de dois temas centrais já apresentados: o armamento do 

grupo e o Tribunal Internacional para o julgamento do assassinato de Hariri: 

Um dos axiomas com os quais entramos no diálogo foi a base da abertura a todos 
os envolvidos nas discussões, superando todos os conflitos do passado, enquanto 
apelávamos ao diálogo e à reunião. Continuamos enfatizando e reiterando essa 
abertura, tanto que estávamos prontos para discutir até “as armas da resistência”, 
algo que tínhamos considerado como sagrado, a resistência que protege o Líbano, 
junto com o exército libanês, porque a resistência estava sendo ameaçada em todas 
as suas facetas. […] Além disso, como não permitimos que os assuntos dentro do 
Líbano se choquem com a resistência, ou permitimos que o exército seja levado 
ao conflito com a resistência, nós nos juntamos ao governo. Nós também 
trabalhamos para fazer o Líbano para os libaneses porque os americanos entraram 
completamente na vida libanesa e há muitos exemplos de sua interferência no 
domínio político diário. Nós não pedimos para nos unirmos ao âmbito político, 
nem nos unimos por ganância por cargos ou ministérios, ao contrário, nos unimos 
à aliança quadripartite acreditando que havia boa vontade. Nós nos juntamos aos 
dois primeiros governos e aceitamos discutir tudo na mesa de diálogo. Revelamos 
toda a nossa estratégia, da qual os israelenses tomaram conhecimento mais do que 
alguns de nós fizeram na frente interna, e eles se beneficiaram disso. Nós fizemos 
isso por dever. Nosso pano de fundo era o que eu já mencionei; viemos aqui para 
exercer nossa obrigação moral e espiritual, assim como fizemos na resistência 
militante. Infelizmente, descobrimos que as coisas eram o oposto do lado de 
dentro, conforme descobrimos que o outro lado não quer discutir seriamente os 
assuntos, a saber, a questão do Tribunal Internacional, que eles, infelizmente, até 
mesmo contrabandearam [a discussão do tema] do Gabinete para o Conselho de 
Segurança [da ONU]. O mais recente de seus erros foi o envio de uma carta ao 
Conselho de Segurança sob o Capítulo VII, uma virada perigosa. Descobrimos 
que o outro grupo não quer a nossa participação, e usava nossa presença no 
governo apenas como decoração, já que o outro grupo insistia em nossa exclusão, 
e fazíamos parte da representação de uma grande parte da sociedade libanesa 
(NASRALLAH, 2007, s/p, tradução e grifos nossos)110. 

 
and how we acted in that period. The army institution has become the guarantee for the interior” (NASRALLAH, 
2007, s/p). 

110 No original: “One of the axioms we entered the dialogue with, was the basis of openness to everyone involved in 
the discussions, overcoming all past conflicts, while calling for dialogue and for gathering. We kept emphasizing and 
reiterating this openness, so much so that we were even ready to discuss ‘the weapon of the resistance’, something we 
had regarded as sacred, the resistance which protects Lebanon, together with the Lebanese army, because the resistance 
was being targeted in all its facets. It is even targeted for its name, and I say it again this anniversary is called the 
Resistance and Liberation Day anniversary, and for some the word ‘resistance’ is being dropped out making it the 
Liberation Day anniversary. 
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A argumentação discursiva de Nasrallah permanece indicando propensão ao diálogo, desejo 

de coparticipação e representação e atendimento a uma parcela da população excluída pela maioria 

governante, atrelando representação e resistência: 

Que crime o Hezbollah cometeu depois da guerra [com Israel em 2006]? Pedir 
por um governo de unidade nacional é um crime? Nós nunca dissemos que não 
queríamos vocês como parte de um governo de unidade nacional, apesar de tudo 
o que aconteceu antes, durante e depois da guerra. Nós não traímos ninguém. Todo 
o nosso discurso foi de solidariedade e unidade, enquanto em contraste e durante 
toda a guerra vocês nos consideraram traidores. Quando eu falei sobre um governo 
de unidade nacional, quando nenhuma solução era encontrada no Líbano, que 
não fosse através de um governo de unidade nacional, eu estaria exigindo 
aumento de participação dos ministros do Gabinete para o movimento Amal ou o 
Hezbollah? Eu na verdade apelei para a realidade de coparticipação no Líbano 
e um governo de unidade nacional, um governo de resgate. Eles deixaram o nosso 
povo nas ruas depois da guerra; cem mil famílias sem qualquer ajuda ou 
assistência. Nós somente fizemos o nosso dever para com eles. Nos disseram que 
éramos um Estado dentro de um Estado. Então, onde está seu governo e seus 
serviços? Onde ele está em relação a compensações, reparações e reconstrução? 
(NASRALLAH, 2007, s/p, tradução e grifo nosso)111. 

 
“Hence, the resistance is being targeted even for its name, presence and weapons. Furthermore, because we do not 
allow matters inside Lebanon to reach a clash with the resistance, or allow dragging the army into conflict with the 
resistance, we joined government. We also worked on making Lebanon for the Lebanese because the Americans fully 
entered the Lebanese life and there are many examples of their interference in daily political domain. We did not ask 
to join the political domain, nor did we join out of greed for posts or ministries, besides we joined the quadripartite 
alliance out of trusting there was goodwill. We joined the first two governments and accepted to discuss everything at 
the dialogue table. We revealed our entire strategy, which the Israelis read more than some of us did at the home front, 
and they benefited from it. We did this out of duty. 

“Our background was what I already mentioned; we came here to exercise our moral and spiritual obligation, just as 
we did in militant resistance. Unfortunately, we discovered things were the opposite on the inside, as we found that 
the other side does not want to seriously discuss matters namely the issue of the International Tribunal, which they, 
unfortunately even smuggled out of the Cabinet to the Security Council. The latest of their errors was their sending a 
letter to the Security Council under Chapter VII, a dangerous turn. We found that the other team does not want our 
participation, and used our presence in government as a decoration only, since the other team insisted on our exclusion, 
and we were a part of the representation of a large section of the Lebanese society” (NASRALLAH, 2007, s/p). 

111 No original: “What crime did Hizbullah commit after the war [with Israel in 2006]? Is calling for a national unity 
government a crime? We never said we did not want you as part of a national unity government, despite everything 
that happened before, during and after the war. We did not betray anyone. All our discourse was one of solidarity and 
unity, while in contrast and throughout the war you regarded us as traitorous. When I talked about a government of 
national unity, when no solution was to be found in Lebanon but through a government of national unity, would I have 
been demanding for increased share of Cabinet Ministers for Amal movement or Hizbullah? I rather called for co-
participation reality in Lebanon and a national unity government, a rescue government. They left our people in the 
street after the war; one hundred thousand families without any aid or assistance. We only did our duty towards them. 
We were told we were a state within a state. Well then where is your government and its services? Where is it in 
relation to compensations, reparation and rebuilding?” (NASRALLAH, 2007). 
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Quanto a sua responsabilidade na saída do governo, ao lado do movimento Amal, o 

Hezbollah reforçou a alegação de intransigência da maioria governante, seu apoio por parte de 

potências regionais e ocidentais, além da necessidade do reconhecimento das demandas 

minoritárias em um regime consensual-consociativo – ainda que, naturalmente, não formulado 

nesses termos: 

Nós dissemos, vamos recorrer ao povo através de referendo e de eleições 
parlamentares antecipadas. Sua rejeição a esse caminho político democrático de 
usar essas ferramentas e meios democráticos levou à nossa saída do governo 
junto com nossos irmãos no Amal, mas ainda estamos seguindo os mesmos 
parâmetros e princípios. O outro grupo continua com sua conduta sem reconhecer 
as dificuldades e perigos do país. [...] Ninguém pode impor sua vontade aos 
libaneses e, neste Líbano, nenhum libanês pode impor sua vontade ao resto dos 
libaneses, mesmo com o endosso internacional e regional. […] Desejo reforçar e 
enfatizar que não abdicaremos de nossa responsabilidade no Líbano, nada 
quebrará nossa determinação. O que estamos fazendo aqui complementa o dever 
do jihad através da resistência, com a mesma paciência e diligência, e 
continuaremos a apoiar todos aqueles que são nacionalistas em seu esforço, a fim 
de preservar nosso país, sua liberdade e independência. Nós não queremos 
nenhum cargo, e a experiência nos ensinou que trabalhar em cooperação supera 
todos os obstáculos (NASRALLAH, 2007, s/p, tradução e grifos nossos)112. 

Como vemos, Nasrallah encerra seu discurso de forma circular, voltando à temática do 

jihad e da resistência como dever dentro de disposições voltadas para a cooperação, o diálogo e a 

representação de todos os sectos libaneses como parte fundacional da própria estrutura de 

compartilhamento de poder. Dentro dessa lógica, a busca por representação política equitativa 

“complementa o dever do jihad através da resistência”. De forma sui generis, a representação é 

pleiteada sem que o imaginário da resistência seja abandonado, ao mesmo tempo que trabalha 

dentro de uma dinâmica confessional de partilha de poder plurirreligiosa. Nesse sentido, mesmo 

nos momentos pontuais de paralisia do governo – pois restritos a duas temáticas-chave, i.e., o 

Tribunal Internacional e o desarmamento do grupo – o Hezbollah justifica suas ações dentro do 

 
112 No original: “We said let us resort to the people through referendum and an early parliamentary elections. Their 
rejection of this democratic political path of using such democratic tools and means, led to our exit from government 
together with our brothers in Amal, but we are still moving along the same parameters and principles. The other team 
continues with its conduct without recognizing the difficulties and dangers in this country. And I call for a revision of 
the period between the year 1975 and 2007. No one can impose their will on the Lebanese, and in this Lebanon, no 
Lebanese can impose their will on the rest of the Lebanese even with international and regional endorsement. […] I 
wish to stress and emphasize that we will not abdicate our responsibility in Lebanon, nothing will break any of our 
resolve. What we are doing here supplements the duty of jihad through resistance, with the same patience and diligence, 
and we will continue to stand by all those who are nationalistic in their effort, in order to preserve our country, its 
freedom and independence. We do not want any posts, and experience taught us that working in cooperation overcomes 
all obstacles” (NASRALLAH, 2007, s/p). 
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espírito consociativo libanês. Assim, suas disposições em nada flertam com uma proposta de 

República islâmica ou de arranjo majoritário113.  

Em 14 de agosto de 2008, Nasrallah reforçou repetidamente a disposição do grupo em tratar 

de temas “nacionais e decisivos” em uma mesa de diálogo nacional: “[...] há também chamadas 

legítimas de várias forças políticas para a necessidade de se ter forças políticas chave e importantes 

fortemente representadas nesse diálogo nacional e crucial”. E completou: “[...] nós enfatizamos 

nossa prontidão e abertura total e completa a uma discussão lógica, calma e propositiva para uma 

estratégia de defesa nacional para alcançar os objetivos nacionais desejados” (NASRALLAH, 

2008c, s/p, tradução nossa). O secretário-geral também afirma que, ao lado da Aliança 8 de Março, 

representa a oposição no país, socialmente mais diversificada: “Teríamos preferido que [o diálogo 

nacional] incluísse outras forças existentes na arena libanesa, com atenção a considerações 

populares, políticas e nacionais, mas essas forças consentiram em serem representadas por 

ministros da oposição”. Nasrallah, além de indicar a necessidade de debater a situação econômica, 

financeira, social e as condições de vida no país, “mais perigosas que a guerra”, reforçou seu 

comprometimento com a partilha de poder confessional, à luz do Acordo de Ta’ef e respeitando a 

pluralidade do tecido social e político libanês: 

Uma estratégia nacional para a reconstrução de um Estado correto, justo e forte, 
capaz de tranquilizar a todos, com base explícita e clara. Isso não significa uma 
chamada para emendar o Acordo de Ta’ef, mas à luz e sob o abrigo do Acordo de 
Ta’ef. Portanto, como construímos um Estado? Os Estados não são construídos 
em desacordos, malícia e cancelamento um do outro. Estamos precisando de um 
verdadeiro debate nacional. A experiência revelou o que estávamos dizendo no 
coração da crise anos atrás, que ninguém pode anular ninguém – “o outro”... 
essa é a realidade libanesa, quem quer que seja esse lado, independentemente, 
quer sua avaliação do “outro” seja positiva ou negativa. Portanto, é de nosso 
interesse sentarmos juntos para discutir, não menos sério ou importante que a 
questão da resistência e da defesa nacional, o tema da reconstrução do Estado que 
seja justo, forte e reconfortante para todos em bases sólidas. […] [Em] nosso 
próximo diálogo, todos devemos tratar dos interesses de nosso povo e país, 
cooperar para chegar à decisão correta e cooperar também em sua implementação, 
de modo a não permitir que se tornem meras palavras ou mera tinta no papel 
(NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução e grifos nossos)114. 

 
113 Ainda que a narrativa seja válida em si mesma, no terceiro e quarto capítulos há uma análise das leis aprovadas pelo 
Gabinete, descolada dos discursos, que nos proporcionará um entendimento mais crítico e distante das dimensões 
narrativas. 

114 No original: “A national strategy for rebuilding a just, fair and strong state capable of reassuring to all, built on 
explicit and clear basis. This does not mean a call to amend the Taif Accord, but in light and under the ceiling of the 
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Ao endereçar-se ao “terço garantidor”, ou terço bloqueador (الثلث المعّطل al thulth al 

mu’aTal), Nasrallah ironiza a percepção norte-americana do conflito e denuncia sua interferência: 

Falando há alguns dias, David Welch e o ex-embaixador dos EUA no Líbano antes 
dele, ambos disseram que a questão do terço garantidor ou bloqueador é uma 
questão de nenhum valor ou importância, eles estão de certo modo simplificando 
esse assunto. Se esse assunto não tem valor ou importância, por que eles 
romperam e sabotaram o país por dois anos? Se dar à oposição um terço garantidor 
era trivial, por que toda a perturbação? Isso prova que eram eles quem estavam 
bloqueando, e não a oposição (NASRALLAH, 2008c, s/p tradução nossa)115. 

Nasrallah voltou a reforçar que assegurava e reafirmava “[...] a abertura e a prontidão do 

Hezbollah para cooperação real e sincera com o governo e todos os ministérios”, e que “[...] às 

forças políticas, digo: vamos aliviar essa tensão, usar discursos calmos, debate e críticas calmas”. 

E continuou: “Calma e aquietação não significam que não façamos objeções aos outros, [não] 

critiquemos ou façamos observações, mas a forma, o estilo, a linguagem e os códigos de conduta 

certamente podem aliviar o país ou colocá-lo em chamas à beira de um vulcão” (NASRALLAH, 

2008c, s/p, traduções nossas). Nasrallah chamou as tensões de “oportunidade” de demonstração da 

“importante responsabilidade” que as lideranças devem ter na cooperação. Em outra ocasião, no 

mês seguinte do mesmo ano, mesmo após o Acordo de Doha, Nasrallah reafirmou a necessidade 

de ampliação da pluralidade de forças políticas na mesa de diálogo nacional: “Exigimos e 

insistimos nessa expansão da mesa de diálogo para incluir a representação das principais forças e 

lados políticos”. E continuou: “Nós não queremos frustrar o diálogo, mas torná-lo bem-sucedido. 

[...] O que estamos dizendo é que se expanda o círculo de participantes”. A inclusão é justificada a 

partir da própria questão do armamento (não como ameaça, mas pelo que ele propiciou – uma vez 

que foi uma importante condição que capacitou o pleito sobre o veto) e da mudança de paradigma 

 
Taif Accord. Hence, how do we build a state? States are not built on disagreements, maliciousness and cancellation of 
one another. We are in need of a real national debate. Experience has revealed what we were saying in the heart of the 
crisis years ago, that no one can cancel out anyone else – ‘the other’... this is the Lebanese reality, whoever this side 
may be, regardless, whether its assessment of the ‘other’ is positive or negative.  Therefore, it is in our interest to sit 
together to discuss, no less serious or important than the issue of resistance and national defense, the issue of rebuilding 
the state that is fair, strong and reassuring for all on sound basis. [...] In any case, in our next dialogue we must all 
address the interests of our people and country, cooperate in reaching the right decision and cooperate in its 
implementation as well, so as not to let them become mere words or mere ink on paper” (NASRALLAH, 2008c, s/p). 

115 No original: “Speaking a few days ago, David Welch and the former US ambassador to Lebanon before him, both 
said that the issue of a blocking or guaranteeing third, is a question of no value or importance, they are in a sense 
simplifying this matter. If this matter is of no value or importance, why did they disrupt and sabotage the country for 
two years? If giving the opposition a guaranteeing third was trivial, why all the disruption? This proves they were the 
ones blocking and not the opposition” (NASRALLAH, 2008c, s/p). 
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representada pela guerra de 2006 com Israel: “A lealdade às forças que resistiram ao lado da 

resistência durante a guerra de julho pede que exijamos resolutamente sua inclusão à frente da mesa 

de diálogo [...] porque essas forças participaram da defesa e proteção do Líbano” e ainda que “ética 

e valores nacionalistas consideram necessária a presença de[ssa] representação” (NASRALLAH, 

2008d, s/p, traduções nossas). 

Recuperando a identificação feita por Elizabeth Castelli (2005, p. 326) ao analisar o 

ativismo cristão transnacional e sua identificação com o martírio da “igreja perseguida”, resultados 

análogos podem ser encontrados nos discursos de Nasrallah. O mesmo exercício de identificação 

de um conjunto específico de estratégias e recursos retóricos frequentes nos discursos de diferentes 

movimentos de solidariedade internacional podem ser transpostos e visualizados nas estratégias 

narrativas do Hezbollah. No caso libanês, pode-se notar o uso da sinédoque, inclusive imagética 

ou gráfica, que reforça os ataques israelense e privações no sul do Líbano para compor os elementos 

específicos da categoria mais ampla dos “despossuídos”. O repetido uso de metonímia narrativa, 

quando incidentes de guerra, episódios de martírio e violações são constantemente trazidos à tona 

em diversos discursos e em diferentes ocasiões, reforçam uma imagem de injustiça e opressão. Os 

episódios citados e reforçados por Nasrallah são exemplos emblemáticos de uma categoria mais 

geral de “desempoderamento”. O uso estratégico de histórias personalizadas dos martírios mais 

proeminentes e de homenagem às suas famílias – como Imad Moghniyeh (comandante do 

Hezbollah assassinado em 2008), e do próprio filho de Hassan Nasrallah, Hadi, morto em 1997 – 

servem como exemplo individual ilustrativo e representam uma categoria mais ampla de martírio, 

sacrifício e voluntarismo moral116 (ver CASTELLI, 2005, p. 326). 

 
116 Kendall Bianchi (2018), ao analisar o conteúdo on-line do Hezbollah, revela que o grupo comunica e promove a 
narrativa da cultura do martírio à sua base usando em parte as mães dos combatentes martirizados. As mães, afirma, 
são o segundo melhor porta-voz dos mártires, pois propagam a narrativa do martírio de uma forma emocionalmente 
ressonante. Espiritualmente, “[...] uma mãe agradecendo a Deus pelo martírio de seu filho constitui uma imagem 
poderosa”. Já em termos práticos, as mães “[...] possuem um acesso único na sociedade devido à sua capacidade de 
moldar as mentes da próxima geração” e por estabelecerem “[...] uma ponte entre a liderança do partido e a comunidade 
da qual extraem seus combatentes”. Como resultado, o Hezbollah “[...] usa suas vozes para ampliar sua propaganda de 
uma maneira que ressoe com os seguidores do grupo”, os valores de sacrifício e martírio (BIANCHI, 2018, p. 20, 
traduções nossas). Dispositivos retóricos sentimentais e dramatizantes, como homenagens periódicas às mães e à honra 
do martírio são também estratégicos. Segundo a autora, o Hezbollah “[...] faz circular uma variedade de materiais, 
incluindo cartas de mães para seus filhos martirizados, narrativas pessoais, gravações de voz e até mesmo 
documentários com entrevistas com famílias de mártires com um foco especial na mãe”. Praticamente todas as mães 
relatam narrativas orgulhosas semelhantes. Para elas, “[...] o martírio de um filho é uma bênção que aproxima toda a 
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No Hezbollah, a identidade religiosa é instrumentalizada, funcionando como ferramenta de 

engajamento ao movimento. Através de uma interpretação corânica – mas que é, em essência, 

embasada em um contexto sócio-histórico de marginalização – o martírio é apresentado e entendido 

como instrumento não para a salvação, mas sobretudo para o alcance de um bem maior que repousa 

na libertação territorial. Esse ideal deve ser perseguido e é também valorizado pelos discursos e 

homenagens na medida em que os martírios simbolizam a entrega a uma causa, à causa da 

resistência, objetivando combater situações de injustiça e de opressão. Diferente de outras formas 

de martírio, não há exploração de sentimento de culpa e de responsabilidade, mas a valorização da 

doação e da honra como meio e fim, respectivamente, para obtenção da soberania117. 

 
família a Deus e o Ahl al-Bayt (a família do profeta Mohammad), fortalecendo sua determinação de sacrificar ainda 
mais à resistência” (BIANCHI, 2018, p. 21, traduções nossas). 

Bianchi explica que o Hezbollah também incentiva o sacrifício concedendo às mães dos mártires um status simbólico 
único dentro do partido. A mídia do Hezbollah traça paralelos frequentes entre as mães dos mártires e Fátima e 
(Sayyida) Zainab, respectivamente mãe e irmã do Imam Hussein, por sua bravura e sacrifícios na Batalha de Karbala. 
Em agosto de 2017, a mãe do mártir Mahdi Khadr “[...] pronunciou em um megafone diante de uma grande multidão 
de homens: ‘Levantem suas cabeças!’. Ela então os orienta a repetir com orgulho e honra: ‘Ao seu serviço, Zainab’” 
(BIANCHI, 2018, p. 22, tradução nossa).  

O ensino compartilhado e a manutenção da narrativa xiita têm na instituição familiar um dos seus pilares fundamentais, 
através do qual se reitera a identificação com o sofrimento do Imam Hussein e se preserva seus ideais e valores. Sobre 
essa “pedagogia do martírio” nas narrativas xiitas, tal como cunhada por Patrícia do Prado, suas formas de ensino, 
aprendizagem e implicações para a construção de uma identidade de resistência, ver PRADO, 2018. 

117 O martírio sempre ocupou um espaço sagrado na tradição religiosa xiita, remontando ao martírio do neto do Profeta 
e filho do quarto Califa, Ali, al-Hussein ibn ‘Ali na Batalha de Karbala em 10 de outubro de 680 (10º dia do mês 
Muharram, AH 61). Na data, com um pequeno grupo liderado pelo terceiro Imam, al-Hussein ibn ‘Ali foi derrotado e 
massacrado por um exército enviado pelo Califa Omíada Yazid I, garantindo a posição da dinastia Omíada. Entre os 
muçulmanos xiitas (seguidores de al-Hussein), o décimo dia de Muharram (ou Ashura) se tornou um dia sagrado anual 
de luto público (NEWMAN, 2018).  

Durante as celebrações da Ashura, os xiitas anualmente rememoram, através do arquétipo do martírio do Imam Hussein 
em Karbala, a importância de se levantar a voz contra a tirania, repressão, persecução, intolerância e injustiça. Karbala 
também é vista como símbolo tanto do jihad menor (jihad asghar, esforço no front de combate) quanto do jihad maior 
(jihad akbar, esforço contra o nafs ou si próprio). “Guerra ou não guerra, nosso caminho passa por Karbala” é um dito 
famoso de Murtaza Aviny, documentarista iraniano descrito por Khamenei como “o mestre dos literatos martirizados”. 

Segundo Bashir Saade, a “política da recordação’, de reiteração contínua e periódica das representações do passado e 
legados, está colada à prática política. Sobretudo ao celebrar a lembrança dos mártires, essas “construções arquivistas” 
criam coerência tanto ideológica quanto política, informando presente e futuro (SAADE, 2015, p. 725). O clérigo xiita 
Imam Musa al-Sadr, fundador do movimento Amal, ajudou a transformar o martírio em uma ferramenta de 
recrutamento nos anos 1970. O Hezbollah, no início dos anos 1980, “capitalizou sobre esta cultura” – realizando 
funerais públicos, visitas de membros do partido às famílias dos seus mártires e emplastrando imagens de seus mártires 
nas cidades “[...] para colher a mais alta recompensa possível de cada casualidade incorrida em sua resistência a Israel. 
A estratégia ressoou entre a base do grupo” (BIANCHI, 2018, p. 20, tradução nossa). “‘Ninguém aqui quer guerra’, 
disse um libanês em um funeral do Hezbollah na cidade de Barachit em 2006. ‘Mas, para cada mártir que [morreu], 
haverá mais mil como eles’” (PETERSON, 2006, apud BIANCHI, 2018, p. 20, tradução nossa). 
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Como o discurso tende a ser direcionado aos xiitas e árabes “combatendo a opressão” de 

forma geral, ele adquire uma forte característica e impacto transnacional – sobretudo pela 

organização em rede dos xiitas na diáspora. Nesse sentido, o Hezbollah consolida em suas mãos 

três modalidades de poder: em primeiro lugar, o militar; em segundo lugar, o político; e em terceiro, 

em um sentido menos tradicional, o oratório, de uso de informações e estratégias de motivação e 

divulgação em torno da resistência – por sua vez também militar, política e moral. O grupo cria e 

faz uso de categorias discursivas que estruturam não apenas a militância, mas também a opressão 

e a injustiça. O Hezbollah faz uso estratégico dessa simbologia, que funciona como catalizadora 

das causas defendidas pelo grupo. O grupo explora o poder evocativo que advém do uso do 

exemplo e da história arquetípica dos mártires, de forma que essa estratégia não só atrai quadros e 

interessados como legitima sua narrativa e ação.  Esse potente recurso forja sua narrativa, e a 

construção desse imaginário mobiliza e engaja seguidores, impulsionando a retórica e a prática do 

grupo. 

O líder encerrou o discurso de agosto de 2008 de maneira circular uma vez mais, associando 

a resistência à representação do grupo e consequente necessidade de cooperação e diálogo: “[...] 

este segundo aniversário volta para confirmar que este é um momento em que podemos completar 

a nossa vitória e vitórias através da nossa união, cooperação e tolerância” (NASRALLAH, 2008c, 

s/p, tradução nossa). Ao falar em “completude da vitória”, o líder amarra os esforços da resistência 

não apenas de libertação territorial e opressão (resgatando, como de costume, o imaginário 

histórico da exclusão e do desempoderamento xiita), mas também de participação ativa e equitativa 

na mesa de diálogo nacional. Assim, a circularidade narrativa remete à própria escatologia xiita, 

seus valores fundacionais e arquétipos. 

Com isso, Nasrallah atrela a narrativa da resistência ao seu movimento equivalente de 

natureza política e representativa, que assume papel tão central quanto o armamento do grupo, 

sendo, inclusive, sua forma de garantia – ou melhor, a condição capacitadora do veto. Assim, 

narrativa e prática estão interconectadas em um todo complexo e multifacetado. Aqui, é como se o 

autocompreendido dever de resistência somente se completasse através da participação e 

representação política, e como se a resistência e o veto estivessem intimamente intrincados, 

mutuamente envolvidos na narrativa xiita. De tal forma que, ao invés do veto estar no centro das 

instituições do grupo – como sugeriria uma primeira abordagem sobre esses episódios discursivos 
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e como o primeiro diagrama de Venn, abaixo (figura 11), propõe –, a relação entre os conjuntos 

estaria melhor refletida na imagem seguinte (figura 12), na qual não é o veto o núcleo central, mas 

sim a resistência que assume o lugar de elemento principal. Em boa medida, a centralidade da 

resistência e o foco na política externa explicam a capacidade de costura política transversal e 

intersectária da aliança opositora. Desse modo, os diferentes aspectos que compõem a rede 

multifacetada do Hezbollah e que se relacionam mutuamente, como sua rede de instituições, 

participação e representação, veto e defesa giram em torno da resistência e estão unidos em um 

todo integrado: 

 

Figura 11 – Centralidade do veto entre as instituições do Hezbollah 

Elaboração: autora. 
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Figura 12 – Centralidade da resistência entre as instituições do Hezbollah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboração: autora. 

Como vimos, o Hezbollah se utiliza da linguagem do “imperialismo global”, mesclada com 

significados em relação aos “oprimidos”, “humilhados” e as demandas por “justiça”, 

“autodeterminação” e “liberdade”. Para Larbi Sadiki (2011), foi inspirado no Imam Khomeini que 

Nasrallah modernizou o Hezbollah e articulou um projeto político que incorporava 

empoderamento, transformando a Ashoura e todo o imaginário da Karbala em um potente 

inventário para reformular e reapropriar não só a identidade política, mas também a própria 

identidade xiita no Líbano. 

[...] mas eu quero lembrá-los [os sionistas] das palavras que costumávamos dizer 
nos dias de resistência, quando eles costumavam ameaçar nos matar, e esses dias 
de resistência ainda são atuais: “Vocês nos ameaçam com a morte? Ó filhos do 
povo do perdão, a morte para nós é habitual e o martírio é uma honra que Deus 
concede sobre nós”. Essa cultura não é exclusiva aos líderes da resistência. É a 
cultura das crianças, mulheres, anciãos e jovens, eles se recusam a desistir de um 
único grão de seu solo ou parte de sua dignidade ou soberania para um inimigo 
usurpador desse tipo. [...] Nossa causa central é que o Líbano se torne mais forte, 
mais forte como Estado, com o seu exército, povo e resistência, para ser o mais 
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forte e a sua palavra ouvida e respeitada se Deus quiser (NASRALLAH, 2008c, 
s/p, tradução nossa)118. 

Argumenta-se aqui, portanto, a mesma linha de raciocínio de Harb e Leenders (2005, p. 

174), para os quais a resistência não é um estágio atrás do pragmatismo político desarmado. Ao 

contrário, deve ser entendida em seu sentido mais amplo, contra a sub-representação eleitoral, 

social e econômica dos xiitas ou dos despossuídos, mas também contra a ingerência externa, 

doméstica e regional pró-Ocidente (HARB; LEENDERS, 2005, p. 174). A “Sociedade da 

Resistência”, ponderam, envolve o aspecto de resistência militar e de resistência contra a opressão, 

marginalização e sub-representação – tanto interna quanto externa. Uma análise holística do 

Hezbollah não nos permite desvencilhar resistência militar, religião, participação política e 

assistencialismo social. Como vimos anteriormente, sua rede integrada de instituições, valores e 

significados político-religiosos “[...] representa um alicerce consolidador da esfera islâmica de 

produção de sentido à vida e de construção identitária xiita” (HARB e LEENDERS, 2005, p. 173, 

tradução nossa). Conforme afirma Sadiki (2011), o Hezbollah na verdade articulou um complexo 

projeto político que incorporou o empoderamento xiita, transformando a cultura da sociedade da 

resistência e o imaginário xiita de modo a reinventar a própria identidade dessa população no 

Líbano (cf. em CARNEIRO MAIA, 2013b, p. 83-88).  

Nesse sentido, jihad e resistência são ambos entendidos como um dever, assim como a 

cooperação, o diálogo e a representação de todos dentro de um projeto de construção de consenso 

de compartilhamento de poder. De tal forma que a privação e a resistência estão em constante auto-

referência. O conjunto de valores em torno de noções como empoderamento, justiça e garantia da 

autodeterminação confere uma cosmogonia e sentidos abrangentes para viver – e para morrer. 

Temas como legitimação e resistência contra opressão, injustiça, marginalização e tirania – todos 

entendidos em sentido amplo – estão muito presentes nos discursos de Nasrallah, não apenas 

promovendo resistência contra o “sionismo”, a “influência ocidental”, o “imperialismo global” ou 

os “países árabes”, mas também apoiando a causa palestina e reforçando temas como dignidade, 

 
118 No original: “[…] but I want to remind them [the zionists] of the words we used to say in the days of resistance, 
when they used to threaten to kill us, and these resistance days are still current now, ‘Do you threaten us with death? 
O son of forgave people, death to us is habitual and martyrdom is a [sic] honor God bestows upon us’. This culture is 
not exclusive to resistance leaders. It is the culture of children, women, elders and youth, they refuse to give up a single 
grain of their soil or part of their dignity or sovereignty to a usurper enemy of this kind […]. Our central cause is for 
Lebanon to become stronger, stronger as a state, with its army, people and resistance, to be the stronger and its say 
heard and respected God willing” (NASRALLAH, 2008c, s/p). 
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glória, força, orgulho, jihad e ação de campo. Todos eles estão fortemente ligados à opressão social, 

econômica e política dos xiitas destituídos (mahrumin) e dos despossuídos (mustada'afin) em geral. 

A noção de resistência do grupo, apesar de controversa, permanece pautada nos princípios 

básicos de emancipação e construção da autonomia do Líbano frente à ingerência de potências 

externas atuantes na região, além de alavancagem social, econômica e política dos xiitas enquanto 

subrepresentados. De modo que a liderança do Hezbollah concebe a resistência como 

empreendimento igualmente militar, social e político, sendo praticamente impossível desprender 

os diferentes aspectos uns dos outros (SAAD-GHORAYEB, 2002, p. 116, apud HARB; 

LEENDERS, 2005, p. 186, 189-190). Nos termos de Nasrallah, em discurso proferido em agosto 

de 2008, em resposta ao que ele chamou de “ataques injuriosos à resistência e suas armas” e 

“acusações e distorções midiáticas”, afirmou: “A resistência é um projeto de base, popular, cônscio 

e sensato, construído sobre bases fortes e sólidas de princípios intelectuais, culturais, políticos, 

nacionais, psicológicos e emocionais que são muito profundos” (NASRALLAH, 2008c, s/p, 

tradução nossa). Em outra ocasião, em setembro do mesmo ano, o líder afirmou que a resistência 

no Líbano “[...] ultrapassou o estágio de ser dependente de um líder político ou militar”, e a 

caracterizou como “[...] um verdadeiro Estado popular, com capacidade de produzir líderes em 

todos os níveis, líderes que não traz de postos teóricos, mas do coração do sofrimento, do coração 

da experiência e do coração do campo do trabalho, sangue e lágrimas” (NASRALLAH, 2008d, 

traduções nossas). 

Para Nasrallah, a verdadeira resistência é antifratricida e contra a ocupação. Veja-se, por 

exemplo, a crítica feita à luta sectária no Iraque, que Nasrallah rechaça como não sendo resistência, 

pois é sectária e direcionada a civis: 

Quando falo da resistência no Iraque, não falo de grupos criminosos armados que 
matam pessoas e derramam sangue apenas por diferenças religiosas ou políticas, 
étnicas ou regionais; isso não é [de] maneira alguma resistência. [...] Por que, 
quando temos homens ou mulheres preparados para morrer e matar, não os 
apontamos para lutar contra as forças de ocupação? Em vez disso vocês os 
empurram para matar civis, mulheres e crianças inocentes só porque vocês 
diferem com eles em tradição, costumes ou forma de adoração? Isso não é de 
forma alguma resistência, mas grupos criminosos completamente desconexos à 
resistência no Iraque. [...] [O] que quero acrescentar nesta área é o resultado de 
pesquisas de opinião (se quisermos ser científicos e não sloganeers, ou 
acusatórios) conduzidas por centros neutros, alguns deles pró-ocupação, que 
revelavam uma alta porcentagem a favor da resistência, seu direito e legitimidade. 
Em algumas províncias do Sul, as pesquisas revelaram uma porcentagem ainda 
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maior, de setenta por cento a favor da resistência (NASRALLAH, 2008c, s/p, 
tradução nossa)119. 

Para Nasrallah, esse amplo apoio à opção de resistência no Iraque é também o resultado da 

força da resistência e da disseminação de sua cultura no país nos últimos anos. Nesse sentido, a 

guerra de julho de 2006 no Líbano teria sido um importante fator contribuinte para o apoio 

generalizado à chamada “cultura de resistência”. Contudo, essa cultura não é limitada à resistência 

armada à ocupação, podendo ser aliada à atividade política – também no Iraque. Nas palavras de 

Nasrallah: “[...] o comparecimento às urnas nas eleições, sejam municipais ou parlamentares, 

iraquianas não é de forma alguma incompatível com a elevada taxa de apoio da resistência”. E 

explica: “Isso porque, como eu e muitos outros sabemos, o povo iraquiano oprimido está pronto 

para tomar todos os caminhos possíveis para recuperar seu país e seus recursos, seja militarmente 

através de resistência ou politicamente por meio de eleições” (NASRALLAH, 2008c, s/p, tradução 

nossa). 

Como vimos anteriormente, a noção – mais complexa – de Sociedade da Resistência é 

holística, e não se pode desvencilhar a resistência contra a sub-representação política e 

marginalização socioeconômica da resistência militar contra a ingerência estrangeira. De tal modo 

que a particularidade do Hezbollah está justamente na inter-relação e não compartimentalização de 

seus componentes políticos, socioeconômicos, militares e religiosos. O entrelaçamento desses 

elementos configura a própria razão da legitimidade e apoio do grupo, já que é feito de maneira 

holística e altamente habilidosa. Essa narrativa bem amarrada e multifacetada confere legitimidade 

e fornece significado tanto individual quanto coletivo aos seus membros (SADIKI, 2011). Ao 

resgatar e rememorar o imaginário histórico dos xiitas como oprimidos, seu aspecto tanto 

discursivo quanto prático lhes confere um senso de identidade comunitária, promovendo adicional 

empoderamento social e político. Nos termos de Harb e Leenders: 

 
119 No original: “When I speak about the resistance in Iraq, I do not speak about armed criminal groups that kill people 
and shed blood just for religious or political differences, ethnic or regional; this is no way resistance.  […] Why, when 
did we have men or women prepared to die and kill, not point them to fight the occupation forces? Instead you push 
them to kill civilians, women and innocent children just because you differ with them in tradition, custom or way of 
worship? This is not in any way resistance, but criminal groups completely unrelated to resistance in Iraq. […] [W]hat 
I want to add in this area is the outcome of opinion polls (if we wanted to be scientific rather than sloganeers, or 
accusatory) conducted by neutral centers, some of them pro-occupation, that revealed a high percentage in favour of 
the resistance, its right and legitimacy. In some southern provinces, the polls revealed an even higher percentage of 
seventy percent in favour of the resistance” (NASRALLAH, 2008c, s/p). 
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Portanto, a sociedade da resistência modifica a percepção dos indivíduos xiitas 
como “deserdados” (mahrumin) para aqueles que são “sem poder” (mustada'afin). 
A nuance é essencial, pois a última invoca uma oportunidade de transformação e 
mudança, enquanto a primeira envolve estagnação. Através de sua abordagem 
holística, o Hezbollah transforma o típico complexo de vitimização xiita em 
valores significativos de justiça, solidariedade, comunidade, sacrifício, progresso 
etc., os quais, por sua vez, instigam alta autoestima e um sólido sentimento de 
orgulho. Empiricamente, o entrelaçamento entre o social e o militar, do espiritual 
e do material, está embutido nas políticas implementadas pelas instituições do 
Hizbullah (HARB; LEENDERS, 2005, p. 189-190, tradução nossa)120. 

De tal forma que o Hezbollah entende e promove suas ações através de lentes materiais – o 

fornecimento de recursos, bens e defesa –, mas também através de suas lentes simbólicas – 

inscrevendo esses serviços em uma rede de significados, narrativas religiosas e referências alusivas, 

dotando seus apoiadores de um senso de identidade e pertencimento (HARB; LEENDERS, 2005, 

p. 192). Uma vez que é através de sua narrativa e instituições que o Hezbollah concede 

legitimidade, significado individual e coletivo aos seus membros, “resistência” deve ser entendida 

em seu significado tanto esotérico quanto exotérico (MOHSENI; SAGHA, 2020). Essa complexa 

ideologia ímpar, cuja campanha política não enfatiza temas religiosos per se, em razão de sua 

característica não sectária, constrói uma legitimidade sólida que atravessa mesmo populações não 

xiitas – apesar de ser alvo de intenso debate externo e de não gozar de completo apoio doméstico. 

Desse modo, o pleito sobre o poder de veto está inserido nesse contexto empoderador que 

extrapola o aspecto meramente religioso – já que a narrativa se estende, potencialmente, a todo 

segmento dos “sem poder” (mustada'afin). Esse movimento de empoderamento e de 

ressignificação da identidade xiita reverbera sobre o imaginário xiita no Líbano e no Levante como 

um todo, em torno de maior participação, autonomia sociopolítica e poder regional para o 

segmento121. Assim, o pleito sobre o veto tem implicações significativas para a identidade e 

representação xiita regional como um ato de fala terceiro-mundista e transnacional.  

 
120 No original: “Therefore, the resistance society modifies the perception of the Shi’a individuals as ‘disinherited’ 
(mahrumin) to one of being ‘disempowered’ (mustada’afin). The nuance is essential, as the latter invokes an 
opportunity for transformation and change, whereas the former involves stagnation. Through its holistic approach 
Hizbullah transforms the typical Shi’a victimisation complex into meaningful values of justice, solidarity, community, 
sacrifice, progress, etc—which, in turn, instigates high self-esteem and a solid sense of pride. Empirically, the 
intertwining of the social and military, of the spiritual and the material, are embedded in the policies implemented by 
Hizbullah’s institutions” (HARB; LEENDERS, 2005, p. 189-190). 

121 O Acordo de 2008 também ecoou um novo cenário regional e reequilíbrio de poder, refletindo a ascensão do 
chamado “eixo de resistência” ou “crescente xiita”, perturbando o equilíbrio sectário e o status quo político na região 
– além de impactar fortemente a própria proeminência e opinião política do Hezbollah dentro do Líbano. Mais de dez 
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Conclusões  

We do not seek authority or to run the government. O 
people! Our minds are in some other place. Our eyes are 

on some other place.  

(NASRALLAH, 2011, s/p) 

 

Este capítulo buscou compreender de que forma o Hezbollah justificou historicamente sua 

demanda pelo poder de veto (o chamado “terço garantidor”) e quais as implicações dessa motivação 

para a identidade e representação xiita no Líbano, além de lançar luz inicial sobre o papel do partido 

na instabilidade institucional do país. Neste estágio, a pesquisa foi concentrada na análise 

semântico-linguística do conteúdo de 31 discursos de Hassan Nasrallah (secretário-geral do 

partido), proferidos no período de 2006 até 2008, aliada à análise histórico-qualitativa dos 

momentos-chave de crises institucionais, paralisias decisórias e bloqueios do Gabinete no mesmo 

intervalo temporal. A base de discursos avaliados totalizou 177 ocorrências, sendo que 21 deles 

cobrem o período de agosto de 2006 a maio de 2008, e outros 156 cobrem o período de junho de 

2008 a 2018. Através dessa análise, buscou-se compreender de que modo o grupo construiu 

historicamente seu imaginário e justificação político-ideológica para obtenção do chamado “terço 

garantidor”, elaborando como o veto é forjado enquanto narrativa, como é autocompreendido e 

finalmente obtido. 

Argumentou-se que o Hezbollah constrói sua identidade e representação tanto doméstica 

quanto regional extrapolando o aspecto meramente religioso. A narrativa do grupo, que se 

apresenta como pilar da resistência no país, é construída de maneira sui generis, por meio de uma 

combinação de representação equitativa, autonomia sociopolítica do segmento xiita, resistência e 

o aspecto religioso – ainda que de forma não sectária. Nesse sentido, marginalização e 

desempoderamento xiita como características históricas são elementos cruciais para legitimar esse 

pleito sobre participação equitativa na política consensual e forjar o litígio discursivo. Liderando a 

 
anos depois, a balança regional de poder foi alterada significativamente. A guerra na Síria, mais próxima ao fim, parece 
indicar a relativa vitória de Bashar al Assad e de seus aliados iranianos (e russos). De outro lado, a coalizão militar 
liderada pela Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos perpetuam, desde 2015, no Iêmen o que foi chamado de maior 
crise humanitária desde a Segunda Guerra Mundial. Paralelamente, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e 
Bahrein mantiveram, de junho de 2017 a janeiro de 2021, um bloqueio diplomático ao Catar. Em agosto e setembro 
de 2020, os Acordos de Abrão normalizaram as relações entre EAU, Bahrein e Israel.  
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Coalizão 8 de Março, a demanda do Hezbollah mobilizou o imaginário xiita de desempoderamento 

ao associar o apelo à completude do autocompreendido “dever da resistência”; ao mesmo tempo, 

a demanda é anti-sectária ao reforçar a política executiva consensual. Em última análise, nossa 

atenção ao par narrativo resistência e representação teve como propósito diferenciar a participação 

formal ou superficial da autonomia e representação efetivas, que exigem representação política 

equitativa e poder de decisão em questões estratégicas e altamente relevantes por meio do terço 

garantidor (al thulth al mu'aTal) para a minoria opositora. 

 Através da análise do conteúdo dos discursos de Nasrallah, verificou-se que temas como 

independência, autonomia, martírio, esforço e dever são centrais, contudo, referências às passagens 

religiosas ou aos conteúdos de adoração são razoavelmente raras. Seus discursos sempre são 

abertos com a saudação tradicional “Em nome de Deus, o Misericordioso, o Compassivo [...]”, mas 

o uso de determinadas passagens religiosas, quando há, é feito enquanto recurso retórico, de reforço 

do martírio, da certeza da “justiça divina” ou da vitória. Ademais, os discursos incluem em suas 

plataformas temas como exploração econômica, subdesenvolvimento e desigualdades do sistema 

político. Adicionalmente, em seus pronunciamentos, Nasrallah forja de maneira sofisticada uma 

retórica que, ao mesmo tempo que toca seu eleitorado xiita em seu imaginário mais profundo e 

antigo, também é anti-sectária e captura a lealdade de não xiitas – sobretudo os cristãos do 

Movimento Patriótico Livre. De modo que a narrativa de Nasrallah é também ímpar, pois é 

religiosa ao mesmo tempo que não fomenta o sectarismo; xiita ao mesmo tempo que é fortemente 

nacional e abrangente. De maneira análoga, Mohseni e Kalout (2017) falam em “identidade sectária 

sem ideologia sectária”. De tal forma que há um elemento de ineditismo em seus discursos, na 

medida em que o Islã é essencialmente antinacional – uma vez que é muito assentado na umma 

(comunidade) e no seu ideal transnacional de integração. 

Assim, mesmo que continue havendo uma tensão significativa entre a aliança liderada pelo 

Hezbollah e seu bloco rival, produzindo um cenário político altamente polarizado, a tração é 

dominada pela contínua influência do Hezbollah na política doméstica libanesa, operando dentro 

das regras do jogo consociativo confessional, reconhecendo a importância da coexistência e do 

pluralismo no país. Desse modo, a demanda e obtenção do poder de veto minoritário confirmam 

um dos princípios básicos do consociativismo. Os esforços de adequação do Hezbollah ao jogo 

político libanês pós-1992 lhe conferiram legitimidade e uma posição relativamente forte, que foi 
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revigorada com sua vitória na guerra contra Israel em 2006 e com o resultado da crise política de 

2008 – e que garantiram o poder de veto minoritário e a incorporação de novas elites. Como 

consequência, a narrativa nutre maior empoderamento aos xiitas marginalizados, especialmente ao 

diferenciar a representação pré-2008 da participação autônoma pós-Doha. 

Nossas conclusões apontam para uma demanda por participação e representação na política 

consensual entendidas como mais equitativas para garantia de poder decisório em questões 

estratégicas e altamente relevantes. Além disso, as manobras políticas da oposição (ampliada, em 

aliança notadamente com o elemento cristão), através do Movimento Patriótico Livre, Hezbollah e 

Amal, caminharam no sentido de corrigir ou ajustar os mecanismos consociativos em direção à 

ampliação da grande coalizão e da formalização da aquisição do poder de veto minoritário, uma 

vez que os poderes de veto mútuo são um dos principais alicerces da democracia consociativa122. 

De modo que a paralização e o boicote dos ministros do Hezbollah no Gabinete representaram a 

capacidade de aliança da oposição na tentativa de corrigir sua proporcionalidade e aumentar sua 

participação no sistema confessional – sobretudo em grandes assuntos nacionais.  

A investigação desenvolvida insere a controversa retórica de Nasrallah – ainda que muito 

eloquente e confrontadora, sobretudo em relação a Israel – dentro de uma lógica de autonomização, 

defesa, interesses estratégicos, reforço da politização do conflito e, finalmente, compromisso com 

o acordo dentro do arranjo confessional. Ademais, os eventos pós-2006 estabeleceram o Hezbollah 

como grande vencedor político, fortemente popular no imaginário não apenas do Oriente Médio, 

mas também do Sul Global. Independente da narrativa estar colada à realidade ou não, ela visa 

projetar lealdade ao sistema consociativo e corroborar que o partido não é o único responsável pela 

instabilidade e paralisia institucionais. Com efeito, sua entrada no Gabinete a partir de 2005 e pós-

 
122 Interessante notar que, apesar do poder de veto ter sido obtido formalmente pela minoria governamental (à época, 
a Coalizão 8 de Março), as críticas são direcionadas com persistência ao Hezbollah e à sua suposta incapacidade de 
negociação ou insistência em paralisar o Gabinete – mesmo que ele tenha detido uma média de duas pastas ministeriais 
ao longo dos últimos quinze anos (e mesmo quando o Gabinete foi majoritariamente composto pela coalizão oposta). 
Vale notar, a obtenção do poder de veto codificado pós-Doha não aumentou a quantidade de assentos do Hezbollah no 
Gabinete, mas de outros membros da Coalizão 8 de Março, confirmando a não intenção de Nasrallah de “dividir pastas 
ou disputar por cargos públicos” anunciada em seus discursos. A contra-argumentação aqui afirma que, mesmo detendo 
cadeiras limitadas, há um comando indireto, por parte do Hezbollah, sobre os votos e políticas adotadas por todos os 
seus aliados. Escapa ao escopo deste trabalho testar essa hipótese. 
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Doha visou reforçar o estabelecimento de sua legitimidade político-estatal – agora na ausência da 

arbitragem síria. 

Nesse sentido, nossa análise indica que as conquistas políticas e eleitorais anteriores eram 

entendidas como necessárias, mas não suficientes, para dotar o partido de autonomia em questões 

de grande relevância nacional – sobretudo questões estratégicas e relativas ao seu desarmamento e 

ao Tribunal Especial para o Líbano. É através de dois momentos fundamentais – a ampliação da 

coalizão governante com o cenário pós-2005 e a obtenção do poder de veto minoritário das decisões 

do Gabinete pós-Doha – que o partido adquire maior autonomia política – mesmo dentro de um 

arranjo consociativo-confessional altamente institucionalizado, no qual sua participação efetiva e 

normalizada já era garantida. Essas manobras têm como resultado a solidificação do novo eixo 

xiita-cristão. Importante notar, contudo, que apesar da incorporação desses dois atores, o acordo 

não inaugura a ideia do terço. Este foi chancelado através de Doha, que codificou e estabeleceu 

como norma práticas consensuais anteriores – ainda que julgadas insuficientes – e fundamentadas 

no direito consuetudinário. 

De tal modo que, ainda que a instabilidade institucional em regimes de partilha de poder 

seja reforçada (esperada e condenada) pela literatura tanto local quanto internacional, e ainda que 

o regime seja altamente engessado, os eventos ocorridos de 2005 a 2008 mostraram que ainda 

assim há espaço para adequações de demandas e ajustes institucionais. Ademais, como veremos 

nos capítulos adiante, nesse cenário também há margem para manobras e aprendizados por parte 

das elites políticas através dos mecanismos informais de veto e tomada de decisão fora dos 

principais canais institucionais do acordo.                                  

*** 
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CAPÍTULO 3 – ASSEGURANDO INTERESSES COMUNAIS:                                              

VETOS FORMAIS E INFORMAIS COMO PROTEÇÃO DE MINORIAS RELIGIOSAS 

 

Sisto activitatem! Nie pozwalam!123 

So powerful was the spell the veto cast that, for most 
would-be reformers, if anything was to be changed, it 

should be Sejm procedures, but not the veto itself. 

 (LUKOWSKI, 2010, p. 21) 

 

Após a análise anterior das dimensões discursivas em torno da ampliação da grande 

coalizão governante e da aquisição do poder de veto minoritário, este capítulo tem como objetivo 

mapear e analisar o comportamento efetivo da oposição nos gabinetes de união nacional de 2005 a 

2021. Esse mapeamento, junto com a análise posterior do teor das matérias aprovadas, é necessário 

para complementar e colocar à prova a primeira etapa de pesquisa. Nesse sentido, propomo-nos a 

analisar as motivações dos momentos de paralisia executiva como indicadores do veto na forma de 

evidências indiretas de instabilidade institucional e do imobilismo político. Diferente da literatura 

que confere a maior parcela de responsabilidade pela paralisia decisória a um ator minoritário 

exclusivo, o Hezbollah, propomos aqui um cenário algo mais complexo e diversificado. Em que 

pese o profundo e arraigado engessamento institucional libanês, seus inquestionáveis incentivos e 

as prerrogativas de veto obtidas em 2008 pela oposição, os bloqueios declarados de votações no 

Gabinete (chamados aqui de frontais ou propositivos) não foram tão maciços quanto a literatura 

faria supor. Ademais, há um caráter fortemente temático nessas modalidades de veto que demanda 

maior investigação e será explicitado neste capítulo. Por fim, veremos, através do mapeamento das 

disputas políticas executivas que, mais frequentes que os vetos propositivos, suas variantes 

informais são as principais formas de proteção de interesses vitais das diferentes comunidades 

político-religiosas, contribuindo sobremaneira para as paralisias decisórias contemporâneas no 

país.  

 
123 Do latim, “eu interrompo as atividades!”, e do polonês, “eu não permitirei!”.  

Sobre a interdição através do liberum veto e sobre o uso do veto pelos contradicentes para bloquear legislações no 
Sejm (Câmaras do Parlamento) na Comunidade das Nações polonesa do século XVII, ver Jerzy Lukowski (2010).  
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Terço garantidor ou bloqueador? 

Em sociedades profundamente divididas, tais como a libanesa, a engenharia consociativa 

de partilha de poder é vislumbrada como meio para responder aos dilemas de representação 

minoritária e para promover a acomodação de diferentes identidades e clivagens comunais, 

permitindo seu acesso ao poder e protegendo a diversidade. Nessas sociedades, quando presentes, 

os dispositivos de veto são utilizados pelas minorias políticas como forma de proteção de seus 

interesses nevrálgicos, visando diminuir sua vulnerabilidade face às forças políticas majoritárias. 

Especificamente em regimes consociacionais de estilo corporativo – como arranjos confessionais 

com pré-atribuição religiosa de cargos governamentais (à moda libanesa ou não) – as minorias 

participam do governo por meio de mecanismos de representação constitucional determinados 

anteriormente. Mas, uma vez que as novas minorias políticas com poderes de veto mútuos e as 

elites sectárias emergentes são incorporadas às estruturas de compartilhamento do poder, como 

elas reforçam suas prerrogativas de veto e quais são os resultados dessa inclusão?  

Em arranjos de partilha de poder com prerrogativa de veto minoritário, nos quais governos 

consensuais de união nacional são a única forma de garantir relativa estabilidade democrática bem 

como a inclusão de diferentes segmentos comunais, como ocorre a aplicação efetiva dessa 

prerrogativa e quais naturezas ela incorpora? Mais uma vez, o caso do Líbano lança luz sobre o 

processo político de ampliação da grande coalizão governamental e sobre quais características 

específicas o consociativismo assume ali, contribuindo para refinar a literatura consociativa e de 

veto players ao abranger vetos de natureza propositiva e não propositiva, além de chamar a atenção 

para quem pode, quem efetivamente veta e como o faz: sujeito de jure, sujeito de facto e natureza 

do veto – tendo o Gabinete e seus canais extra-institucionais como lócus de atuação. 

 Como vimos anteriormente, o Líbano é um dos mais emblemáticos exemplos de democracia 

de partilha de poder consociativa do tipo confessional, uma república parlamentarista onde assentos 

legislativos são pré-atribuídos para onze diferentes comunidades religiosas. Os componentes 

consociativos prescritos pela teoria seminal de Arend Lijphart também são ali identificáveis: 

autonomia segmental dos diferentes sectos, representação proporcional (ainda que “em seus 

efeitos”) e grande coalizão governante (LIJPHART, 1968; 1977; 1995).  O Poder Executivo é 

partilhado entre uma troika maronita-sunita-xiita em um Gabinete de coalizão nacional. Questões 

básicas nacionais devem ser estabelecidas por consenso, e, desde 2008, as três comunidades 



151 
 

possuem vetos mútuos garantidos. Apesar de possuir um arranjo confessional severamente 

enrijecido – ou quiçá em razão dele, argumentariam alguns – o Líbano se configura como o país 

com a mais longa tradição democrática no Oriente Médio, em meio a um contexto securitário com 

frequência tenso e uma profusão de ditaduras que se prolongam há décadas.  

No entanto, a emergência e inclusão de uma nova e demandante elite política, os xiitas, têm 

sido acompanhadas por severas perturbações políticas, evidenciando a problemática da inclusão e 

da ordem nessas sociedades. Com uma longa história de marginalização social e privação de 

direitos no Oriente Médio, nas últimas quatro décadas, os xiitas se engajaram em um movimento 

de crescente ativismo político. Além do Irã e do Iraque, o Líbano, país com a segunda maior 

população xiita no Levante (e com a maior minoria xiita em todo o mundo) desempenhou um papel 

central nesse processo de revivalismo. Apesar da significativa reemergência política do secto, 

poucos trabalhos discutiram como os xiitas garantem seus interesses comunais e autonomia em 

desenhos de partilha de poder sob regimes confessionais e de que modo tanto os dispositivos 

constitucionais como os instrumentos não constitucionais para a proteção de minorias são aplicados 

em tais cenários no Levante. 

Como vimos no capítulo anterior, desde 2006 a oposição, liderada pelo Hezbollah 

(representando principalmente o duo xiita e os cristãos do Movimento Patriótico Livre), pleiteou o 

chamado voto do “terço garantidor” (al thulth al mu'aTal), exigindo representação política 

equitativa e poder de tomada de decisão em questões nacionais estratégicas. O poder de veto 

minoritário no Gabinete foi finalmente garantido sob o Acordo de Doha de 2008124. A histórica 

marginalização e desempoderamento dos xiitas foi um elemento crucial para legitimar essa 

reivindicação por maior participação na política consensual e forjar sua narrativa e litígio 

discursivo. Foi por meio do poder de veto nas principais decisões do Gabinete que o Hezbollah, 

liderando a oposição 8 de Março – ao lado dos xiitas do Amal e dos cristãos do Movimento 

 
124 Conforme contemplamos no capítulo 2, após a crise de 2006-2008, o Acordo de Doha ajudou a estabelecer a 
formação de um governo de consenso de unidade nacional entre as diferentes forças políticas, concedendo poder de 
veto à minoria opositora no Gabinete, a Coalizão 8 de Março, na forma de um terço dos assentos. Como resultado do 
pleito desde 2006 e das subsequentes crises institucionais, a oposição obteve o direito de vetar assuntos de grande 
relevância nacional. A partir de então, esse âmbito executivo essencialmente operado a partir da díade maronita-sunita 
passou a incorporar com mais força o elemento xiita (até então exclusivamente representado pelo Amal), aprofundando 
ainda mais o confessionalismo, incorporando novos atores e estabelecendo a garantia de consulta à oposição como um 
todo – inclusive seu elemento cristão. 
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Patriótico Livre, partido com a maior bancada individual no Parlamento até 2022 – adquiriu maior 

autonomia política – mesmo estando dentro de um arranjo consociativo-sectário altamente 

institucionalizado. 

Ainda assim, na esteira da retirada da Síria do Líbano em 2005, poucas produções 

acadêmicas debateram a ampliação da grande coalizão governamental, que incorporou os xiitas em 

um arranjo consensual de compartilhamento de Poder Executivo, ou a dinâmica efetiva dos atores 

com vetos mútuos desde então, como mecanismo para garantia da proteção identitária e dos 

interesses vitais destas comunidades. Conforme apresentado anteriormente, o estado da arte sobre 

a partilha de poder no Líbano pós-guerra se concentra principalmente nos limites e deficiências do 

sistema consociacional em contextos confessionais, que, para além da severa instabilidade e 

paralisia institucional, engendra o enraizamento das identidades sectárias, debilidade estatal, 

incentivo ao clientelismo sectário na provisão de bens públicos e corrupção endógena. A discussão 

em torno da experiência acumulada desse arranjo político-institucional particular pode suscitar 

importantes reflexões sobre o formato que o consociativismo assume no Líbano e de que modo 

regimes confessionais impactam o desenvolvimento econômico, a natureza e a qualidade 

democrática. Contudo, a despeito das críticas que se possa fazer ao sistema, há pouca literatura 

internacional – e é ainda mais escassa a literatura brasileira – que discuta a realidade concreta da 

partilha de poder consensual, os mecanismos de vetos garantidos às diferentes comunidades 

religiosas e os processos de tomada de decisão no país.  

Desde o período posterior à Pax Syriana, não se discutiu o suficiente sobre como a oposição 

construiu sua narrativa para obter o “terço bloqueador”, como vimos no capítulo anterior, nem a 

respeito de seu comportamento efetivo em um governo de consenso a partir de então. Nesse 

exemplo emblemático de democracia consociativo-confessional, quase quinze anos após a inclusão 

de um ator com poder de veto adicional no Gabinete libanês, ampliando a grande coalizão 

governante, e com a troika maronita-sunita-xiita reorganizada sob um novo contexto de equilíbrio 

regional, pouco se debate, portanto, sobre como o poder de veto foi efetivamente aplicado e como 

são as dinâmicas decisórias no país. Ou seja, sobre como os diferentes sectos asseguram seus 

interesses comunais e autonomia, como os dispositivos institucionais de veto para proteção de 

minorias são efetivamente aplicados em tais regimes consociativos e, principalmente, quais as suas 

implicações no que diz respeito aos debates sobre representação e estabilidade. 
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Além disso, como exploraremos na seção a seguir, a maioria dos trabalhos específicos sobre 

veto players e minorias com vetos mútuos tem focado em mecanismos formais de uso do veto, 

concentrando-se não na forma de incorporação de novas elites, mas principalmente em seus efeitos 

e no potencial de mudança política e reforma. Além de não necessariamente endereçarem regimes 

consociativos – e menos ainda os do tipo confessional – a literatura disputa os resultados do uso 

do veto em termos da promoção de acomodação e é ambígua quanto a suas consequências sobre a 

regulação de conflitos.  

Assim, para endereçar a lacuna quanto à natureza do veto, este capítulo se concentra na 

experiência libanesa para ilustrar como e em que circunstâncias o veto foi aplicado no país pelas 

várias comunidades religiosas no cenário pós-Doha125. Mais uma vez apoiada no caso libanês, esta 

seção contribui para desvendar as diversas faces do veto em sociedades divididas e o papel dos 

mecanismos informais e não constitucionais de uso do bloqueio. 

Nas páginas adiante, tivemos como objetivo analisar o comportamento da oposição e suas 

contrapartes no Gabinete a partir de 2005, procurando lançar luz sobre a efetiva frequência, 

motivações e narrativas dos momentos de instabilidade e imobilismo institucionais. Ainda que a 

instabilidade institucional seja esperada e a tomada de decisão seja paralisada com frequência em 

tais arranjos de partilha de poder consociativa, ao rastrear e analisar os grandes momentos de 

bloqueios executivos, renúncias de ministros e impasses como indicadores do imobilismo, nossa 

principal preocupação foi investigar a natureza e a qualidade do veto, em que medida e sob quais 

 
125 O Acordo de Doha não parece ser considerado especialmente relevante, nem pela literatura especializada nem por 
muitos membros da classe política que foram entrevistados. Isso porque, além de não possuir vinculação constitucional, 
foi um acordo momentâneo elaborado para solucionar um impasse político conjuntural. Nesse sentido, para muitos, 
ele teria se encerrado em 2011 e não teria representado mudança significativa. Contudo, a saída da Síria em 2005 e as 
disputas políticas que se seguiram e culminaram no acordo no Catar possuem duas características importantes: em 
primeiro lugar, a reconfiguração e realinhamento de poder que se seguiu, com o ressurgimento de partidos políticos 
anti-sírios até então proscritos, presos e exilados, sobretudo cristãos do Movimento Patriótico Livre de Michel Aoun 
e as Forças Libanesas de Samir Geagea. Com a saída da Síria enquanto poder autoritativo das decisões e árbitro em 
eventuais impasses legislativos – que ou possuía seus próprios representantes, como é caso dos vinte assentos 
adicionais em Ta’ef, ou cooptava diferentes figuras políticas – o consenso teve que incorporar mais atores com veto. 
Como consequência, o sistema político-partidário foi fragmentado. 

Em segundo lugar, argumentamos que Doha funciona como um marco significativo, pois inaugura formalmente o terço 
garantidor, estabelecendo uma realidade de poder mais pulverizada, refletindo de jure a realidade do solo e mudança 
na balança de poder – inclusive no próprio Oriente Médio. Em outras palavras, formalizou ou codificou uma prática 
corrente e aceita de consenso mútuo – ainda que sua aplicação estivesse sendo disputada. Aliás, o fato de Doha ter 
concedido o veto à oposição já mostra uma mudança no equilíbrio regional, refletindo maior protagonismo do Catar 
em detrimento do protagonismo saudita. 
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condições contextuais ele ocorreu. De forma mais específica, buscou-se compreender de que modo 

ele se instaura como instrumento de manobra, o que possibilita a investigação de como as estruturas 

sectárias com agentes de veto afetam a (não) tomada de decisão em regimes confessionais de 

coalizão e suas narrativas. 

Ao analisar a atividade da posição e da oposição no âmbito Executivo, buscou-se responder 

se a aquisição do poder de veto por uma oposição polarizada implicaria necessariamente o uso 

repetido e indiscriminado dessa prerrogativa – mesmo em formas corporativas ou não liberais do 

consociativismo. Para favorecer o esclarecimento de como e em que circunstâncias os instrumentos 

de veto tanto formais quanto informais são aplicados em regimes confessionais, este estudo de caso 

considera um horizonte temporal de dezesseis anos, de 2005 a 2021, durante o qual foi rastreado o 

comportamento de confronto da oposição nos gabinetes de unidade nacional, através da análise dos 

momentos-chave de bloqueios executivos e renúncias ministeriais. Por meio de um exame 

qualitativo dos dois principais jornais libaneses publicados em inglês, The Daily Star e An-Nahar, 

bem como da publicação oficial National News Agency, investigamos os principais momentos de 

instabilidade institucional, renúncia e paralisia, identificando sua frequência e contextualizando 

suas motivações. A análise foi apoiada pelo resultado de quarenta entrevistas com figuras-chave 

de elite.  

Inspirada na abordagem da “etnografia política”, nossa proposta é centrada no conflito e na 

disputa, uma vez que os atores constroem suas justificativas a partir de narrativas e legitimidades 

internas. Assim, através do rastreamento das controvérsias, discursos e posicionamentos políticos 

tomados, procurou-se compreender as ações dos atores políticos libaneses. Conforme escreve 

Camila Penna de Castro, tendo o mapeamento da disputa e da controvérsia política como lócus de 

análise e objeto de pesquisa expressivo, é possível explicitar protagonistas, narrativas, pontos de 

vista e justificativas presentes nessa realidade político-social (CASTRO, 2013, p. 122-125)126.  

 
126 Conforme diz Castro, “[...] controvérsias e disputas são objetos privilegiados de pesquisa devido à riqueza de 
informações que os atores emitem quando envolvidos nestas situações. Nesses momentos, as pessoas analisam e 
interpretam a situação e apresentam justificativas para suas posições” (BOLTANSKI, 2000 apud CASTRO, 2013, p. 
122-123). Para a autora, a partir dos posicionamentos de cada grupo é possível compreender a realidade e posturas de 
diferentes atores, dado importante para responder às nossas questões porque “pela memória de eventos e narrativas é 
que a postura de resistência a outro projeto é explicada”. 

Em momentos de controvérsias, elabora Castro, os indivíduos fazem operações críticas ao interpretarem situações, 
argumentando e construindo uma sustentação para suas justificativas. Este é o objeto de análise da “sociologia da 
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Com isso, os resultados dessa etnografia das disputas políticas defendem que os vetos 

propositivos da oposição bloqueadora giram em torno de questões centrais específicas e não são 

tão indiscriminados em sua natureza quanto se supõe. Em outras palavras, as modalidades frontais 

de bloqueio são altamente temáticas e fortemente coesas – muito embora acompanhadas por 

bloqueios indiretos da oposição, bem como de seus pares, com efeitos prejudiciais indiscutíveis 

para a governança do país. Argumentamos que, pós-Doha, os eventos de veto frontal no Gabinete 

foram circunscritos e giraram basicamente em torno do estabelecimento do Tribunal Especial para 

Líbano e do desarmamento do Hezbollah. Além disso, quando na sua modalidade formal ou quando 

usado de forma declarada, o veto não é nem do Hezbollah nem exclusivamente xiita. Na prática, 

apenas através do esforço conjunto e alinhado da oposição – via Coalizão 8 de Março e com a 

presença notável do Movimento Patriótico Livre – é que o poder de veto, na forma da renúncia 

ministerial de 1/3 + 1 dos ministros, é formalmente exercido pós-Doha.  

Os resultados de nossa análise da inserção e do comportamento da oposição a partir de 2005 

no Líbano indicam que os vetos propositivos da oposição bloqueadora foram temáticos, exigiram 

alianças intersectárias e foram limitados a grandes assuntos nacionais e às questões altamente 

estratégicas. Aqui, o par narrativo resistência-representação (em sua configuração multifacetada, 

autônoma e não meramente formal, como vimos no capítulo anterior) toma forma concreta através 

da ampliação do bloco opositor minoritário, notadamente com a participação do elemento cristão.  

Ademais, neste capítulo nossa pesquisa mostra que, embora a fórmula de votação numérica 

de 1/3 + 1 seja a base legal para a aplicação do veto, a proteção de interesses vitais é garantida 

principalmente por meio de mecanismos informais de bloqueio e de alcance mais amplo – 

prerrogativa usada por todos os principais grupos político-religiosos presentes no país. Nosso caso 

ilustra que os direitos ao veto (mais restritivos em termos de atores e matérias) são implementados 

na forma de poderes de veto (mais permissivos em termos de atores e matérias) e aplicados sobre 

uma ampla gama de circunstâncias como um meio de garantir acesso aos canais de tomada de 

 
capacidade crítica” ou da “sociologia das justificações” (BOLTANSKI, 2000; BOLTANSKI; THEVENOT, 1999). Ao 
entrarem em discussão sobre o que é certo ou errado em determinada situação, indivíduos apresentam provas para 
sustentar sua posição e para justificar seu argumento, apoiando-se nelas para fundamentar suas críticas. É geralmente 
nessas situações que as pessoas falam mais sobre o que as fez agir de determinada forma (CASTRO, 2013, p. 123). 
Nesse sentido, para a autora, o trabalho do pesquisador é explicar os fenômenos sociais a partir da capacidade crítica 
dos atores, ou seja, trata-se de descrever as controvérsias e reconstruir a maneira pela qual os atores produzem 
justificativas para suas próprias ações (CASTRO, 2013, p. 123-124). 
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decisão e proteger interesses vitais. Como explicitaremos no capítulo 4, esses elementos também 

estão em interface com o clientelismo e a capacidade decisória sobre a distribuição de recursos. 

De modo que as descobertas sugerem que, nesses arranjos, as minorias com veto não são 

exclusivamente autoritárias, uma vez que, na prática, os gêneros informais ou não propositivos de 

bloqueio não são restritos tematicamente nem limitados em termos de seus atores. Assim, o caso 

do Líbano ilustra o fato de que, em regimes confessionais de coalizão nacional, os vetos são 

implementados em uma extensa gama de cenários e temas como meio de garantir acesso aos canais 

decisórios e proteger interesses comunais de diferentes atores. Conforme veremos, após 2005, 

gêneros de veto altamente indulgentes e informais (como diferentes modalidades de protelamento 

e obstrução) são amplamente aplicados pelas várias comunidades religiosas. Através desse 

instrumento, diferentes forças sectárias buscam proteger sua esfera política no Gabinete, 

reforçando a noção de que a divisão do poder deve ser extensamente consensual e levar em 

consideração todas as forças políticas presentes no país, independente de sua prerrogativa 

constitucional numérica.  

Esse cenário de vasto poder discricionário dotado, na prática, em todas as principais elites 

sectárias no Líbano, contribui ainda mais para os recorrentes impasses políticos, para a crise 

contemporânea e para o fortalecimento de mecanismos não constitucionais de governança. Por fim, 

como o veto possui diferentes naturezas e opera em diferentes níveis ou instâncias, nossos 

resultados contribuem para diversificar a teoria de veto players aplicada a arranjos consociativos, 

ampliando as produções que discutem sua ocorrência específica em regimes confessionais. A 

distinção proposta entre vetos propositivos e não propositivos e sujeitos de jure e de facto também 

colaboram para impulsionar sua tipologia dentro da literatura consociativa. 

 

Partilha de poder e veto minoritário   

A partilha de poder consociativa é defendida para aumentar a perspectiva de estabilidade 

política, de modo a garantir a ampla inclusão de diferentes interesses coletivos e comunitários, 

assegurando seu acesso ao poder e à tomada de decisão (MCCULLOCH, 2018; MCGARRY; 

O’LEARY, 2007). O modelo prescreve mecanismos institucionais como o compartilhamento do 

Poder Executivo, proporcionalidade, autonomia segmental ou de grupo e direitos de veto 
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(LIJPHART, 1977). O Líbano pós-guerra, como uma sociedade profundamente dividida com 

clivagens sectárias sobrepostas, reforçou um projeto institucional histórico de compartilhamento 

de poder confessional para gerenciar seus conflitos sectários e dilemas de representação – em que 

pesem os diferentes formatos assumidos pelo arranjo ao longo do tempo, o papel dos atores 

externos e suas consequências debilitantes. 

Nas democracias contemporâneas, as disposições de veto mútuo são formas relativamente 

raras de compartilhamento de poder, sendo mais facilmente encontradas em sociedades plurais e 

ditas etnicamente divididas (RAM; STRØM, 2014, p. 345-355). Nesses contextos, o poder de veto 

político, ao exigir a inclusão de forças minoritárias, garante a proteção política dos grupos 

populacionais mais fracos e vulneráveis, promovendo maior estabilidade e reduzindo conflitos. 

Caroline Hartzell et al. (2001) argumentam que acordos de paz pós-conflito ou acordos de guerra 

civil negociados são mais propensos a durar se incluírem maior proteção da autonomia e garantia 

da segurança dos grupos ameaçados e de ex-combatentes. Onde os segmentos sociais são mal 

representados e enfrentam o risco da tirania majoritária, as disposições consociacionais de veto 

mútuo permitem que tais grupos vulneráveis bloqueiem políticas defendidas por poderosos 

interesses sociais que possam ameaçar seus interesses centrais (RAM; STRØM, 2014, p. 344, 345). 

Se for eficaz para as minorias sociais relevantes127, argumentam Megha Ram e Kaare W. Strøm, 

um regime de veto mútuo aplicável, executável e inclusivo é controverso e pouco atraente para os 

interesses dos jogadores mais fortes e dominantes, que se beneficiam da punição de qualquer 

exercício real de veto (RAM; STRØM, 2014, p. 343-344, 355)128. 

 
127 Este trabalho tem como preocupação central a inclusão dos grandes grupos comunais e importantes minorias 
politicamente significativas em regimes de partilha de poder pós-conflito. Para debates recentes sobre a marginalização 
e negligenciamento de minorias não dominantes (aquelas que detêm identidades alternativas à comunal, como 
identidades de gênero, sexualidade e de classe) ou o dilema da “exclusão em meio à inclusão” daqueles outros não 
alinhados com as clivagens dominantes em sociedades divididas, ver Agarin et al. (2018) e Agarin e McCulloch (2020). 

128 Ram e Strøm argumentam que as cláusulas de veto mútuo são uma forma rara de divisão de poder, implementada 
em apenas onze regimes entre 1975 e 2010: Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Burundi, Canadá, Chipre, Iraque, 
Macedônia, Sérvia, Montenegro, Sudão e Iugoslávia (1946-1992 e 1993-2002) (RAM; STRØM, 2014, p. 345). Embora 
mencionem o Líbano em sua base de dados, para os autores, não se trata de um país no qual existam dispositivos de 
veto mútuo. Isso porque Ram e Strøm consideram que o Líbano foi um regime consociativo somente de 1943 a 1975, 
ou seja, até a eclosão da guerra civil, ignorando o recrudescimento dessa partilha após 1989 – e mesmo o Acordo de 
Doha em 2008. Ainda que sua base de dados vá até 2010, o Líbano termina por ser excluído da relação de regimes 
com vetos mútuos, talvez porque os autores excluam arranjos de vetos mútuos ditos “mais brandos e menos explícitos”. 

No entanto, como nossa pesquisa mostra, o Líbano é mais uma vez um caso emblemático de aplicação de vetos mútuos. 
Conforme veremos adiante, os mecanismos de veto estão amplamente presentes no arranjo confessional libanês, 
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Oferecendo certo continuísmo e profundidade ao estado da arte consociacional, a literatura 

sobre poder de veto demonstra que quanto maior a heterogeneidade de atores com capacidade de 

veto, maior o travamento decisório (TSEBELIS, 2002). A margem de reforma política é reduzida 

com o aumento na quantidade de veto players, sua falta de congruência e coesão, promovendo 

maior imobilismo institucional e reduzindo a capacidade de governança (TSEBELIS, 1995). Além 

disso, a teoria contribuiu significativamente para a compreensão das maneiras pelas quais as 

variáveis institucionais afetam a capacidade dos governos de aprovar legislações (MELO, 2005, p. 

196). 

Tsebelis (2002) propôs uma classificação dos sistemas políticos com base na medida em 

que os governos fornecem aos seus respectivos atores políticos a capacidade de vetar escolhas 

políticas. O autor propõe que o aumento no número de atores com veto, ou o aumento da distância 

ideológica de um ator em relação ao outro, aumenta a estabilidade da política, evitando desvios 

significativos do status quo (TSEBELIS, 2002). A teoria dos veto players prevê que, ceteris 

paribus, a estabilidade das políticas e da tomada de decisões legislativas são resultado do maior 

número de atores com veto com as maiores diferenças ideológicas entre si (ANGELOVA et al., 

2018). Nesses regimes, portanto, o grande número de atores com capacidade de bloqueio e sua 

divergência de preferências incentiva a instabilidade política e desincentiva a produção legislativa 

– ainda que fomente a estabilidade das políticas justamente por dificultar a aprovação de reformas 

(TSEBELIS, 1995, 1999), que tendem a ser incrementais (MAHONEY; THELEN, 2009)129. 

Como o número de detentores de veto é maior nos regimes proporcionais, a capacidade de 

tomar decisões e de aderir a uma decisão uma vez que ela seja tomada é enfraquecida (COX; 

MCCUBBINS, 2001 apud MELO, 2005, p. 202). De modo que, conforme esse entendimento, 

embora a dispersão de poder possa promover maior inclusão e representatividade de grupos antes 

 
diferente do argumentado pelos autores. De maneira significativa, a exclusão do veto que não esteja respaldado por 
instituições de jure e o “foco particular nas disposições constitucionais e baseadas em tratados” para sua captura (sob 
a alegação de que “disposições mais brandas e menos explícitas seriam ainda menos aplicáveis onde fossem mais 
necessárias” [RAM; STRØM, 2014, p. 345, 356]) é o que faz com que Ram e Strøm percam de vista nosso caso muito 
emblemático.  

129 Conforme argumentam James Mahoney e Kathleen Thelen (2009, p. 19), a incidência do veto aumenta em cenários 
com atores com acesso a meios – tanto institucionais quanto extra-institucionais – de bloqueio à mudança. Assim, os 
vetos podem incidir tanto sobre as regras formais quanto sobre suas aplicações mais práticas e informais. Esse aspecto 
será fundamental para nossa abordagem de veto sobre o caso libanês. 
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desconsiderados, ela deve aceitar os problemas associados à paralisia governamental e ao impasse 

estatal dos quais os sistemas hiper-representativos podem ser vítimas (SHUGART, 2001 apud 

MELO, 2005, p. 203). Como vimos anteriormente, esse dilema do imobilismo é permanente em 

sociedades fragmentadas e multiconfessionais sob desenhos consociacionais, em especial os do 

tipo corporativo, ou seja, com cargos pré-alocados, como é o caso do Líbano. 

Na mesma linha, Mounir Mahmalat e Declan Curran argumentam que o alto grau de 

fracionamento da representação política restringe a capacidade de se aprovar importantes reformas 

e cerceia a atividade legislativa, ainda que dependa de sua natureza e da barganha política exigida 

em torno da reforma (MAHMALAT; CURRAN, 2020, p. 187-188). Especificamente, afirmam os 

autores, quanto maiores as exigências institucionais para dada reforma (número e natureza dos 

atores e instituições necessários para aprovação da legislação), além da amplitude do impacto sobre 

outros segmentos (repercussão da legislação sobre diferentes grupos sociais), mais os cenários 

altamente fracionados impedirão a colaboração política em torno de reformas. Isso se dá de forma 

ainda mais marcada em governos de união nacional e arranjos de partilha de poder (MAHMALAT; 

CURRAN, 2020, p. 188, 194, 196)130. 

Diferente de boa parte da literatura de veto que não se concentra em partilhas de poder 

consociativas nem endereçam regimes consociativos do tipo confessional, Mahmalat e Curran 

olham para o caso libanês de modo particular. Os autores reforçam que o fracionamento, ou o 

número de atores politicamente significativos com poder de veto, impede a colaboração política – 

em consonância com Tsebelis. Argumentam ainda que, quanto maiores os requisitos institucionais 

e a complexidade da legislação, maior será o tempo de elaboração, negociação e aprovação de dado 

projeto legislativo. Contudo, defendem, isso se dá especialmente em projetos de reforma com 

características particulares, ou seja, em áreas de legislação que exigem “alta confiança 

intertemporal”, compromissos recíprocos e transações políticas (MAHMALAT; CURRAN, 2020). 

Segundo a lógica das “transações intertemporais”, a confiança e as percepções mútuas dos atores 

 
130 As exigências e custos institucionais para a colaboração em torno de reformas, argumentam, são maiores no âmbito 
do Parlamento, onde leis gerais e impessoais são promulgadas; moderadas no Conselho de Ministros, onde decretos 
são aprovados; e baixas nos ministérios, onde resoluções com escopo legal limitado são emitidas (MAHMALAT; 
CURRAN, 2020, p. 194-195). Essa variação depende não apenas do tipo da legislação em questão como do número 
de atores envolvidos (com potencial capacidade de veto e cuja anuência é necessária para o acordo) e de etapas e 
procedimentos compulsórios para as negociações e acordo. 
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são fundamentais para construir o engajamento credível em torno da avença. Diferentes atores são 

impactados por diferentes áreas políticas, e, na ausência do árbitro externo, a necessidade de 

confiança recíproca e janelas de colaboração varia de acordo, permitindo a sustentação temporal 

dos compromissos ou não (MAHMALAT; CURRAN, 2020, p. 190).  

Ao concentrar-se na dimensão executiva desses arranjos, Mariyana Angelova et al. (2018) 

afirmam que, apesar da teoria do poder de veto propor que a distância ideológica entre os atores 

com veto influencia a estabilidade da promoção de políticas, nenhum suporte empírico ou 

significância estatística são encontrados para essas previsões da teoria de veto player em sua forma 

pura, na qual não há diferenciação entre os tipos de governo. As descobertas dos autores restringem 

a teoria dos veto players aos gabinetes de vitória mínima, nos quais, diferente dos gabinetes 

minoritários e governos superdimensionados, o apoio de todos os partidos do governo é suficiente 

e necessário para a mudança de política131 (ANGELOVA et al., 2018, p. 282, 286). 

Angelova et al. (2018) concluem que, em governos de vitória mínima, a extensão e distância 

ideológica entre os partidos extremos reduzem significativamente a capacidade do governo de 

introduzir reformas, atenuando assim sua capacidade de modificar o status quo (ANGELOVA et 

al., 2018, p. 282, 283). Com isso, o argumento é que a teoria dos veto players não se aplica a todos 

os tipos de gabinete, como os de minoria. Em essência, escrevem, “[...] apenas nos governos 

majoritários de vitória mínima é que todos os partidos são suficientes e necessários para a mudança 

de política” (ANGELOVA et al., 2018, p. 286, tradução nossa).  

John McGarry e Brendan O’Leary (2016) reforçam que regimes consociativos não são, 

necessariamente, sinônimo de coalizões amplas. Apesar de demandar um governo conjunto, 

composto das principais comunidades políticas, nem todos os partidos precisam participar da 

composição do Gabinete – havendo maleabilidade na amplitude e pluralidade (completa, 

concorrente ou fraca) da inclusão dos partidos no Executivo. Contra a defesa do centripetalismo de 

Horowitz, os autores argumentam a favor da fórmula “sequencial e proporcional” de formação das 

coalizões executivas. Mantendo o número de ministérios constante, a regra de alocação estabelece 

 
131 Os chamados “minimal winning cabinets” ou “minimal winning coalitions” implicam que todos os partidos que 
estejam presentes no Executivo sejam necessários, ou seja, que não haja partidos excedentes. Conforme explica 
Christophe Crombez, nesses casos, a saída de um dos partidos é suficiente para derrubar o governo. Nesses casos, a 
ameaça de qualquer partido descontente tem como resultado ou forçar concessões ou renegociar todo o acordo do 
governo (CROMBEZ, 1996, p.2). 
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que os assentos no Gabinete reflitam de forma proporcional as cadeiras no Legislativo, sendo 

reservada ao partido com maior votação a primeira escolha de ministério e assim subsequentemente 

– até que se conclua a distribuição continuada de todas as pastas. Tais coalizões proporcionais e 

sequenciais, como aplicadas na Irlanda do Norte, teriam mais vantagens que as formas concorrentes 

de coalizão consociativa, pois promoveriam moderação ao invés de excluir os partidos linha-dura, 

podendo inclusive facilitar a migração de partilhas de poder consociativas corporativas para as 

formas mais liberais, como sugerido por reformistas para os casos libanês e bósnio (MCGARRY; 

O’LEARY, 2016, p. 497-499, 511-512). 

De modo que a compreensão da estrutura do Gabinete e definições mais precisas dos atores 

com poder de veto em regimes de partilha de poder do tipo confessional são fundamentais para um 

melhor entendimento do funcionamento desses sistemas. Ademais, é essencial esclarecer se o poder 

de veto e a capacidade de veto estão igualmente alinhadas e como. Nesse sentido, é imperioso 

entender a natureza do veto em gabinetes de unidade nacional confessionais, como ele se manifesta 

e por meio de quais atores para que se avance nesse debate.  

Dependendo dessas configurações, o poder de veto mútuo pode levar à imobilidade política 

e, em grande medida, o trade-off entre inclusão e paralisia institucional já foi incorporado por parte 

da literatura. O uso e o mau uso do veto por grupos comunais em sociedades profundamente 

divididas são condenados não só por fomentarem a instabilidade e os bloqueios decisórios (que 

resultam naturalmente do aumento de veto players e dos interesses em jogo), mas também por 

funcionarem como abuso do mecanismo de bloqueio, que recompensaria o extremismo político e 

a intransigência das minorias (ROEDER; ROTHCHILD, 2005). Transpondo a discussão para o 

caso libanês, inúmeros analistas argumentam, por exemplo, que o Hezbollah usa o veto 

indiscriminadamente, sendo o principal responsável pela instabilidade e paralisia política no 

Líbano (BYMAN, 2003, 2016; SIMON; STEVENSON, 2010; TRENCHARD, 2011; 

ABRAHAMSON, 2013; FRISCH, 2018). 

Analisando a partir do caso bósnio, Birgit Bahtić-Kunrath argumenta que a fraca produção 

legislativa relevante é fruto do mecanismo de veto instalado na assembleia parlamentar. Segundo 

a autora, a chamada votação de entidade (uma espécie de “superveto unificado” que requer um 

terço de aprovação dos delegados tanto sérvios quanto bósnios e em ambas as casas) sequestra o 

Parlamento em favor de interesses étnico-territoriais excludentes. Abusado, o mecanismo, propõe 
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a autora, desencorajou a cooperação e o compromisso entre sérvios, croatas e muçulmanos e levou 

de forma ameaçadora “o sistema consociacional de freios e contrapesos a seus extremos”, inibindo 

a adoção de reformas e perpetuando o status quo (BAHTIĆ-KUNRATH, 2011, p. 899-903, 912, 

tradução nossa). Já examinando o Iraque pós-invasão norte-americana, Joanne McEvoy e Eduardo 

Aboultaif argumentam que a baixa “adotabilidade” de mecanismos de partilha de poder pelos 

sunitas – notadamente a falta de garantia constitucional do veto – levou a um controle do Estado 

pelas elites xiitas, tendo como consequência exclusão e alienação da minoria sunita. O sistema, 

concluem, falhou em fornecer boa governança, fomentando patronagem e corrupção (MCEVOY; 

ABOULTAIF, 2022, p. 3, 7, 22). 

Outros autores também corroboram as disputas em torno da ideia de que a ampliação da 

coalizão governante e a incorporação de novos atores teria como resultado necessário a estabilidade 

e o desenvolvimento. Mushtaq Khan, por exemplo, argumenta que a ampliação do governo através 

da representação formal, de modo a tornar suas instituições mais inclusivas, como gostariam 

Acemoğlu e Robinson (2016), teria efeitos deletérios. Isso porque instituições mais inclusivas 

podem justamente fortalecer organizações políticas que já se beneficiam de narrativas identitárias 

de patronagem e clientelismo (KHAN, 2017, 644-645, 653). Nesse sentido, a eficácia de 

determinadas instituições particulares depende mais da distribuição de poder específica que de seu 

desenho institucional – haja vista o fato de que, conforme a capacidade de barganha e distribuição 

de benefícios, ou seja, do poder exercido ou o que denomina “distribuição do poder organizacional 

na sociedade”, o acordo prático ou pacto entre as elites assumirá uma ou outra forma (KHAN, 

2017, p. 639). Como resultado, a adesão ou aplicação das regras tem efeitos diversos sobre 

políticas, custos e benefícios dos atores132. Essa abordagem guarda relação muito próxima com a 

dinâmica presente em nosso caso, como veremos no próximo capítulo. 

Ainda assim, a argumentação de Lijphart propõe que cada parte buscará preservar a 

estabilidade do sistema – uma vez que promove a paz intergrupal – e, portanto, concessões 

 
132 Matthijs Bogaards (2019), ao analisar o caso libanês, alerta para a pouca atenção dada pela literatura consociativa 
ao neo-institucionalismo, tendo havido contato esporádico entre esses corpos teóricos e pouca atenção explícita às 
instituições enquanto instituições. Além da reduzida produção sobre as formas e características particulares que as 
instituições assumem, Bogaards argumenta que o mesmo pode ser dito sobre a interação entre instituições formais e 
informais (BOGAARDS, 2019). Como veremos adiante, nossas conclusões sobre a resiliência e durabilidade do 
sistema – inclusive em razão da informalidade das instituições confessionais – vão ao encontro do argumentado pelo 
autor.  
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pragmáticas ocasionais serão feitas para evitar eventuais mudanças constitucionais que removam 

suas prerrogativas bem como para impedir a guerra (LIJPHART, 1977). Além dos segmentos 

serem capazes de reconhecer o perigo da imobilidade que provavelmente resultaria de uma 

aplicação irrestrita do veto, o consensualismo argumenta que o uso muito frequente da prerrogativa 

por uma minoria na verdade não é altamente provável, visto que se trata de um mecanismo mútuo, 

e seu abuso pode virar-se contra os próprios interesses das clivagens. Além disso, uma vez que o 

veto está disponível como uma arma potencial a ser utilizada, isso concede à minoria uma sensação 

de segurança, o que torna improvável o uso efetivo desse mecanismo (LIJPHART, 1977, p. 37). O 

instrumento seria então usado como um último recurso para proteger os interesses vitais da minoria, 

sendo pouco previsto, portanto, seu uso de forma irrestrita. Em última análise, o veto, para Lijphart, 

eliminaria o risco da tirania da minoria ou o temor da vetocracia133.  

Assim, mesmo que o veto mútuo possa levar à paralisia e indecisão política, sob a regra 

consociacional, o pragmatismo das elites promoveria concessões e o compromisso seria obtido. 

Nessa linha, Wolf Linder (1999) argumenta que as estruturas de compartilhamento de poder 

aceitam todos os atores políticos como mutuamente dependentes, promovendo reconhecimento 

recíproco e compreensão solidária, legitimando representantes de grupos políticos, nutrindo 

atitudes cooperativas e criando espirais de confiança positivas (apud LINDER; BÄCHTIGER, 

2005, p. 865). McEvoy (2013) também reconhece que, ainda que seu mau uso possa levar à 

paralisia da partilha de poder, sua aplicação apropriada e sob procedimentos específicos pode 

fomentar a cooperação e a acomodação interétnica entre as diferentes forças políticas. Analisando 

de forma comparativa os regimes bósnio e norte-irlandês, a autora sugere que a paralisia e o uso 

intransigente do veto podem ser evitados com a limitação prévia dos locais onde o veto pode ser 

aplicado (como, por exemplo, somente em uma das casas legislativas), de seus temas (restritos às 

questões étnico-identitárias, orçamentárias e de segurança), e de seus atores (que devem ser 

autodeterminados) (MCEVOY, 2013, p. 255, 271-274).  

Ainda nesse mesmo sentido, Allison McCulloch (2018) afirma que a ameaça do uso do veto 

leva à acomodação, fazendo com que o direito ao impedimento desempenhe um papel fundamental 

 
133 Francis Fukuyama denominou “vetocracia” o regime no qual diferentes partes do governo são facilmente capazes 
de bloquear umas às outras. Nos Estados Unidos, a vetocracia seria fruto da combinação entre o sistema constitucional 
de freios e contrapesos, da polarização partidária e de grupos de interesses altamente financiados e influentes 
(FUKUYAMA, 2014). 
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na regulação dos conflitos. Trata-se da trajetória protetiva do veto citado em McCulloch e 

Aleksandra Zdeb, por vezes usado de forma moderada como dispositivo de último recurso para 

facilitar a cooperação intergrupal e a proteção comunitária. Assim, argumentam as autoras, o veto 

não necessariamente resulta em impasse e polarização, podendo ser usado de maneira judiciosa, já 

que suas trajetórias são contingentes e são fruto da interação entre o ambiente político-institucional 

instalado, das regras formais de veto e dos mecanismos informais para proteção de interesses 

minoritários (MCCULLOCH; ZDEB, 2020, p. 2, 11).  

Em consonância, McCulloch (2018) afirma que, embora nos arranjos consociacionais as 

prerrogativas de veto sejam frequentemente criticadas por recompensarem o extremismo e 

produzirem instabilidade institucional, quando liberal e permissivo (ou seja, nos contextos em que 

os grupos com direito ao veto são estabelecidos através de fórmulas de votação numérica e as 

temáticas ou interesses vitais em torno dos quais se veta são auto-identificadas), o uso do veto pode 

contribuir para a moderação, paz e estabilidade em sociedades divididas (MCCULLOCH, 2018, p. 

736-737). 

Ao importar a dualidade entre arranjos liberais e corporativos para a dinâmica dos jogadores 

com veto134, McCulloch classifica o caso libanês de direito ao veto como liberal (com base na 

fórmula de voto numérico e sem delimitação constitucional de grupos com direito à prerrogativa) 

e restritivo (no qual o uso do veto é não permissivo e normalmente não é promulgado por meio de 

votação por maioria ponderada ou qualificada, ou seja, é restrito constitucionalmente à questões 

nacionais de alto risco) (MCCULLOCH, 2018, p. 739–741135). No entanto, dado que essas 

 
134 Para avaliar os impactos do veto e seus incentivos políticos sobre a moderação e a estabilidade, McCulloch (2018) 
propõe uma tipologia que divide a prática do veto entre aqueles que possuem direito ao bloqueio e as áreas temáticas 
sobre as quais o veto se aplica. Segundo a autora, os que possuem acesso ao direito de veto se dividem entre liberais e 
corporativos, enquanto os temas sobre os quais se veta se dividem entre permissivos e restritivos. No primeiro caso, a 
distinção é entre os atores que, de forma predeterminada e exclusiva, possuem poder de veto (corporativos) e aqueles 
que se auto-identificam como detentores desse poder, não por atribuição, mas com base em fórmulas de votação 
numérica (liberais). Arranjos com veto players liberais estimulariam o agrupamento e cooperação minoritária. Ainda 
segundo a autora, no que diz respeito à segunda distinção, os interesses vitais que são alvo de proteção do veto podem 
ou compor um conjunto de temas constitucionalmente limitado, em torno do qual o veto é permitido (restritivo), ou 
serem determinados pelos próprios atores, ou seja, as áreas temáticas sobre as quais o veto se aplica, articuladas pelos 
diferentes grupos enquanto interesses vitais, são irrestritas e identificadas politicamente (permissivo). No último caso, 
geralmente a capacidade de veto se estabelece por votação temática com maiorias legislativas ponderadas ou 
qualificadas. Os vetos permissivos também incentivariam a moderação e a estabilidade (MCCULLOCH, 2018, p. 735-
741, 756). 

135 Idioma, cultura e identidade são incluídos por Allison McCulloch (2018) na categoria de interesses vitais em 
regimes de veto restritivos, como seria o caso do Líbano. No entanto, formalmente, tanto na Constituição Libanesa 
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abordagens se concentram principalmente na prerrogativa de veto formal prescrita pelo Acordo de 

Doha e desconsideram as diferentes mecânicas assumidas na dinâmica diária – e, muito importante, 

o papel dos mecanismos informais de uso do veto – elas não são capazes de alcançar a 

complexidade dos vetos em vigor no Líbano. Mais uma vez, com base na discussão feita acima 

com Ram e Strøm (2014), concentrar-se na forma prática e consuetudinária que a partilha de poder 

e o veto assumem – e não nas prerrogativas formais ou de jure – é fundamental para um melhor 

entendimento de como a partilha de poder garante a segurança e reduz o conflito e se isso ocorre 

de fato. 

Como aprenderemos mais adiante, no Líbano, a fórmula numérica do voto ou as obstruções 

propositivas são apenas uma faceta do veto – como é o caso do terço bloqueador. Na prática, 

contudo, o veto assume formas bem mais flexíveis. Importando a tipologia de McCulloch, 

argumentamos que essa característica na realidade move o Líbano para um enquadramento liberal 

e permissivo de direito ao veto, e não liberal e restritivo. Além disso, apesar do veto ser entre a 

tríade maronita-sunita-xiita, na prática, outros grupos comunais podem acusar ameaça à sua 

identidade e vetar – independente de terem maioria numérica no Gabinete ou não. É importante 

ressaltar que as alegações de ameaça identitária informam muito do discurso sectário no país e, de 

modo amplo, mascaram e dão cores aos diversos interesses políticos.     

Como visto, a maior parte da literatura sobre veto de minorias está preocupada 

principalmente com a eficácia e os efeitos dos vetos mútuos nas democracias de partilha de poder, 

em especial sobre a formulação de políticas, reformas e mudanças institucionais. Ainda assim, 

parece que os efeitos finais do direito ao veto permanecem obscuros, ou seja, testes com “n” 

grandes divergem sobre se os mecanismos de veto em diferentes países levam à moderação e 

estabilidade ou à intransigência e instabilidade (cf. MCCULLOCH, 2018, p. 736). Ademais, como 

reiteram McEvoy (2013), McCulloch e Aleksandra Zdeb (2020), como uma das quatro instituições 

consociativas, a literatura tem negligenciado ou subconceitualizado muito a variabilidade do veto 

tal como ele se dá em diferentes regimes consociativos. 

 
quanto no Acordo de Doha não existe tal disposição constitucional. Além disso, no que diz respeito aos vetos 
propositivos, mesmo que temas como aprovações de orçamento, nomeação para cargos de alto escalão e questões de 
segurança nacional sejam previstos como interesses vitais, se 1/3 + 1 do governo de coalizão tiver assentos suficientes, 
eles podem abandonar o Gabinete e vetar qualquer proposta discutida, independentemente de seu conteúdo. 
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Outrossim, além da literatura não estar em sua maior parte preocupada com as aplicações 

do veto e ampliação da grande coalizão em regimes consociativos (menos ainda nos do tipo 

corporativo, talvez por serem o alvo derradeiro das críticas sobre essa forma de partilha de poder), 

com frequência as literaturas consociativas e de veto players estão desarticuladas. Ou seja, de um 

lado, a literatura consociativa se preocupa com seus próprios dilemas de estabilidade e 

representatividade e, de outro, a literatura de veto com seus dilemas de mudança e reforma. Embora 

as ferramentas fornecidas, se combinadas, sejam bastante úteis para entender a realidade libanesa, 

são poucos os trabalhos que sobrepõem esses dois corpos teóricos, inclusive de maneira a permitir 

aportes e ensinamentos de volta a partir do nosso caso, para dialogarmos com sistemas análogos. 

O estudo de caso em questão também mostra a importância da norma jurídica versus a 

realidade prática do Líbano. O Acordo de Doha, apesar de não possuir status constitucional, 

restringe o que chamamos aqui de direito de veto frontal ou propositivo às questões de grande 

relevância nacional. Todavia, quando a dinâmica real do Gabinete é analisada, como veremos a 

seguir, os vetos informais ou indiretos são largamente usados pelos diversos atores de forma muito 

mais permissiva e indulgente. Nesse sentido, o Líbano estaria localizado ao lado de países com 

veto liberal e permissivo, embora com resultados disputados quanto aos seus efeitos sobre a 

moderação, a paz e a estabilidade.  

Em suma, o estado da arte indica que a literatura ainda parece insuficiente em termos de 

oferecer um melhor entendimento de quais forças efetivamente têm capacidade de veto no Líbano, 

quais assuntos estão sujeitos à prerrogativa e qual seu escopo contextual de aplicação. Ademais, os 

estudos existentes se concentram excessivamente no lócus legislativo e nos seus aspectos “étnicos” 

e identitários, dando menos espaço às dinâmicas de veto em outros âmbitos e deixando de expandir 

a natureza desses interesses. Melhorar nossa compreensão da estrutura do Gabinete e do veto neste 

caso emblemático de compartilhamento confessional de poder fará avançar o debate que até o 

momento ou culpa exclusivamente determinados atores ou sectos pelo impasse do país; ou debate 

os efeitos do sistema e o potencial para mudança e reforma; ou ainda insiste na discussão sobre sua 

eficiência para regulação de conflitos e acomodação política. A próxima seção lançará luz sobre 

essa dinâmica e contribuirá para a análise do comportamento da oposição no Executivo. A 

qualidade do veto, como ele se manifesta, por quem e em que condições ocorre orientarão nossas 

preocupações. 
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Qualidade e contexto do veto minoritário no Líbano  

Após a guerra civil, o Acordo de Ta’ef igualou a representação entre muçulmanos e cristãos, 

e a era pós-2005 reforçou a formação de um governo consensual de unidade nacional 

compartilhado entre as principais forças do país: cristãos maronitas, muçulmanos sunitas e 

muçulmanos xiitas136. Os ajustes representativos mais recentes não se deram sem confrontos e 

instabilidades. Como vimos, as disputas que resultaram no Acordo de Doha de 2008, no Catar, 

refletiram o fracasso das negociações internas anteriores, nas quais a oposição da 8 de Março, 

liderada pelo Hezbollah, clamava por maior poder político, uma vez que os xiitas não se viam como 

equitativamente representados no governo. Apelos por um Gabinete de unidade nacional, ameaças 

de remoção de ministros do governo, paralisia forçada, manifestações pacíficas ao longo de dezoito 

meses no centro de Beirute e outras táticas políticas foram usadas pela oposição de 2006 a 2008 

para obter poder no Gabinete e equalizar o status quo das forças governamentais.  

Na prática, o Acordo de Doha aprofundou o reconhecimento dos princípios consociativos 

no Líbano, ou seja, de que nenhuma decisão importante do governo libanês poderia ser aprovada 

sem consulta, participação e consentimento de todas as principais comunidades religiosas, 

independentemente de sua relevância econômica, composição demográfica ou poder político. 

Tratou-se, portanto, da formalização, anuência e reforço do princípio consociacional no país. Aqui, 

embora o Acordo de Doha tenha garantido formalmente voz a qualquer minoria sobre importantes 

decisões nacionais, na realidade, o princípio do poder de veto é verdadeiramente liberal, uma vez 

que é utilizado por diferentes seitas que podem perceber-se como igualmente ameaçadas em 

 
136 Desde 2005, a maioria dos governos libaneses são de coalizão nacional, incluindo partidos de posição e oposição 
das coalizões 8 e 14 de março presentes no Gabinete do primeiro-ministro sob mediação da figura presidencial. Cada 
um dos pilares político-religiosos ou grandes comunidades politicamente relevantes no Líbano hoje – maronitas, 
sunitas e xiitas (embora o sistema favoreça a dualidade cristão-muçulmana) – tem poder de veto mútuo. Isso porque, 
como norma, as decisões executivas do Conselho de Ministros sobre questões básicas nacionais devem ser aprovadas 
por consenso, porém, na sua impossibilidade, basta um terço mais um para o veto. Isso permite que a oposição, desde 
2008, vete as decisões do Gabinete, exigência que a coalizão governista até então recusava. Com efeito, esse cenário 
significa que o poder concedido à oposição minoritária é mais amplo do que o veto: representa, sob determinadas 
circunstâncias, também o poder de dissolver o Gabinete por completo. 

Ademais, outros poderes de veto constitucionalmente estabelecidos estão concentrados nas mãos do presidente, do 
primeiro-ministro, do porta-voz do Parlamento e do Ministro das Finanças, que operam sob um sistema de freios e 
contrapesos mútuos. Além dos quóruns necessários para o estabelecimento de sessões ou renúncia do Gabinete (que 
também pode ocorrer pela demissão do premier), os dispositivos de veto estão garantidos em instrumentos como: 
através da capacidade de assinatura de projetos de lei, de convocações de reuniões e eleições, de aprovações de 
nomeações-chave governamentais, de sancionamento de gabinetes e de leis, além da definição de agenda. 
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relação a uma miríade de conteúdos. Portanto, embora essas disposições pareçam mecanismos 

apenas corporativos e estabelecidos constitucionalmente, argumentamos, com base na investigação 

dos momentos de instabilidade, que elas são, na verdade, direitos liberais e com aplicação difusa 

no que diz respeito aos seus temas e seus atores137.  

Em razão de suas consequências prolongadas, quatro foram os momentos de crises 

governamentais de maior proporção no país na última década e meia: em 2006, com a renúncia dos 

ministros da oposição, deu-se início à crise de dezoito meses que culminou no Acordo de Doha em 

2008 (incluindo 2007, quando o país ficou sem presidente por sete meses); em janeiro de 2011, 

com a renúncia dos ministros da oposição; em 2013, com a consequente vacância da presidência 

por 29 meses, de maio de 2014 a outubro de 2016; e em outubro de 2019, com repetidas renúncias 

ministeriais em decorrência de manifestações populares, com efeitos que duram até hoje (incluindo 

treze meses sem governo, desde as explosões de agosto de 2020 até setembro de 2021). 

Desde a crise que antecedeu a saída síria em 2005 e que culminou em Doha, o mapeamento 

dos principais momentos de instabilidade registrados, renúncias ministeriais e suas motivações 

demonstrará que, uma vez tendo a prerrogativa formal do terço bloqueador, a minoria fez o 

primeiro uso aberto de seu poder de veto apenas quase três anos depois, em 12 de janeiro de 2011. 

Na ocasião, dez ministros da oposição renunciaram junto com Adnan Sayyed Hussein (o 11º 

ministro adicional), alinhado com o presidente. A renúncia ocorreu após meses de advertências e 

demandas por negociações sobre a nomeação dos acusados da morte do ex-primeiro-ministro Rafiq 

Hariri. Essa renúncia foi crucial porque significou que mais de um terço do Gabinete de trinta 

membros havia renunciado. Depois que o então primeiro-ministro Saad Hariri se recusou a 

encontrar-se com ministros para discutir a nomeação dos supostos assassinos de seu pai, os 

membros da 8 de Março deixaram o Gabinete e o governo de unidade entrou em colapso. A 

renúncia em 2011 ocorreu após meses de advertências do Hezbollah de que não permaneceriam 

inativos se houvesse acusações formais contra o grupo pelo assassinato do premier.  

 
137 Para reforçar, aqui estamos nos referindo à natureza corporativa ou liberal dos direitos de veto, categorias que 
McCulloch importou para seu trabalho de 2018. Como este trabalho vem afirmando, a natureza corporativa do projeto 
de compartilhamento de poder no Líbano (um tipo confessional de consociacionalismo) está bem estabelecida e 
historicamente arraigada. Algo diverso é o componente liberal ou restritivo do veto, ou seja, se os agentes que têm 
direito a essa prerrogativa e os temas em torno dos quais o veto pode ser aplicado são preestabelecidos 
constitucionalmente ou não. 
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Essa “etnografia das controvérsias políticas” que promoveremos a seguir se concentra na 

busca de diferentes interesses por parte das comunidades político-religiosas, refletida em 

momentos de instabilidade no Gabinete. No caso da oposição, a primeira parte do argumento 

proporá que, após a obtenção do poder formal de veto, o Hezbollah se apropriou da prerrogativa 

de manter sua autonomia sobre questões de grande relevância nacional – notadamente estratégicas 

e questões relacionadas ao seu desarmamento. Uma vez que essa prerrogativa foi obtida, ela foi 

propositivamente aplicada apenas uma vez durante o período, o que sugere que suas contrapartes 

incorporaram o direito enquanto ameaça, e a mera iminência de veto minoritário agora assegurado 

passou a ser suficiente para impedir seu uso por dissuasão. Quanto ao uso de mecanismos informais 

de veto, a segunda etapa do argumento afirmará que sua execução pelo Hezbollah é pelo menos 

tão difundida quanto por suas contrapartes. 

A inclusão do grupo no Gabinete de união nacional, tendo envolvido episódios de boicotes, 

paralisações, renúncias e violência em 2008, insere-se na lógica do consociacionalismo e da 

ampliação da grande coalizão de governo. Além disso, se evidenciará que o Hezbollah sozinho – 

independente de suas armas – não é o único responsável pelos momentos de impasse. As disputas 

executivas são temáticas e a informação recolhida mostra que, desde 2005, o Conselho de Ministros 

se encontrou paralisado frontalmente apenas no que diz respeito às questões nacionais 

fundamentais. Variedades informais de paralisia e veto, embora nem um pouco menos 

problemáticas, são muito mais frequentes e universalmente usadas na política diária.  

Na medida em que o Gabinete é palco frequente de disputas sobre nomeações de cargos e 

em torno de alocações de recursos e benefícios, os depoimentos recolhidos dão conta de que os 

diferentes partidos políticos são atualmente responsáveis pela paralisia. Invariavelmente, alegou-

se que todas as seitas têm grande número de interesses e se preocupam principalmente em garantir 

seu status e aumentar sua posição de poder, como se verá adiante. 

Para que possamos entender as diferentes qualidades do veto, a tabela 6, abaixo, apresenta 

o resultado do levantamento dos diferentes momentos de instabilidade política no país de 2004 a 

2021138. Como resultado, o quadro é composto por diferentes naturezas de bloqueio. As dissoluções 

 
138 Esse mapeamento não pretendeu esgotar todos os momentos de instabilidade e paralisia no país durante o recorte 
temporal selecionado. Ao contrário, nosso objetivo foi apresentar eventos de grande repercussão para podermos ilustrar 
as diferentes modalidades e naturezas dos bloqueios presentes. 
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de governo fruto do rompimento do terço garantidor estão destacadas em cinza escuro. Raras, sua 

única ocorrência dentro do recorte temporal pós-2005 foi em janeiro de 2011. As quatro renúncias 

ministeriais que não romperam esse limiar, em 2006 (por duas ocasiões), 2016 e 2019, estão 

destacadas em cinza claro. Em ambas as formas de manifestação, o veto assume uma modalidade 

declarada e aberta. A essas modalidades de bloqueio, damos o nome de vetos propositivos ou 

frontais. Esses vetos são aqueles que são ostensivamente pronunciados e podem ser facilmente 

mapeados através de renúncias ministeriais, já que se opõem diretamente a determinadas medidas 

ou proposições. O restante da tabela 6, com as ocorrências não destacadas, é composto por 

diferentes tensões e instabilidades que não tiveram como consequência renúncias ministeriais ou 

dissolução do Gabinete. Mais frequentes e, portanto, não menos importantes, elas permitirão o 

desvelamento de aspectos informais do veto e sua aplicação por atores fora da troika governante. 

 

Tabela 6 – Renúncias ministeriais no Gabinete e principais instabilidades (2004-2021) 

Data Evento  Descrição 

 

 

 

07 de setembro de 2004 

 

Quatro ministros renunciaram: 
Marwan Hamadeh (Economia), 
Ghazi Aridi (Cultura), Abdullah 
Farhat (Assuntos de Refugiados) – 
os três do Partido Socialista 
Progressista druso; e o 
independente Faris Boueiz 
(Ministro do Meio Ambiente). 

 

Renúncias em oposição à renovação do 
mandato de Emile Lahoud por outros 
três anos. 

 

 

 

28 de fevereiro de 2005 

 

Omar Karami, primeiro-ministro 
após a morte de Hariri, foi forçado 
a sair e houve dissolução do 
Gabinete. Karami, renomeado 
pelo presidente Lahoud no 
governo pró-sírio; sem formar 
governo, apresenta nova renúncia 
em abril de 2005. 

 

Dissolução de governo fruto de 
pressões populares da “Revolução dos 
Cedros”, conduzida pelo movimento 
anti-Síria/Hezbollah, que se seguiram 
ao assassinato de Rafiq Hariri.  

 
Como suporte para referência a esses e outros acontecimentos no país, uma linha do tempo completa dos principais 
eventos políticos entre 2005 e 2021 está disposta na tabela 11 anexa ao trabalho. 
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11 de novembro de 2006 

 
 

Cinco xiitas e um cristão pró-Síria 
renunciaram em oposição ao 
Tribunal Especial para o Líbano 
para o assassinato de Rafiq Hariri, 
demandando maior poder de 
tomada de decisão. 

Não alcançando 1/3 dos então 24 
assentos para boicotar o Gabinete. 

 

(O Gabinete é renunciado na ausência 
de um terço dos seus ministros, quase 
alcançado com o assassinato de Pierre 
Gemayel). 

 

 

01 de dezembro de 2006 

Siniora aprova Estatuto em 13 de 
novembro de 2006 para o TSL a 
despeito da ausência de quatro 
ministros xiitas. Hezbollah, Amal 
e Movimento Patriótico Livre 
abandonam as pastas. 

Início da crise de dezoito meses (sit-in) 
que culminou no Acordo de Doha. 

 

 

12 de janeiro de 2011 

Onze ministros da oposição 
renunciaram após meses de avisos 
e demandas por negociações com 
respeito à nomeação dos acusados 
(TSL). 

Ruptura do limiar de 1/3 +1 do total de 
trinta assentos: primeiro uso do veto 
propositivo pós-Doha. 

 

 

 

 

 

 

06 de junho de 2015 

Paralisia total do Gabinete após 
MPL ameaçar obstruir o trabalho 
do governo e votar em quaisquer 
outras questões, embora não fosse 
maioria, até que um novo 
comandante do exército fosse 
nomeado, persistindo com a 
nomeação do genro de Aoun, 
Chamel Roukoz. O MPL advertiu 
que recorreria “a manifestações de 
rua sob o lema da preservação dos 
direitos dos cristãos”. MPL e 
Hezbollah são acusados de 
quererem formar um governo 
unilateral e paralisar todas as 
instituições constitucionais. 

Michel Aoun ataca o primeiro- ministro 
pela forma como lida com o Gabinete e 
as nomeações de segurança. Politização 
da instituição militar. 

 

Sem renúncia, mas corrobora 
paralisias frequentes devido à 
inabilidade dos partidos de 
alcançarem acordo (narrativa de 
proteção de interesses vitais).  

(1/2 do Gabinete permitiria sessões e 
2/3, a aprovação de decisões 
importantes). 

 

 

 

25 de agosto de 2015 

Seis ministros, incluindo o das 
Relações Exteriores, Gibran Bassil 
(MPL), abandonaram a sessão 
após quatro horas da reunião de 
emergência convocada por 
Tammam Salam para discutir o 
agravamento da crise do lixo, 
seguida de protestos contra a 

Instabilidade política e ausência de 
consenso, combinadas com longo 
vácuo presidencial e ameaça de 
terrorismo, mas sem renúncia formal 
ou veto. População acusa ministros e 
partidos de disputas incessantes e 
paralisias em torno da definição de 
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corrupção e serviços públicos 
deficitários. Os ministros 
rejeitaram unanimemente os 
licitantes vencedores para 
gerenciar a coleta de lixo de 
Beirute, citando altos custos e 
procedimentos de licitação ditos 
questionáveis. Bassil afirmou ter 
desistido por causa do “teatro” 
político em torno da questão do 
lixo. 

lucros e benefícios sobre contratos de 
gestão de resíduos. 
 

 

 

25 de agosto de 2016  

 

Ministro do Trabalho do Partido 
Kataeb, Sejaan Qazzi, e ministro 
da Economia, Alain Hakim, 
renunciaram ao governo do 
premier Tammam Salam. 

Ministros do Kataeb abandonaram 
sessão de Gabinete em protesto contra 
o manuseio do governo do arquivo da 
gestão de resíduos e aprovação do 
projeto de barragem Jannah, 
“sufocando a opinião do Kataeb”. 

 

 

 

30 de junho de 2019 

Dois assessores ministeriais de 
Saleh al-Gharib são mortos a tiros 
nas montanhas de Chouf – aliados 
do druso Talal Arslan, que culpa o 
Partido Socialista Progressista de 
Walid Jumblatt. Há um debate 
sobre submeter o caso 
Qabrshmoun à Corte do Conselho 
Judicial ou à Corte Militar. 

Sem renúncia, mas Hariri é incapaz de 
unir o Gabinete, a despeito da crise 
econômica e urgência na aprovação do 
orçamento.  

Disputa em torno da influência da 
comunidade libanesa drusa. 
 

 

 

 

 

 

29 de outubro de 2019 

Primeiro-ministro Saad Hariri 
renuncia, resultado de protestos e 
pressões antigoverno. Os 
manifestantes desencadearam a 
thawra (revolução), em 
andamento desde 17 de outubro.  

Hassan Diab formou um governo de 
curta duração (sete meses) e renunciou 
após a explosão do porto em agosto de 
2020. O primeiro-ministro seguinte, 
Mustafa Adib, não conseguiu formar 
um governo duradouro em razão das 
disputas em torno das principais pastas 
ministeriais, Ministério das Finanças e 
Ministério de Águas e Energia. Najib 
Miqati foi nomeado primeiro-ministro 
em julho de 2021, formando novo 
governo em setembro de 2021 após 
treze meses de impasses políticos. 

 

Elaboração: autora. 

 

 



173 
 

A análise dos eventos que compuseram o primeiro uso do veto propositivo pós-Doha, em 

janeiro de 2011, destacados em cinza escuro, demonstrou que a articulação entre os membros da 

oposição foi central para compor as renúncias conjuntas, dando finalmente forma à imposição do 

veto aberto. De modo que o poder de veto, quando usado de maneira declarada ou propositiva, não 

é precisamente do Hezbollah, mas da oposição – se, e somente se – unificada e podendo reunir o 

equivalente a 1/3 + 1 dos ministros sob o mesmo voto. Assim, embora desde 2005 o Hezbollah 

tenha desempenhado um papel central na reivindicação narrativa e nos esforços efetivos para 

obtenção do poder de veto durante as instabilidades que culminaram em Doha, o veto frontal ou 

propositivo pós-2005 não é nem do Hezbollah nem dos xiitas, dado que, juntos, os assentos do 

Amal e do Hezbollah no Gabinete no geral não excedem seis, no melhor dos cenários. 

A análise do comportamento da oposição no Gabinete mostra que, na prática, é apenas por 

meio da ação conjunta e alinhada da oposição (em bloco) que o poder de veto formal e aberto pode 

ser exercido. No que diz respeito a essa instância de bloqueio, podemos concluir que o veto pós-

2005 não é do Hezbollah, nem se sustenta na ameaça iminente que seu armamento representaria 

para seus pares políticos – por mais polêmico que seja o tema do armamento139. Por demandar uma 

ação coligada e transversalmente sectária, o veto propositivo pós-2005 promove, como resultado, 

a solidificação do novo eixo xiita-cristão. 

Uma análise dos eventos do quadro acima permite também afirmar que o veto no Conselho 

de Ministros pode assumir uma modalidade frontal, caracterizada pelos eventos destacados, 

composta de renúncias que rompam o limiar do terço garantidor e dissolvam o Gabinete 

(destacadas em cinza escuro), ou que não o rompam (destacadas em cinza claro). Essas duas 

configurações de bloqueio refletem os vetos que denominamos propositivos ou frontais. Essas 

modalidades de veto podem tomar a forma da aplicação do bloqueio do terço – acontecimento mais 

raro, que sugere o desencadeamento de um processo de aprendizagem – ou de renúncias 

ministeriais que não alcancem o limiar do terço – eventos mais frequentes. Em ambos os casos, a 

 
139 Mesmo para aqueles que afirmam que o Hezbollah somente alcançou a capacidade de veto chancelado em Doha 
por meio do uso interno momentâneo de armas em maio de 2008 – e mesmo que outros atores também as tenham 
usado – elas não parecem ser determinantes quando se trata de exercer tal poder de veto – pelo menos não abertamente. 
Conforme foi argumentado antes, o armamento pode, na verdade, ser condição capacitadora do direito ao veto – não 
sendo facilmente verificado no seu uso como ameaça enquanto prática do veto pós-2008. 
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ausência dos ministros retira a legitimidade ou “constitucionalidade” dos respectivos gabinetes na 

medida em que quebra a garantia de representação de todas as comunidades. 

No entanto, as informações recolhidas demonstraram que o veto também pode ser 

identificado em várias modalidades informais ou indiretas, como, por exemplo, pela (ameaça de) 

obstrução de reuniões ou de impedimento dos trabalhos; com a politização de temas e nomeações; 

demora na decisão (as sessões são postergadas para evitar o confronto); pela simples inviabilização 

de reuniões de Gabinete, não convocadas pelo primeiro-ministro; ou pelo impedimento de que 

determinados temas cheguem à agenda140. Além disso, outras modalidades informais de veto são: 

o pedido de tempo e informações adicionais para a análise das minutas, o que posterga 

indefinidamente determinados tópicos sem que sejam frontalmente bloqueados; demandas de 

pastas específicas na composição de gabinetes; protelamento da assinatura de decretos ministeriais 

(engavetamento); abandono de sessão; adiamento de reuniões, com o presidente do Parlamento 

travando a agenda e deixando de convocar a assembleia141; estabelecimento de prioridades na 

 
140 A Estratégia Nacional Anticorrupção, por exemplo, elaborada pelo Comitê Técnico em apoio ao Comitê Ministerial 
Anticorrupção, e cujo primeiro rascunho de lei foi apresentado ao primeiro-ministro no Grand Serail, em abril de 2018, 
só entrou na agenda para debate no Conselho de Ministros em 5 maio de 2020. Uma vez apresentada ao Conselho 
através do ministro de Estado para Reformas Administrativas, ela foi aprovada apenas sete dias depois. A abertura na 
agenda só se deu após repetidas consultas e reuniões bilaterais com representantes dos ministérios, após as quais a 
versão inicial foi ajustada e atualizada para facilitar a aprovação (THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION 
STRATEGY [2020–2025]). 

141 Inúmeros são os exemplos corroborados pelos entrevistados durante a pesquisa no que diz respeito à priorização de 
itens na agenda. A título de exemplo, em 30 de setembro de 2020, após a ameaça de boicote à sessão legislativa por 
parlamentares membros do Movimento Patriótico Livre (Bloco Líbano Forte) e do Movimento Azm (Bloco Centro 
Independente), o projeto da lei geral de anistia para pequenos crimes foi prontamente retirado da agenda. Após a 
exclusão do item da pauta, os parlamentares participaram da sessão. De outro lado, os deputados das Forças Libanesas 
(bloco República Forte) boicotaram a sessão citando a ausência de itens na agenda, como a antecipação das eleições 
parlamentares. Outros tópicos presentes na ordem do dia, mas que sequer foram discutidos, incluíam temas prementes 
como a recuperação das remessas financeiras para fora do Líbano após outubro de 2019 e a suspensão do sigilo 
bancário para todos os funcionários públicos que tomaram posse após 1989. Na sessão, leis aprovadas incluíram a 
mudança no nome de uma aldeia e a admissão de calouros sem os resultados dos SATs, além de uma linha de crédito 
especial para pais que têm filhos estudando no exterior (LCPS, 2020; LEBANON’S PARLIAMENT, 2020).  

No ano seguinte, em 8 de outubro de 2021, houve outro exemplo de grande repercussão. Em sessão conjunta das 
comissões parlamentares mistas, membros de todos os partidos libaneses se recusaram a sequer discutir a proposta 
apresentada pela deputada Inaya Ezzedine, do Amal, para introdução da cota feminina. O projeto de lei, que propunha 
a reserva de 26 assentos (20,5% dos 128 assentos) às mulheres na Assembleia Nacional, foi rapidamente descartado e 
o vice-presidente do Parlamento, que presidia o comitê, passou para o item seguinte da pauta. A deputada abandonou 
a sessão. Segundo a ONG Fiftyfifty, oito parlamentares estavam prontos para assinar o projeto de lei (LEBANON: 
ANGER 2021). 
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ordem do dia142; exigência de 2/3 de quorum para instalação de sessões legislativas ordinárias; ou 

ainda início dos trabalhos mesmo sem o quorum necessário.  

Assim, líderes das comissões e comitês parlamentares são acusados com frequência de não 

permitirem a mera abertura para o debate de temas, de bloquearem projetos de lei e de manipularem 

a agenda. Essas modalidades não frontais de bloqueio, os vetos aqui chamados de informais ou não 

propositivos, são aqueles não ostensivamente pronunciados e, portanto, mais difíceis de serem 

mapeados, uma vez que sua oposição a determinadas medidas ou proposições é mais velada e 

indireta.  

Ainda menos ostensiva é a modalidade do veto por dissuasão, ou seja, aquelas instâncias 

nas quais a ameaça tácita de veto é suficiente para dissuadir determinadas pautas de sequer serem 

apresentadas. Em outras palavras, determinados temas não são vetados por não terem nem mesmo 

sido colocados em questão. Por serem tabus, esses momentos são ainda mais difíceis de serem 

rastreados, e a ausência de evidências é o que torna patente sua presença contínua – ainda que 

oculta. Os principais exemplos são a falta de discussão legislativa ou ministerial sobre o 

desarmamento do Hezbollah, de tratados de paz com Israel ou de temas ligados à naturalização dos 

refugiados palestinos. Ainda que possa haver pressão internacional, debate civil e discordância 

política sobre esses temas – e não pretendemos sugerir que eles não existam – as contrapartes estão 

cientes de que vetos propositivos e frontais seriam aplicados prontamente nesses casos, de tal forma 

que a mera iminência desses eventos é suficiente para impedir – por dissuasão já estabelecida – o 

debate.  

 
142 Outros exemplos dessas manobras foram registrados entre novembro de 2007, após o término do mandato de Emile 
Lahoud, a maio de 2008, quando o Líbano ficou sem presidente. Em meio à recusa da maioria governamental de ceder 
à demanda da oposição por um poder de veto efetivo no governo, mesmo quando o nome de Michel Suleiman já era 
acordado entre as partes (como em março de 2008), a votação no Parlamento foi retida, com sessões sendo adiadas 
continuamente. O adiamento, apesar de não previsto legalmente, dava-se em razão da disputa sobre a partilha dos 
assentos no Gabinete e em torno dos debates sobre uma nova lei eleitoral parlamentar. Em 22 de abril de 2008, por 
exemplo, o Parlamento se reuniria para eleger Suleiman. Pela 18ª vez, a eleição para o voto presidencial foi adiada 
pelo porta-voz do Parlamento e líder da oposição, Nabih Berri. Na ocasião, apesar da presença no Parlamento de 
diversos deputados de grupos rivais, o porta-voz alegou que o quorum de dois terços requeridos para manutenção da 
votação não havia sido alcançado. Isso porque o “pacote” – nos termos de Nawwar al-Sahli, deputado do Hezbollah – 
para a eleição de Suleiman não estava completo: o acordo incluía negociações sobre o Gabinete de unidade nacional e 
a nova lei eleitoral (LEBANON'S PRESIDENTIAL VOTE…, 2008, s/p). Além de tornar patente o exercício do veto 
informal, essa forma de acordo e tratativas fora das sessões ordinárias serão fundamentais para a compreensão da 
tomada de decisão que exploraremos no próximo capítulo. 
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Vale a pena notar que o próprio primeiro-ministro (presidente do Conselho de Ministros) 

possui poder de veto em diferentes momentos, já que pode impedir a reunião do Gabinete ou, por 

meio de sua renúncia, derrubar o governo por completo. Com instâncias de veto mais informais, o 

Presidente da República, apesar de ter perdido prerrogativas importantes pós-Ta’ef, por ter a 

distinção de aprovar nomeações-chave governamentais e assinar projetos de lei conjuntamente, 

tem sua anuência como fundamental, sobretudo na composição com o premier para formação de 

gabinetes. Já o Presidente da Câmara tem forte poder de agenda e discrição de facto. De tal sorte 

que cada membro da tríade possui diferentes poderes de veto e capacidades para bloquear os 

demais. 

Outros exemplos recentes desses eventos envolvem as disputas em torno de nomeações 

ministeriais. Em 2018 e 2019, por exemplo, os debates giraram em torno da nomeação dos seis 

sunitas da oposição. Essa instância de bloqueio não frontal teve seu desfecho através da 

harmonização de interesses ao redor da figura de Hassan Mourad, brasileiro-libanês que foi 

nomeado como Ministro de Estado para o Comércio Exterior sob a cota presidencial. Esse âmbito 

do veto na forma de nomeações (aqui, de sunitas da oposição) é diverso dos vetos propositivos, já 

que não requer nenhuma forma de terço. Um exemplo anterior ocorreu sob o governo de Najib 

Miqati (2011-2014), tendo sido Faisal Karami o sunita da oposição em torno de quem as diferentes 

forças convergiram. 

Mais recentemente, no que concerne ao impasse na formação do governo após os levantes 

de outubro de 2019, a demanda do Amal para garantir o Ministério das Finanças (dado que sem 

sua assinatura os projetos de lei não podem ser aprovados), a pressão de Saad Hariri pela nomeação 

de determinados ministros cristãos no ano seguinte, ou a [pressão] do Movimento Patriótico Livre 

para continuar garantindo o Ministério de Águas e Energia, até 2021 impediram a formação do 

Gabinete de Hariri após as renúncias de Hassan Diab e Moustafa Adib143. Tendo em vista a 

 
143 A falta de rotatividade, como mostram Mounir Mahmalat e Sami Zoughaib (2021), não diminui a produção 
ministerial. Ao contrário, a rotação e introdução de novos ministros diminui a produção de legislações significativas e 
a capacidade de reforma. Sobretudo os ministérios que vêm sendo ocupados pelas mesmas forças político-sectárias, 
como é o caso do Ministério de Águas e Energias (Movimento Patriótico Livre) e do Ministério das Finanças (Amal), 
argumentam os autores, promovem encastelamento e controle de posições-chave da burocracia. Sendo uma instituição 
penetrada pela patronagem, tal expertise dos incumbentes tradicionais promove (e não diminui) a produção legislativa, 
sendo seu acesso e participação não facilitados às novas figuras (MAHMALAT; ZUGHUAIB, 2021). Esse 
continuísmo e captura do Estado pelas elites comunais serão elementos fundamentais para entendermos a capacidade 
decisória e o consenso, nos quais nos debruçaremos adiante. 
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ausência de regras institucionalizadas para formação dos gabinetes, a tendência de gradual 

diminuição na rotatividade dos ministérios entre as confissões indica, potencialmente, a aplicação 

de vetos que exijam o domínio de determinadas pastas para composição dos governos. De modo 

que a escolha de ministros na composição do Gabinete é uma modalidade razoavelmente comum 

para controlar potenciais bloqueios e capacitar o veto em questões cruciais144. 

O veto tampouco se limita aos sunitas, maronitas ou xiitas que fazem parte do triunvirato. 

Um exemplo recente disso aconteceu em 30 de junho de 2019, quando dois conselheiros 

ministeriais de Saleh al-Gharib, o Ministro de Estado para Refugiados, foram mortos a tiros nas 

montanhas de Chouf. Gharib é aliado do druso Talal Arslan, próximo a Damasco e que conta com 

 
Segundo dados da Information International (2018b), o Ministério das Finanças, anteriormente distribuído entre 
diferentes seitas, mas sobretudo entre xiitas e sunitas, parece agora confinado aos xiitas. O Ministério do Interior e 
Municipalidades, então distribuído entre sunitas, maronitas e gregos ortodoxos, agora fica restrito aos sunitas. Os 
Ministérios das Telecomunicações (antes ocupado por sunitas, drusos e gregos católicos) e de Águas e Energia (por 
xiitas, gregos católicos e armênios ortodoxos) agora parecem concentrados nos maronitas. Os dados completos da 
Information International que mostram a distribuição de ministérios por secto (1989-2016) estão na tabela 54, anexa 
ao trabalho. 

Do mesmo modo, conforme visto na tabela 4, que expõe a distribuição sectária dos principais cargos públicos de 
primeiro escalão, e na tabela 15, que lista todos os 157 cargos públicos de primeiro escalão distribuídos por confissão, 
determinados postos são tipicamente ocupados por comunidades particulares. As direções de Segurança Geral e de 
Inteligência Militar são tradicionalmente ocupadas por muçulmanos, com forte presença dos xiitas do Amal e do 
Hezbollah – sendo que o diretor geral das Forças de Segurança Interna é sunita. Os diretores gerais do Ministério das 
Finanças e de Águas e Energia são tipicamente cristãos maronitas, enquanto os diretores gerais e o presidente do 
Conselho do Sul são tradicionalmente xiitas, e o diretor geral do Ministério dos Deslocados é druso. 

144 Vetos ainda mais misteriosos a serem esclarecidos são a permanência de Riad Salameh como chefe do Banco 
Central Libanês (Banque du Liban) desde 1993, ainda que haja amplo consenso sobre sua responsabilidade quanto à 
crise atual ou à não abertura para recuperação financeira libanesa através de atores como a China (agradeço a Salem 
Nasser por esta referência). Salameh é acusado de ter intervido, com sucesso, na retirada de catorze páginas no relatório 
do FMI de 2016 que alertavam sobre as vulnerabilidades do sistema financeiro libanês. O FMI teria conhecimento de 
que o Banco Central Libanês tinha um déficit de ativos em um total de US$ 4,7 bilhões já em 2015, informação então 
suprimida do relatório seguinte (LEBANON’S CENTRAL BANK..., 2021; HARDIE, 2021). Críticos alegam que 
Salameh é considerado “intocável” ou uma “linha vermelha”, e que a permanência do governador do Banco Central é 
mantida e apoiada pelo Ocidente por ele ter facilitado as sanções contra as instituições financeiras do Hezbollah. 
Somente em março de 2022 o presidente do Banco Central foi acusado de enriquecimento ilegal e lavagem de dinheiro, 
ao lado de seu irmão Raja Salameh, e detido no mesmo mês (sobre Salameh ser considerado a pedra angular da 
estratégia regional de Washington contra o grupo após a derrota na guerra de 2006, e sobre o apoio norte-americano 
às figuras políticas “pró-ocidentais” no Líbano desde a saída síria, ver NOE, 2021, 2020). 

Além de Riad Salameh, Kamal Fouad Hayek é presidente e gerente geral da Électricité du Liban desde 2002. Hayek 
permanece no cargo há vinte anos, a despeito dos cortes diários de eletricidade no país, indicando outra fonte lucrativa 
de receita dos líderes sectários. Um ex-membro de alto escalão do Ministério de Águas e Energia faz referência ao 
membro da EDL como o “Pablo Escobar” do setor (E35, 07/10/2021).  

O veto é, assim, estreitamente ligado ao processo decisório porque é através dele que o controle e distribuição dos 
recursos é feito – mais sobre essa discussão no capítulo 4. 
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o apoio do Hezbollah. Arslan acusa o Partido Socialista Progressivo de Walid Jumblatt de ser o 

responsável pelo ataque. A crise foi exacerbada por protestos dos apoiadores de Jumblatt contra os 

planos de Gebran Bassil de visitar a região de Chouf, tradicionalmente um reduto druso. A crise 

foi seguida de um debate sobre o envio do caso ao Conselho Judiciário – uma proposta liderada 

por Arslan, para quem este deveria ser o primeiro item da agenda da próxima reunião de Gabinete 

após 27 de junho de 2019 – ou ao Tribunal Militar, como defendido por Jumblatt. 

A paralisia do Gabinete em julho de 2019 não foi resultado de qualquer renúncia ministerial, 

mas Saad al-Hariri se tornou, naquele momento, incapaz de convocar o Conselho. Como Rami 

Rayess, porta-voz do Partido Socialista Progressivo de Jumblatt, afirmou: “Não há critérios 

claramente definidos sobre quais casos vão a este tribunal [Tribunal do Conselho Judicial] e quais 

não; houve vários outros casos mais perigosos e que não chegaram a este tribunal” (PERRY; 

BASSAM, 2019). O verdadeiro debate, portanto, gira em torno de disputas sobre maior espaço 

político, e reações ao que o partido de Jumblatt percebe como parte de uma campanha mais ampla 

para “enfraquecer sua influência sobre a comunidade drusa libanesa”. Nesse sentido, o Executivo 

ficou paralisado em decorrência de uma disputa pela influência drusa, uma luta intra-sectária que 

passou pela judicialização de temas que não necessariamente pertencem ao âmbito do Judiciário145.  

Como corroborou um alto membro do corpo diplomático libanês em entrevista à autora, se 

os três drusos no ministério quiserem barrar algo, barram, “não precisam de 1/3”, completando que 

“todos os segmentos precisam ser atendidos”, tanto no Gabinete quanto no Parlamento (E2, 

20/05/2019). Na prática, portanto, os vetos informais ou indiretos não se restringem aos membros 

da troika. De tal forma que, aqui, além de expandido, o veto minoritário toma outra dimensão, já 

que a própria noção de minoria e maioria é disputada ou se desfaz conforme a capacidade de 

imposição comunal. Como apontado por um parlamentar das Forças Libanesas, “minoria e maioria 

são estados de espírito, destituídas de significado real” (E25, 08/06/2021)146.  

 
145 O veto também pode ser encontrado em instâncias judiciais superiores. Em outubro de 2020, após a aprovação pelo 
Ministério do Trabalho de um contrato unificado padrão que incluísse os trabalhadores domésticos migrantes – 
atualmente vinculados ao precário sistema de “apadrinhamento” denominado Kafala –, a iniciativa foi bloqueada pelo 
Conselho da Shura. O Conselho Estatal Consultivo (Shura), a mais alta autoridade judicial no país, suspendeu a 
implementação do contrato trabalhista sob pressão do Sindicato dos Proprietários de Agências de Recrutamento. A 
revogação da reforma reflete a politização do judiciário no país (HUMAN RIGHTS WATCH, 2020). 

146 Complementarmente, o significado do veto também é apropriado de maneiras diferentes pelas comunidades 
sectárias: enquanto que para os maronitas ele garante a preservação do status quo e a rigidez da fórmula que assume a 
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As informações coletadas com vários dos entrevistados corroboram a percepção de que as 

nomeações de oficiais de alto escalão, em especial dentro dos ministérios e repartições públicas, 

são alvo frequente de disputas de Gabinete e impasses. Mesmo os membros da tríade não precisam 

necessariamente de uma maioria numérica para fazer cumprir o veto – vide, por exemplo, a 

paralisia fomentada pelo Movimento Patriótico Livre em junho de 2015 por razão da nomeação do 

comandante do exército. À época, o governo estava paralisado e o Hezbollah e o Movimento 

Patriótico Livre foram acusados pelo deputado do Movimento Futuro, Atef Majdalani, de quererem 

formar um “governo unilateral” e de “obstruirem todas as instituições constitucionais” 

(DAKROUB, 2015). Apesar da ausência da maioria no Gabinete para aplicar o veto do terço e a 

não renúncia de seus ministros ou aliados, o Movimento Patriótico Livre ainda assim conseguiu 

postergar o andamento das sessões até que sua agenda fosse considerada. A afirmação do 

Movimento Patriótico Livre de que era necessário um consenso para a votação em questão, apesar 

de não ser corroborada pelas regras numéricas constitucionais, na prática foi o que norteou o veto, 

além da reserva e garantia de seu espaço político para melhorar a representação cristã147.  

A chamada “cobertura” das diferentes seitas e lideranças políticas é tornada clara também, 

por exemplo, através de atos de fala que refletem mais que prerrogativas constitucionais: refletem 

o direito da prática, que tem natureza diversa e assume uma espécie de vida própria. Esses preceitos 

estão presentes discursivamente em chamadas ao consenso, ao equilíbrio e ao diálogo; na denúncia 

de violações do “Pacto compartilhado” ou da “Carta nacional” (الميثاقية “al-mithaquia”); na 

 
distribuição do poder, para os sunitas, a intenção é garantir a primazia do premier pós-Ta’ef e de seu governo. Para os 
xiitas, a apropriação é clara: garantir o veto e normalizar a resistência. Agradeço a Hussein Kalout por esta referência. 
 
147 Um exemplo muito recente de proteção comunitária, narrativa e mecanismo informal de veto em relação aos cristãos 
maronitas foi explicitado na entrevista coletiva de Gibran Bassil, em junho de 2021, sobre a formação do governo. 
Bassil afirmou: “A crise do sistema, da constituição, prática e intenções, revelou que a batalha pela defesa dos nossos 
direitos não é por licitação ou obstrução, mas sim pela defesa da nossa existência livre. […] Eles estão usando a 
angústia das pessoas para nos quebrar e, como sempre, estão pedindo ajuda de fora, escolhendo entre morrer de fome 
e perder nossa existência política [...]. Enquanto nosso povo for firme, nós seremos resilientes” (BASSIL, 2021, s/p). 

Com respeito à crise de formação do governo e a ausência de prazos constitucionais, Bassil criticou o que chamou de 
“intenções ocultas”: “É claro que há quem não engoliu a nossa retomada do papel que nos roubaram entre 1990 e 2005, 
e hoje consideram o que fizeram [como] uma nova oportunidade para recuperar o tempo da usurpação dos nossos 
direitos”. E continuou: “Recusam-se a fixar um prazo para que um ministro assine o decreto, enquanto o Presidente da 
República [um cristão maronita] é obrigado a assiná-lo em quinze dias, e não é considerado exequível. É assim que a 
preservação de Taif está feita, e o sistema está em operação?” (BASSIL, 2021, s/p, traduções nossas). 
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acusação da não cobertura de qualquer seita148, seja ela cristã, drusa, sunita ou xiita; ou na exigência 

de que “nenhuma força ficará fora do governo”. Em 23 setembro de 2020, foi feito um 

pronunciamento de Talal Arslan, líder druso e presidente do Partido Democrático Libanês, em sua 

conta no Twitter: 

Após todos termos reverenciado a iniciativa francesa nas bases de que se tratava 
de uma iniciativa abrangente para salvar a situação econômica, hoje nos vemos 
diante de uma equação clara, a formação do governo de fato (apesar de costurado 
externamente) e a possibilidade de se quebrar o pacto na sessão de confiança [do 
Parlamento]. Nenhuma consulta com ninguém e nenhuma preocupação com 
equilíbrios, mas, diferentemente, uma malícia política interna que não tem nada a 
ver com o interesse público. Estejam atentos à escolha dos libaneses entre a fome 
e a paz civil. Quem quer que forme um governo unilateralmente, atuará sozinho... 
e fracassará (ARSLAN, 2020, s/p, tradução nossa). 

Talal, que já foi inúmeras vezes ministro e membro do Parlamento, além de fazer menção 

à “Carta nacional”, frisa a necessidade de consultas mútuas, sugere a preocupação nacional perene 

com o equilíbrio e afirma que governos formados unilateralmente serão alvo necessário do fracasso 

e da exclusão de pares políticos. Tanto a afirmação do Movimento Patriótico Livre quanto a do 

Partido Democrático Libanês são exemplos, dentre vários, que apoiam a hipótese de que o governo 

pós-2005 é amplamente consensual e deve levar todas as forças políticas em consideração. Como 

mostram as alianças interconfessionais e as disputas intra-religiosas, os debates executivos durante 

o período indicam que, na última década, as disputas se tornaram mais temáticas do que 

intersectárias. 

No geral, como visto, as nomeações de primeiro escalão, tais como as de gerentes gerais 

dos ministérios, altos cargos no exército e seus subordinados, são alvo de vetos. Mas mesmo 

exemplos de bloqueio a nomeações de baixo escalão podem ser observados. Em 2016, por 

exemplo, o então Ministro das Relações Exteriores, Gibran Bassil, proibiu o Gabinete de promulgar 

um decreto que nomeava 106 candidatos ao cargo público de guardas florestais, aprovados nos 

exames administrados pelo Conselho de Serviço Civil, porque o grupo continha apenas dezessete 

cristãos. Mesmo se tratando de um posto de quarto escalão, como escreve Salloukh (2019) – 

instância na qual as cotas sectárias não precisariam ser aprovadas, conforme as prerrogativas 

 
148 A cobertura é por vezes também denominada “privilégio” sectário, como mencionado em entrevista à autora por 
um ex-ministro de Obras Públicas e Transportes (E31, 12/07/2021), ou “constitucionalidade”, como referido por um 
ex-ministro da Indústria, também em entrevista (E14, 26/11/2020). 
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constitucionais pós-Ta’ef – a nomeação foi alvo de veto. Dinâmicas semelhantes acontecem no 

processo de recrutamento para as bases das Forças de Segurança Internas, uma vez que o número 

de candidatos muçulmanos nesse setor com frequência supera o de candidatos cristãos. Em março 

de 2010, 10 mil membros das Forças de Segurança Internas já contratados passariam a ser 

empregados em tempo integral. Contudo, como apenas 35% deles eram cristãos, procedimentos 

extra-administrativos foram adotados. Para corrigir a desproporcionalidade, o Gabinete abriu um 

novo processo de recrutamento para as bases das Forças de Segurança Internas, dessa vez para 4 

mil novos membros, sendo 75% deles cristãos (3 mil) e os 25% restantes muçulmanos (mil) 

(SALLOUKH, 2019, p.48)149. 

Muito recentemente, em 12 de outubro de 2021, durante uma reunião de Gabinete, ministros 

xiitas e aliados pressionaram pela remoção do juiz encarregado da investigação da explosão no 

porto de Beirute, Tarek Bitar (vide nota 86). Com o adiamento das sessões subsequentes pelo 

premier e recusa de comparecimento dos ministros do Hezbollah em razão da alegada politização 

da investigação, o Gabinete permaneceu paralisado. Reuniões não foram convocadas por Najib 

Miqati, mesmo em meio à grave crise econômica, antes que uma “solução fosse encontrada” para 

a crise política em torno das investigações (DAOU, 2021)150. Ou seja, ainda que a rigor as reuniões 

pudessem ser convocadas sem a presença dos dois ministros do Hezbollah que estavam em protesto 

– e ainda que sua chamada fosse economicamente premente – a ameaça de sua ausência foi 

suficiente para a não convocação das reuniões até que a cobertura xiita (total) fosse garantida151. 

 
149 Quando, em 22 de março de 2013, o primeiro-ministro Najib Mikati anunciou a renúncia de todo o seu governo, a 
medida ocorreu depois que o Gabinete dividido não conseguiu aprovar uma comissão para supervisionar as eleições 
planejadas para junho. Contudo, também na ocasião, o governo não havia conseguido concordar com a extensão do 
mandato do chefe das Forças de Segurança Interna, Ashraf Rifi, que era obrigado a se aposentar no mês seguinte. A 
centralidade que tomou esta e outras disputas em torno de cargos de alto escalão, sobretudo securitários, a ponto de 
paralisar o Gabinete, são indicativos não apenas da extensão do sectarismo no Líbano como das instâncias sobre as 
quais o veto é aplicado. 

150 A paralisação aconteceu em meio à renúncia do ministro de Informações indicado pelo Marada, George Kordahi, 
em 3 de dezembro. Seus comentários críticos sobre a guerra no Iêmen e intervenção saudita no país, feitos antes de 
sua nomeação, geraram uma crise diplomática entre Beirute e Riad. A Arábia Saudita retirou seu embaixador do Líbano 
e proibiu todas as importações libanesas. Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein tomaram medidas semelhantes. 

151 Assim, ainda que haja dispositivos constitucionais de agilidade e emergenciais para instauração de gabinetes ou 
votações, por exemplo, com convocação do Parlamento para aprovação de legislações com caráter urgente, os 
mecanismos constitucionais de agilidade não são adotados com frequência, conforme afirmou um membro fundador 
da World Lebanese Cultural Union em entrevista à autora (E11, 14/10/2020).  
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No que diz respeito às pequenas minorias, como armênios e gregos ortodoxos, estas 

possuem capacidade de bloquear temas, mas não sozinhas. Essa envergadura é menor no caso das 

pequenas minorias, estando fortemente vinculada ao momento do boicote vis-à-vis ao cenário 

doméstico e regional, às capacidades de manobra, à agenda em questão e, principalmente, às 

alianças formadas com as forças majoritárias. Diferentes grupos cristãos, por exemplo, ainda que 

opositores, podem aliar-se em torno de temáticas consensuais cristãs e pleitear o bloqueio. Mas 

essa capacidade não é ilimitada, sobretudo dada a pulverização do campo cristão. Os armênios, por 

exemplo, que se opõem às relações próximas com a Turquia, foram capazes de banir as importações 

de produtos com equivalentes nacionais em 2018, mas não os navios de força turcos que fornecem 

energia ao país, conforme exemplificou um analista e assessor político do partido armênio Dashnag 

(E34, 07/10/2021). Os grandes grupos políticos (mesmo aqueles compostos de minorias 

numéricas), com maior poder e capilaridade de base, tais como Movimento Patriótico Livre, Forças 

Libanesas, Movimento Futuro, Amal, Hezbollah, Partido Socialista Progressista, ao contrário, 

possuem maior capacidade de manobra individual e de obstaculizar votações. Assim, os grupos 

que possuem um quase monopólio representativo de suas comunidades podem bloquear matérias, 

ainda que a votação possa acontecer na letra da lei. 

Veja, por exemplo, que, a despeito da renúncia de Saad Hariri e das Forças Libanesas do 

governo em outubro de 2019, isto é, mesmo sob uma balança de poder favorável à Coalizão 8 de 

Março, o arranjo não levaria a uma boa governança. Em entrevista ao Crisis Group em finais de 

2019, um membro proeminente do Movimento Patriótico Livre afirmou: “Podemos ter a maioria, 

mas não podemos usá-la. Formar um governo apenas a partir dos partidos da 8 de março 

provavelmente não funcionará e terá um preço alto para o Líbano”. No mesmo sentido, 

representantes do Amal e do Hezbollah também afirmaram que formar um “governo de uma só 

cor” era sua opção menos popular (INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2020, p. 7, 11, traduções 

nossas). Em consonância, Hassan Nasrallah, em discurso de 13 de dezembro de 2019, declarou: 

“[...] nós, Hezbollah, somos contra a formação de um governo de uma cor. O mesmo com os irmãos 

do movimento Amal”. E completou: “Não quero discutir jurisprudência relacionada a um 

determinado artigo da Constituição libanesa [que diz que não se pode formar um governo que 
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exclua grandes seitas]. Deixe essa discussão de lado. [...] Quero discutir os interesses nacionais. 

Quero discutir os perigos para o país” (NASRALLAH, 2019, s/p, tradução nossa)152. 

Mais uma vez, a presença de todos os partidos de posição e oposição é necessária para 

governar, mas um partido é suficiente para exercer o bloqueio. De forma que o arranjo prático 

forjado como consequência estabelece uma espécie de “código ou compromisso ético mútuo”. 

Nele, todos precisam estar a bordo para que a disposição funcione, mas basta apenas uma minoria 

opositora para que o sistema seja bloqueado. Como colocou um parlamentar pelo Movimento 

Patriótico Livre: “[...] é um sistema que exige todos a bordo para funcionar; para bloquear somente 

um é necessário” (E38, 01/11/2021). 

Essas dinâmicas de pressão sobre grupos políticos opostos para obtenção de influência são 

manobras típicas da dinâmica política no Líbano. O poder de veto em tais governos de consenso, 

além de ser um instrumento político, torna-se um mecanismo para as comunidades que buscam 

proteção, garantia de identidade e representação comunal – evitando que quaisquer outras forças 

controlem sozinhas o sistema. Mais do que proteção de interesses comunais vitais, o veto funciona 

principalmente como instrumento de manutenção da estabilidade e de equilíbrio da balança de 

poder. O parlamentar pelo Movimento Patriótico Livre chegou a afirmar em entrevista que os 

terços são políticos, sendo “relativos a equilíbrios políticos” – e não terços meramente 

confessionais (E38, 01/11/2021). Essa é a própria realidade dos governos de coalizão nacional 

estabelecidos no país após a retirada da Síria.  

Nesse sentido, governos de consenso nacional como nova face do confessionalismo não se 

referem exclusivamente ao número de cadeiras ou prerrogativas escritas, mas, de fato, à 

acomodação dos interesses e demandas das diferentes comunidades e sectos. Esse tipo de governo 

de diferentes “minorias” políticas ou “terços” dentro do Gabinete (sunitas, xiitas, maronitas, drusos, 

ortodoxos e assim por diante) fornece um equilíbrio representativo e identitário que está sujeito a 

constantes controvérsias e disputas. Apesar de não ser autoritário – ou por ser horizontalmente 

 
152 E continuou: “O interesse maior exige que haja um governo que inclua todos os principais partidos e seitas do país. 
Quando eles [o outro campo] eram a maioria, não aceitamos que formassem um governo de uma só cor. Pedimos a 
eles que formassem um governo de unidade nacional. Agora que somos a maioria parlamentar e para sermos justos 
com nós mesmos e com nossas propostas e nosso passado, não devemos optar por um governo de maioria ou de uma 
cor. Agora que somos a maioria, devemos cumprir o que pedimos aos outros quando eles eram a maioria” 
(NASRALLAH, 2019, s/p, tradução nossa). 
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multiautoritário153 – esse arranjo reflete um cenário altamente instável e subordinado a constantes 

travamentos. A apropriação e manipulação pelos diferentes segmentos dessas prerrogativas de 

cobertura minoritária fomentam identidades e narrativas sectárias que alimentam e dão 

continuidade à política do sectarismo. 

Uma análise de todos os gabinetes compostos de 2005 a 2021 mostra que, em sua grande 

maioria – ou dois de nove gabinetes – foram governos de união nacional. Ou seja, o arranjo 

estabelecido e assentado a partir da saída síria e chancelado em Doha teve consequências 

permanentes, diferente do colapso argumentado alhures154. A tabela 7, abaixo expõe as 

composições e tipos de gabinetes formados desde a nomeação de Fuad Siniora como premier em 

30 de junho de 2005 até a indicação de Najib Miqati ao cargo em 26 de julho de 2021, incluindo a 

quantidade de partidos contemplados em cada governo, o número de ministérios nomeados, o 

tempo para formação do Gabinete, duração do governo e o tipo de governo formado.  

 
153 Farid el Khazen denomina o processo político libanês pós-guerra como autoritário na medida em que o poder não 
emanaria de fato do resultado do processo eleitoral, mas do próprio Executivo na figura de presidentes, premiers e 
muitos membros do Gabinete, de forma descolada da equação parlamentar. Assim, quando os três presidentes 
estivessem em acordo sobre algo, eles contornariam as instituições governamentais – na ausência do acordo, a Síria 
era a árbitra final que preservava os benefícios mútuos (além de exercer completa autonomia dentro do Estado e 
sociedade libaneses) (EL KHAZEN, 2003, p. 72-74). Independente da avaliação do cenário pós-guerra feita pelo autor, 
a dispersão do autoritarismo do qual tratamos aqui se refere à dinâmica horizontalizada de minorias com poderes de 
veto mútuos dentro do Gabinete, com atenção especial para as características dessa micropolítica. 

154 Salamey (2014), por exemplo, defende que 2011 marcou o fim da Era do Acordo de Doha e da Terceira República 
Sectária Libanesa, devido ao fato de não ter incluído os membros da 14 de Março do governo de Najib Miqati. A 
afirmação é precipitada porque a ordem é reversa, ou seja, ao abandonar-se o compromisso do consenso, exclui-se a 
contraparte que não esteja de acordo, e, além disso, os governos seguintes voltaram a ser de grande coalizão nacional, 
incluindo todas as forças politicamente relevantes.  

As formações de novos gabinetes sempre se apresentam como oportunidades para novas margens de manobra e de um 
rearranjo do equilíbrio entre as forças políticas – mesmo os tecnocráticos, levando-se em conta que sua lealdade política 
pode ser questionada. A alteração na balança de poder ou o uso da formação como impulsionador para projetos 
políticos também está frequentemente ligada ou é encorajada por aliados estrangeiros. São essas razões que tornam 
sua composição dificultosa, sobretudo no que diz respeito aos ministérios-chave que controlam importantes fluxos de 
receita estatal, já que funcionam como instrumentos de patronagem e palco de alocação de empregos no setor público. 

Em 25 de novembro de 2019, Naim Qassem, vice-secretário-geral do Hezbollah, sublinhou que “a formação do 
governo é o denominador comum” de todos os grupos e pessoas no Líbano, e que ela “não pode ser submetida às 
condições dos EUA e não pode ser usada como alavanca para opções políticas”. Três dias antes, Qassem havia 
responsabilizado os Estados Unidos como “o primeiro obstáculo” na formação do governo porque o país “quer um 
governo que se pareça com ele e queremos um governo que se pareça com o povo libanês” (HEZBOLLAH: ..., 2019, 
s/p, traduções nossas). 
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A tabela demonstra que o uso exclusivo do veto propositivo em 2011 coincide com a 

ausência de um governo de união nacional, já que o Gabinete posterior ao de Saad Hariri, formado 

por Najib Miqati, foi de coalizão em razão da ausência de partidos como Kataeb, Forças Libanesas 

e Movimento Futuro. A mesma acusação de monopolização do governo por parte da oposição155 

foi feita à Hassan Diab em 2020, quando o governo também não foi de unidade nacional. Os dados 

mostram que, após o uso único do veto propositivo em 2011, seguiu-se a formação de um governo 

de coalizão. As renúncias decorrentes do rompimento do acordo em torno da cobertura de todas as 

seitas relevantes – ou seja, da não aplicação de Doha – resultaram em um governo que não incluía 

todas as confissões. De modo que a ausência da inclusão é indutora da instabilidade, mas esta pode 

ocorrer por outras razões. 

Naturalmente, o veto propositivo não é necessário para provocar a renúncia de gabinetes, 

já que elas ocorrem por motivos diversos – haja vista a demissão de Omar Karami em 2005, após 

o atentado que matou o premier Rafiq Hariri e a consequente “Revolução dos Cedros”; ou a recente 

renúncia de Hassan Diab, com a rescisão dos respectivos gabinetes. Contudo, o veto propositivo é 

suficiente para a demissão executiva e dissolução do governo. Desse modo, esse instrumento de 

veto está diretamente relacionado (de maneira suficiente, mas não necessária) a gabinetes que não 

sejam de unidade nacional. Isso corrobora nossa hipótese de que o Acordo de Doha estabeleceu a 

necessidade de governos de união nacional como norma para que se evitasse possíveis rupturas – 

ainda que elas possam ocorrer por razões outras. Assim, segundo a forma em que o arranjo está 

assentado, governos de coalizão tendem a ser rompidos. Por esse motivo, as novas configurações 

do consociativismo pós-Doha aprofundam a necessidade do amplo consenso entre o consórcio de 

minorias, ou seja, o consociativismo passa a ser fortemente caracterizado pela consideração 

consensual ou aquiescência ampla. 

 
155 Como o consociativismo libanês não prestabelece a forma de composição dos gabinetes executivos, esta termina 
sendo resultado e alvo de disputa da influência tanto legislativa quanto do poder dos partidos que monopolizarem sua 
base política e constituintes. Se o poder de alavancagem no Gabinete está, mesmo que frouxamente, ligado à 
quantidade de assentos no Parlamento, então a Coalizão 8 de Março – Hezbollah, Amal e Movimento Patriótico Livre 
e aliados – mesmo sem possuir maioria no Executivo, de fato detém maior poder de influência sobre o Gabinete. 
Contudo, diferente da tomada de poder, esse cenário reflete a capacidade de coalizão e formação de alianças 
intersectárias. Mais ainda, reforça que o sistema consociativo instalado evita a monopolização do poder através de seus 
instrumentos de consenso. 
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Tabela 7 – Composições e tipos de Gabinete (2005-2021)  

Premier Data nomeação Formação-Término 
Partidos  
presentes 

Quantidad
e de pastas 

Tempo para 
formação 

Duração do 
governo Tipo de gabinete 

1. Fuad Siniora I 30 junho 2005 
19 julho 2005  
25 maio 2008 7 24 1 mês 34,5 meses união nacional 

2. Fuad Siniora II 27 maio 2008 
11 julho 2008  
09 novembro 2009 11 30 1,5 meses 16 meses união nacional 

3. Saad Hariri I 27 junho 2009 
 9 novembro 2009  
12 janeiro 2011 10 30 4,5 meses 14 meses união nacional 

4. Najib Miqati I 25 janeiro 2011 
13 junho 2011  
22 março 2013 10 30 4,5 meses 21,5 meses coalizão 

5. Tammam Salam 6 abril 2013 
15 fevereiro 2014   
18 dezembro 2016 8 24 10,5 meses 34 meses união nacional 

6. Saad Hariri II 3 novembro 2016 
18 dezembro 2016  
24 maio 2018 10 30 1,5 meses 17 meses união nacional 

7. Saad Hariri III 24 maio 2018 
31 janeiro 2019  
29 outubro 2019 11 30 8,5 meses 9 meses união nacional 

8. Hassan Diab 19 dezembro 2019 
21 janeiro 2020  
10 agosto 2020 7 20 1 mês 6,5 meses coalizão 

Mustapha Adib  1 setembro 2020 
26 setembro 2020 

(renúncia, sem formação) n/a n/a n/a n/a n/a 

Saad Hariri IV 22 outubro 2020 
15 julho 2021  

(renúncia, sem formação) n/a n/a n/a n/a n/a 

9. Najib Miqati II 26 julho 2021 10 setembro 2021-atual 10 24 1,5 meses 
em 

progresso união nacional 

        

Média 9,33 26,89 3,83 19,06 
78%  

governos de unidade 
 

Fonte dos dados: Salamey (2017); Presidência do Conselho de Ministros; LCPS, Information International; World Lebanese Cultural Union.  

Elaboração: autora. 
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Veto e seus mecanismos causais decisórios 

Como vimos na seção anterior, os vetos podem assumir tanto modalidades formais ou 

propositivas quanto informais e não propositivas. Em ordem crescente de frequência, o veto pode 

ocorrer em diferentes instâncias: através da aplicação do terço (com 1/3 + 1 do Gabinete, ocorrência 

mais rara); renúncias ministeriais que não dissolvam o Gabinete (eventos relativamente 

frequentes); ou por meio de uma miríade de procedimentos, tais como a exigência de determinados 

ministérios durante a composição do governo, protelamento de decisões, não inclusão de temas na 

agenda, judicialização de disputas, impedimento de nomeações ou posse em cargos públicos, entre 

outros (ocorrências bastante frequentes). Em termos de impacto sobre a paralisia institucional, o 

veto informal contribui muito mais para a instabilidade e para os momentos de tensões analisados 

pela “etnografia do conflito” exposta do que o veto frontal do terço, tal como foi codificado em 

Doha. 

Mas como ocorre, efetivamente, a aplicação desses instrumentos? Quais os passos 

percorridos pelos atores para que possam fazer uso da prerrogativa? Somente uma atenção à cadeia 

de causalidade156 dos vetos tomada durante a investigação empreendida pôde responder essas 

questões. No primeiro caso, ou seja, nas ocasiões de bloqueio ou uso do veto formal, a pesquisa 

permitiu a sistematização do primeiro mecanismo causal, esquematização exposta na figura 13, 

abaixo. De início, um partido no Gabinete sinaliza uma matéria altamente estratégica e sensível e 

propõe uma votação. Como reação, a minoria identifica sensibilidade e sinaliza oposição. A 

despeito da indicação de oposição, caso a maioria mantenha a agenda e a apresente no Conselho 

de Ministros, os líderes da oposição reúnem a minoria e convencem seus membros adicionais a 

comporem o boicote, formando 1/3 + 1 de coalizão minoritária capaz de bloquear a sessão, ou 

mesmo de dissolver o Gabinete. Nesse caso de proposições não negociáveis ou irredutíveis, sujeitas 

ao veto frontal, os (onze) ministros da oposição renunciam ao Gabinete e o resultado é que a matéria 

é vetada por dissolução. Essa forma propositiva de veto, considerando o terço bloqueador numérico 

 
156 Nos termos de Collier, o modelo explicativo se estrutura na razão da ocorrência das regularidades empíricas 
interconectadas, na descrição intensiva, na caracterização das etapas-chave do processo e no foco no desdobramento 
de eventos ou situações ao longo do tempo (COLLIER, 2011). Em outras palavras, trata-se de desempacotar o processo 
causal dinâmico e interativo (MAYNTZ, 2004). É importante frisar que, com a introdução do tempo e através da 
identificação dos pontos cruciais nesta trajetória, é possível pensar causalidade e manter o rigor explicativo sem o 
registro das variáveis – e sem cair no risco da endogeneidade (MAHONEY, 1999; MAHONEY et al., 2009).  



188 
 

(tal como no exemplo do Tribunal Especial para o Líbano) tem seu mecanismo causal explicitado 

na figura abaixo: 

 

Figura 13 – Mecanismo causal simplificado: casos típicos de veto frontal (por dissolução) 

 

 

Elaboração: autora. 

 

A argumentação causal proposta acima reflete o mecanismo presente nos casos típicos de 

aplicação dos vetos que chamamos de propositivos ou frontais. Por ter sido aplicado de forma 

exclusiva após o Acordo de Doha apenas em 12 de janeiro de 2011, ele espelha o encadeamento 

das diferentes etapas ou elos causais daqueles eventos. A análise parte de duas grandes 

movimentações particulares ao subcaso em questão: a continuidade da apresentação da proposta 

para a instalação do Tribunal Especial para o Líbano feita pela maioria, e a unificação e consenso 

da minoria em torno do boicote, resultando no veto da proposta através da dissolução do Gabinete. 

Ainda que espelhe as particularidades dos eventos de 2011, o mecanismo não só foi fundamental 

para estabelecer as bases de ensinamentos do veto posterior por dissuasão como também se 

apresenta como recurso analítico do tipo ideal para os casos típicos de vetos frontais em regimes 

consociativos correlatos. 

 

CAUSA: 

PROPOSIÇÃO 
DE VOTAÇÃO 

GABINETE: 

TEMAS 
ALTAMENTE 

SENSÍVEIS OU 
ESTRATÉGICOS 

Minoria 
identifica 

sensibilidade e 
sinaliza 
oposição 

Alto custo 
ideológico / 

pressão 
constituinte / 

veto 
internacional 

Maioria 
mantém 
agenda 

apesar da 
oposição e 
apresenta-

se no 
Conselho 

de 
Ministros 

Líderes 
minoritários 

optam pela não 
cooperação: 

convencimento 
dos demais a 
comporem o 

boicote 

Minoria se 
une e 
forma 

coalizão 
opositora 
com 1/3 + 

1 que 
renuncia 

RESULTADO: 

PROPOSIÇÃO 
VETADA 

(APLICAÇÃO 
VETO 

FRONTAL POR 
DISSOLUÇÃO) 

CASO TÍPICO 

Minoria 
bloqueia a 
sessão e 

gabinete é 
dissolvido 



189 
 

Mas o mecanismo causal esquematizado pode dar um passo além, aprofundando-se em cada 

uma das etapas e elos por meio dos quais os atores se interconectam. De forma mais detalhada, o 

process tracing minimalista, que identifica entidades quando estas se engajam em atividades 

(BEACH; PEDERSEN, 2016, 2019; BEACH, 2016, 2017) 157, nessas primeiras situações típicas 

de vetos propositivos, ou quando elas operam conforme as prescrições de Doha, é delineado da 

seguinte forma:   

 
157 Ao rastrearmos mecanismos causais explicativos, estes devem ter o que Beach e Pedersen (2016) e Beach (2017) 
chamam de “continuidade produtiva”, ou seja, o mecanismo causal deve ser estruturado através de um encadeamento 
de partes interligadas, compostas de entidades que se envolvem em atividades. Cada parte do mecanismo é produtora 
de mudança, transmitindo forças causais para o próximo estágio da engrenagem causal, interagindo em uma espécie 
de “dança relacional”. 
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Figura 14 – Mecanismo causal minimalista com entidades e atividades em casos típicos de veto frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: autora 
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O mecanismo detalhado acima158 descreve a dinâmica dos casos típicos de vetos frontais 

para grandes questões nacionais, tal como prescritos pós-2008. Ele adiciona em suas 

adjacências as evidências e atores específicos ao nosso subcaso, detalhando as manobras tanto 

da posição quanto da oposição para promoverem a condução de seus respectivos interesses. As 

análises dos eventos críticos que ocorreram durante nosso recorte temporal, bem como o 

mapeamento dos principais momentos de instabilidade registrados – renúncias ministeriais e 

suas motivações – nos mostram que cada etapa foi acompanhada de suas evidências específicas, 

indo da sinalização do indiciamento dos responsáveis pelo assassinato de Hariri feita por parte 

da maioria, passando por anúncios midiáticos e discursivos de oposição à matéria, até a efetiva 

abstenção de 1/3+1 dos ministros minoritários no Conselho de Ministros na ocasião da votação. 

Ainda que seja importante para compreendermos o mecanismo causal e as evidências 

associadas aos casos típicos de vetos frontais, nossa pesquisa mostrou que eles são raros, com 

os momentos de veto propositivo no Gabinete tendo girado, basicamente, em torno do 

estabelecimento do Tribunal Especial para o Líbano e do desarmamento do Hezbollah. De sorte 

que, desde sua obtenção chancelada em Doha, apenas o registro de 2011 da aplicação do veto 

declarado foi computado.  

Essa escassez de evidências propõe um processo de aprendizagem, indicando que, para 

temas não negociáveis, de alto custo para os respectivos constituintes ou sujeitos a 

constrangimentos regionais ou mesmo internacionais, os partidos ou alianças são capazes de 

antever a oposição no Gabinete e, consequentemente, os membros se abstêm de apresentar a 

matéria. Assim, na ausência de agenda ou proposição, o resultado é nulo e não ocorre nem veto 

nem aprovação do decreto. Em outras palavras, há uma antecipação das preferências pelas 

principais elites políticas, já que a ameaça velada da aplicação do veto é suficiente para que 

determinados pleitos não sejam sequer apresentados – haja vista que eles seriam, 

necessariamente, vetados através do terço. 

 
158 Apesar da atenção aos mecanismos causais dos eventos de instabilidade e paralisia no Gabinete, este trabalho 
não se propõe a fazer um process tracing per se – ao menos não nos termos de Beach e Pedersen (2016, 2019).   
Fazê-lo significaria distinguir as manifestações observáveis de cada etapa identificada e avaliar a certeza e a 
singularidade de cada evidência encontrada. Ainda assim, seus pressupostos e sobretudo seu entendimento de 
estudo de caso orientam esta pesquisa. 
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 No caso da ausência de proposição do veto frontal para matérias altamente sensíveis e 

relevantes, cujo mecanismo envolve um processo de aprendizagem das elites, a dinâmica se 

estrutura da seguinte forma: 

 

Figura 15 – Mecanismo causal simplificado: matérias não apresentadas (aprendizado 

por dissuasão) 

 

Elaboração: autora. 

 

 Um exemplo muito frequente do mecanismo explicitado acima, de vetos ex silentio ou 

às avessas, é a não deliberação sobre o desarmamento do Hezbollah. Ainda que o tema seja 

muito controverso e que diferentes partidos políticos (e suas contrapartes regionais) pressionem 

com frequência pelo desmantelamento de seu “braço militar”, essa matéria não é posta em 

deliberação, já que as contrapartes sabem que, se posto em votação, o objeto será vetado através 

do bloqueio propositivo por ao menos um terço do gabinete. Como colocou um alto membro 

do corpo diplomático libanês, para assuntos polêmicos, os políticos “param antes do veto”, já 

que ninguém aceita ser derrotado (E2, 20/05/2019). Assim, o mecanismo mostrado acima 

espelha precisamente esse encadeamento causal: caso temas que tenham alto custo aos 

constituintes e/ou parceiros internacionais, ou que sejam inegociáveis precisem ser discutidos 

por membros da posição, estas figuras anteciparão o veto da minoria opositora, abstendo-se de 

apresentar a matéria. Com a ausência da proposição, o tema não entra em debate e o resultado 

reflete uma dinâmica de veto que funciona ao contrário do costumeiro. Temas como 

desarmamento não entram mais em disputa pois o resultado do veto propositivo e a capacidade 

de aliança já são conhecidos de antemão – sendo que a última tentativa correlata foi feita em 

2011. Os altos custos combinados tornam esses eventos raros. Como consequência, há três 

TEMAS NÃO 
NEGOCIÁVEIS, 
ALTO CUSTO 

PARA 
CONSTITUINTES 

E/OU 
PARCEIROS 
EXTERNOS

Partido/aliança
antecipam

oposição no 
Gabinete

(aprendizagem)

Membros se 
abstêm de 
apresentar 

matéria

Sem agenda

Sem 
proposição
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décadas o tema permanece sem discussão efetiva, consolidando-se como o maior totem – e tabu 

– do Líbano pós-guerra.  

 Na prática, esse mecanismo de aprendizagem se expande para outras matérias no 

Gabinete, e as entrevistas corroboram que é muito raro as temáticas serem efetivamente votadas 

durante as reuniões no Conselho – salvo se os termos forem equalizados de antemão, como 

exploraremos melhor adiante. Isso se dá basicamente devido aos atores já conhecerem de 

antemão quais temas são sensíveis e quais temas, alternativamente, estão sujeitos à composição 

e consenso mútuo. De modo que os ministros se abstêm de apresentar determinadas matérias 

sensíveis que seriam alvo potencial de veto, tornando essa modalidade de bloqueio numérico 

do terço relativamente rara desde 2005. Por outro lado, quando o consenso é potencialmente 

exequível, a concordância mútua é costurada de tal forma que, quando os temas são postos em 

votação formal, não há disputa efetiva. As condições suficientes para essa composição – e a 

maneira como as minorias também garantem seus direitos através da ausência do veto – serão 

exploradas no próximo capítulo. 

Por ora, reforcemos que o bloqueio frontal aplicado por minorias políticas através do 

terço numérico, na prática, é menos frequente e relativamente circunscrito. Essa realidade 

contradiz o senso comum da literatura, segundo a qual sociedades profundamente divididas 

com prerrogativas de vetos mútuos incentivariam e recompensariam o extremismo político das 

minorias, ou que a salvaguarda do terço garantidor pós-Doha tenha fomentado seu uso 

indiscriminado a partir de então – em que pese a paralisia gerada pelos mecanismos aqui 

chamados de informais ou não propositivos. 

Em suma, nossa pesquisa propôs quatro caminhos causais possíveis para as dinâmicas 

decisórias em regimes confessionais onde prerrogativas de veto estão presentes: em primeiro 

lugar, quando se trata de questões sensíveis, não negociáveis ou irredutíveis, os mecanismos de 

veto frontais são aplicados na forma do bloqueio propositivo, por dissolução. Essa dinâmica foi 

explicitada nas imagens 13 e 14, acima. Em segundo lugar, uma vez que as elites presentes na 

grande coalizão nacional incorporaram essa dinâmica, ela passa a não ser necessária, assumindo 

a forma das matérias não apresentadas, com resultado nulo. Essa segunda dinâmica representa 

o tipo ideal do mecanismo por dissuasão e foi explicitada na imagem 15, acima.  

Em terceiro lugar, o veto pode ocorrer em uma variedade de modalidades informais e 

não propositivas, mecanismo pelo qual proposições que não atendam aos interesses das 
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diferentes forças políticas são vetadas, proteladas ou desconsideradas para votação. Embora 

haja diferentes trajetórias causais, o resultado é a não continuidade da votação tal como havia 

sido inicialmente apresentada ao Gabinete. Por fim, o quarto e último mecanismo causal 

proposto gira em torno de matérias nas quais os interesses vitais não estão sob ameaça, mas 

através das quais os atores possam justamente fazer valer a ausência do veto em benefício 

próprio, como é o caso das matérias clientelistas e que envolvem cartel de agenda. Este último 

mecanismo causal será explorado no quarto e último capítulo da tese. 

 

Conclusões 

 

Uma epistemologia do Sul assenta em três 
orientações: aprender que existe o Sul;                                                  

aprender a ir para o Sul;                                                                  
aprender a partir do Sul e com o Sul. 

(SANTOS, 1995, p. 508) 

 

Este capítulo buscou avaliar o comportamento da oposição no Gabinete libanês de 2005 

a 2020. Ao analisar suas atividades no âmbito Executivo, indagamos se a aquisição do poder 

de veto por uma oposição polarizada implicaria o uso repetido e indiscriminado dessa 

prerrogativa. Os resultados dessa inserção executiva indicam que os vetos propositivos da 

oposição bloqueadora após 2005 foram circunscritos a questões centrais específicas e não foram 

tão indiscriminados em sua natureza como se havia suposto. Quando liderados pelo Hezbollah, 

os vetos declarados foram temáticos (basicamente giraram em torno do estabelecimento do 

Tribunal Especial para o Líbano e do desarmamento do grupo), exigiram alianças inter-sectárias 

e foram limitados aos grandes temas nacionais e às questões altamente estratégicas. Além disso, 

a análise indica que os vetos deliberados e declarados não são nem do Hezbollah nem 

exclusivamente xiitas, mas sim da oposição, que inclui o papel central do Movimento Patriótico 

Livre cristão. Na prática, é somente por meio do esforço conjunto e alinhado da oposição (em 

bloco) que o poder de veto passou a ser exercido abertamente a partir de 2008.  

Como consequência, as investigações sugerem que, em regimes confessionais de 

coalizão nacional, as minorias com poder de veto não são exclusivamente autoritárias. Além 

disso, o número limitado de vezes que o veto foi declaradamente aplicado de modo frontal no 
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Líbano sugere que seu uso não pareceu necessário para a minoria após sua primeira aplicação 

(isto é, de 2011 em diante), uma vez que a mera ameaça de seu uso parece eficaz para alertar 

os pares no Gabinete e acumular capacidade dissuasória.  

Por outro lado, a obtenção do veto numérico de 1/3 + 1 no Executivo pós-Doha 

tampouco parece ser condição necessária para a aplicação do veto de facto. Isso porque todas 

as decisões devem ser tomadas em consenso entre as diferentes forças sectárias do país, o que 

inclui membros de fora da troika sunita-maronita-xiita que podem, da mesma forma, fazer uso 

da carta sectária para proteger seus interesses vitais, esferas políticas e/ou promover 

determinada agenda. 

Na prática, quando se trata de gêneros informais de bloqueio, estes não são 

tematicamente restritos – circunscritos a questões específicas – nem limitados a nenhum dos 

atores – como no caso de agentes de veto preestabelecidos constitucionalmente. No cenário 

pós-2005 no Líbano, os vetos informais são ricamente aplicados pelas várias comunidades 

religiosas. Diferentes forças sectárias buscam proteger sua esfera política no Conselho de 

Ministros, reforçando que a repartição do poder deve ser amplamente consensual e considerar 

todas as forças políticas presentes no país, ou seja, independentemente de sua prerrogativa 

numérica ou constitucional.  

Ao usar a carta da ameaça sectária e ao “transformar todo e qualquer assunto do 

cotidiano em nacional”, como exposto por um ex-ministro da Indústria em entrevista (E14, 

26/11/2020) – “desde a nomeação de um chefe do exército até a nomeação de um zelador”, 

conforme colocado em outro momento por um alto membro do Partido Socialista Progressista 

Druso (E21, 02/02/2021) –, vetos não propositivos são usados de forma trivial e ordinária. 

Assim, jogando a carta da intimidação sectária e transformando assuntos que dizem respeito 

aos seus constituintes e rede clientelista em assuntos nacionais, que ameaçam a comunidade 

como um todo, vetos indiretos são usados de forma pródiga.  

Como consequência, em termos do direito e uso do veto – e emprestando as categorias 

presentes na literatura – nossa análise classifica o Líbano como liberal e permissivo. De tal 

modo que a outra face do elemento não exclusivamente autoritário das minorias com poder de 

veto em regimes como esse é o enquadramento desse cenário como uma modalidade de 

pluriautoritarismo, ou o que pode ser definido como um autoritarismo horizontalmente 

disperso.  
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Conforme visto, o veto, em sua modalidade informal ou não propositiva (na forma de 

adiamentos, incapacitação de reuniões de Gabinete, ameaça de renúncia ministerial ou o recurso 

de ameaça sectária) não requer necessariamente 1/3 + 1 dos votos oponentes contra determinada 

resolução, e seu uso não está sempre restrito aos membros da tríade. Na prática, maronitas, 

xiitas, sunitas, drusos e ortodoxos (inclusive de um mesmo secto e de coalizões opostas) têm 

poder de veto no Gabinete, independentemente de sua prerrogativa numérica formal ou 

constitucional. Por vezes, apenas um ministro adversário é suficiente para bloquear 

determinado tema, conforme foi corroborado por um alto membro do Partido Socialista 

Progressista Druso entrevistado (E21, 02/02/2021). 

Sendo assim, quando conveniente, os vetos informais são ampla e ricamente usados por 

todas as comunidades sectárias como instrumento de representação, alavancagem identitária e 

proteção de interesses comunais vitais, forçando a alargada concordância. A importância de 

manter todos os grupos comunais minimamente satisfeitos se traduz em busca pelo consenso 

amplo – mesmo que determinada matéria pudesse ser, a rigor, aprovada numericamente. Como 

mostramos, a natureza do veto de facto não está confinada de antemão nem a atores nem a 

questões específicas, já que quaisquer assuntos diários podem ser transformados em nacionais 

a fim de paralisar a tomada de decisão do Gabinete caso qualquer força sectária se sinta 

ameaçada – ou use retoricamente a percepção de ameaça para promover uma determinada 

agenda política. Como veremos no capítulo a seguir, esse entendimento de violação de direitos 

comunais vitais vai muito além de questões ditas “étnico-religiosas”. 

Desse modo, grupos que possuem um quase monopólio representativo de suas 

comunidades e poder de base podem bloquear matérias – ainda que a votação pudesse acontecer 

na letra da lei. Isso vale inclusive no caso de minorias não dominantes, dependendo de sua 

capacidade de aliança e controle local. Essa particularidade diz muito sobre o direito enraizado 

na práxis recorrente ou na lei apoiada na observância (العرف “’urf”), base do direito dos 

costumes ou consuetudinário, elemento bastante característico do país. Etimologicamente, tais 

práticas herdadas têm sua raiz próxima ao significado de “conhecimento”, referindo-se ao saber 

derivado do conhecimento tradicional recorrente. Na prática, é do ‘urf que deriva a autoridade 

do veto no Líbano. 

 De forma que os bloqueios assumem tanto um elemento constitucional legal quando 

não constitucional. Os canais extra-institucionais e informais – tanto de veto quanto decisórios, 

como exploraremos melhor no próximo capítulo – são fundamentais no caso libanês, em que 
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os principais líderes detêm amplo poder de critério ou discrição (istansabiyyah). Assim, mesmo 

que determinadas decisões “possam ser tomadas legalmente, elas não serão tomadas 

politicamente”, como esclareceu um deputado pelo Movimento Patriótico Livre (E38, 

01/11/2021). 

Ao alegar violação da carta ou do pacto compartilhado, não apenas os variados usos do 

veto informal contribuem ainda mais para que haja impasse político recorrente, como também 

fortalecem os mecanismos de governança não constitucionais e desincorporados. De tal 

maneira que as prerrogativas numéricas e as instâncias formais de veto, mais livremente 

exploradas pela literatura, não contam toda a história. Além disso, ao focar apenas na eficácia 

e nos efeitos dos arranjos de partilha de poder com vetos minoritários mútuos, deixa-se de poder 

acessar os vários gêneros de veto presentes nos modelos especificamente confessionais – e, 

sobretudo, o que eles nos ensinam.  

É verdade que o direito consuetudinário não é exclusividade do Líbano, mas o 

confessionalismo corporativo fomenta práticas de veto informais de maneira especial, pois é 

fundamentalmente alicerçado na cultura do consenso, com o compromisso amiúde estabelecido 

através de canais extra-institucionais. Assim, as elites colorem, de acordo com seus próprios 

interesses, o significado da cláusula constitucional segundo a qual “[...] não haverá legitimidade 

constitucional para qualquer autoridade que contradiga o pacto de existência mútua” 

(LEBANON. [Constitution (1926)], preâmbulo J, tradução nossa), ou a menção em Doha ao 

compromisso libanês de garantia do “[...] respeito pelo contrato de parceria nacional” (DOHA 

AGREEMENT, item 4, parágrafo 5, tradução nossa). De modo que os comportamentos práticos 

vão muito além dos acordos ou normas estabelecidas constitucionalmente, que se concentram 

na binaridade cristã-muçulmana ou se limitam aos conceitos de “maioria” e “minoria”. Nas 

palavras de um parlamentar pelas Forças Libanesas, a práxis reflete “invenções” ou 

“inovações”, além do não cumprimento do Acordo de Ta’ef, realidade refletida na capacidade 

do bloqueio por diferentes confissões minoritárias (E25, 08/06/2021). 

O equilíbrio de poder é tão basilar, e a filosofia de governo de unidade nacional, tão 

arraigada, que, nesses regimes, uma maioria simples ou mesmo uma maioria qualificada no 

Gabinete não é suficiente para governar. Em outras palavras, ainda que determinada coalizão 

política tenha uma maioria teoricamente hábil para bloquear determinada matéria, ela não pode 

ser usada. Uma vez que a violação à Carta pode ser alertada de modo razoavelmente livre, não 
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se trata de garantir a maioria, mas de garantir a ausência do veto da “minoria” ou seu desacordo 

– de votos de confiança ao Gabinete até votação de grandes projetos. 

Em razão da forma que a governança compartilhada assume, em geral, além da 

ratificação dos presidentes, o ministério em questão precisa do apoio de qualquer “terço” 

minoritário. Com a eventual perda de “cobertura” de qualquer “terço” não numérico no Líbano, 

o Conselho de Ministros fica imobilizado e nem posição nem oposição podem governar. De 

modo que, mais do que confessional, o terço é político-comunal. Mesmo que legalmente as 

reuniões ministeriais possam ser convocadas, repousa nas figuras do presidente e do primeiro-

ministro o poder de decidir ou não pela abertura das sessões, de maneira a evitar o debate de 

temas que não tenham tal cobertura. Assim, em um governo confessional de coalizão nacional, 

tanto o consenso da maioria quanto o endosso da minoria são condições necessárias para a 

governança. Estando em posse da carta de “ameaça sectária”, qualquer oposição é capaz de 

abalar, paralisar ou, em última análise, derrubar o governo159.  

É como se o veto tivesse um mecanismo de jure para matérias extremamente sensíveis 

ou de grande proeminência, e outro de facto para disputas mais cotidianas. O primeiro, mais 

raro, só é adotado quando outros mecanismos de pressão já foram esgotados; o segundo é mais 

frequente e amplamente usado. No que diz respeito às suas implicações sobre a paralisia, apesar 

da potencial antecipação de preferências e da escassez dos vetos propositivos que rompam o 

terço e dissolvam gabinetes, uma análise da última década e meia da política libanesa mostra 

que as instabilidades não são, por isso, menos frequentes. Nossa investigação mostrou que 

muitas vezes as paralisias são fruto de modalidades informais de veto, mais abundantes e que 

não requerem a garantia do terço, bastando a alegação da ameaça à proteção dos interesses 

vitais de uma determinada minoria. Seu caráter é bastante mais liberal e, além de extrapolar o 

que está prescrito constitucionalmente, também contraria as análises que baseiam em 2008 as 

 
159 Importante notar que a “cobertura cristã” ou a “cobertura sunita” é fornecida não apenas politicamente mas, de 
forma bastante interessante e em razão da natureza confessional do Líbano, pelos próprios clérigos e lideranças 
religiosas, tais como o Grande Mufti ou o Patriarca Maronita. Esse âmbito externo ou transnacional conteria 
mutuamente tanto qualquer avanço maronita sobre os interesses regionais sunitas quanto o seu inverso, com o 
patriarca sendo um dos responsáveis por pleitear a manutenção da parcela equitativa do poder reservado aos 
cristãos. 

Em sentido semelhante, Carlos Edde afirma que o processo de nomeação do chefe de Estado é uma complicada 
“negociação oligárquica”, envolvendo a participação clara das embaixadas. As embaixadas, “[...] via de regra 
intervêm diretamente seja para impor seu veto sobre este ou aquele candidato, seja para fornecer fundos para 
‘alimentar’ o lance que levará o sortudo a vencer o cargo mais alto [de chefe de Estado]. Uma vez decidido, o 
parlamento reúne-se e ratifica a escolha desta negociação” (HATEM, 2013, s/p, tradução nossa). 
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razões para a instabilidade endêmica ou a tomada de assalto do governo por minorias 

extremadas. 

Para além de ilustrar como o consociativismo pós-conflito é operacionalizado de 

maneira diversa em diferentes países, com regras e aplicações diversas, este capítulo também 

fomenta uma contribuição no que diz respeito à distância entre o texto constitucional e suas 

prerrogativas formais vis-à-vis sua efetiva aplicação e informalidade. Nesse sentido, a distinção 

entre direito ao veto e poder de veto é fundamental aqui, aliada a quem detém essas 

prerrogativas, como elas são aplicadas e sobre quais temas. 

No esforço de caracterizar os diferentes atores, usos e qualidades de veto, a tabela abaixo 

sintetiza a tipologia do veto aplicado ao caso libanês, distribuindo as diferentes modalidades 

entre os atores que possuem direito de jure ao veto e aqueles que possuem capacidade ou poder 

de facto de veto. No que diz respeito à natureza do veto, o dispositivo é dividido entre as 

modalidades declaradas ou propositivas de bloqueio e as informais ou não propositivas.  

Entre os atores que possuem direito constitucionalmente protegido ao veto estão cristãos 

e muçulmanos mencionados de forma genérica. Assim, o dispositivo do veto, embora não esteja 

textualmente presente na Constituição de 1926, é protegido na medida em que a garantia dos 

interesses das duas confissões é sacramentada pelo Artigo 65 §5, com a demanda de uma 

maioria qualificada para as decisões nacionais garantida pela fórmula da pré-distribuição 

equitativa de assentos entre cristãos e muçulmanos. A partir de 2008, o conjunto de 1/3 + 1 de 

ministros passa a ter a capacidade de bloquear matérias de grande relevância nacional. Essas 

duas formas de veto, detidas por sujeitos de jure, assumem a natureza propositiva ou formal, 

podendo ser declaradamente aplicadas.  

No que diz respeito aos sujeitos com poder de facto de veto, estes podem aplicar o veto 

tanto na modalidade formal quanto informal. Os sujeitos com capacidade prática de veto estão 

divididos, em primeiro lugar, entre qualquer frente política plurissectária que dissolva o 

Gabinete através do rompimento do terço, e membros que componham renúncias ministeriais 

que não o rompam – como os casos de gabinetes acusados de serem inconstitucionais ou “sem 

cobertura” de uma determinada confissão. Esses vetos são apresentados de forma declarada. 

Em segundo lugar, também possuem capacidade prática de veto – embora não declarada de 

forma propositiva – uma variedade de atores, incluindo maronitas, sunitas, xiitas, drusos, 

ortodoxos – inclusive membros de uma mesma confissão, mas de coalizões diferentes. Nesses 
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casos, o terço não é necessário, apenas o quase monopólio (por meio de aliança ou não) da 

representação confessional por parte da minoria bloqueadora para alavancar sua capacidade. 

Por haver uma variedade de formatos, essas conformações de veto são tanto multissectárias 

quanto multitemáticas. As modalidades de vetos informais também incluem os bloqueios 

tácitos (ex silentio) por dissuasão, aplicados a temas que sejam tabus e que antecipam o interdito 

antes mesmo da proposição de qualquer debate. 

 

Tabela 8 – Tipologia de vetos no Líbano (lócus: Gabinete)  

 

Sujeito de jure  
(direito ao veto) 

Sujeito de facto  
(poder/capacidade de veto) 

Natureza 
propositiva 
(formal) 

Cristãos e muçulmanos 
(Constituição 1926 emendada, 
Ta'ef 1989); minoria 1/3 + 1 
(Doha 2008). 
 
Grandes questões nacionais. 

Qualquer frente política plurissectária 
com 1/3 + 1 no Gabinete: dissolução do 
Conselho de Ministros. 

Renúncias ministeriais (geralmente 
unissectárias) que não rompam o terço: 
“gabinetes inconstitucionais”, sem 
cobertura de um secto. 

Natureza  
não propositiva 
(informal) 

N/A. 

Maronitas, sunitas, xiitas, drusos, 
ortodoxos, sírios – mesmo 
intraconfessional.      
 
Sem necessidade do terço, conquanto 
detenham quase monopólio da 
representação confessional ou aliança. 
 
Veto multitemático e multissectário. 
Inclui às avessas (ex silentio) ou por 
dissuasão.  

 

Elaboração: autora. 

 

Essas modalidades de veto e bloqueio tipificadas acima são formas importantes de 

captura paulatina do Estado consociativo pelas elites políticas no período pós-conflito, o que 

contribuiu para a crise atual. Além da concentração de poder em torno dessas elites por meio 

de mecanismos clientelistas e de patronagem (ver LEENDERS, 2012; CAMMETT, 2014), a 

captura também é solidificada através dos mecanismos formais e informais de veto, como 

mostrou esse capítulo Os bloqueios possuem importante função de garantia de interesses 
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comunais vitais – conforme visto no terço formal dos xiitas, reflexo de seu revivalismo, com 

significativa implicação regional –, mas transpassam em boa medida o elemento sectário. Como 

mostrará o capítulo a seguir, o veto também é um dos instrumentos centrais para garantia dos 

interesses clientelistas das principais forças políticas do Líbano, na medida em que é uma 

modalidade de controle e barganha da distribuição e alcance dos projetos de reconstrução. A 

outra face do veto, proporemos adiante, é que a ausência do bloqueio também pode funcionar 

como forma de garantia desses mesmos interesses. 

Por fim, agora que sabemos como o consociativismo e o veto são aplicados no caso 

específico do Líbano e qual sua importância doméstica e regional, voltamos a inverter nossa 

questão: como nosso estudo de caso dialoga e contribui com os pressupostos da teoria 

consociativa e de veto players? Nossos resultados impulsionaram argumentos no sentido de 

estabelecer que o veto, como um dos principais pilares do consociativismo, possui uma natureza 

de jure e outra de facto. Além disso, assume modalidades propositivas e não propositivas. 

Diferentes combinações entre essas quatro qualidades são possíveis.  

De maneira significativa, ao buscar instituições consociativas em qualquer caso dado, o 

pesquisador deve, com mais frequência, ter como alvo de investigação também seus aspectos 

de facto e não propositivos, ou seja, de como atores se atribuem capacidade de veto e de como 

ele ocorre em modalidades informais. Isso porque é nelas que repousa uma diversidade e 

riqueza de manifestações pouco exploradas, diferentes do direito ao veto, suas manifestações 

formais ou sua natureza de jure constitucional. Ao ignorar esses aspectos, inclusive, corre-se o 

risco de alocar mal determinados casos enquanto consociativos ou com vetos minoritários – 

autores como Ram e Strøm (2014), por exemplo, afirmam que o Líbano não está entre os países 

onde existem dispositivos de veto mútuo. Ademais, embora a distribuição sectária predefinida 

compensasse, parcialmente, o elemento da proporcionalidade, o Líbano apenas recentemente 

adotou eleições efetivamente proporcionais, um dos pilares centrais do consociativismo - e sua 

aparente ausência (de jure), até então, poderia induzir eventuais classificações ao erro.  

Nesse sentido, a literatura se favorece ao incorporarmos a sistematização de vetos de 

natureza propositiva e não propositiva, além de chamarmos a atenção para quem pode, quem 

efetivamente veta e como o faz. Ou seja, atentando-nos aos sujeitos de jure, de facto e as 

naturezas do veto – tendo o Gabinete e seus canais extra-institucionais como lócus de atuação. 

De modo que a teoria consociativa certamente poderia se beneficiar ao considerar essas 

diferentes manifestações e naturezas do veto em suas investigações, ciente de que esse 
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instrumento não é usado apenas como proteção minoritária de interesses vitais. 

Significativamente, sob regimes consociativos do tipo corporativo – que estimulam os aspectos 

não propositivos de veto – tais bloqueios pela garantia de uma suposta proporcionalidade na 

grande coalizão também funcionam como uma ferramenta de captura transversal do Estado 

pelas elites tradicionalmente encasteladas. 

*** 
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CAPÍTULO 4 – QUANDO SE CONCORDA EM DIVIDIR:                                           

PROCESSO DECISÓRIO E CLIENTELISMO NO LÍBANO CONFESSIONAL 

 

Tento entender Beirute, 
mas só consigo ficar mais ignorante de mim mesmo. 

 
(DARWICH, Mahmud, 2021, p. 107) 

 

Veto e não veto como proteção de interesses 

Como visto no capítulo anterior, sociedades multiétnicas e profundamente divididas que 

partilham poder através do consenso, e nas quais os dispositivos de vetos estejam garantidos, 

tendem a produzir alto estímulo à paralisia decisória e imobilismo, além de serem 

frequentemente acusadas de incentivar comportamentos extremados e encorajar a 

polarização160. Esse cenário é especialmente significativo nos tipos corporativos de 

consociacionalismo (ou seja, não liberais) de distribuição do poder político e institucional entre 

as diferentes comunidades. Nessas sociedades altamente segmentadas, como é o caso do 

confessionalismo libanês (sobretudo pós-2005), quanto mais jogadores com capacidade de veto 

estiverem em jogo, mais a capacidade de decisão consensual diminui. Isso porque, como tratado 

anteriormente, atores minoritários com vetos mútuos fazem uso dessa prerrogativa para garantir 

seus interesses comunais vitais. Ainda que pouco explorado sob a ótica do veto, esses interesses 

vitais também incluem os empenhos relativos à aquisição e distribuição clientelista de recursos 

estatais – como veremos neste capítulo. 

Assim, considerando que a dinâmica do veto seja complexa e guarde características 

formais e informais, institucionais e extra-institucionais, em tais arranjos, a instabilidade 

política é esperada e a tomada de decisão é com frequência paralisada. A expectativa 

consociativa de que essa composição produziria o consenso entre elites e fomentaria o acordo 

 
160 Na literatura especializada, o estado da arte diverge quanto ao uso do veto por grupos ditos étnico-nacionais. 
Por um lado, ele fomentaria intransigência e dificuldade decisória, cujo abuso recompensaria o extremismo político 
das minorias (ROEDER; ROTHCHILD, 2005) – o que Mitchell et al. (2009) chamam de ethnic outbidding thesis 
(ver HOROWITZ, 1985; RABUSHKA; SHEPSLE, 1972), gerando polarização centrífuga. Por outro lado, o veto 
poderia contribuir para a estabilidade e moderação nessas sociedades (MCCULLOCH, 2018), por funcionar como 
um mecanismo que forneceria um senso de segurança e fomentaria concessões pragmáticas mútuas (LIJPHART, 
1977), além de estabilidade política (TSEBELIS, 2002; ANGELOVA et al., 2018).  
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mútuo e a cooperação – resultando em maior aprovação legislativa – não se realiza. Ao 

contrário, impasses e bloqueios decisórios, conluio de elites, má gestão de governança e 

ineficiência são a regra. De modo que muitas vezes esses arranjos são denunciados por fomentar 

paralisia institucional e movimentos disruptivos internos, que não facilitam a conciliação nem 

estimulam a estabilidade decisória. A atenção à aplicação efetiva do poder de veto e de como 

esses atores se beneficiam de modo amplo e difundido dos impedimentos e protelamentos de 

temas, como visto no capítulo anterior, esclarece como esses agentes protegem seus espaços 

políticos. A despeito do conhecido imobilismo endêmico, a literatura pode se beneficiar de mais 

discussões que se concentrem no processo de tomada de decisão mais amplo, explorando quais 

elementos caracterizam a dinâmica decisória confessional e de que forma a prerrogativa e o 

poder de veto impactam esse arranjo. 

Como a maioria das produções se concentra no travamento decisório e na fragmentação, 

pouco se debate sobre quando, como e sob que circunstâncias a cooperação e o compromisso 

podem ser obtidos em um cenário com alto estímulo ao impasse institucional – particularmente 

em gabinetes de união nacional com um número significativo de minorias com poder de veto. 

Mais especificamente, ainda resta discutir sob que circunstâncias as comunidades confessionais 

com poder de veto mútuo optam por não fazerem cumprir seu direito; ou seja, quando minorias 

com vetos mútuos não exercem sua prerrogativa – sem que isso signifique que renunciam à 

garantia de seus interesses. Ao contrário, o não uso do veto pode efetivamente resguardar 

interesses vitais. 

Este capítulo convida então o leitor a inverter a perspectiva de análise, voltando-se para 

as ocasiões em que o acordo e o compromisso podem ser obtidos. Assim, esta última seção se 

pergunta: seriam os vetos mútuos os únicos mecanismos de proteção dos interesses 

minoritários, ou sua ausência poderia ter consequências semelhantes? Com tantos veto players 

assegurando seus interesses comunais vitais, como se concorda na aprovação dos projetos de 

infraestrutura com os maiores orçamentos nacionais disponíveis; e o que se pode aprender com 

base nessa dinâmica decisória, que contribua para o debate institucional de engenharias de 

partilhas de poder e as interações entre instituições consociativas formais e informais?  

Nesse sentido, esta etapa tem como objetivo iluminar os mecanismos explicativos do 

processo decisório em sociedades confessionais com clivagens sobrepostas a partir do estudo 

de caso do Líbano e de seu consociacionalismo pós-2005. Entender a qualidade das decisões 

políticas para além do veto e sob quais condições elas ocorrem nos permitirá lançar luz sobre 
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que tipos de mecanismos decisórios estão em jogo – apesar de ser um desenho institucional 

altamente segmentado e que tende à paralisia. Ademais, esse exame comparado do conteúdo 

dos projetos aprovados permitirá verificar de que forma alocações orçamentárias para grandes 

projetos de infraestrutura são, na prática, estabelecidas em bases sectárias e como fomentam 

práticas clientelistas regionalistas, exacerbando desigualdades sociorregionais e reforçando a 

sobreposição de interesses entre as elites políticas e econômicas. 

Este capítulo tem como objeto a análise do conteúdo das leis sancionadas pelo Conselho 

de Ministros, considerando o marco temporal pós-Ta’ef. Através desse recorte, endereçaremos 

o hiato decisório em regimes confessionais altamente fracionalizados e buscaremos elucidar 

quais as dinâmicas para a aprovação de projetos de reconstrução pós-guerra, além dos impactos 

do veto sobre eles. Em particular, nos deteremos no exame dos grandes projetos públicos de 

infraestrutura após 2005, cujas maiores alocações orçamentárias estão sob responsabilidade do 

Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução do Líbano (CDR). Nossa atenção estará 

concentrada no comportamento das diferentes coalizões em oposição no Gabinete, sua relação 

com o CDR e os resultados da não aplicação do veto minoritário. Sob esse contexto, 

estabeleceremos as conexões dos diferentes membros da classe político-sectária com as 

principais empreiteiras, companhias de desenvolvimento e de infraestrutura. Aqui, a chamada 

“etnografia política do conflito” (CASTRO, 2013), como aplicada no capítulo anterior, cede 

lugar ao que analogamente podemos chamar de etnografia política do conluio, mapeando não 

as disputas e controvérsias como lócus de análise, mas o acordo e o compromisso. 

Na medida em que desvelamos as conexões mais específicas entre a classe político-

sectária, os membros do corpo diretivo do CDR e as empreiteiras envolvidas nos principais 

projetos aprovados, verificamos que a dinâmica do Conselho replica os pilares consociativos 

em suas próprias instâncias. Espelhando a distribuição sectária de recursos e nomeações, as 

mecânicas de veto, sua ausência e a necessidade de consenso amplo, o processo de barganha 

decisória no órgão se estabelece como uma espécie de microcosmos da própria política libanesa.  

Por meio do mapeamento das redes político-econômicas e da análise das dinâmicas que 

circundam os processos de licitação, argumentamos que a aprovação de grandes projetos 

públicos de infraestrutura só é possibilitada pelo uso de instrumentos e práticas informais de 

governança pelas elites sectárias, além de negociações executivas de bastidores. Em adição ao 

uso de alguma estatística descritiva sobre a produção legislativa e do CDR, no intuito de lançar 

luz sobre as engrenagens explicativas das tomadas de decisão no âmbito Executivo, este quarto 
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e último capítulo também elabora um process tracing minimalista (BEACH; PEDERSEN, 

2019) aplicado a grandes projetos de infraestrutura. Esses mecanismos caracterizam a ausência 

do uso da prerrogativa do poder de veto pelas diferentes minorias e a consequente aprovação 

de matérias pelo Executivo, ou seja, revelam as engrenagens decisórias em regimes 

confessionais de partilha de poder. Essa análise também será respaldada pelas quarenta 

entrevistas com figuras-chave de elite161.   

Nossa análise mostra que, sob um desenho extremamente propenso ao imobilismo e à 

instabilidade política, a natureza das leis aprovadas tem caráter majoritariamente clientelista, 

ou seja, reflete a distribuição confessional de recursos públicos para projetos regionalmente 

vinculados aos diferentes círculos eleitorais sectários. Dialogando com a lacuna sobre como o 

veto impacta a tomada de decisão em regimes confessionais altamente fracionalizados, os 

resultados apontam para a viabilização da aprovação de propostas patrono-cliente por parte de 

suas elites sectárias. Mais uma vez, entender a qualidade das decisões políticas para além do 

veto e sob quais condições elas ocorrem nos permitirá lançar luz sobre que tipos de mecanismos 

decisórios estão em jogo – apesar de se tratar de um desenho institucional altamente 

fragmentado. 

Através do exame dos projetos públicos aprovados e da consequente não aplicação do 

veto minoritário pelas diferentes minorias162, verifica-se que o compromisso e a harmonização 

de interesses são estabelecidos a partir das estreitas relações políticas e através de instrumentos 

não oficiais de governança e negociações de bastidores. Esses canais capacitam o acordo desde 

 
161 A entrevistas foram selecionadas através de uma amostragem não probabilística e parcialmente por referência 
em cadeia. Detalhes podem ser encontrados nas páginas 37 e 38 da introdução e tabelas 12 e 13 nos anexos desta 
tese. 

162 No capítulo anterior, em que discorremos sobre a prerrogativa e uso do veto, esclarecemos que as modalidades 
formais e informais de bloqueio (gradações de vetos frontais de 1/3 + 1, vetos frontais sem dissolução do Gabinete 
e vetos não propositivos) garantem que qualquer minoria não numérica possa de fato bloquear decisões que 
atentem contra sua alegada identidade religiosa ou que violem a Carta nacional, que preza pelo amplo consenso. 
Esse cenário leva em conta a importância da prática costumeira e não constitucional no país. 

De tal forma que, quando nos referimos às múltiplas minorias com poderes de veto mútuos, na prática, nos 
referimos tanto à troika sunita-xiita-maronita governante quanto aos seus subgrupos sectários, representados pelos 
membros do chamado G6 libanês: o sunita Saad Hariri (Movimento Futuro); os xiitas Nabih Berri (Amal) e Hassan 
Nasrallah (Hezbollah); o druso Walid Joumblatt (Partido Socialista Progressista); e os maronitas Samir Geagea 
(Forças Libanesas), Michel Aoun e Gebran Bassil (Movimento Patriótico Livre). Outros sub-za’im incluem, entre 
outros, figuras como Suleiman Frangieh (Marada), Sami Gemayel (Kateb), Talal Arslan (Partido Democrático 
Libanês) e o sunita Faisal Karami. El-Husseini (2004) dá o nome de “elites politicamente relevantes” mesmo às 
que estejam em diferentes círculos de influência, das mais nucleares (como o presidente, Conselho de Ministros e 
Parlamento), aos círculos secundários (membros do Gabinete, líderes políticos e comunitários influentes, além de 
líderes religiosos) e terciários (deputados, assessores e oposição cristã). 
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que os interesses das principais figuras sectárias estejam contemplados. O caso do Líbano 

sugere, assim, que é suficiente para a ausência do veto que as grandes elites governantes estejam 

incluídas no processo de barganha e possam controlar a distribuição de recursos estatais.  

De forma mais abrangente, a análise aplicada aos principais decretos de infraestrutura 

aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução lança luz sobre a dinâmica 

decisória e práticas políticas informais em regimes confessionais de partilha de poder na região 

e alhures. Ademais, esta investigação nos permitirá elucidar suas consequências em termos de 

como o veto – e sua ausência – se relacionam com o equilíbrio, a moderação e o clientelismo 

em sociedades pós-conflito. Nossas conclusões apontarão para a suficiência do controle 

equitativo dos recursos estatais entre as elites relevantes para garantia da estabilidade e 

ordenamento em regimes de partilha de poder pós-guerra civil – malgrado suas consequências 

deletérias a longo prazo, sobretudo no que diz respeito à qualidade democrática. 

 

O estado da arte sobre clientelismo, governança e tomada de decisão consensual 

O clientelismo é definido como um mecanismo através do qual partidos políticos e seus 

representantes podem obter lealdade e apoio político em troca da distribuição de benefícios 

seletivos, por meio das instituições estatais, a indivíduos ou grupos claramente definidos 

(HOPKIN, 2006, p. 406, 411). Trata-se de um fenômeno complexo muito discutido dentro da 

Política Comparada, além de extensivamente presente em uma miríade de cenários e sob 

diferentes formas, mesmo em regimes democráticos. Para Nicolas Van de Walle, além do 

clientelismo ser uma característica inevitável e onipresente do Estado moderno, as formas 

através das quais ele se manifesta variam enormemente porque dependem da natureza do 

regime político, da estrutura econômica e da forma que assumem as relações Estado-sociedade. 

Considerando que agentes estatais possuem capacidade fiscal e regulatória econômica que 

geram recursos, bens e serviços passíveis de manipulação, redistribuição e alocação 

discricionária, o clientelismo político é definido como uma teia de relações que estrutura a 

relação direta entre Estado, seus agentes e cidadãos para obtenção de vantagens políticas (VAN 

DE WALLE, 2007, 2009). 

Ao endereçar o clientelismo no Oriente Médio, um dos marcos teóricos frequentemente 

utilizados é o conceito de barganha autoritária. Segundo esse modelo, elites governantes e 

cidadãos estabelecem uma forma de acordo implícito, segundo o qual a provisão de serviços e 
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de alguma política econômica redistributiva são intercambiados por lealdade política e 

repressão autoritária. A estabilidade do regime também é mantida através da cooptação política 

e de reformas internas por parte dos governantes autoritários (DESAI et al. 2009). Desse modo, 

a barganha é comumente utilizada para descrever a dinâmica entre repressão, estabilidade e 

fornecimento de bens e serviços, explicando a continuidade do autoritarismo em grande parte 

dos países que compõem o Oriente Médio, em particular aqueles rentistas e não democráticos, 

com economias baseadas no petróleo (MEIJER; BUTENSCHØN, 2017).  

Ao analisar processos de abertura política na região, a competição partidária emergente 

da transição democrática pode, contudo, exacerbar – e não abrandar – o clientelismo político 

ou as dinâmicas de patronagem justamente como forma de obtenção de apoio eleitoral dos 

constituintes (VAN DE WALLE, 2009). Ellen Lust chama de “clientelismo competitivo” o 

processo em que, sob regimes autoritários, as eleições proporcionam uma oportunidade de 

garantir às elites locais governantes privilégios especiais e acesso a um conjunto limitado de 

recursos estatais a serem distribuídos para seus clientes. De modo que, sob o clientelismo 

político competitivo, além de se deter a capacidade de distribuição de determinados recursos, 

estes devem ser direcionados aos respectivos constituintes e apoiadores. Reforçando tal 

mecanismo de alocação de patronagens, as demandas por democratização são 

consequentemente reduzidas, mantendo o status quo e fazendo com que as eleições reforcem 

as redes clientelista preexistentes (LUST, 2009, p. 122-127). Nesses cenários, a figura do 

intermediário ou mediador entre o Estado e o cidadão é fundamental, não só para transitar entre 

a burocracia estatal como ainda para obter emprego, moradia e aprovações de diferentes ordens, 

além de garantir acesso a recursos parlamentares e seus orçamentos pessoais discricionários 

(LUST, 2009, p.126). 

A força da dependência de trajetória do clientelismo no Oriente Médio e Norte da 

África, bem como seus efeitos nocivos à cidadania democrática são, portanto, conhecidos (ver 

SPRINGBORG, 2017). Em que pese o gradual desmantelamento ou mesmo colapso do contrato 

de barganha autoritária em alguns regimes (ACHY, 2012), ou seu continuísmo e persistência, 

apesar da transição democrática recente em países como Tunísia e Egito, o modelo se concentra 

em regimes (semi-)autoritários – e não contempla formas democráticas de partilha de poder. 

Por esse aspecto, essas abordagens ainda parecem algo distantes para a compreensão do nosso 

caso. 



209 
 

Outras análises que também discutem a apropriação elitista de recursos estatais possuem 

como preocupações principais seus efeitos sobre a boa governança e garantia da paz. Felix 

Haass e Martin Ottmann, ao analisarem setenta períodos distintos pós-conflito, de 1996 a 2010, 

cobrindo 51 países, argumentam que instituições de compartilhamento de poder tendem a 

aumentar substancialmente a corrupção nesses contextos na esteira de guerras civis. Essas 

instituições estabeleceriam suas elites, sobretudo executivas, como agentes em busca de 

rendimentos para garantir apoio dos respectivos constituintes e assegurar sua permanência no 

poder. O efeito do compartilhamento de poder pós-conflito sobre a corrupção seria ainda mais 

forte em contextos que contam com a presença de arrecadação oriunda de recursos naturais ou 

de fundos externos. De modo que, para os autores, embora a partilha possa ser um elemento 

necessário para garantir a paz no curto prazo, ela ameaça as perspectivas em países pós-conflito. 

Nesse sentido, esses arranjos fomentariam efeitos negativos de longo prazo, haja vista que a 

corrupção impede o desenvolvimento político e econômico (HAASS; OTTMANN, 2017). Já 

Melani Cammett e Edmund Malesky (2012) identificam que, apesar da noção de que nesses 

arranjos de compartilhamento de poder a representação proporcional de lista fechada tende à 

diminuição do conflito – uma vez que ela fomenta a coalizão e a cooperação –, outras 

instituições consociativas como cotas reservadas para cargos públicos e, em menor grau, 

executivos que compartilhem poder e vetos mútuos possuem, de fato, efeitos negativos sobre a 

governança e a prestação de serviços163.  

No que diz respeito à literatura institucional recente sobre o Líbano, esta geralmente se 

concentra em discutir os impactos de Ta’ef sobre as reconfigurações de poder e fundações 

consociativas pós-guerra (SALLOUKH et al., 2015; EL-HUSSEINI, 2004, 2012; SALAMEY, 

2013; NAGLE; CLANCY, 2019; BOGAARDS, 2019). Especificamente sobre o clientelismo 

no país, as produções geralmente se concentram em como as instituições, tanto estatais 

(DIBEH, 2005; SALTI; CHABAAN, 2010) quanto não estatais (CAMMETT, 2014), passaram 

 
163 Com relação aos desenhos institucionais de partilha de poder nessas sociedades pós-conflito, ao apresentarem 
uma análise desagregada, Cammett e Malesky argumentam que a representação proporcional de lista fechada tem 
efeitos superiores na qualidade da governança via prestação de serviços públicos. Como resultado, defendem, esse 
componente institucional em particular do sistema eleitoral consociativo, ao dispersar o poder, incentivar maior 
institucionalização partidária e fomentar coalizão e cooperação, tenderia à diminuição do conflito, contribuindo 
para a paz duradoura e estabilidade. Diferentemente, cotas reservadas para cargos públicos e, em menor grau, 
executivos que compartilhem poder e vetos mútuos possuem o efeito contrário. Os autores também reforçam a 
centralidade do adequado funcionamento da infraestrutura pública para os empreendimentos de reconstrução 
nacional e estabilização, sendo que em regimes de partilha de poder a eficiência administrativa da governança 
estaria diretamente ligada ao fornecimento adequado de serviços. Prestação eficaz de serviços básicos, capacidade 
estatal, provisão de bens públicos e respeito ao Estado de direito tornariam os cidadãos menos propensos ao 
conflito (CAMMETT; MALESKY, 2012, p. 986, 1009). 
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a ter um papel instrumental na chamada “reprodução da economia política do sectarismo” 

(LEENDERS, 2012; SALLOUKH, 2019).  

Como consequência desse cenário, a modalidade de consociacionalismo profundamente 

arraigado que representa o caso libanês é alvo de fortes críticas, como já visto anteriormente, 

na medida em que ele engendra a fraqueza do Estado; gera instabilidade institucional e impasse 

perpétuo; engessa a distribuição de poder entre as elites tradicionais; fomenta feudalismo, 

imobilismo representativo e elitismo. Ao fim e ao cabo, o arranjo promove entrincheiramento 

de identidades sectárias, estímulo ao familismo e ao clientelismo em bases religiosas (BARRY, 

1975; LUSTICK, 1997, HOROWITZ, 2000; ASSAF, 2004; SALAMEY, 2009; MAKDISI; 

MARKTANNER, 2009; NAGLE, 2020; NELSON, 2013; SALLOUKH; VERHEIJ, 2017). O 

próprio caráter democrático do regime é, ele mesmo, severamente posto em questão.  

Em particular, ao recompensar a lealdade do vilarejo familiar ancestral e da seita 

religiosa, o arranjo nutre a manutenção de redes de segurança geográficas fortemente 

autônomas com base em laços de familismo e clientelismo, que tanto compensam a ausência 

do Estado e a desigualdade nessas áreas, quanto prejudicam o processo de construção e 

solidificação do Estado. A prestação de assistência social por organizações não governamentais 

ou associações religiosas – mais ou menos ligadas à ordem política – é muito difundida no 

Líbano e compensa a deficiência estatal. Conforme mostram Melani Cammett e Sukriti Issar 

(2010), onde o Estado falha em fornecer bens públicos básicos e serviços sociais, organizações 

comunais usam a prestação de serviços como um terreno de contestação política e como meio 

de mobilizar e construir apoio164. Nesse sentido, o bem-estar social se torna um componente 

integral da política sectária. Mais do que a obtenção de bens, serviços e segurança, é a 

expectativa da proteção e do favorecimento que garante a perenidade da rede de proteção.  

De forma que as disputas altamente corruptas em torno dos serviços e riqueza social 

minam os esforços de centralização do Estado e a distribuição adequada de bens públicos e de 

bem-estar. A virtual inexistência de bens básicos fornecidos pelo Estado reforça a contestação 

comunal em torno da prestação e fornecimento de serviços, bem como da construção da própria 

 
164 Também em razão das disparidades supramencionadas, partidos sectários sunitas, xiitas, drusos e cristãos, todos 
distribuem benefícios sociais tanto dentro de suas respectivas comunidades religiosas como através delas. 
Conforme argumenta Melani Cammett, dependendo do nível de competição intra-sectária ou intragrupal pela 
representação política e comunal, e dependendo das estratégias políticas adotadas pelo partido – como trabalhar 
por meio de instituições formais centradas no Estado ou não –, as forças políticas ou canalizarão seus benefícios 
sociais para apoiadores e membros de seu próprio grupo, ou ampliarão a alocação de bens de bem-estar para além 
de seus apoiadores centrais, alcançando comunidades fora de sua seita (CAMMETT, 2014, p. 189-190). 
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legitimidade. Com as instituições sectárias de bem-estar social já desenvolvidas sob o Estado 

colonial e fortalecidas durante a guerra civil – hoje ligadas em maior ou menor grau à ordem 

política –, a adesão às afiliações sectárias foi paulatinamente sendo fortalecida e aprofundada. 

Além de reforçar a solidariedade comunal, tal cenário aprofundou o domínio local dos líderes 

locais (zu’ama) e seu amplo e difundido sistema de nepotismo. Assim, o za’im compõe parte 

importante da distribuição do sectarismo ao longo dos diferentes poderes e instituições no país, 

atravessando diferentes âmbitos. 

No que tange à distribuição de gastos sociais públicos, Nisreen Salti e Jad Chaaban 

(2010) demonstram que a alocação não está vinculada à necessidade socioeconômica local ou 

à disposição regional das populações carentes. Ao contrário, a composição sectária da 

população está colada à parcela do gasto nacional público estimada para cada secto. Desse 

modo, argumentam, a alocação geográfica de recursos públicos sobre saúde, educação, assuntos 

sociais e infraestrutura não está diretamente ligada às necessidades financeiras e de 

desenvolvimento dos distritos, mas ao tamanho de seus respectivos círculos eleitorais. Os 

autores demonstram que há uma paridade entre a distribuição de despesas de capital público e 

a distribuição de votantes registrados.  

Entre 1996 e 2005, por exemplo, aos sunitas (27% dos registrados) foram alocados 30% 

dos gastos; aos xiitas (27% dos registrados), 27% dos gastos; aos maronitas (21% dos votantes), 

19% dos recursos; aos drusos (6% dos registrados), 6%; e aos outros cristãos (19% dos 

registrados), 18% dos gastos (SALTI; CHABAAN, 2010, p. 651). Em suma, a lógica da 

alocação de recursos públicos pós-guerra é de equilíbrio da distribuição entre grupos 

confessionais e de desequilíbrio regional. Os resultados da análise dos autores demonstram a 

não conformidade do discurso de desenvolvimento equilibrado bem como suas implicações não 

apenas sobre o crescimento socioeconômico, renda e desigualdade, como também sobre a 

instabilidade política e a violência (SALTI; CHABAAN, 2010, p. 637-639). 

Referindo-se especificamente a como os despojos clientelistas dos bens estatais estão 

intimamente ligados à cessação do conflito, a literatura é unânime em afirmar que todo processo 

de reconstrução pós-guerra e de desenvolvimento do Estado libanês foi acompanhado por 

extensa corrupção. Após o Acordo de Ta’ef, o pacto de elites estabelecido com importantes 

figuras do empresariado foi caracterizado como um sistema político de “justaposição entre a 

elite sectária do pós-guerra e a elite econômica” (SALLOUKH et al. 2015, p. 11, tradução 

nossa), ou como uma “política elitista de dinastias” (El-HUSSEINI, 2004, tradução nossa).  
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O período de trégua é denunciado por ter incluído a manipulação de licitações, tráfico 

de influência, conluio, nepotismo e pilhagem de fundos públicos no topo da burocracia estatal 

e de suas agências (LEENDERS, 2012). De modo que as instituições estatais pós-guerra se 

estruturaram como o próprio lócus de sustentação clientelista, tanto da produção quanto do 

consumo do sistema sectário; e o setor público, com suas alocações de bens e serviços em bases 

confessionais, torna-se a própria fonte do orçamento político baseado em uma economia rentista 

e de desestímulo à industrialização, contração de débitos e acúmulo da dívida (SALLOUKH, 

2019, p. 45, 54)165. Foi durante esse período de reconstrução pós-guerra que os gastos estatais 

cresceram de US$ 1,3 bilhões, em 1992, para US$ 7 bilhões em 2003, com a dívida pública 

acumulada em US$ 38,4 bilhões (US$ 2,4 bilhões ao ano, em 2005, conforme dados do Banco 

Mundial) (SALTI; CHABAAN, 2010, p. 641). 

Nesse contexto, as licitações públicas oferecem amplos incentivos para as elites 

interferirem no processo, isto é, para gerarem, extraírem e alocarem renda, distribuindo o 

recurso entre as diferentes comunidades. Bassel Salloukh (2019) denomina “anomalia pós-

guerra” o paradoxo de que a partilha de poder, agora mais durável e equilibrada – ou seja, 

recalibrada e tendo incorporado novas elites no arranjo consociativo, estabelecendo um 

compromisso sectário transversal – tenha levado, de fato, à estruturação de um setor público 

cada vez mais inchado, corrupto e clientelista e com práticas rentistas predatórias que protegem 

as prerrogativas políticas, econômicas e de segurança da elite sectária e de seus aliados, agentes 

e intermediadores (SALLOUKH, 2019, p. 43-44, 54)166. 

 
165 As primeiras eleições parlamentares do pós-guerra, em 1992, nomearam Rafiq Hariri como primeiro-ministro, 
que liderou um extenso programa de reconstrução de infraestrutura com financiamento essencialmente externo. O 
modelo rentista libanês permitiu ao país recuperar a estabilidade monetária e reviver a economia. Com altas taxas 
de retorno, títulos europeus inundaram o país e o investimento de capital foi feito em moeda estrangeira. Às custas 
do setor produtivo, a economia do pós-guerra se baseava principalmente em atividades terciárias, prestação de 
serviços e atividades rentistas (baseadas em juros altos nos títulos do tesouro para o capital internacional, 
engenharia financeira de swaps da dívida, investimentos externos diretos e remessas da diáspora libanesa). 
Intensificando a característica “offshore” da economia, o investimento de capital foi orientado para a especulação 
no mercado imobiliário (TRABOULSI, 2012, p. 245). Sobre como esse sistema financeiro contribuiu para a crise 
atual, ver nota 37. 

166 Salloukh estima que aproximadamente metade das novas contratações no pós-guerra tenham sido feitas em 
bases sectárias. De modo que a partilha de poder pós-Ta’ef e o compromisso intercomunal assumido têm sua 
“melhor expressão político-econômica” e ancoragem precisamente nessa distribuição sectária de recursos. Esse 
mecanismo desprivilegia contratações por mérito ou competência e impede a provisão adequada e de qualidade 
dos recursos, fomentando, ao contrário, provisões de bens em bases clientelistas, nomeações a partir dos líderes 
comunitários, falta de transparência e corrupção generalizada (SALLOUKH, 2019).  

O autor argumenta que o pós-guerra expandiu as cotas sectárias para os cargos no setor público, altos e baixos, 
além de ter aumentado consideravelmente o tamanho do funcionalismo público. Enquanto em 1974 o total de 
empregados era de 75.000, em 2000 foi para 175.000 e, em 2017, para 300.000 (SALLOUKH, 2019, p. 46) – o 
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Como consequência, além das posições nas direções gerais dos ministérios e burocracia 

estatal serem monopolizadas por líderes comunais sectários, fundamentadas na tradição não 

constitucional, o controle sobre as nomeações de primeiro escalão no setor público e nos 

conselhos administrativos fornece à elite uma vantagem significativa sobre as licitações 

públicas. Além do beneficiamento sobre os lucrativos contratos de reconstrução pós-Ta’ef, os 

líderes e seus aliados estão protegidos da responsabilidade e dos devidos procedimentos legais 

(SALLOUKH, 2019, p. 48). Dessa forma, a reprodução está ancorada na distribuição sectária 

dos cargos e no aparelhamento dos diversos níveis da burocracia estatal de aliados das elites 

políticas. Através desse movimento de cooptação do setor público, as elites sectárias se 

entrincheiram e se reproduzem, criando bastiões dominados pelos respectivos cartéis.  

Stephan Deets, por exemplo, concentra-se na natureza das redes e nas formas tanto 

organizacionais quanto relacionais que unem indivíduos e Estado, fundamentais no processo de 

intermediação, dando atenção particular para as relações de liderança e poder através do 

agenciamento (DEETS, 2015, p. 4). O autor confirma o fortalecimento da autonomia comunal 

das diferentes confissões no Líbano mesmo na ausência de autonomia territorial, garantia 

comum em outros arranjos de partilha. Governança confessional de facto e autonomia 

minoritária significativa são por ele ilustradas através do fornecimento de serviços de saúde e 

educação (DEETS, 2015). O autor argumenta que, como as redes sectárias e os corretores ou 

responsáveis pela intermediação têm poder discricionário sobre o orçamento, eles possuem 

capacidade efetiva de direcionar o orçamento ministerial à sua confissão e aos seus prestadores 

de serviço, sustentando sua narrativa de guardiões, facilitadores ou bloqueadores (DEETS, 

2015, p. 20). Como consequência, a capacidade do سمسار (simsar, ou agente intermediador) e a 

rede de favoritismo e proteção são fortalecidas. Em termos do processo decisório, Reinoud 

Leenders (2004, p. 182, tradução nossa) já havia destacado a importância das redes como uma 

“forma organizacional alternativa para a provisão de governança”. 

No que diz respeito especificamente ao Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução 

(CDR), no Líbano pós-guerra, este é o principal órgão estatal de financiamento e 

implementação de grandes projetos de infraestrutura. O Conselho e suas licitações públicas são 

 
que representa cerca de 7% da população, contra 12,5% no Brasil e 21% de média dos países da OCDE em 2018. 
Agências municipais, empresas estatais ou público-privadas – incluindo aqui as quatro autoridades de água e seus 
projetos de represamento e irrigação – respondem por 39% dos funcionários públicos libaneses (dados de 2017). 
Já o Banque du Liban passou de 930 funcionários, em 1993, para 2.200 em 2017 (SALLOUKH, 2019, p. 46). Para 
as ilustrações do crescimento do funcionalismo público libanês de 1974 a 2017 e da distribuição do funcionalismo 
público no país por setor (2017), vide figuras 68 e 69, anexas a este trabalho. 
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frequentemente referenciados como importantes mecanismos das elites políticas para extração 

e alocação de recursos econômicos. Apesar de serem ferramentas vitais nos empreendimentos 

de reconstrução e desenvolvimento nacional, parcos investimentos, má gestão e corrupção 

drenam os recursos públicos e afetam de maneira significativa os setores de transporte, água, 

energia, saneamento e comunicações. Nesse contexto de acomodação das elites sectárias pós-

conflito, esses contratos públicos de reconstrução seriam formas instrumentais de reprodução 

das elites e das práticas clientelistas que, essencialmente, sustentam a chamada “economia 

política do sectarismo”.  

Ghassan Dibeh escreve que a reconstrução pós-guerra, conforme planejada pelo CDR, 

foi composta de um conjunto de projetos de infraestrutura propostos ao Conselho de Ministros 

sem análise prévia de custo-benefício, retorno social ou de seu impacto sobre o crescimento e 

o desenvolvimento econômico sustentável do país. A construção do Aeroporto Internacional de 

Beirute, o estabelecimento do sistema de telefonia fixa e as infraestruturas de eletricidade são 

exemplos de grandes projetos constituídos com capacidade excessiva desde o princípio, 

produzindo resultados e prestação de serviços ineficientes – ineficácia esta fruto da abordagem 

ad hoc no planejamento de projetos de investimento público (DIBEH, 2005, p. 24). 

Com o CDR diretamente ligado ao Gabinete do então primeiro-ministro Rafiq Hariri, 

seu aparelhamento, argumenta Leenders, era usado inclusive como estratégia de compensação 

pela diminuição do poder do premier com a ampliação da coalizão governante. Assim, 

argumenta o autor, o Conselho servia como forma de insulamento das políticas de Hariri sob a 

pressão de maronitas e xiitas no Executivo167. Visto por muitos como dominado pelos sunitas, 

Ghassan Dibeh (2005, p. 20, tradução nossa) chama o CDR da década de 1990 de “um refúgio 

para os leais a Hariri”. Também de acordo com Leenders (2004 p. 182), as licitações públicas 

 
167 Como visto anteriormente, os cristãos maronitas são a classe tradicionalmente favorecida no Líbano, desde o 
Mandato Francês (1923-1943). Contudo, após o fim da guerra civil, os poderes foram formalmente equalizados  – 
o presidente maronita teve seus poderes enfraquecidos em favor do premier sunita. A coalizão governante foi ainda 
mais ampliada com a adesão de uma parcela maior de muçulmanos xiitas e da oposição cristã, sobretudo após 
2005. Neste mesmo ano com o retorno de algumas figuras cristãs à cena política, como o atual presidente Michel 
Aoun, os maronitas voltaram a disputar espaço na grande coalizão governante e, por consequência, nas instituições 
estatais da reconstrução. Desse modo, após a saída do árbitro externo, maronitas, sunitas e xiitas, de campos 
opostos do espectro político, disputaram influência não só na coalizão nacional como também nos espaços estatais 
análogos.  

Durante a presença síria, os cristãos estiveram exilados, o que se refletiu na participação destes em cargos públicos. 
Segundo Salloukh, a cota cristã registrou contração durante o período de “alienação cristã” da Pax Syriana. Como 
resultado, na década de 1990, sua participação no setor público caiu para 12%, subindo para 20% após 2005 e, em 
seguida, atingindo 32% em 2016 (SALLOUKH, 2019, p. 54). 
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de instituições como o CDR e a governadoria do Monte Líbano eram controladas pelos 

associados próximos ao primeiro-ministro168.   

Práticas similares de associados e funcionários privados, com vínculos com as empresas 

privadas de Hariri, caracterizaram as operações da Investment Development Authority of 

Lebanon (IDAL), criada em 1995 e que tem a presidência do Conselho de Ministros como 

autoridade de tutela169. A IDAL era dirigida por um associado de Hariri e, tal como o CDR, era 

isenta das amarras burocráticas, o que permitia o favorecimento dos aliados comerciais do 

premier e facilitava a aprovação de seus projetos. 

Como visto, apesar da literatura ter coberto de forma ampla a partilha sectária do espólio 

estatal e o caráter clientelista no fornecimento de bens e serviços no país, concentrando-se 

sobretudo no aparelhamento na era Hariri, o CDR, como veremos adiante, não é (mais) um 

reduto exclusivo do Movimento Futuro, estando igualmente sob influência de outros partidos, 

como o Movimento Patriótico Livre e o Amal. Ademais, outras instituições estatais que também 

empreendem esforços de reconstrução estão em paralelo sob influência notadamente sectária. 

Exemplos disso são o Conselho para o Sul, através do qual Nabih Berri estende sua influência 

e disputa o acesso xiita à autoridade executiva, e o Fundo de Pessoas Internamente Deslocadas, 

zona de influência do druso Walid Joumblatt. 

Como também se viu, normalmente a análise de rede sobre o clientelismo no Líbano se 

concentra nas relações mais verticalizadas entre patronos e clientes, a forma e o alcance da 

distribuição de bens e serviços entre as diferentes comunidades sectárias, além de seus aliados 

regionais e externos. Nesse sentido, apesar de uma grande variedade de produções terem se 

detido nas formas que o clientelismo assume no Líbano (KINGSTON, 2001; CAMMETT; 

ISSAR, 2010; LEENDERS, 2004, 2012; SALTI; CHABAAN, 2010; CAMMETT, 2014; 

 
168 Nas palavras de Leenders: “O CRD era liderado por Fadil Shalaq, ex-diretor da Oger-Líbano de Hariri, além 
de membro do conselho da instituição de caridade privada do primeiro-ministro. Ele foi sucedido em 1995 por 
Nabil al-Jisr, ex-presidente da Oger em Paris. O [então] governador nomeado do Monte Líbano, Yamut as-Suhayl, 
é irmão do representante da organização de caridade de Hariri no Brasil. ‘Abd al-Qadir Itani, também um ex-
funcionário da Oger Company de Hariri, desempenhou um papel fundamental na concessão de contratos em nome 
da governadoria para várias empresas, incluindo a Geneco” (LEENDERS, 2004 p.195-196). 

169 Leenders argumenta que, originalmente criada para encorajar o investimento estrangeiro, a IDAL “[...] tornou-
se uma agência que distribuía os lucrativos contratos BOT [construir-operar-transferir] como um substituto para a 
privatização completa, que teria exigido a aprovação parlamentar” (LEENDERS, 2004 p.183, tradução nossa). 
Também na IDAL, aliados do premier, como Muhamad Amin al-Hijazi, teriam sido favorecidos. Segundo 
Leenders, Al-Hijazi obteve a concessão para construir e explorar o complexo comercial e de lazer no Estádio 
Esportivo estatal em Beirute. 
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DEETS, 2015; CORSTANGE, 2016, 2018), os trabalhos tendem a deixar de discutir de maneira 

pormenorizada como o veto e a partilha de poder estão conectados a esse fenômeno, ou como 

essa prerrogativa impacta a distribuição de recursos. De modo que há menos literatura que 

foque especificamente no reequilíbrio de poder pós-2005 e suas dinâmicas no Gabinete, como 

foi feito aqui, no capítulo anterior, ou nos impactos e relações lateralizadas desse rearranjo 

sobre grandes agências de reconstrução, como o caso do CDR (com a importante exceção de 

ATALLAH et al., 2021).   

Portanto, poucos empreendimentos foram feitos na literatura para debater a respeito da 

horizontalidade dessa dinâmica, em especial no que diz respeito à relação interelites dentro do 

Gabinete e como o mecanismo de acordo e compromisso é estabelecido. Desse modo, é 

necessário nos debruçarmos sobre as contribuições ainda a serem feitas a respeito de quando as 

elites escolhem não aplicar a prerrogativa do veto e por que motivo o fazem, uma vez que a 

promulgação do veto tende a ser do interesse de todos e é altamente estimulada em tais regimes.  

Uma vez que o secto no Líbano é fortemente colado às provisões de serviços de bem-

estar em formato clientelista, a proteção de minorias é igualmente associada à distribuição dos 

recursos públicos. Mas a própria tomada de decisão interelites e o estabelecimento do consenso 

também são atrelados de forma muito próxima à equidade distributiva de recursos. Com isso 

em vista, é fundamental que mais trabalhos discutam o veto e o processo decisório lateralizado 

sob a nova configuração de poder no país, bem como suas implicações, não só sobre a proteção 

das identidades religiosas como ainda sobre o processo de barganha e equilíbrio de poder. De 

modo que, mesmo sob circunstâncias altamente fracionalizadas, uma investigação sobre as 

relações imbricadas entre os dispositivos de veto, o clientelismo e sua distribuição de recursos 

pode lançar luz sobre suas consequências no que diz respeito à governança e estabilidade em 

sociedades divididas pós-conflito.  

Mas, antes de analisarmos que condições tornam o acordo possível, iremos nos ater ao 

perfil da legislação produzida sobre serviços públicos, apresentaremos o Conselho para o 

Desenvolvimento e Reconstrução e exibiremos suas conexões político-econômicas. As 

próximas seções evidenciarão que, a despeito de um cenário fortemente inclinado ao 

imobilismo e à baixa produção legislativa, acréscimos na capacidade decisória são registrados 

e recursos significativos são alocados ao CDR. Estes são resultado de deliberação consensual, 

razão pela qual serão alvo de nossa investigação. 
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Legislação sobre serviços públicos e grandes projetos de infraestrutura 

Como discutido anteriormente, por se tratar de um regime que restringe a atividade 

legislativa, dificulta a reforma e tende ao imobilismo, o Líbano possui historicamente um baixo 

índice generalizado de aprovação de leis, decisões e decretos. Considerando as leis inéditas 

aprovadas pelo Parlamento, a produção legislativa após 2005 decresce significativamente. 

Mounir Mahmalat e Declan Curran (2020) demonstram que a média de leis aprovadas e 

publicadas na Gazeta Oficial Libanesa entre 1990 e 2009 foi de 80,2, consideravelmente mais 

baixa se comparada com a média histórica de 186,3 para um conjunto de países europeus 

(MAHMALAT; CURRAN, 2020, p. 189). Os autores demonstram que a reemergência de 

novos atores políticos após a saída síria e a reconfiguração da balança de poder (ou seja, o 

aumento do fracionamento) mantiveram a produção legislativa com baixas exigências 

institucionais (aquelas com baixa complexidade em termos de barganhas e reduzido impacto 

sobre os atores) relativamente inalterada170.  

Contudo, o realinhamento político e aumento no número de atores incorporados ao 

consenso e com efetiva capacidade de veto provocaram a redução de leis tidas como de maior 

notoriedade entre 1990 e 2016, tais como as referentes a instituições bancárias e financeiras, 

meio-ambiente e saúde, indústria e petróleo, finanças públicas, água e eletricidade. As 

chamadas leis de maior notoriedade, que registraram declínio, são, segundo Mahmalat e Curran, 

as que exigem grau mais elevado de colaboração, barganha política durante todo o processo de 

debate e envolvem aprovação da maioria de todos os partidos e veto players. Igualmente, trata-

se das leis que possuem maior impacto. Ou seja, após a reconfiguração de 2005, a tendência ao 

aumento paralelo de leis e decretos, refletindo a recuperação do pós-guerra, foi interrompida171. 

 
170 Conforme explicam Mahmalat e Curran, decretos são decisões de ordem, emitidas pelo Conselho de Ministros 
e pelo presidente, que não exigem aprovação parlamentar, limitados em escopo pela aplicação da lei. Os decretos 
possuem moderado grau de requerimentos institucionais e envolvem grau circunspecto de atores com capacidade 
de veto. Já as leis são regras legais emitidas pelo Parlamento, onde repousa a aprovação suprema para promulgação 
legislativa. Possuem altas exigências institucionais e, por sua vez, envolvem maior número de atores com 
capacidade de veto. Por fim, resoluções ministeriais emitidas por ministros são legislações de aplicação 
administrativa e regulatória da lei, limitadas em escopo dentro do enquadramento legal existente. Possuem menor 
complexidade legislativa e com frequência envolvem menor número de atores com capacidade de veto 
(MAHMALAT; CURRAN, 2020, p. 195).  

171 Como vimos, o cenário pós-2005 não só tornou as instabilidades mais frequentes como impactou o processo 
legislativo e decisório. Tão significativas foram as consequências e a duração dos governos provisórios que juristas 
chegaram a argumentar a favor do aumento das prerrogativas de governos interinos sobre deliberações de 
segurança, orçamentos, serviços públicos e reformas (BAROUD, 2021). 
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Assim, verificam os autores, enquanto o número de decretos continuou a crescer (assunto que 

trataremos a seguir), a média do número de leis de alta notoriedade decresceu e estagnou, em 

comparação com leis de perfil mais baixo – inclusive na mesma área política (MAHMALAT; 

CURRAN, 2020, p. 190, 198, 201).  

Ainda considerando a base de dados disponibilizada por Mahmalat, organizada a partir 

de informações do Diário Oficial Libanês, dentre 12.752 leis, decretos, resoluções e circulares 

aprovados durante o período de 1989-2016, 1.737 registros são relativos a temáticas financeiras, 

bancárias e instituições financeiras (com seiscentos circulares adicionais do Banco Central); 

1.674 são relativos a propriedades, construção imobiliária, aquisições e obras públicas; 1.520 

são relacionados a impostos e alfândegas; e 1.328, a tratados e organizações internacionais. No 

que diz respeito às aprovações de educação e cultura, foram encontrados 582 registros no 

período; economia e comércio, 354; saúde pública e meio ambiente, 311; água e eletricidade, 

112; indústria e petróleo respondem por noventa deles; cultura, esportes e artes, 66; e temas 

sociais, 31 (cf. MAHMALAT, s/d, Data set).  

No que diz respeito ao teor das leis aprovadas (considerando o período de junho de 2009 

a junho de 2017), das 352 leis sancionadas no Parlamento, somente 31 delas, ou 8,8%, 

endereçaram serviços básicos aos cidadãos, como água, eletricidade, saúde e educação (LCPS, 

2018, p. 34-35). A maioria delas (2/3) são de natureza administrativa e econômica, sobretudo 

pela constante necessidade de obter aprovação parlamentar de gastos extras, dada a ausência de 

orçamento nacional aprovado desde 2005 (ATALLAH; EZZEDDINE, 2019, p. 3). Das 31 leis 

que endereçaram serviços básicos, como água, eletricidade, saúde e educação, apenas cinco 

(16% delas) foram propostas por deputados. A maioria (68%) das 26 leis restantes foram fruto 

de acordos de empréstimo (21) – fundamentais para os projetos de reconstrução – e os 16% 

restantes (5) foram elaboradas por proposições ministeriais (ATALLAH, 2018a) 172.  

 
Constitucionalmente, o Gabinete não pode exercer seus poderes ou assumir suas funções antes da obtenção do 
voto de confiança ou após sua renúncia – com exceção dos governos interinos provisórios, que gerenciam de forma 
limitada questões administrativas (LEBANON. [Constitution (1926)]). 

172 Segundo o índice de desempenho desenvolvido pelo LCPS (2009-2017), a pontuação média dos 128 deputados, 
em termos de frequência e participação nas sessões parlamentares, foi de 6 em 10. O bloco Lealdade à Resistência 
– liderado pelo Hezbollah – tem a pontuação mais alta (6,6), enquanto a Reunião Democrática, liderada pelo 
Partido Socialista Progressista druso, tem a pontuação mais baixa (4,8) (ATALLAH, 2018c). Informações 
detalhadas sobre o grau de coerência das preferências políticas e o grau de conhecimento dos parlamentares das 
posições políticas de seus respectivos blocos, além dos dados sobre as reuniões das comissões parlamentares 
permanentes, onde os projetos de lei são estudados e debatidos (registrando uma média de 1,5 reunião ao mês por 
comitê entre 2010 e 2014) (ATALLAH, 2018c), podem ser verificados nas imagens 70, 71 e 72, anexas à tese. 
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Dados legislativos de anos posteriores, como o período de nove meses de governo de 

Rafiq Hariri até sua renúncia, em 31 de outubro de 2019, mostram que 86% dos 1.771 textos 

legislativos publicados no Diário Oficial (incluindo decisões, decretos, leis e agenda do 

Gabinete) foram medidas exclusivamente administrativas, aplicando as regras e procedimentos 

existentes a indivíduos ou organizações, tais como pedidos de naturalização, emissão de 

licença, contribuições domésticas, transferências financeiras e nomeações. Do restante, 9% 

foram compostas por medidas regulatórias, e 5%, por acordos internacionais, incluindo a 

aprovação de empréstimos e doações estrangeiras (LCPS, 2019b, 2019c) 173.  

Da produção legislativa total, 69% dos textos (1.221) foram emitidos por apenas três 

ministérios, de um total de 28 pastas: Interior e Municipalidades, Ministério das Finanças e 

Ministério da Defesa174. Quase a totalidade, ou 96%, da produção legislativa do Ministério de 

Interior e Municipalidades foi administrativa (sendo que quase metade era de pedidos de 

naturalização), contra 92% dos textos legislativos do Ministério da Defesa (metade sendo 

emissões de licenças). Contudo, a produção legislativa do Ministério das Finanças foi 

responsável por 50% de todas medidas regulatórias emitidas (como políticas de habitação e 

trabalhistas, embora a maioria tenha sido relacionada a isenções e prazos fiscais) (LCPS, 

2019c). Os dados da LCPS mostram ainda que 95% da agenda do Conselho de Ministros em 

2019 tinha como pauta questões administrativas ou relacionadas a acordos internacionais, com 

apenas 5% da agenda tratando de temas de natureza regulatória.  

As informações reforçam que tanto a qualidade da produção legislativa quanto a 

capacidade de reforma são baixas – mesmo para aquelas pautas presentes na declaração 

 
173 Durante o período, somente duas medidas foram consideradas significativas: a aprovação da lei orçamentária 
de 2019, passada com atraso constitucional de sete meses – e sem endereçar as necessárias reformas estruturais – 
e o projeto de reforma do setor elétrico, aprovado em abril de 2019. O projeto, ainda que não implementado, 
representaria avanços, mas é acusado de “enfraquecer o papel das principais instituições do Estado e permitir a 
politização do processo de licitação” (LCPS, 2019b, 2019c, tradução nossa). A visualização da produção 
legislativa ministerial durante o ano de 2019 e sua distribuição por tema podem ser encontradas nas imagens 73, 
74 e 75 anexas a este trabalho. 

174 Conforme dados do LCPS, os 521 textos restantes (31% da produção legislativa de 2019 do Gabinete) foram 
publicados por dezessete ministérios: de Relações Exteriores e Emigrantes, Economia e Comércio, Juventude e 
Esportes, Justiça, Educação e Ensino Superior, Agricultura, Saúde Pública, Obras Públicas e Transportes, Águas 
e Energia, Telecomunicações, Turismo, Meio Ambiente, Informações, Indústria, Assuntos Sociais, Trabalho e 
Cultura. Mesmo com um orçamento combinado de US$ 30 milhões (LBP 45 bilhões), o Ministério para Assuntos 
de Deslocados e todos os sete ministérios de Estado não propuseram nenhum texto legislativo. Dos ministérios de 
Estado, somente o Ministério para Reforma Administrativa propôs medidas a serem discutidas na agenda 
ministerial do Gabinete (LCPS, 2019c). 
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ministerial de posse, sob urgência de reforma e de pressão popular175. Ainda segundo os dados, 

as reformas não foram sequer debatidas enquanto tema nas reuniões do Conselho de Ministros 

(LCPS, 2019b). O que os dados mostram é que a grande maioria das legislações aprovadas não 

partem dos próprios deputados, mas resultam de acordos vinculativos com fundos e bancos de 

investimentos externos. Como visto, a maioria das leis aprovadas que endereçam o 

fornecimento de serviços básicos foram fruto de acordos de empréstimo. Esses compromissos 

são responsáveis pelo financiamento de projetos de água, eletricidade, saúde e educação, 

especialmente significativos para os empreendimentos de reconstrução, tais como os assumidos 

pelo Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução – financiamentos e projetos sobre os 

quais a próxima seção se debruça.  

Assim, a despeito a baixa produção legislativa global, a exceção parece repousar sobre 

atividades legislativas relativas às aprovações de empréstimos e atividades financeiras. 

Segundo Sami Atallah, Mounir Mahmalat e Sami Zoughaib, tão importantes eram esses 

mecanismos para a elite libanesa, que “[...] a atividade legislativa e regulatória relativa a bancos 

e instituições financeiras provou ser a única área de política em que a polarização política ou 

mesmo o impasse nunca impediram a colaboração política” (MAHMALAT; CHAITANI, 2020 

apud ATALLAH et al., 2020b, p. 4, tradução nossa)176. De modo que, mesmo durante o período 

entre 2013 e 2016, sob significativa paralisia política, enquanto todas das áreas de policy 

experimentaram uma queda considerável, “[...] os governos continuaram a produzir leis, 

decretos e resoluções sobre instituições financeiras, bancos e finanças públicas”, afirmam os 

autores (ATALLAH et al., 2020b, p. 4, tradução nossa). 

Em consonância, inclusive em momentos de paralisia política ou na ausência de um 

Gabinete, como ocorreu durante as primeiras sessões legislativas pós-eleitorais em 24 e 25 de 

setembro de 2018, o Parlamento, na pessoa de seu porta-voz, foi capaz de conduzir a aprovação 

de cinco rascunhos de propostas legislativas e endossar um número importante de projetos de 

lei que foram concebidos para estimular dois novos empréstimos do Banco Mundial para 

 
175 A declaração ministerial de fevereiro de 2019, por exemplo, incorporou pilares fundamentais das reformas 
fiscais, estruturais e setoriais da CEDRE (Conférence Économique pour le Développement, par les Réformes et 
avec les Entreprises), incluindo o congelamento do recrutamento no setor público, reforma do sistema de pensões, 
digitalização no governo, redução das transferências estatais para a Electricité du Liban, melhoria da gestão da 
dívida pública e da cobrança de impostos. 

176 Isso porque, argumentam, os mecanismos de compra da dívida do governo a taxas de juros superfaturadas 
financiavam a redistribuição clientelista e estabeleciam a rede de patronagem em torno de licitações públicas e 
cargos no governo, fortalecendo o vínculo entre as elites financeiras e políticas libanesas (ATALLAH et al., 
2020b). 
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projetos de saúde (no valor de US$ 120 milhões) e infraestrutura e desenvolvimento (em US$ 

200 milhões)  (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT, 2018a). A aprovação da legislação 

também permitiu o financiamento de projetos de tratamento de águas residuais, um empréstimo 

no valor de US$ 50 milhões do Kuwait Fund for Arab Economic Development, e outro de US$ 

15 milhões do European Investment Bank. O Parlamento também endossou a provisão de US$ 

66 milhões em financiamento do governo para empréstimos em programas habitacionais 

subsidiados concedidos pela Public Corporation for Housing (PCH) (THE ECONOMIST 

INTELLIGENCE UNIT, 2018a)177. 

De maneira expressiva, portanto, como se viu, o aumento do número de atores com 

capacidade de veto de fato faz cair a produção legislativa de leis chamadas de high profile – 

ainda que com ressalvas quanto à habilidade de aprovação de leis relativas a atividades 

financeiras. A despeito da queda global na capacidade legislativa, é interessante notar que o 

número de decretos executivos continuou a crescer desde 2005. Ainda que não busquemos 

responder quais características os faz continuarem ascendentes após a inclusão de novos atores 

e o que nos decretos permite o acordo, algumas considerações sobre sua evolução entre 1989 e 

2016 podem ser feitas, de acordo com a base de dados disponibilizada (MAHMALAT, s/d, 

Data set). 

No que diz respeito aos decretos sobre propriedades, aquisições e obras públicas 

(1.485), que somam cerca de 12% da produção legislativa total, suas aprovações oscilaram do 

pós-guerra até 2016, registrando picos inclusive nos instáveis anos de 2005 e 2011. O mesmo 

padrão foi, de certo modo, repetido com os 641 decretos aprovados relativos a tratados 

internacionais e organizações, tendo registrado picos em 2005, 2011 e 2014 (cf. MAHMALAT, 

s/d, Data set). O gráfico com a oscilação na aprovação de decretos entre 1989 e 2016 está 

disposto abaixo, no qual se pode acompanhar a movimentação e tendência dos decretos sobre 

propriedades, aquisições e obras públicas, e daqueles relativos a tratados internacionais e 

organizações.  

De modo que, ainda que historicamente a produção de leis e decretos seja 

comparativamente baixa no Líbano, a ampliação da grande coalizão pós-2005 não parece ter 

 
177 Contudo, como voltou a ocorrer em 2019 e 2020, a promessa de apoio financeiro foi adiada, já que era vinculada 
à formação do Gabinete compromissado com um amplo programa de reformas econômicas, fiscais e monetárias 
sob os auspícios do Fundo Monetário Internacional e de outros organismos multilaterais. As promessas, por sua 
vez, não foram suficientes para agilizar a negociação de portfólios ou adotar reformas que ameaçassem o status 
quo de alocação de recursos. 
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causado efeito negativo aparente sobre a capacidade de emissão desses decretos executivos. 

Esses resultados naturalmente não rechaçam a teoria axiomática de veto players, mas nos 

mostram a necessidade de investigar o conteúdo e a natureza dessas legislações, além de 

corroborarem a capacidade de atores com veto de impedirem determinadas reformas –- mas 

aprovarem outras. Colocando de outra forma, essa discussão suscita a necessidade de nos 

debruçarmos sobre onde se encontra o espaço para a barganha e o compromisso, além de quais 

são as legislações potencialmente mais vetáveis e sob que circunstâncias. 

 

Figura 16 – Natureza dos decretos aprovados entre 1989 e 2016 

 

Fonte dos dados: MAHMALAT, s/d, Data set. 

Elaboração: autora. 
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Em resumo, esta análise da produção legislativa libanesa nos mostrou que o cenário pós-

2005 fez decair consideravelmente a capacidade de aprovação de leis de alto perfil (as chamadas 

de alta notoriedade) ou que habilitassem medidas de reforma. Como visto, parte considerável 

das leis e decretos aprovados são de natureza administrativa e econômica, sobretudo relativas 

a assuntos financeiros, imobiliários, impostos e tratados internacionais, sendo que as leis que 

endereçam serviços básicos aos cidadãos, como água, eletricidade, saúde e educação, 

compuseram uma pequena minoria. O veto, que, como analisado anteriormente, assume 

inúmeras formas e é aplicado sob diferentes contextos, ao colaborar para a proteção dos 

interesses vitais minoritários combina o efeito negativo de impedir o acordo e contribuir para o 

baixo índice de produção legislativa de alto impacto. 

Contudo, ainda que essa forma de consociativismo, em especial após a inclusão de 

novos atores minoritários com veto, tenha demonstrado baixa capacidade global de aprovação 

legislativa – também patente em sua débil infraestrutura e rede de serviços públicos –, recursos 

consideráveis são alocados às agências de reconstrução nacional desde o pós-guerra. Ademais, 

esse cenário não parece afetar a capacidade de aprovação de decretos executivos, sendo que os 

relativos a propriedades, aquisições e obras públicas, tratados internacionais e organizações são 

os que mais crescem (mesmo pós-2005). Embora pouco explorado sob essa ótica, o veto deve 

ser identificado como altamente relevante também nessa esfera, uma vez que ele é fundamental 

para a manutenção da economia política do sectarismo através de seus órgãos de reconstrução. 

Aplicado nesse contexto paraexecutivo (de instituições que orbitam em torno do Gabinete), o 

veto é exercido com o intuito de impedir decisões que ameacem o poder clientelista das 

respectivas comunidades.  

 

O Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução: “a variante entre nós” 

O Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução (CDR) foi fundado em 31 de 

janeiro de 1977, através do Decreto N. 5, com o objetivo de empreender a reconstrução da 

infraestrutura libanesa, substituindo o Ministério de Planejamento Público Geral, fundado em 

1954. Hoje, o Conselho se tornou o principal órgão responsável por todos os grandes projetos 

de reconstrução e desenvolvimento no pós-guerra, atrelado e responsável perante o Conselho 

de Ministros através da figura do primeiro-ministro. Assim, é para o CDR que são alocados os 

maiores orçamentos de projetos públicos de infraestrutura no país, sob a supervisão direta do 

Gabinete.  
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Segundo seu decreto de estabelecimento, o Conselho goza de independência financeira 

e administrativa e, para evitar questões de rotina administrativa, no sentido de acelerar o 

processo burocrático de reconstrução, coordena suas ações setoriais com consultas aos diversos 

ministérios envolvidos e em cooperação com eles para então recomendar projetos de lei para a 

aprovação do Conselho de Ministros (Decreto Legislativo N. 5/77, Gazeta Oficial N. 4, 

17/3/1977, p. 41-44). De modo que, para que o CDR pudesse gozar de maior estabilidade na 

proposição e execução de seus projetos desenvolvimentistas, sua autonomia e independência 

foram inicialmente protegidas por meio da transferência de amplos poderes ao órgão. 

Além de tarefas de planejamento, como plano geral e orçamento do quadro diretivo para 

planificação de cidades e emissão de recomendações e estudos de reparação e desenvolvimento 

a serem aprovados pelo Conselho de Ministros, o CDR também é responsável por propor, 

executar e supervisionar a implementação de projetos de lei de reconstrução e desenvolvimento 

infraestrutural. O CDR tem como objetivo indicar políticas econômicas, financeiras e sociais e 

aconselhar não só os membros do Gabinete em suas relações com os estados e seus órgãos, 

como também fazer sugestões às instituições financeiras e empresas públicas ou privadas 

envolvidas em empreendimentos de desenvolvimento (CDR, s/d; INFORMATION 

INTERNATIONAL, 2017b). Suas prerrogativas incluem a iniciação e condução dos processos 

de licitação pública para os contratos firmados. Seu orçamento administrativo para despesas 

ordinárias internas é alocado diretamente a partir dos recursos do Conselho de Ministros. 

Desde a guerra civil, o CDR, além de ser o maior destino dos contratos públicos, 

conforme demonstram as figuras 17 e 18, abaixo, é também o maior executor e implementador 

desses projetos, o que corrobora a escolha desse Conselho em particular. Considerando a 

alocação do orçamento público libanês entre diferentes agências estatais executoras, o valor dos 

projetos nacionais implementados no período 1992-2008 foi de US$ 9,31 bilhões. Destes, US$ 

7,529 bilhões (ou 81% do total) tiveram o CDR como destino (INFORMATION 

INTERNATIONAL 2017b). Analisando o período de 1992 a 2017, enquanto o valor de 

contratos alocados para o CDR totalizou US$ 12,61 bilhões (CDR Progress Report, 2017), entre 

1993 e 2004, somente US$ 850 milhões foram alocados para o Conselho do Sul, e US$ 1,2 

bilhões para o Fundo de Deslocados (DIBEH, 2005, p. 20). 

Como demonstra a figura 18, ainda que estejam decaindo desde 2008, os recursos 

destinados ao CDR totalizaram em torno de 4% do orçamento nacional, estabilizando-se em 

cerca de 2,5% a 3% até 2018, quando atingiram 0,5%, refletindo os impactos da crise fiscal e 
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econômica. Já as demais instituições que também recebem recursos do governo para financiar 

projetos de infraestrutura, como o Conselho do Sul, o Fundo para Deslocados e o Ministério de 

Obras Públicas, estes não ultrapassaram 1% (sendo que de 2008 a 2019 o Conselho do Sul 

permaneceu estável, com menos de 0,5% dos recursos da União) (cf. ATALLAH et al., 2021). 

A distribuição do orçamento nacional entre os diferentes órgãos, inclusive ao longo do tempo, 

pode ser visualizada nas imagens abaixo. 

 

Figura 17 – Distribuição de orçamento público de infraestrutura entre agências estatais 

executoras: projetos implementados (1992-2008) 

 

Fonte dos dados: Information International, 2017b. 

Elaboração: autora. 
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Figura 18 – Participação por instituição das aquisições de infraestrutura em relação às 

despesas totais do governo  178 

Fonte da imagem: Atallah et al., 2021, p. 3 (reprodução integral do original). 

 

No que diz respeito ao seu orçamento administrativo para despesas ordinárias, os gastos 

do CDR são alocados a partir do orçamento do Conselho de Ministros. Atualmente em LBP 38 

bilhões (ou US$ 25,3 milhões), o valor subiu seis vezes de 2000 a 2017 (INFORMATION 

INTERNATIONAL, 2017b). Já no que diz respeito ao orçamento para projetos infraestruturais 

e de desenvolvimento, os valores são geralmente oriundos de empréstimos externos. De modo 

que, para financiar grandes contratos sob sua responsabilidade, o CDR conta com doações de 

países estrangeiros, captadas em iniciativas bilaterais e multilaterais, além do custeio através de 

agências de financiamento, empréstimos internos e externos, comerciais e doações (COUNCIL 

FOR DEVELOPMENT AND RECONSTRUCTION, s/d). O Conselho possui a prerrogativa 

 
178 Como se nota, o cenário pós-Doha não impacta na distribuição de recursos públicos ao Conselho do Sul, que é 
fundamentalmente reduto dos xiitas do Amal. O orçamento permaneceu inalterado no decorrer do período, e 
mesmo entre 2009 e 2010, quando houve um leve aumento no repasse de recursos ao Fundo de Deslocados e ao 
Ministério de Obras Públicas. Isso corrobora nossas afirmações anteriores no sentido de apontar que, ainda que 
2005 tenha significado a incorporação de novas elites aos gabinetes de união nacional, as lideranças do pós-guerra, 
inclusive os xiitas, já haviam partilhado entre si os espólios estatais e aparelhado os respectivos conselhos e 
ministérios.  

Ademais, documentos confidenciais mostram como os conselhos são loci de disputa sectária. Fontes expostas pelo 
Wikileaks, como a comunicação entre a Embaixada Norte-Americana em Beirute e o Comando Central dos 
Estados Unidos em 24 de fevereiro de 2009, fazem menção às então “[...] recentes batalhas orçamentárias no 
Gabinete libanês entre o primeiro-ministro Fouad Siniora e o presidente [da Assembleia Geral] Nabih Berri sobre 
o orçamento do Conselho para o Sul, que Siniora quer eliminar”. A proposta orçamentária original de 2009, 
submetida pelo Ministério das Finanças e sob instruções do premier, pedia a eliminação do Conselho para o Sul e 
do Fundo para os Deslocados – sem mencionar a eliminação do Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução. 
(WIKILEAKS, 09BEIRUT222_a, 2009, tradução nossa). A reforma pretendia eliminar a cota reservada quase que 
exclusivamente aos xiitas e drusos por meio desses órgãos – mantendo intacto o orçamento do Conselho 
aparelhado por Hariri. 
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de assinar acordos de empréstimo tanto domésticos quanto externos, que também podem 

assumir a forma de títulos, e o CDR possui autonomia para que seus contratos sejam financiados 

por fundos do orçamento público ou seus empréstimos.  

Os fundos concedidos ao Programa de Reconstrução incluem tanto os contratos de 

empréstimo (aprovados pelo governo e ratificados pelo Parlamento), quanto acordos de 

concessão executados por decretos governamentais. O valor total dos recursos externos 

registrados entre 1992 e 2017 atingiu US$ 12,548 bilhões, sendo US$ 3,643 bilhões em doações 

(29%) e US$ 8,895 bilhões em empréstimos (71%) (CDR Progress Report, 2017, p. 132). Entre 

as principais entidades que financiam projetos de reconstrução, sobretudo ligados aos setores 

de água, eletricidade, dejetos sólidos e empreendimentos em construção estão International 

Bank for Reconstruction & Development (IBRD), Banco Mundial, Arab Fund For Economic 

and Social Development (AFESD), Islamic Development Bank (IsDB), European Bank for 

Investment, Kuwait Fund for Arab Economic Development e União Europeia. Os principais 

financiadores desses projetos de infraestrutura e sua participação na alocação de recursos do 

CDR estão dispostos na figura 19, abaixo: 
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Figura 19 – Fundos estrangeiros: financiamento de projetos do Conselho para 

Desenvolvimento e Reconstrução no pós-guerra (US$ 14,17 bilhões) 

 

 
 
Fonte dos dados: Council for Development and Reconstruction / Funding Dashboard, s/d. 
Elaboração: autora. 

 

O Líbano, país cuja incapacidade de decisão é notória e cujas instituições são 

frequentemente criticadas por emperrarem a aprovação legislativa e de decretos, tem no seu 

Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução, desde 1992, 5.507 contratos aprovados, 

sendo 4.966 deles completos e 541 em andamento. Apesar do país ser um caso deficitário 

notável em termos de infraestrutura e performance na entrega de serviços públicos, o valor total 

dos contratos é de US$ 16,4 bilhões, sendo US$ 12,6 bilhões em contratos concluídos e US$ 

3,8 bilhões em contratos em andamento (COUNCIL FOR DEVELOPMENT AND 

RECONSTRUCTION, s/d). Ao nos debruçarmos sobre os US$ 12,6 bilhões alocados de 1992 

até 2017 para contratos de infraestrutura conduzidos pelo CDR, vimos que a desagregação dos 

valores por região nos mostra uma discrepância distributiva, que pode ser verificada na tabela 

abaixo.  
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International Bank for Reconstruction & Development
(The World Bank) US$ 2.330.000.000
Arab Fund For Economic and Social Development US$
1.680.000.000
Islamic Development Bank US$ 1.450.000.000

European Investment Bank US$ 1.170.000.000

Kuwait Fund for Arab Economic Development US$
1.010.000.000
União Europeia US$ 864.710.000

República da Itália US$ 717.440.000

Arábia Saudita US$ 670.980.000

Kuwait US$ 433.920.000

Abu Dhabi Fund For Development US$ 365.000.000

Saudi Fund For Development US$ 346.880.000

Estado do Catar US$ 327.140.000

Protocolo Francês US$ 317.050.000

Bancos Comerciais Diversos US$ 309.600.000

French Agency for Development US$ 236.840.000

República da Alemanha US$ 217.710.000
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Tabela 9 – Valor e distribuição dos contratos de reconstrução e desenvolvimento 

encerrados (1992-2017), por província 

 

Valores dos contratos finalizados (por províncias) 

    
Província Valor % contratos totais Índice de pobreza 

(2004) 
Nacional US$4.990.000.000,00 40% 24,6% 
Monte Líbano US$3.320.000.000,00 26% 16,2% 
Beirute US$1.550.000.000,00 12% 9,3% 
Norte do Líbano US$960.460.000,00 8% 31,2% 
Sul do Líbano US$595.410.000,00 5% 37,3% 
Baalbek Hermel US$384.960.000,00 3% 32,5% 
Nabatiyeh US$327.410.000,00 3% 46,4% 
Akkar US$247.310.000,00 2% 62,5% 
Beqa’a US$229.020.000,00 2% 37,7% 

    

Total US$12.604.570.000,00   

 

Fonte dos dados sobre os contratos: Council for Development and Reconstruction / Contracts Dashboard; e sobre 

os índices de pobreza: SALTI; CHAABAN, 2010; LAITHY et al., 2008. 

Elaboração: autora. 

Como se vê, dos US$ 12,61 bilhões em contratos finalizados, o maior recurso é o 

alocado nacionalmente (US$ 4,99 bilhões, que respondem por 40% do montante), como é de 

se esperar. Contudo, surpreendentemente, o montante destinado para o Monte Líbano (US$ 

3,32 bilhões, ou 26%) passa do dobro do destinado a Beirute (US$ 1,55 bilhões, ou 12%), sendo 

que os menores valores são destinados para Baalbek Hermel, Nabatiyeh, Akkar e Beqa’a, que 

juntos somam US$ 1,2 bilhões ou 9% do valor total dos contratos. As discrepâncias regionais 

razoavelmente sobrepostas pelas clivagens sectárias podem ser bem identificadas na tabela 

acima179. Os resultados são indicativos de como as distinções geográficas exacerbam 

desigualdades sociorregionais, na medida em que as alocações de recursos públicos para 

reconstrução, infraestrutura e desenvolvimento estão descoladas das necessidades locais – 

 
179 Como mostrou a alocação dos assentos parlamentares por distritos eleitorais apresentada no primeiro capítulo 
deste trabalho (vide tabela 3 e figuras 2 e 28), apesar das diferentes regiões serem confessionalmente mistas, ou 
seja, habitadas por membros de diferentes comunidades religiosas, algumas localidades refletem distribuições 
razoavelmente homogêneas. Assim, o Norte, como exemplificado pela cidade de Trípoli, é tipicamente um reduto 
muçulmano sunita; o Monte Líbano, cristão maronita; já Baalbek-Hermel, no Beqa’a, além de Tyr e Nabatiyeh, 
no Sul, são distritos tipicamente xiitas.  
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sendo o valor e a distribuição dos contratos quase inversamente proporcionais ao nível de 

pobreza regional180.  

Ainda que o Conselho para o Sul e o Fundo para Deslocados possuam alguma função 

redistributiva, alocando fundos a regiões amplamente negligenciadas, como as mohafazas 

(províncias) do Sul, de Nabatiyeh e do Beqa’a, seus montantes totais são bastante inferiores ao 

do Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução, que ainda é responsável por mais de 80% 

das alocações. Como argumenta Dibeh (2005, p. 10), a distribuição de recursos de infraestrutura 

no pós-guerra – estruturada ao longo de linhas exclusivamente sectárias e regionais, e não 

conforme os grupos de renda – teve um impacto distributivo significativamente negativo. Ainda 

que determinadas regiões sejam muito negligenciadas, a alocação de recursos em bases 

sectárias permanece sendo respeitada, o que inclusive sugere a lógica de que, ao obedecer a 

disposição sectária, tem-se como resultado uma desatenção às regiões mais desprovidas.  

Sabe-se que a razão para que essa forma de distribuição aconteça repousa nas origens 

do sistema consociativo no país, que aloca cargos, bens e recursos conforme o ordenamento 

sectário. Talvez mais importante do que a identificação dessas alocações confessionais seja o 

reconhecimento de que essa lógica também é transferida para as nomeações de altos cargos no 

CDR e suas redes, que por sua vez espelham a distribuição sectária das outras instâncias de 

poder. Um olhar para a composição dos principais cargos de direção executiva do CDR nos 

mostrará não só a paridade sectária aplicada nessa instituição, como também o elo estreito 

dessas figuras com diferentes membros da classe política e famílias tradicionalmente 

proeminentes. 

O comitê diretivo do CDR é composto de até doze membros que gerenciam o Conselho, 

nomeados por decreto ministerial. Suas principais figuras são seu presidente, dois vice-

presidentes e um secretário-geral que administram a diretoria durante um mandato de cinco 

anos – ainda que as incumbências possam ser consecutivas. O presidente do CDR e os membros 

do conselho administrativo são nomeados diretamente pelo Gabinete do primeiro-ministro. 

Nabil El-Jisr, por exemplo, é o atual presidente do CDR desde 2006, tendo sido presidente 

 
180 A análise dos contratos e valores dos projetos públicos de infraestrutura aprovados pelo CDR demonstram que 
as alocações orçamentárias estão fortemente atreladas a determinadas regiões e círculos confessionais. Essa 
distribuição reflete práticas de regionalismo e clientelismo sectários, com a distribuição vinculada a ministérios 
específicos. É o caso de regiões como o Monte Líbano, que detém 26% do total de contratos, e do Ministério de 
Águas e Energias, por exemplo, que desde 2008 é ocupado por figuras de diferentes partidos exclusivamente 
cristãos. Para a visualização da rotatividade sectária entre as pastas ministeriais, vide tabela 54, anexa. 
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também de 1995 a 1999. Boutros Antoine Labaki foi um dos vice-presidentes por três mandatos 

consecutivos, de 1991 até 2002; Yasser Berri, que ocupou a vice-presidência de 1995 a 2002, 

atualmente ainda ocupa o cargo desde 2004 (INFORMATION INTERNATIONAL, 2017b). 

Como é costume, o presidente do CDR é um muçulmano sunita, mas seu corpo executivo é 

distribuído entre indivíduos de outras confissões, prática fundamental para que seja garantida a 

distribuição de recursos entre sunitas, xiitas, maronitas e drusos. 

O sunita Jamal Itani, que presidiu o Conselho de janeiro de 2002 a 2004, foi gerente 

geral da Solidere s.a.l. em 2014. Fundada sob a autoridade do CDR e sob a liderança do então 

primeiro-ministro Rafiq Hariri, a Solidere foi responsável pelo planejamento, desenvolvimento 

e reconstrução do Distrito Central de Beirute no pós-guerra181. Após as assinaturas dos Acordos 

de Ta’ef e do fim das hostilidades, a lei de fundação do CDR foi alterada através da Lei n. 117 

de 7 de dezembro de 1991. A lei tinha justamente o intuito de autorizar a constituição de 

sociedades imobiliárias e estabelecer a Solidere sob sua autoridade. À época, uma forma única 

e customizada de parceria entre o Estado libanês e a companhia privada foi estruturada através 

da própria conexão habilitada pelo CDR. Essa modalidade de parceria lhe conferiu 

prerrogativas administrativas e regulatórias especiais. 

Fadil Shalaq, também ex-presidente do CDR (de 1991 a 1995 e de 2004 a 2006), é ex-

diretor da Saudi Oger no Líbano, empresa de construção saudita fundada por Rafiq Hariri. Além 

das conexões próximas de Fadil Shalaq e Jamal Itani ao Movimento Futuro sunita, com o último 

concorrendo em listas eleitorais apoiadas por Hariri e em seu reduto, o atual presidente do CDR, 

Nabil Adnan El-Jisr, foi assessor do ex-premier Fuad Siniora em 2005 e é acionista da Future 

TV. El-Jisr é ex-presidente da Saudi Oger em Paris (LEENDERS, 2004), além de irmão de 

Samir Al Jisr, membro do Movimento Futuro (SWEID, 2021, p. 9-10). O atual presidente foi 

nomeado por Rafiq Hariri em 1995 e novamente por Fuad Siniora em 2006 (ATALLAH et al., 

2021), ocupando a presidência do CDR desde então. Karen Sweid argumenta que essa conexão 

pública entre os primeiros-ministros – sobretudo do Movimento Futuro – e os Presidentes do 

 
181 O consórcio Solidere de construção ou Société Libanaise pour le Développement et la Reconstruction du 
Centre-ville de Beyrouth renovou completamente o centro de Beirute e estreitou os laços do Líbano com a Arábia 
Saudita. Nesse pós-guerra, Rafiq Hariri, seu filho Saad Hariri, Najib Miqati e muitos outros refletiram a já 
mencionada integração crescente entre as elites econômicas e político-sectárias no país. O período também 
coincidiu com o fim da Guerra Fria, e o Oriente Médio, tendo o Líbano como cartão postal reconstruído, inaugurou 
uma nova configuração geopolítica e econômica com a primazia do Consenso de Washington. 
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CDR se tornou mais estreita pós-Ta’ef, ou, nos termos de Rasha Abou Zaki (2012), estabeleceu-

se como um braço executivo para o primeiro-ministro fora do Gabinete.  

No que diz respeito às conexões políticas da vice-presidência e outros cargos 

significativos, o xiita Yasser Mustafa Berri é irmão do porta-voz do Parlamento e dirigente do 

Amal, que preside o cargo desde 1992. Yasser Berri ocupou a vice-presidência do CDR de 1995 

a 2002 e ainda ocupa o cargo desde 2004, quando foi nomeado por Omar Karami. O secretário-

geral do CDR, Ghazi Haddad, que também foi indicado por Karami em 2004 e ainda permanece 

no cargo, foi próximo da tradicional família política Murr e do ex-presidente Michel Sleiman. 

Haddad agora seria próximo ao presidente Michel Aoun. Ainda com relação às conexões 

políticas dos membros em cargos de alto escalão do CDR, seu outro vice-presidente, Alain 

Kordahi, era próximo ao ex-presidente Emile Lahoud. Yahya Sankari, cunhado do ex-primeiro-

ministro Omar Karami, foi nomeado membro do conselho diretivo em 2004 e permanece na 

posição. Já representando os drusos, Walid Safi, filiado ao Partido Socialista Progressista, é 

comissário do governo no CDR. Malik al-Ayyas, membro do conselho diretivo, antes ligado ao 

líder druso Wiam M. N. Wahhab, da Unificação Árabe, atualmente é também ligado à Joumblatt 

(a maioria das conexões é reiterada em LEENDERS, 2012, p. 105; ABOU ZAKI, 2012; 

IBRAHIM; SAUD; 2016; ATALLAH et al., 2021; SWEID, 2021).  

A diretoria financeira do Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução é ocupada 

por Ziad Machnouk, irmão do deputado e ex-Ministro do Interior pelo Movimento Futuro, 

Nuhad Machnouk. A responsabilidade sobre o financiamento também recai sobre Fawzi Abu 

Ziad, membro do Conselho diretivo do CDR e da Autoridade de Apoio à Resistência Islâmica 

(ligada ao Hezbollah), e sobre a chefe de financiamento Wafa Sharaf al-Din. Charafeddine tem 

parentesco com a ativista Rabab al-Sadr, irmã do Imam Musa al-Sadr, fundador do partido xiita 

Amal. Qusay Charafeddine, casado com Malihah (filha de Musa Sadr) é irmão de Raed Sharaf 

al-Din, primeiro vice-governador do Banque du Liban (cf. ABOU ZAKI, 2012; SHANAHAN, 

2013; IBRAHIM; SAUD; 2016; SWEID, 2021; ATALLAH et al., 2021). 

As conexões expostas acima bastariam para identificarmos o respeito à regra da 

distribuição sectárias de cargos, além de estabelecermos a existência de estreitos laços entre a 

classe política e o conselho diretivo do CDR. Contudo, as conexões possuem ainda uma camada 

adicional, composta pelas grandes empresas que orbitam em torno do órgão e que vencem boa 

parte das licitações públicas para os grandes projetos de infraestrutura pós-guerra. 
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A Sukleen, Sukkar Engineering s.a.r.l, por exemplo, foi contratada de 1994 a 2015 para 

administrar a coleta e descarte de resíduos sólidos no país. Seu gerente geral, Maysara Sukkar, 

foi parceiro comercial do sunita Rafiq Hariri em projetos de construção na Arábia Saudita 

(DEETS, 2018, p. 143)182. Ao todo, a empresa recebeu US$ 1,18 bilhões do CDR (CDR, 

Contract Dashboard, s/d). Após a crise do lixo em junho de 2015, duas empresas, Al-

Jihad for Commerce and Contracting e Khoury Contracting Company assumiram o serviço. 

Fundada em 1992, a Al-Jihad for Commerce and Contracting é gerenciada por Jihad al-

Arab, próximo de Saad Hariri. Seu irmão, Abdel Kader al-Arab, foi chefe de seu aparato de 

segurança. Al-Arab é referido por alguns como “o empreiteiro da República”. Em julho de 

2016, a empreiteira recebeu ao menos US$ 288 milhões em contratos do CDR para manejo de 

resíduos sólidos, tendo aberto um novo aterro em Costa Brava e duas centrais de triagem. 

Mesmo que os dados mostrem que 93% dos resíduos estavam sendo despejados em aterros 

sanitários ao invés de manejados, e mesmo com a acusação de adicionar água ao lixo antes da 

pesagem, o contrato da Al Jihad ainda teria sido complementado com US$ 161 milhões 

adicionais para atualização e expansão da operação, sem que novas licitações fossem abertas 

(YEE; SAAD, 2019). 

Dany Khoury, fundador de outra empreiteira influente no país, é próximo ao presidente 

Michel Aoun e seu genro Gibran Bassil, líderes do Movimento Patriótico Livre maronita. O 

CEO da Khoury Contracting Company, além de também enfrentar acusações de corrupção e de 

más práticas de despejo de lixo tóxico no Mar Mediterrâneo ao operar o aterro Bourj Hammoud, 

tampouco remediou a crise do lixo em Beirute – apesar de ter recebido, em 2016, US$ 142 

milhões em contratos do CDR para manejo de resíduos sólidos (YEE; SAAD, 2019).  

Outra grande empreiteira, Est. Nazih S. Braidi for Engineering and Contracting, fundada 

em 1987, tem, através de Nazih Braidi, conexões políticas com o Movimento Futuro de Hariri. 

Já a empreiteira Danash Contracting and Trading Co., que executa projetos de infraestrutura no 

sul do país, é gerenciada por Mohammed Hassan Danash, ligado ao Amal. A empresa já recebeu 

 
182 Até a crise do lixo, em julho de 2015, a Sukleen teve seu contrato renovado diversas vezes (mesmo com seus 
custos de tratamento e armazenamento sendo quatro vezes acima dos padrões internacionais e mais altos dos de 
Trípoli e Sidon; ou seja, aprovados sem processos competitivos de licitação) (VERDEIL, 2018). Em 2015, novas 
empresas ligadas aos líderes sectários passaram a ter condições de participar da concorrência e disputaram pelos 
contratos (DEETS, 2018). 

Com o intuito de promover o gerenciamento de resíduos, por exemplo, o druso Walid Joumblatt e o CEO da South 
for Construction, Riad al-Assad, formaram, em 2014, a EcoParks Holding, que conta com Taymour e Aslan 
Jumblatt como membros do conselho (NASH, 2015). 
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US$ 448,3 milhões em contratos do CDR, em parcerias ou individualmente, desde 1999 (CDR, 

Contract Dashboard, s/d). A Al Kharafi & Sons, vencedora da concorrência para construção de 

um estacionamento no Aeroporto Internacional de Beirute em 2016, é acusada de ser sido 

beneficiada através da figura de Ghazi Zeaiter, à época Ministro de Obras Públicas pelo Amal. 

Nesse setor, a própria Middle East Airport Services tem seu conselho presidido por Ghazi el 

Youssef, ex-deputado e conselheiro econômico de Saad Hariri. Já a Al-Bunyan Engineering 

and Contracting, também destino das locações do CDR, tem como sócio-gerente Ali Saleh Al-

Moussawi, conectado com deputados e ex-membros do Parlamento pelo Hezbollah 

(IBRAHIM; SAUD; 2016; ATALLAH et al., 2021; SWEID, 2021). A EMCO Water Solutions 

Provider, que lidera projetos de tratamento de águas residuais através do CDR, possui como um 

de seus principais acionistas um membro próximo ao maronita Samir Geagea, das Forças 

Libanesas (ATALLAH et al., 2021). 

Segundo dados do LCPS (2020), entre 2008 e 2018, 60% do total de gastos do CDR 

(US$ 1,9 bilhão) foi concedido a apenas dez empresas para execução de projetos, 

principalmente nas áreas de eletricidade, água, estradas, gerenciamento de resíduos e educação. 

De 133 empresas, três delas foram responsáveis por capturar 30% de todo o orçamento alocado 

pelo Conselho, incluindo as supracitadas Al Jihad for Commerce and Contracting e Danash for 

Contracting and Trading. Dessas dez companhias que respondem por 59,5% das alocações, 

cinco receberam mais de 40,8% do valor total, com as duas primeiras respondendo por 23% 

(US$ 726 milhões) do total do gasto pelo CDR (cf. ATALLAH et al., 2020). São elas: a parceria 

Kharafi/Veziroglu/Guris, que obteve 14% do valor total dos contratos (US$ 443 milhões) para 

as regiões de Nabatiyeh, Beqa’a e sul do Líbano; Al Jihad for Commerce and Contracting, que 

venceu 9% do montante líquido das licitações (US$ 283 milhões) para os distritos de Baabda e 

Beirute; Danash for Contracting and Trading, que respondeu por 7% das licitações (US$ 223 

milhões) para os distritos de Minnieh-Dannieh e Sour; JV Mouawad Edde/Soriko SAL, com 

5,8% (US$ 184 milhões) para o Monte Líbano (Chouf e Aley); e Khoury Contracting Company, 

com 5% (US$ 158 milhões) para os distritos de Metn e Keserwan. Juntas, essas empresas 

somam US$ 1,3 bilhão no período mencionado (ATALLAH et al., 2020, p. 5), sendo que a 

maioria possui conexões políticas com os principais líderes sectários, identificadas 

anteriormente. 

Em nível nacional, segundo o relatório, o total em projetos contratados de 2008 a 2018 

pelo CDR é de US$ 809.778.029, do qual cinco empresas respondem por 77,7% do valor. São 
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elas: Consolidated Engineering and Trading Company (27,7%), Cooperativa Muratori and 

Cementisti-CMC di Ravenna SC (24,4%), Middle East Airports Services (15%), Kharafi 

National KSC (5,5%), e Hammoud Est. For Trading and Contracting (5%). (ATALLAH et al., 

2020, p. 2). Em 22 dos 26 distritos libaneses, a parceria Kharafi/Veziroglu/Guris e a Al Jihad 

for Commerce and Contracting garantiram pelo menos 50% do valor dos projetos de 

desenvolvimento e reconstrução, e em metade deles, sua participação ultrapassou 60%183. 

Os demais grupos, que respondem pelos US$ 590 milhões restantes, são: Al Bunyan for 

Engineering and Contracting, com 4,3% de participação no valor total (US$ 136 milhões para 

as regiões de Baalbek-Hermel); Homan Engineering Company Limited, com 3,8% do 

montante, obtendo US$ 121 milhões em contratos a serem executados em Akkar e Koura; 

Geneco, com 3,7% de participação nos contratos (US$ 116 bilhões) para Trípoli; Nassim Abou 

Habib for Industry and Contracting, com 3,6% (US$ 113 milhões) executados em Batroun; e o 

BATCO Group, com 3,3% (US$ 104 milhões) em Jbeil (ATALLAH et al., 2020, p. 5). 

O monopólio das empreiteiras politicamente conectadas não é exclusividade do 

Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução. Segundo dados da Information 

International, entre 2007 e 2017, dos US$ 105,2 milhões alocados para vinte projetos sob o 

Ministério de Obras Públicas e Transportes, cerca de 42% do montante (US$ 44 milhões) foram 

para duas empreiteiras: Kambris Contractors and Developer Co. e Al-Jihad Group for 

Commerce and Contracting. Dos seis projetos para a Electricité du Liban, com um orçamento 

total de US$ 165,5 milhões, US$ 107 milhões foram apenas para o grupo Matelec. Por fim, sob 

o Ministério de Águas e Energia, dos US$ 914,7 milhões alocados para onze projetos, 

aproximadamente 64% do montante (US$ 587,2 milhões) foram para duas empreiteiras: MAN 

Diesel-Hammoud Establishment for Trading and Contracting (HETC) e Al-Bunyan for 

Engineering and Contracting S.A.R.L. (INFORMATION INTERNATIONAL, 2017c, p. 22). 

 
183 O relatório do LCPS indica que a concentração é ainda mais significativa se a distribuição regional for 
endereçada. Em Beirute, as empresas Al Jihad for Commerce and Contracting e Khoury Contracting Company 
capturaram 54% do montante total com nove projetos de desenvolvimento e reconstrução de 31 projetos de 2008 
a 2018. Já no distrito de Marjayoun, no sul do Líbano, a parceria Kharafi/Veziroglu/Guris e a empresa Danash for 
Contracting and Trading, juntas, responderam por 98% do valor total com cinco projetos de um total de catorze. 
No distrito de Hermel, no nordeste do país, as empresas Al-Bonyan Company for Engineering S.A.R.L and 
Contracting e Subal/LEMACO capturaram 96% do montante total com dois projetos de desenvolvimento e 
reconstrução, de um total de seis. No distrito de Aley, no Monte Líbano, JV Mouawad Edde Soriko S.A.L. e Al-
Jihad for Commerce and Contracting responderam por 83% do valor total em projetos, com cinco projetos de um 
total de doze. No distrito de Nabatiyeh, ao Sul, a parceria Kharafi/Veziroglu/Guris e a empresa The Arab 
Contractors capturaram 72% do montante total com três projetos de desenvolvimento e reconstrução dentre 20 
projetos (ATALLAH et al., 2020, p. 3, 7).  
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O setor elétrico, que possui um déficit severo no que diz respeito à produção de energia 

para o país e registra apagões diários – apesar dos subsídios em eletricidade representarem cerca 

de 10% do orçamento libanês – é parcialmente compensado pelo fornecimento de eletricidade 

através de geradores e usinas flutuantes. O déficit no fornecimento e a adoção de soluções 

temporárias e caras também repousaria no poderoso lobby de companhias que fornecem 

geradores e combustível (YEE; SAAD, 2019). As usinas flutuantes turcas para provisão de 

energia extra, como a Karpowership, responsável por cerca de um quarto do abastecimento de 

energia184, são alvos de acusações de beneficiamento e recebimento de comissões ilícitas de até 

US$ 10 milhões destinados aos operadores de combustível (ATALLAH, 2021)185. Segundo 

Nada Atallah, os representantes da Karpowership no Líbano e que compõem o duo elétrico 

entre o Movimento Patriótico Livre e o Movimento Futuro são Samir Doumit, casado com uma 

prima de Nazek Hariri, viúva de Rafiq Hariri, e seu sobrinho Ralph Faysal, que seria próximo 

ao então Ministro de Águas e Energia Gibran Bassil (ATALLAH, 2021). 

O aluguel das usinas flutuantes, cujos contratos já somaram mais de US$ 1,5 bilhões – 

suficientes para construção de quase três barragens terrestres –, em 2013, teriam sido 

pressionados por Bassil (YEE; SAAD, 2019; ATALLAH, 2021; TURKISH..., 2021). O lobby 

das companhias fornecedoras de geradores e combustível também seria feito pela indústria de 

diesel que abastece os geradores e que movimenta US$ 1,2 bilhões por ano (YEE; SAAD, 

2019). De forma que o acesso aos canais de distribuição de gás e energia não é feito livremente, 

mas garantido por meio dos intermediários entre o Estado, cidadãos e companhias. A COGICO 

– Consolidated Group for Industry and Commerce Sarl, por exemplo, é uma das maiores 

importadoras e distribuidoras de combustível e petróleo no país, propriedade do líder druso 

Walid Joumblatt, que possui 42% das ações diretas da empresa.  

 
184 Desde 2013, sob a gestão de Gibran Bassil do Movimento Patriótico Livre, usinas flutuantes turcas fornecem 
cerca de 30% da energia consumida pelo Líbano. As barcaças, conectadas às redes das usinas Jiyeh e Zouk, são 
os navios MV Karadeniz Fatmagül Sultan e o MV Karadeniz Orhan Bey, todos da Karadeniz Holding e operados 
pela Karpowership. O aluguel, enquanto solução temporária, faz parte do plano de Bassil de junho de 2010 de 
ampliar a capacidade energética do país em quase três vezes (ATALLAH, 2021). Mesmo assim, foi renovado em 
2016 e em 2018. Com os atrasos nos repasses ultrapassando US$ 150 milhões, o fornecimento foi suspenso em 
2021.  

185 Além das plantas – incluindo as flutuantes – gerarem ao menos 900 MW abaixo da capacidade de produção, 
em 2021, a emissora Al-Jadeed relatou alegações de corrupção e comissionamentos ligadas ao contrato de energia. 
Segundo as denúncias, Ahmad Safadi, sobrinho do ex-ministro das Finanças Mohammad Safadi, Ralph Faysal e 
o intermediário Fadel Raad teriam concordado em compartilhar comissões de US$ 6 milhões. Em março de 2021, 
uma investigação judicial para apurar lavagem de dinheiro e corrupção foi aberta. Ralph Faysal e Fadel Raad 
tiveram mandados de prisão emitidos e foram liberados sob fiança. A decisão para apreensão das barcaças foi 
posteriormente revogada (ATALLAH, 2021). 
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Joumblatt também possui 74% das ações da Al-Jabal Engineering Building Company 

sarl (JEBCO), que controla 52,5% da COGICO. A United Development Corporation sal 

(Holding), presidida por Joumblatt, possui outros 5% da COGICO. Bahij Abou Hamze, que 

liderou a COGICO como gerente geral por 25 anos, foi substituído em 2013 por Jihad Zouhairy, 

que representa os interesses do líder do Partido Socialista Progressista. Abou Hamze é dono 

dos 25% restantes da JEBCO. Além de ter se preparado como candidato pelo PSP nas eleições 

adiadas de 2013 em Beirute, Zouhairy também foi gerente administrativo da Ciment de Sibline 

s.a.l., uma das maiores produtoras de clínquer e cimento (FREIFER, 2013)186. Ghazi Aridi, 

político druso e ex-Ministro de Obras Públicas e Transportes e da Informação, é irmão de 

Ghaleb Al Aridi, que gerencia uma empresa de contratação (IBRAHIM; SAUD; 2015) que, ao 

lado da I.C. Ziad Al Aridi, foi contemplada em contratos com o CDR – principalmente em 

projetos de abastecimento de água no reduto druso de Aley (CDR, Contract Dashboard, s/d).  

Segundo Hisham Ashkar, além de Aridi, diversas figuras políticas que orbitam 

Joumblatt, como Akram Shehayeb, Alaeddine Terro, Henri Helo e Nehme Tohme possuem 

participações em empresas de desenvolvimento (ASHKAR, 2018). Dados do CDR mostram 

que a I.C. Majed Zouhairy obteve US$ 16,23 milhões em contratos com o CDR e Terro pour le 

Commerce et l’Entreprise, outros US$ 16,11 milhões (CDR, Contract Dashboard, s/d). 

 
186 Cimenterie Nationale S.A.L. (Al Sabeh Cement), LafargeHolcim Liban Ltd e a Ciment de Sibline S.A.L. são 
as três maiores empresas do setor. Segundo Jacob Boswall e Yasmine Minkara (2021), a Ciment de Sibline S.A.L 
possui ao menos sete acionistas politicamente conectados, incluindo o próprio Saad Hariri e Nazek Rafiq al-Hariri, 
segunda esposa e viúva de Hariri. Via BankMed, Saad Hariri é dono de 42% da Sibline, enquanto Nazek Hariri é 
dona de outros 16% da companhia. Outros membros da diretoria da Sibline incluem Walid Joumblatt, seu filho 
Taimour W. Joumblatt e Nicolas Camille Nahas, ex-ministro da Economia e do Comércio. Fundada pelas famílias 
Doumet e Asseily em 1953, a Cimenterie Nationale S.A.L. é a maior empresa do setor e tem Michel Eddé com 
menos de 1% das ações da companhia, mas, ao lado de sua mulher, Yolla Elias Doumit, detém cerca de 4% da 
Cimenterie Nationale através da Phosphate SAL Holding. Três outros sobrinhos de Eddé também são acionistas 
de outros 24% da companhia através das holdings Krob S.A.L., Joynacim S.A.L. e Keracim S.A.L. A estrangeira 
Holcim conta, entre seus sócios minoritários, com Raya Farid Raphaël, filha do ex-ministro das Finanças e 
fundador do Banque Libano-Française, Farid Raphaël, com menos de 1% das ações. O Patriarcado Católico 
Maronita da Antioquia, sede do patriarca da Igreja Maronita, também está entre os sócios minoritários da Holcim, 
com outros 5% das ações. Ainda segundo os autores, um em cada quatro proprietários de pedreiras menores e 
empresas de britagem seriam politicamente conectados desde a guerra, como Elie Hobeika, Michel Murr e Rashid 
Saleh El Khazen e quatro membros da família extensa de Majed Terro, Pierre e Moussa Fattoush e Nayef Hujairi. 
Os nomes ainda incluem Walid K. Joumblatt e Jihad al Arab (Araco) (BOSWALL; WOOD, 2020; BOSWALL, 
2021; BOSWALL; MINKARA, 2021).  

Em razão das conexões políticas estabelecidas, qualquer tentativa de reforma nesse setor é alvo de veto. A indústria 
de cimento no país é uma das menos competitivas, com tarifas e regras de importação assegurando que o cartel 
composto pela Cimenterie Nationale S.A.L. (Al Sabeh Cement), LafargeHolcim Liban Ltd e a Ciment de Sibline 
S.A.L. praticassem preços de duas a três vezes maiores que os do mercado internacional desde a década de 1990. 
A capacidade de obter licenças industriais e aprovações necessárias pelo Ministério da Indústria e de manter as 
atividades de extração em pedreiras (inclusive em áreas não permitidas, como em Chekka) faz com que as três 
empresas dominem 44%, 38% e 18% do mercado libanês, respectivamente (BOSWALL; MINKARA, 2021). 
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Ademais, Joumblatt é dono de inúmeras empresas imobiliárias, algumas em parceria com o ex-

Ministro da Economia, Marwan Hamadeh (IBRAHIM; SAUD; 2015; ASHKAR, 2018). 

Hamadeh é membro do conselho do Banco Crédit Libanais. 

No que diz respeito ao setor de telecomunicações, o atual primeiro-ministro, Najib 

Mikati, construiu sua fortuna no segmento. Segundo Ashkar, sua empresa M1 Group fez 

investimentos substanciais no distrito central de Beirute através de seu ramo imobiliário, a M1 

Real State. Walid Daouk, ex-Ministro das Informações, é membro do conselho diretivo da M1 

Real State, além de advogado em muitas empresas do ramo imobiliário de Adnan Kassar 

(ASHKAR, 2018, p. 102). Kassar, além de ter servido em diversas pastas, tais como Ministro 

da Economia e do Comércio, é acionista, ao lado de Nehme Tohme e do próprio Walid Daouk, 

do Fransabank, terceiro maior banco comercial libanês.  

As conexões político-sectárias, portanto, também estão amplamente presentes no setor 

bancário. O premier Miqati é acionista do maior banco libanês, o Audi Bank, através da 

Business Holding sal e Investment Holding sal. O Banco Audi, que conta com Rami Samir Al-

Jisr, sobrinho do presidente do CDR, em seu conselho diretivo (Audi Saradar Investment), tem 

como sócio majoritário e presidente Raymond Audi, ex-Ministro para os Deslocados. Anwar 

Mohamad El Khalil, eleito deputado por cinco mandatos consecutivos de 1992 a 2013, 

compondo o bloco Desenvolvimento e Libertação, liderado por Nabih Berri, e tendo ocupado 

quatro ministérios (Ministérios de Estado para Assuntos Parlamentares e para Reforma 

Administrativa, Informação e Deslocados), é acionista do Bank of Beirut e foi gerente geral do 

Beirut Riyadh Bank s.a.l. até 2002. O porta-voz do Parlamento também é sócio majoritário da 

Jamil Ibrahim Establishment, uma das maiores empresas de desenvolvimento e construção de 

Beirute (ASHKAR, 2018, p. 102-104) – além de seu ex-genro ter sido o desenvolvedor do 

polêmico Resort Eden Bay em Ramlet al-Baida, a última praia pública de Beirute (YEE; SAAD, 

2019) que teria sido incorporado a despeito de diversas decisões legais contra sua construção e 

ausência de estudos sobre seu impacto ambiental. Por fim, Saad Hariri e Fouad Siniora são 

acionistas do BankMed187 através do MedGroup. Ademais, o deputado armênio do Tashnaq e 

 
187 Em março de 2022, durante investigações de possíveis transferências de bilhões de dólares ao exterior (enquanto 
os bancos libaneses impunham medidas informais de controle de capital), a justiça libanesa congelou os bens dos 
bancos Bank of Beirut, Bank Audi, SGBL, Blom Bank e Bankmed e de empresas pertencentes às instituições ou 
aos membros de seus conselhos. O setor bancário, um dos alvos prioritários das reformas e ajustes fiscais, tem 
papel fundamental não só na manutenção e fortalecimento da elite político-econômica como no próprio 
financiamento e distribuição da rede de patronagem. 
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ex-Ministro de Águas e Energia, Arthur Nazarian, é membro do conselho do Byblos Bank, 

quarto maior banco do país (ASHKAR, 2018, p. 104) 188. 

Sami Atallah, Mounir Mahmalat e Wassim Maktabi (2021) demonstram que porque são 

diretamente conectadas com membros do conselho do CDR ou seus protegidos políticos, essas 

empresas vencem as licitações dos grandes projetos de infraestrutura e reconstrução 

gerenciados pelo CDR – em média, as mais caras. Embora constituam menos de um quarto das 

companhias, mostram os pesquisadores, as empresas com ligações políticas diretas com o 

conselho do CDR vencem mais de 40% dos contratos e capturaram em média 63,5% do valor 

total dos contratos de 2008 a 2018 (em anos como 2009, 2012 e 2016, essas alocações para 

empresas diretamente conectadas ao CDR atingiram picos de 79%, 78% e 89% do valor de 

contrato, respectivamente), principalmente nos setores de resíduos sólidos e irrigação, com 99% 

e 96% do valor total dos contratos alocado para empresas diretamente conectadas aos membros 

do CDR. Em contraste, as empresas não conectadas obtêm apenas 22% do valor global dos 

contratos licitados. O restante, 14,5%, é composto de empresas indiretamente conectadas, como 

através de parlamentares ou ministros (ATALLAH et al., 2021, p. 11-12). Os autores 

demonstram de forma meticulosa como o vínculo é estabelecido por meio das redes às quais 

Leenders e pesquisadores como Salloukh, Salti e Chaaban já se referiam. Assim, em razão da 

natureza do sistema confessional, a alocação das licitações desses contratos públicos beneficia 

as principais elites estabelecidas.  

Os autores então demonstram que empresas politicamente conectadas (as com conexões 

qualitativamente superiores) capturam os valores mais elevados de projetos (ATALLAH et al., 

2021). Ao fazerem uso de seu poder discricionário sobre determinadas etapas do processo de 

 
188 Entre os xiitas, ainda que o Amal seja amplamente citado nas acusações de corrupção nas licitações públicas, 
em geral o Hezbollah é poupado de acusações diretas. A primeira razão para isso é que sua entrada no Conselho 
de Ministros só ocorre em 2005, quinze anos após o arranjo pós-guerra. A segunda é que, ideologicamente, o 
objetivo do grupo estaria menos concentrado no clientelismo e mais na resistência, ou seja, menos preocupado 
com barganhas momentâneas a mais atento a grandes e longos processos. De acordo com uma declaração pública 
de 18 de setembro de 2019 do deputado Jamil El-Sayed, um aliado nominal do Hezbollah, “[...] este país é 
governado sob uma fórmula tácita: ‘Nós deixamos vocês serem corruptos; vocês nos deixam ter nossas armas’” 
(AL-ARABI, 2019 apud INTERNATIONAL CRISIS GROUP, 2020, p. 8, tradução nossa) 

Ainda que o arranjo pessoalmente estabelecido por Rafiq Hariri no pós-guerra não tenha incluído elites então 
exiladas, presas ou com menor participação, estas foram paulatinamente incorporadas ao arranjo do CDR enquanto 
espelho da ampliação da grande coalizão – ainda que em proporções visualmente menores, como no caso do 
Hezbollah e das Forças Libanesas. Poucos anos após a saída de Michel Aoun do exílio, a Embaixada Norte-
Americana em Beirute declarou que os cristãos do Movimento Patriótico Livre “[...] nunca foram beneficiários 
diretos do sistema da mesma forma que sunitas, xiitas e drusos os foram” (WIKILEAKS, 09BEIRUT222_a, 2009, 
tradução nossa).  



240 
 
seleção das empresas contempladas para as alavancarem, as elites trocam apoio político e 

financeiro pela alocação de recursos estatais às empresas conectadas e seus aliados próximos 

(ATALLAH et al., 2021, p. 2)189. Para uma análise das 497 empresas politicamente conectadas 

com a classe política no Líbano, ver também Diwan e Haidar (2021). 

Dadas as conexões longamente detalhadas acima, para compreendermos a tomada de 

decisão quanto a grandes projetos de infraestrutura e reconstrução, é preciso primeiro 

compreender que sua distribuição obedece a uma lógica de círculos concêntricos que emulam 

a partilha de poder pós-Taef. O nível mais central é formado pelos seis principais líderes 

sectários do país, os chamados zu’ama setti, representados pelos partidos Futuro, Amal, 

Patriótico Livre, Hezbollah, Socialista Progressista e Forças Libanesas (vide nota 162). Esses 

líderes possuem seus próprios intermediários, representantes ou conexões mais e menos diretas 

dentro do Conselho para Desenvolvimento e Reconstrução, que por sua vez comporão o nível 

intermediário. Presidente, vice-presidentes, secretário-geral e membros do Conselheiro 

Diretivo são os responsáveis pela tomada de decisão no órgão, que a sua vez formam o G5 do 

CDR. Finalmente, o círculo mais abrangente é composto pelas grandes empreiteiras que 

dominam os processos de licitações públicas e concorrências executados pelo CDR. Suas 

conexões com as respectivas famílias políticas do G6 e aquelas proeminentes do sub-G6, 

através do G5 do CDR, também acompanham a distribuição ao longo de linhas sectárias. Esses 

círculos concêntricos estabelecem algumas das conexões que permitem que as barganhas entre 

a classe política, o CDR e as grandes empreiteiras sejam costuradas, elos que podem ser 

visualizados na figura abaixo190. 

 

 

 

 
189 Em pesquisa de opinião realizada pelo Banco Mundial após as explosões de Beirute, 85% dos entrevistados 
responderam não terem confiança no Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução (69,6% “sem confiança 
nenhuma” e 15,4% “sem muita confiança”) para coordenar os esforços de reconstrução (Beirut Perception Survey 
Wave I, 2020, THE WORLD BANK). Informações completas sobre a fiança nos demais órgãos e instituições 
estão nas tabelas 27 a 32 e na imagem 32 nos anexos deste trabalho. 

190 Não buscamos aqui fazer inferências sobre as relações agente-estrutura que emergem dessa composição. Do 
mesmo modo, não temos como objetivo avaliar a capacidade de autonomia decisória dos diferentes membros e 
funcionários nem o grau de influência da classe política sobre seus representantes no CDR. Nossa intenção é 
apenas a de demonstrar as conexões entre as instâncias políticas, sectárias e econômicas – sem a pretensão, é 
evidente, de esgotarmos todas as conexões efetivamente existentes. 
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Figura 20 – Conexões político-econômicas entre líderes sectários, diretoria do CDR e 

empreiteiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte dos dados: ABOU ZAKI, 2012; IBRAHIM; SAUD; 2015, 2016; LCPS, 2020; SWEID, 2021; ATALLAH 

ET. AL., 2021.  

Elaboração: autora. 
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O CDR no Líbano seria então o cimo das redes patronais estabelecidas em chaves 

sectárias, alcançado através do aparelhamento de seu corpo diretivo de membros ligados às 

diferentes lideranças do G6 e, indiretamente, às grandes empreiteiras executoras dos contratos. 

Organizado nessa estrutura de círculos concêntricos, e na medida em que goza de ampla 

autonomia sobre a abertura e condução dos termos de licitação – isenta de supervisão de 

qualquer órgão ou autoridade que possa regular essas práticas191 – o Conselho não só fortaleceu 

sua independência como se tornou um corpo autônomo entre os poderes Executivo e 

Legislativo. Reforçada, essa espécie de “variante viral” resistente e soberana se multiplicou e 

se robusteceu entre a Assembleia Geral e os diferentes ministérios que compõem o Conselho 

de Ministros. Essa dinâmica não só reforçou as características práticas ou informais do 

consociativismo no país, como estruturou a forma que o clientelismo sectário assume nesse 

regime. 

No caso de muitos dos grandes contratos, o CDR de fato representa a quase 

monopolização dos recursos estatais através das elites sectárias e seus intermediários. De forma 

que a estruturação executiva das redes clientelistas são fruto da sobreposição entre as elites 

políticas e econômicas – e seus interesses congruentes – sob um regime consociativo de 

compartilhamento de poder. O resultado é muitas vezes condenado por promover a virtual 

privatização das instituições estatais pelas elites libanesas. Inúmeros autores se debruçaram 

sobre essas questões (LEENDERS, 2004; DIBEH, 2005; SALTI; CHAABAN, 2010; 

SALLOUKH, 2019; DIWAN; HAIDAR, 2021; ATALLAH et al., 2021) 192 e esta análise dos 

contratos naturalmente se apoia em trabalhos anteriores que comprovam essa estreita relação 

 
191 Ainda que atuando em parceria com os ministérios, o CDR muitas vezes substituiu a função destes, uma vez 
que centraliza o maior repasse orçamentário do Conselho de Ministros. Como afirmou um ex-ministro de Águas 
e Energia, o processo de licitação passa diretamente ao CDR. As aberturas de concorrência, contratos e supervisões 
são todos “completamente independentes”, na medida em que o Conselho, além de concentrar capacidade técnica 
para os projetos, possui “poderes especiais” e “não opera sob nenhum ministério” (E29, 08/07/2021).  

192 Éric Verdeil (2018), por exemplo, argumenta que os atores políticos buscam fazer com que a infraestrutura 
atenda a determinados interesses políticos e sociais. Portanto, sobre esse palco de disputa política, tais atores 
competem pelos instrumentos de políticas públicas e instituições estatais, preservando seus interesses empresariais 
e político-sectários. Como resultado, argumenta, a fragmentação político-sectária paralisa as instituições estatais 
e impede até mesmo acordos sobre melhorias modestas e reformas nos setores de infraestrutura, o que amplia 
desigualdades sociais (VERDEIL, 2018). 

A aliança executiva-empresarial não é nova. Em 1967, ao escrever sobre a política de gabinete no Líbano, Elie 
Salem explica que é ambição do deputado tornar-se ministro porque o cargo lhe dá a chance de distribuir 
patronagem e aumentar sua influência na sociedade. “Para alguns, o posto no Gabinete é um trampolim para a 
iniciativa privada ou para um próspero escritório de advocacia. Servir ao Gabinete e fazer o levantamento de 
futuros projetos de desenvolvimento, por vezes, trouxe grandes recompensas para ministros propensos aos 
negócios. O deputado que se tornou ministro obtém prestígio em seu círculo eleitoral e ganha ainda mais acesso 
às despesas de fundos públicos em sua região” (SALEM, 1967, p. 495, tradução nossa). 
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entre a distribuição de recursos públicos e o beneficiamento das elites sectárias, reforçando 

práticas clientelistas e fortalecendo as bases da própria economia política do sectarismo.  

Mas, à medida que desvelamos as conexões mais específicas entre a classe político-

sectária, os membros do corpo diretivo do CDR e as empreiteiras envolvidas nos principais 

projetos aprovados, verificamos que a dinâmica do CDR replica os pilares consociativos em 

suas próprias instâncias. Espelhando a distribuição sectária de recursos e nomeações, a 

mecânicas de veto, sua ausência e a necessidade de consenso amplo dentro de seu conselho 

diretivo, o processo de barganha decisória no CDR se estabelece como uma espécie de 

microcosmos da política libanesa.  

Em que pese esse aparelhamento estatal explicitado nesta espécie de etnografia política 

do conluio que empreendemos, a literatura poderia certamente se beneficiar de uma 

investigação adicional sobre o mecanismo processual dessas aprovações, procurando 

compreender como elas acontecem na ausência do uso da capacidade de veto minoritário mútuo 

e de que forma a detenção da prerrogativa impacta esse mecanismo.  

 

Do comunal ao res communis: cartel de elites, barganha distributiva e seus mecanismos 

causais  

Como visto, uma vez que as produções locais, em consonância com a literatura mais 

ampla sobre poder de veto, apontam para as limitações, impasses e congelamentos decisórios 

em virtude desse arranjo, a análise das matérias aprovadas são alvo de pouca atenção – o que 

nos leva de volta ao problema de pesquisa deste capítulo. Evidentemente não se trata aqui de 

rejeitar o amplo corpo teórico especializado que aponta para os engessamentos e impasses 

engendrados pelo sistema. A ineficiência de governança e paralisia decisória no Líbano são 

amplamente documentadas e denunciadas por essa literatura em particular. Contudo, para além 

de um cenário altamente enrijecido, e apesar dele, há espaço para manobras estratégicas e 

cooperativas pelas elites. Dessa forma, é fundamental entender qual a natureza delas, como 

opera sua racionalidade e de que modo elas contribuem para a governabilidade dentro de 

arranjos consociativos altamente institucionalizados, além de seus impactos sobre a forma que 

o clientelismo assume. 

Considerando o valor total dos contratos de reconstrução e desenvolvimento encerrados 

entre 1997 e 2017 (US$ 12,8 bilhões), vemos que, entre os cinco maiores setores, 20,71% do 
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orçamento foi alocado para projetos de resíduos sólidos; 15,49% para transferência privada por 

pessoa; 11,91% para contratos de eletricidade; 9,19% para fornecimento de água; e 7,13% para 

projetos na área de transporte aéreo (CDR, Contracts Dashboard, s/d). Em que pese a 

ineficiência na implementação de serviços, da qualidade dos bens entregues e seu baixo grau 

de desempenho, esses projetos são os alvos de maior investimento durante o período de 

reconstrução infraestrural pós-guerra. A distribuição dos contratos por setor pode ser conferida 

abaixo: 

Tabela 10 – Valores dos contratos de reconstrução e desenvolvimento encerrados,  

por subsetor (1997-2017) 

Subsetor Valor % dos contratos totais    

Resíduos sólidos US$2.660.000.000,00 20,71% 
Transferência privada por pessoa US$1.990.000.000,00 15,49% 
Eletricidade US$1.530.000.000,00 11,91% 
Fornecimento de Água US$1.180.000.000,00 9,19% 
Transporte aéreo US$916.280.000,00 7,13% 
Linhas fixas US$796.870.000,00 6,20% 
Água residual US$642.220.000,00 5,00% 
Cultura e educação superior US$631.750.000,00 4,92% 
Combustível US$373.030.000,00 2,90% 
Educação geral US$366.810.000,00 2,86% 
Saúde US$352.800.000,00 2,75% 
Infraestruturas multisetoriais US$351.240.000,00 2,73% 
Juventude e esportes US$175.690.000,00 1,37% 
Educação vocacional e tecnológica US$157.140.000,00 1,22% 
Gerenciamento e implementação US$122.720.000,00 0,96% 
Administração central US$122.570.000,00 0,95% 
Uso de terra e meio-ambiente US$110.410.000,00 0,86% 
Irrigação US$76.830.000,00 0,60% 
Desenvolvimento social e econômico US$63.430.000,00 0,49% 
Defesa civil US$49.250.000,00 0,38% 
Agricultura US$44.460.000,00 0,35% 
Transporte Marítimo US$35.180.000,00 0,27% 
Administração local US$27.010.000,00 0,21% 
Serviços setor privado US$25.010.000,00 0,19% 
Logísticas e vendas por atacado US$14.620.000,00 0,11% 
Prisões US$7.660.000,00 0,06% 
Justiça US$6.640.000,00 0,05% 
Indústria US$4.690.000,00 0,04% 
Habitação US$3.050.000,00 0,02% 
Polícia US$3.000.000,00 0,02% 
Diversos US$2.030.000,00 0,02% 
Informação pública US$1.630.000,00 0,01% 
Transferência de terra por mercadoria US$1.350.000,00 0,01% 
Correios US$1.280.000,00 0,01% 

   
Total US$12.846.650.000,00  

 

Fonte: Council for Development and Reconstruction / Contracts Dashboard. 
Elaboração: autora. 



245 
 
 

Os dados do Council for Development and Reconstruction ainda demonstram que, 

considerando um recorte de tempo mais recente (2011 a 2021), os três maiores montantes em 

contratos foram, em ordem decrescente, de dejetos sólidos, em 2016 (US$ 611.286.878, do 

quais US$ 591 milhões foram alocados à Al-Jihad for Commerce and Contracting e à Khoury 

Contracting Company, próximas às famílias Hariri e Aoun/Bassil respectivamente); de 

irrigação, em 2012 (US$ 413.057.046); e de abastecimento de água, em 2018 (US$ 

221.133.293). Os dez maiores contratos individuais após 2011 foram nos subsetores de 

irrigação (1); resíduos sólidos (2), transferência de terra privada por pessoa (3); abastecimento 

de água (3) e águas residuais (1). A vista global de contratos encerrados e em andamento (1992-

2021) e a vista de contratos por subsetor e ano de assinatura de contratos encerrados e em 

andamento (2011-2021) podem ser verificadas nas tabelas 55 e 56 nos anexos deste trabalho193. 

Da forma como o sistema é articulado, potencialmente todos os grandes projetos 

referidos acima podem ser alvo de veto, uma vez que o CDR está sob supervisão direta do 

Conselho de Ministros, e nele todas as minorias estão representadas e detêm capacidades 

formais e informais de bloqueio. Nesse sentido, virtualmente qualquer subcaso analisado 

poderia demonstrar como a ausência do veto funciona e como o acordo entre minorias é 

estruturado. Contudo, esta última seção se concentrará naqueles de maior valor, já que tendem 

a ser alvo de maior disputa na tentativa de garantir a preservação dos interesses das principais 

elites sectárias.  

Assim, a exemplo dos contratos alocados para as empresas responsáveis pela coleta e 

tratamento de resíduos sólidos, estas e outras unidades de análise podem evidenciar as 

condições sob as quais o acordo pode ser obtido. Elas representam (sub)casos típicos em que o 

compromisso é possível – mesmo sob inúmeros constrangimentos institucionais. Seu exame 

também revela informações importantes sobre os ambientes que permitem o consenso 

interelites sob arranjos fragmentados e com gabinetes de união nacional. De modo que, 

estabelecidas as redes sectário-econômicas e conexões que orbitam ao redor do CDR, 

examinaremos a seguir como esses atores se mobilizam em torno de arranjos de cooperação 

 
193 Mesmo que os maiores projetos sejam relativos à coleta de lixo e ao fornecimento de água e energia elétrica, o 
país sofre com cortes diários e desabastecimento de luz e água, além de ser deficitário na coleta de lixo. É 
importante reforçar aqui que não se pretende avaliar os efeitos ou impactos dessas aprovações, ou seja, em que 
medida os contratos aprovados para execução são de fato entregues. É suficiente dizer que é notória a insuficiência 
na promoção de políticas públicas e empreendimentos infraestruturais para fornecimento de água, eletricidade, 
esgoto, gestão de resíduos e telecomunicações no país.  
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relativos aos processos de licitação desses projetos, atuando informalmente e fora das 

instituições regulamentares. 

Em 17 de julho de 2015, após o fechamento do aterro de Naameh, no sul da capital, 

deflagrou-se a mais grave crise do lixo no país. Desde 1997, o aterro atendia mais da metade 

do lixo das regiões de Beirute e Monte Líbano e, em razão da não implementação de um plano 

de contingência pelas autoridades libanesas e da suspensão temporária da coleta pela Sukleen, 

Beirute registrou o despejo generalizado de resíduos sólidos em suas ruas. O fechamento de um 

dos principais aterros sanitários já era há muito programado, sendo que seu contrato havia sido 

estendido algumas vezes. A própria análise do período demonstra mais uma instância do veto: 

a solução demandaria o consenso em torno de um novo aterro autorizado por um segundo 

processo de licitação. Este, por sua vez, necessariamente precisaria passar pelas disputas 

regionais e sectárias. Ainda que estivessem, na presença de uma comissão ministerial, desde 27 

de março de 2014 dentro do Ministério do Meio Ambiente, estudando uma solução antes do 

fechamento do aterro, um acordo não tinha sido alcançado194. O protelamento da decisão em 

nada tinha a ver com a incapacidade ou inabilidade dessas elites em mitigarem o conflito, como 

por vezes se argumenta, mas sim com o benefício que a procrastinação lhes concedia – ou seja, 

adiava-se até que o controle sobre a forma que assumiria a alocação dos recursos pudesse ser 

garantido através do acordo delineado195. 

 
194 Um comitê ministerial de gestão de resíduos foi responsável por avaliar as ofertas feitas. O órgão tampouco 
estava desconectado das filiações e redes sectárias. Akram Chehayeb, por exemplo, confidente de Joumblatt, 
compunha o comitê (NASH, 2015). 

195 Apesar de aparentemente contraproducente – inclusive em termos financeiros – o impasse político sobre a 
forma que a distribuição da renda entre as elites sectárias tomará também obstrui, por exemplo, a exploração de 
reservas de petróleo e gás natural na costa libanesa. A regulamentação para exploração dos lotes de gás e petróleo 
foi autorizada através dos Decretos 42 e 43 de janeiro de 2017. 

Nessa perspectiva, enquanto o veto e a indecisão atuarem como instrumentos de proteção dos interesses sectários, 
o acordo não se concretiza. Ao contrário, uma vez que os termos do acordo estão estabelecidos – se e somente se 
as demandas e participação dos diferentes protagonistas domésticos e internacionais estiverem garantidas – então 
o acordo se torna viável.  

Os campos de hidrocarbonetos localizados no leste do Mediterrâneo, como Karish ou o prospecto de Qana, contêm, 
potencialmente, grandes depósitos, e a exploração colaborativa com Chipre das eventuais reservas é dificultada 
também por disputas não resolvidas em torno das fronteiras marítimas com Israel. Sob mediação norte-americana, 
desde outubro de 2020, Líbano e Israel retomaram as negociações sobre as demarcações entre as linhas Hof, 23 e 
29 (ver NOE, 2022). A disputa entre os países que não possuem relações diplomáticas entre si escalou em junho 
de 2022, quando Israel iniciou movimentos para extração de gás no campo de Karish, ao que o Hezbollah se opôs 
veementemente. Em meio às negociações para formação de um novo Gabinete e para um acordo de transporte de 
gás natural do Egito para o Líbano usando o Gasoduto Árabe, a guerra na Ucrânia impactou fortemente os preços 
da gasolina, diesel e gás no país, bem como as importações subsidiadas de trigo e grãos. Potencialmente, o conflito 
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Por fim, a solução veio, como de costume, do espelhamento do triunvirato na forma de 

políticas públicas. Respeitando a lógica dos terços, em 12 de março de 2016, o Gabinete 

aprovou a distribuição de todo o lixo de Beirute entre os incineradores de dejetos sólidos de 

Costa Brava, Bourj Hammoud e Sidon. No mesmo ano, o CDR aprovou sua mais alta alocação 

individual (US$ 611.286.878) durante todo o período desde 2011, representando 74,3% de todo 

orçamento de 2016, segundo Atallah et al. (2021) – mesmo sob o vácuo presidencial desde 2014 

e com o Parlamento sob mandato legislativo estendido. O processo de licitação de 2016 foi 

limitado à concorrência entre cinco empresas politicamente conectadas, incluindo Butec Group 

S.A.L196 Holding, Mouawad Edde, Khoury Contracting Company e Al Jihad for Commerce 

and Contracting. 

Após a crise do lixo de 2015 e da aprovação em 2016 do maior orçamento individual do 

CDR, alocado para as duas últimas companhias supracitadas, a municipalidade de Beirute 

pleiteou a construção de incineradores para a destinação de seus dejetos sólidos. O projeto 

somente foi aprovado e ratificado pelo Parlamento em 24 de setembro de 2018, porque passou 

a incluir também a construção de incineradores nas cidades de Zahrani e Trípoli. Após a 

inserção, a aprovação se deu em dois dias de sessão legislativa, contando com a presença do 

premier Saad Hariri. A aprovação foi antecedida por cinco meses de discussões paralelas fora 

das reuniões ordinárias. Ademais, a sessão é apontada por ter sido resultado da pressão pessoal 

de seu presidente, já que o Gabinete ainda não havia sido formado desde as eleições gerais de 

maio de 2018197 198.  

 
também influencia as negociações sobre as demarcações marítimas no Mediterrâneo, incluindo as perspectivas de 
extração de petróleo e gás e exploração comercial para a União Europeia. 

196 BUTEC Corporation, uma das principais empresas de construção no Líbano e no Oriente Médio, foi fundada 
em 1966 por Nizar Younes. Younes e seu irmão Fayek concorreram ao Parlamento sem sucesso em 2000 e 2005, 
respectivamente, ao lado do líder do Movimento Patriótico Livre e ministro das Relações Exteriores, Gebran 
Bassil. Nizar Younes também possui quase 7% da emissora Al Jadeed (SAMIR KASSIR FOUNDATION, 2018). 

197 Ainda que esse não fosse o caso em 2018, tampouco estavam sendo debatidos assuntos urgentes de Estado. 
Ainda assim, Berri justificou a abertura de sessão através do Artigo 69 da Constituição (AZAR, 2018). O artigo 
determina que, se o Conselho de Ministros renunciar através da figura do primeiro-ministro ou for considerado 
renunciado, com a ausência de um terço de seus membros, a Câmara dos Deputados pode reunir-se legalmente em 
uma sessão extraordinária até a formação de um novo governo com voto de confiança parlamentar (LEBANON. 
[Constitution (1926)].).  

198 Segundo dados do Lebanese Center for Policy Studies, o índice de comparecimento dos deputados libaneses às 
sessões parlamentares é baixo, e ainda mais baixo nas sessões de supervisão, com a presença de ministros que 
compõem o Gabinete. Segundo a pesquisa, entre 2009 e 2017, cinco dos quinze membros do Parlamento com 
menor e quase rara participação nas sessões parlamentares (média de 15% de comparecimento) são justamente os 
líderes de partidos políticos tradicionais, a saber: Talal Arslan, Saad Hariri, Suleiman Frangieh, Michel Aoun e 
Walid Jumblatt (ver LCPS, 2018, p. 36). Conforme os dados, somente 30% do tempo dos 65 deputados 
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Em 2019, o Líbano recorreu novamente à solução mais comumente usada no país: a 

incineração do lixo. Apesar de oposições de ambientalistas e cientistas199, o ministro do Meio 

Ambiente Fadi Jreissati propôs, em junho de 2019, a criação de aterros e incineradores. Em 27 

de agosto de 2019, apenas dois meses depois, o Conselho de Ministros aprovou um plano de 

gestão de resíduos de dez anos que adicionará mais 25 aterros sanitários e três incineradores de 

resíduos ao país.  

O programa do ministro do Meio Ambiente, além de contemplar a demanda maronita 

com a municipalidade de Beirute, também atendeu às demandas xiitas, com incineradores em 

Jiyyeh e Zahrani, no caminho de Beirute à Saida, ao sul; e de sunitas, ao norte, em Deir Ammar, 

Trípoli. Não por acaso, as três instalações escolhidas pelo ministro são próximas a três usinas 

elétricas já existentes200. Inicialmente, a cidade para implementação do incinerador ao sul não 

era sabida, havia-se somente a certeza de que o incinerador adicional precisaria contemplar a 

região. O plano do Ministério do Meio Ambiente não menciona o incinerador de Beirute – mas 

não porque a pasta se opusesse, e sim, segundo uma fonte do ministério “porque o município 

de Beirute é a força motriz por trás do projeto” (BOSWALL, 2019, p. 27). Ainda conforme dito 

pelo funcionário, em julho de 2019, “A Lei 80 [Lei de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 

emitida em 10 de outubro de 2018], prevê a descentralização da gestão de resíduos. O município 

de Beirute deixou claro que eles querem sua própria fábrica. Não podemos impor nossa própria 

solução” (BOSWALL, 2019, p. 27, traduções nossas). 

 
entrevistados era dedicado a legislar (20%) e supervisionar o Executivo (10%). A maior parte do tempo (70%) é 
dedicada a interagir com eleitores, mídia e outros partidos (ATALLAH; EZZEDDINE, 2019).  

Sami Atallah endossa que os dados sugerem que o debate, barganhas e negociações políticas ocorrem fora do 
Parlamento (ATALLAH, 2018c), justamente através dos canais extra-institucionais dos quais tratamos, o que 
restringe o debate. Embora o Parlamento tenha poder – e tenha sido empoderado em Ta’ef, Atallah argumenta que 
a percepção é de que os interesses dos parlamentares são de outra natureza e repousam em outros locais, reforçando 
a importância dos principais líderes partidários tradicionais e seu poder de fazerem avançar suas próprias agendas. 

199 A votação se deu apesar da forte pressão popular e de especialistas, como de quinze organizações não 
governamentais que compõem a Coalizão de Gestão de Resíduos, que vinha se opondo ao controverso plano de 
gestão de resíduos sólidos. 

200 As principais estações elétricas sob operação da Électricité du Liban são, em ordem de capacidade produtiva: 
a estação termoelétrica Zouk, no Monte Líbano; a usina elétrica de Zahrani, no Sul, entre Sidon e Tyr; a usina 
temporária de Deir Ammar, em Trípoli, ao norte; e a Usina Termelétrica Jiyeh, próxima a Sidon, ao sul. A 
construção das usinas ao norte e ao sul, em janeiro de 1995, foi parte de um consórcio formado pela italiana 
Ansaldo e pela alemã Siemens. Foram aprovados US$ 535,4 milhões em contratos para a construção dos 
complexos elétricos em Zahrani e Deir Ammar-Beddawi, financiados principalmente por empréstimo italiano e 
pelo Arab Fund for Economic and Social Development.  
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Mesmo em dois meses, “[...] a maioria dos artigos do Plano [de Gestão de Resíduos] 

foram aprovados”, declarou o próprio ministro do Meio Ambiente, Fadi Jreissati (ISSA, 2019, 

s/p). Uma vez mais, a despeito das pressões populares, alertas de especialistas e dos incentivos 

institucionais201, o compromisso foi fruto do espelhamento do triunvirato sobre projetos 

públicos de infraestrutura202. Como visto neste subcaso de manejo de dejetos sólidos, a garantia 

de celeridade do processo dependeu da fiança sectária equitativa das alocações, de negociações 

paralelas e, em certa medida, da capacidade pessoal dos presidentes em garantirem as sessões. 

Da mesma forma que o Líbano atua como um microcosmos no que diz respeito aos 

projetos regionais e suas alianças, o CDR, por sua vez, é um microcosmos do funcionamento 

da própria política sectária libanesa. Nesse regime, os recursos públicos são fontes de 

manutenção da estabilidade e do equilíbrio de poder entre as elites políticas relevantes pós-

guerra – e igualmente ajustados com a incorporação de novos atores em 2005. A análise da 

disputa por diferentes projetos públicos de infraestrutura nos mostra que os temas são tornados 

sectários para que os diferentes interesses comunais (mas, mais importante, clientelistas) 

possam ser garantidos. Ainda que a infraestrutura seja uma peça essencial na reconstrução e 

estabilidade de qualquer contexto pós-conflito, sendo um objetivo comum que une todos os 

partidos e confissões, na ausência de um horizonte de controle da distribuição e manejo dos 

recursos, o consenso é reiteradamente difícil em torno dessas políticas públicas e o veto é 

potencialmente sempre presente. Como resultado, com frequência cada seita exigirá um 

incinerador – uma usina, uma estrada ou uma indústria203.  

Assim, ao sinal de que uma determinada região, representada por uma confissão e seu 

partido, demande uma usina de abastecimento elétrico ou proponha um projeto de infraestrutura 

 
201 Virtualmente sem processos de reciclagem, 85% do lixo no país vai para lixões ou aterros sanitários, e os 
projetos são aprovados sem avaliação de impacto ambiental ou sustentabilidade a longo prazo. Por serem mais 
lucrativos, as autoridades são acusadas de permitirem a aprovação de tais planos em termos “vagos”, com “margem 
para obtenção de lucros ilegais” e superfaturamento, mesmo “sem estratégia de implementação” e “custos muito 
altos de implementação” (ISSA, 2019, s/p, traduções nossas). 

202 Em 2 de janeiro de 2022, por exemplo, Gibran Bassil culpou o Amal por bloquear reformas no setor elétrico. 
Bassil criticou ministros das Finanças anteriores, membros do Movimento Amal ou próximos a ele, acusando-os 
de bloquear a construção da usina elétrica em Deir Ammar “[...] porque eles não se beneficiariam dela e por não 
ser localizada em uma região que os interessa” (BASSIL..., 2022, tradução nossa). 

203 Um exemplo de como o veto pode ser aplicado nessas decisões, e de como o sectarismo permeia a barganha e 
o acordo, foi a proposição de um projeto para o Conselho de Ministros, em 2012, para a construção de uma escola 
que atendesse determinados vilarejos. O projeto foi rejeitado, segundo um membro do Conselho, porque cada força 
política passou a querer uma escola para sua própria região (ABOU ZAKI, 2012). Uma vez que essa garantia não 
pôde ser dada, o projeto foi descartado por completo. 
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para abastecer suas necessidades, imediatamente o pleito será replicado pelos seus pares com 

clivagens igualmente sobrepostas. De forma que, se houver uma demanda, digamos, ao norte, 

ela rapidamente é associada à confissão religiosa correspondente – neste caso, sunita – e, como 

consequência, as contrapartes das outras confissões em outras regiões demandarão seus 

próprios projetos, como os xiitas, ao sul, e os cristãos no Monte Líbano. Um ex-ministro das 

Informações corroborou em entrevista à autora que todos os projetos infraestruturais, de zonas 

industriais a autoestradas, funcionam sob essa forma de acordo e por consenso (E24, 

02/06/2021).  

Um analista político e assessor do partido armênio Dashnag declara ser fundamental a 

mesa de diálogo nacional com as três principais confissões (a chamada tawlet el hiwar), que 

concordam entre si quando o acordo beneficia – frequentemente na forma de ganhos materiais 

– todos os lados (E34, 07/10/2021). Foi essa forma de acordo que teria permitido, segundo ele, 

a aprovação dos projetos para instalação dos três incineradores que atendem às três confissões 

em três regiões do país, das três usinas de energia, seguindo a mesma lógica, e da insistência 

por um terceiro navio de eletricidade turco em Deir Ammar, ao norte (mais sobre este tema, ver 

abaixo). Os benefícios, informou, iam de conexões políticas e alianças regionais a lucros 

comerciais, quer direta ou indiretamente, como através de contratos de relações públicas. À 

época, todos obtiveram “[...] diferentes quinhões das empresas envolvidas”, e diferentes partes 

se beneficiaram (E34, 07/10/2021).  

Um membro da Waste Management Coalition corrobora a lógica do acordo a partir dos 

terços. Ao exemplificar as aprovações de incineradores, complexos hidrelétricos de energia, 

represas, pedreiras ou estações de extração de gás, afirma, “[...] eles repartem as participações” 

de projetos que muitas vezes são aprovados sem qualquer avaliação de impacto ambiental. 

Assim, afirmou, o lucro se dá inclusive com a compra ou posse de áreas, com valorização 

crescente, em torno das regiões de investimento; como consequência, o veto também está 

relacionado aos interesses do desenvolvimento imobiliário dos “[...] partidos sectários ou 

milícias, como preferir chamar” e uma “agenda escondida” de sua cobertura ou ausência de 

dela – é o caso do aterro de Naameh, por exemplo, ou de Saida (E32, 14/07/2021). Além de 

reforçar o interesse imobiliário e além das lideranças serem acionistas em diferentes projetos, 

o diretor de uma organização libanesa de direitos humanos afirmou que um alto membro do 

Movimento Patriótico Livre “[...] insistiu em três instalações de gaseificação”, mais uma forma 

de “[...] comprar a paz e evitar agitações através da corrupção” (E39, 15/12/2021). 
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Disso decorre que a área em que a instalação do projeto será implantada – e quais sectos 

consequentemente beneficiará – é fundamental para que seja feito o acordo. Mas esse fato 

também estabelece a condição para a paralisia: os processos são amiúde travados enquanto não 

há reorganização das respectivas cotas. Essas são as condições para o acordo, a “[...] divisão 

dos recursos e a garantia da parcela de cada um”, reforçou uma figura que ocupou um cargo de 

alto escalão no Ministério de Águas e Energia libanês, as quais compõem o que ele descreveu 

como “máfia do veto no governo” (E35, 07/10/2021). Como visto, portanto, nesse estágio, veto 

e poder decisório no CDR se encontram de forma estreita, na medida em que é através dele que 

o controle e distribuição dos recursos – regional, confessional e por grupos de interesse – é 

garantido. 

As barragens e o represamento de águas compreendem outro lócus importante da não 

aplicação do veto, representando subcasos típicos adicionais que são resultado da contemplação 

de todas as elites sectárias espelhadas no conselho diretivo do Conselho de Desenvolvimento e 

Reconstrução. De 1992 a 2017, 9,19% do valor total de contratos do CDR foram alocados para 

empreendimentos que promovessem o fornecimento e distribuição de água no país, e outros 5% 

para o tratamento de águas residuais. Antes do maior montante histórico ter sido aprovado para 

a gestão de resíduos sólidos pelo CDR em 2016, em 2012, o segundo maior valor individual 

(68% de todo o orçamento anual) foi aprovado para projetos de irrigação e represamento de 

água. Por não serem, tradicionalmente, setores alvo de investimento maciço, até então, dejetos 

sólidos e irrigação não ultrapassavam 2,1% e 1,1%, respectivamente, na parcela do valor do 

contrato destinado por setor desde 2008 (ATALLAH et al., 2021, p. 7). 

Como parte da Estratégia Nacional para o Setor de Água (NWSS) de 2010, foram 

previstas as construções de inúmeras barragens até 2035, a um custo total estimado de US$ 2 

bilhões. Dentro da estratégia nacional estava o Projeto de Abastecimento de Água para a Grande 

Beirute (GBWSP). Com o objetivo de aumentar o abastecimento de água na capital e região do 

Monte Líbano, o projeto para armazenamento de 125 milhões de metros cúbicos de água, que 

beneficiaria mais de 1,6 milhões de pessoas, a ser desenvolvido em até 5 anos pelo Conselho 

para o Desenvolvimento e Reconstrução, foi estimado em US$ 617 milhões. Esse projeto, mais 

comumente conhecido como Represamento de Bisri, é um dos maiores do Banco Mundial no 

Líbano, que aprovou, em 30 de setembro de 2014, um empréstimo de US$ 474 milhões 

(WORLD BANK, s/d). O Banco Islâmico de Desenvolvimento seria responsável por US$ 128 

milhões, e o governo libanês, pelos US$ 15 milhões restantes (WORLD BANK, s/d) para a 
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construção do empreendimento, que seria a segunda maior represa do país depois de Qaraoun, 

construída em 1959 (AYOUB; MAROUN, 2020). 

Gibran Bassil, Ministro de Águas e Energia de 2009 a 2014, teria sido um dos 

proponentes que insistiram na continuidade do projeto, junto com outras treze barragens – já 

que a construção caberia novamente à Khoury Contracting Company Sarl em parceria com a 

Nurol-Onzaltin, com os custos estimados até 2025 em US$ 192,402 milhões, segundo maior 

valor entre os contratos em andamento. O valor mais alto, estimado em US$ 230 milhões até 

2018 para a construção da barragem de Jannah (PUBLIC PROJECTS OBSERVATORY, 

2018), foi cedido à empresa brasileira Andrade Gutierrez e sua contraparte Gibran Group 

Company, cujo dono é ex-assessor de Gibran Bassil204. O contrato das areias de Bisri ainda 

teria sido direcionado a uma empresa de propriedade sunita, do irmão de uma figura da Força 

Interna de Segurança do Líbano (BULOS; YAM, 2021).  

Os dados do Public Projects Observatory sobre os contratos relativos a represamentos 

em andamento mostram ainda outras empresas politicamente conectadas, já anteriormente 

citadas, como a parceria Khoury Contracting/Rocad (Bekaata Dam, US$ 92 milhões); o 

BATCO Group (Al Msaylha Dam, US$ 63 milhões); Mouawad Edde (Balaa Dam e estação de 

purificação, US$ 40,5 milhões) e Nassim Abou Habib Est. (Al Manzoul Lake and Dam, US$ 

14,9 milhões), além de Saba Makhlouf (redes de purificação para Bekaata e Msaylha, US$ 

13,62 milhões) e a parceria New Lebanon/Peilite (US$ 12 milhões, Yammouneh Dam  Lake) 

(PUBLIC PROJECTS OBSERVATORY, 2018). 

Assim, a despeito da forte pressão popular e da atuação de diferentes organizações da 

sociedade civil alertando sobre os impactos socioambientais decorrentes205, projetos como o da 

 
204 A Andrade Gutierrez, em cooperação com a empreiteira libanesa Gibran Group Company, foi encarregada da 
construção da barragem de Jannah. Sua contraparte, Jean Gibran, é ex-assessor de Gibran Bassil, e sua família e 
irmãos são donos da Gibran Group Company, subcontratada das obras de concreto e engenharia do projeto da 
Barragem de Jannah. Jean Gibran é presidente do Conselho de Administração e diretor geral da EBML, Beirut and 
Mount Lebanon Water Corporation.  

205 Inúmeras manifestações da sociedade civil pediram pelo cancelamento do projeto, inclusive a Save the Bisri 
Valley Campaign e a National Campaign to Protect the Bisri Valley (iniciativa da Lebanon Eco Movement, uma 
rede com sessenta ONGs ambientalistas). Entre abril de 2012 e maio de 2017, teriam sido realizadas 28 reuniões 
públicas organizadas pelo CDR com diferentes partes locais interessadas e ativistas. Nas reuniões, as partes 
compartilharam suas preocupações e opiniões sobre o projeto (AYOUB; MAROUN, 2020), que seria 
implementado em áreas com ruínas romanas e na presença de outros sítios arqueológicos. 

Apesar disso, o projeto teve seguimento até que as denúncias de corrupção e o pedido de concordata pela 
Cooperativa Muratori & Cementisti (CMC), empreiteira responsável pelo projeto ao lado da Cementisti di 
Ravenna, tornaram a realização insustentável. Em 5 de setembro de 2020, o financiamento do projeto foi 
parcialmente cancelado pelo Banco Mundial devido a não conclusão das etapas preliminares necessárias para dar 
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represa Bisri parecem ser alvo de consenso de todas as elites políticas. Neemat Abou Cham se 

refere às barragens como “um lugar quase idealizado” na estratégia nacional de água, que 

encontra apoio ao largo de toda a elite política do país. Em torno desses projetos, argumenta, 

todo o espectro da política libanesa está em consenso, com pouca ou nenhuma dissidência de 

diferentes partidos políticos e coalizões (ABU CHAM, 2013).  

Como os principais líderes sectários estão direta e indiretamente conectados com as 

empreiteiras e prestadores de serviços para esses empreendimentos, esses contratos públicos 

também passam a fazer parte do financiamento de sua rede de patronagem, na medida em que 

possibilitam a geração de empregos, repasse de fundos ou outras formas de ajuda que são 

trocados por lealdade política. “Todos, até os guardas de segurança que ergueram uma barricada 

para impedir que as pessoas entrassem no vale, foram escolhidos sob a fórmula sectária de 

negociatas” (BULOS; YAM, 2021, tradução nossa). 

Assim, no âmbito dos diferentes conselhos de desenvolvimento e de reconstrução pós-

guerra, grandes projetos de barragem replicam as lógicas clientelistas e alimentam a economia 

do sectarismo. Além de mostrarem resultados visíveis de uma atuação política concreta, 

segundo o Coordenador da Campanha Salve Bisri, Roland Nassour, as barragens “[...] podem 

ser rapidamente transformadas em oportunidades de autopropaganda política e ferramentas para 

manter redes clientelistas, como quando os políticos contratam ‘suas’ pessoas para participar 

de projetos de infraestrutura” (AYOUB; MAROUN, 2020, s/p, tradução nossa). Em outras 

palavras, estes e outros grandes investimentos de desenvolvimento, conectados ou não ao CDR, 

permitem a distribuição e alocação dos recursos estatais para as empresas que sejam 

politicamente conectadas e suas subsidiárias. Assim, são as redes clientelistas e sua necessidade 

de financiamento que movem essas escolhas. 

Mas uma peça fundamental para a garantia do compromisso é a autonomia desses 

agentes quanto aos processos de licitação e sua intenção em cooperar com os diferentes atores 

envolvidos. No telegrama ao Departamento de Estado Norte-Americano de 24 de fevereiro de 

2009, exposto pelo Wikileaks, a Embaixada Norte-Americana em Beirute definiu as regras de 

licitação do Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução como “notoriamente frouxas”. 

No período pós-guerra, o CDR teria sido transformado por Hariri em um “[...] superministério, 

 
andamento à construção da barragem. O Banco Mundial alegou que o governo libanês falhou em endereçar 
considerações técnicas, econômicas, ambientais e sociais. 
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controlando os fundos do governo e dos doadores para projetos de desenvolvimento em todo o 

Líbano”, um instrumento, ao lado do Higher Relief Council, “para repasse de fundos doadores” 

e “com pouca supervisão”. A comunicação ainda diz que “O premier assumiu o poder de 

decisão sobre quais regiões e empreiteiras se beneficiariam [dos] projetos realizados [...] 

assumindo o controle pessoal da tomada de decisões sobre onde seus fundos iriam e por quem 

passariam”. Continuando: “Todas as quatro entidades permaneceram com esta estrutura desde 

então”. Os quatro conselhos e fundos (Conselho para o Sul, Fundo para os Deslocados, 

Conselho Superior de Socorro e o Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução) são 

descritos como sendo “[...] amplamente conhecidos por serem o epítome do clientelismo na 

administração libanesa” (WIKILEAKS, 09BEIRUT222_a, 2009, traduções nossas)206.  

Em outras palavras, os conselhos de reconstrução e o CDR em particular são instituições 

paralelas ao Estado forjadas para garantir o acesso das elites à autoridade executiva no pós-

guerra. De modo que a análise da comunicação complementa o entendimento de que a garantia 

do acordo é estabelecida através da partilha sectária dos recursos estatais. Nesse sentido, na 

ausência do veto potencial dos membros do G6 sobre os principais orçamentos e contratos 

públicos de infraestrutura, as condições para o acordo começam a ser desveladas. Os dados 

passam a iluminar o fato de que o consenso pode ser obtido através da forma e direcionamento 

que assume essa distribuição. 

Rola Ibrahim e Ghassan Saud (2016) chamam de “barões do desenvolvimento e 

reconstrução” os “[...] cinco indivíduos que por mais de dez anos têm se encontrado 

periodicamente em escritórios luxuosos para decidir como gastar centenas de milhões de 

dólares sem responsividade ou supervisão”. Os jornalistas investigativos, que analisaram as 

minutas completas do CDR durante 2015, descobriram que em torno de vinte a trinta decisões 

são tomadas em cada reunião de noventa a 120 minutos, resultando em uma decisão a cada 

 
206 O comunicado descreve o controle da reconstrução por Hariri da seguinte forma: “2 (C). Enquanto muitos 
creditam Hariri por inaugurar um período de revitalização pós-guerra, ele também institucionalizou a patronagem 
como meio de pagar potenciais inimigos políticos e dando-se espaço para manobra política e financeira em seus 
esforços para reconstruir o país. 3. (C) Numa época em que as duas vozes cristãs mais poderosas do período da 
guerra, Michel Aoun e Samir Geagea, foram marginalizados (Aoun no exílio e Geagea na prisão) Hariri permitiu 
que os líderes cristãos restantes (e alguns muçulmanos) se beneficiassem de seus laços estreitos com os sírios 
ocupantes, ao mesmo tempo que garantia que os outros principais líderes confessionais – o líder xiita Nabih Berri 
e o líder druso Walid Jumblatt – tivessem os recursos financeiros disponíveis para mantê-los politicamente fortes. 
Hariri garantiu financiamento do governo para o Conselho para o Sul, permitindo que Berri mantivesse sua posição 
de liderança entre os xiitas no sul do Líbano, e [para] o Fundo para os Deslocados, que se tornou essencialmente 
um caixa dois para Jumblatt em sua região natal de Chouf” (WIKILEAKS, 09BEIRUT222_a, 2009, s/p, tradução 
nossa).  
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cinco minutos, em média. E continuam: mesmo sob mandatos expirados, “[...] a conciliação 

dos cinco é sempre necessária, já que um deles pode atrapalhar por completo o trabalho do 

Conselho” (IBRAHIM; SAUD; 2016, s/p, traduções nossas). Assim, conclui-se que mais uma 

característica do sistema consociativo se espelha no CDR: o veto. Uma vez que a decisão sobre 

os resultados das licitações deve ser unânime, os cinco membros do conselho executivo 

possuem capacidade de veto sobre as concessões.   

As investigações notam que é fora do Conselho que as companhias vencedoras são 

decididas, por meio de duas manobras possíveis: ou antecipam as precondições necessárias, 

compartilhando com antecedência essa informação privilegiada com os membros do conselho 

diretivo das empreiteiras e seus assessores, ou ajustam ad hoc os termos das licitações para 

permitir sua participação. O diretor de uma organização libanesa de direitos humanos, em 

entrevista à autora, afirmou que “[...] os vencedores [de grandes projetos] são decididos antes”, 

seja pela alteração dos termos de referência para adequar determinadas empresas, seja pelo 

compartilhamento de informação privilegiada e interna sobre a licitação, fazendo com que as 

empreiteiras “estejam prontas antes da oferta” (E39, 15/12/2021). 

Nessas condições, no momento da abertura da concorrência, a proposta já está pronta e 

se adequa perfeitamente às exigências do CDR. Conforme relata uma fonte esclarecida à 

jornalista Rasha Abou Zaki (2012), apesar do processo ser, no geral, transparente e passar por 

diferentes estágios legais, com empresas contratantes desvinculadas dos políticos, por vezes os 

resultados são manipulados antes do início da licitação – sobretudo no caso dos projetos que 

excedem US$ 1 milhão. A escolha de financiar um dos projetos da empresa que deveria vencer 

a licitação ou a conversa entre as empresas candidatas antes de ser feita a oferta não são práticas 

incomuns, explica. Nesse caso, os termos exigidos são desenvolvidos de forma que se apliquem 

à empresa que deverá ser a vencedora. Ademais, a fonte esclarece que esse processo extrapola 

a sede do Conselho, com o resultado dessas licitações sendo fruto frequente da atuação de atores 

políticos de alto escalão (ABOU ZAKI, 2012, s/p). 

Um ex-membro de alto escalão do Ministério de Águas e Energia corrobora a 

informação de que os contratos não são feitos para que haja supervisão e controle, mas que 

possuem um caráter quase direto de negociação, e que sobre eles os membros do CDR possuem 

alta discrição, já que “podem fazer tudo” (E35, 07/10/2021). De modo que são inúmeras as 

menções à deliberação manipulada do processo de licitações ou acusações de fraude nos seus 

termos para beneficiar incumbentes ou garantir os resultados para determinadas empresas. De 
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acordo com o Conselho de Estado, ou Majlis al Shura, as condições para a concorrência do 

estacionamento do Aeroporto Internacional de Beirute, por exemplo, foram projetadas 

exatamente para atenderem às especificações da Al Kharafi & Sons (SWEID, 2021).  

Sobre os contratos de aluguel das usinas turcas flutuantes, que até 2021 atendiam quase 

30% de todo o consumo de energia no Líbano, Nada Atallah afirma, no L’Orient-Le Jour, que 

o processo de licitação como a chamada e os termos do contrato de 2013, além das notas da 

Electricité du Liban e do Conselho de Inspeção Central, “[...] parecem ter sido desenhados sob 

medida para a Karpowership” (tradução nossa). Os indícios de favoritismo e leniência nos 

requisitos dos proponentes repousam sobre a vencedora do processo, subsidiária da empresa 

elétrica turca Karadeniz (ATALLAH, 2021, s/p). Nesse caso, a abertura para a concorrência em 

2012 foi gerenciada por um comitê formado pelo Conselho de Ministros, responsável pela 

chamada da licitação, aprovação dos requisitos e negociação com os candidatos. O comitê era 

composto pelo então premier Najib Mikati e ministros da Justiça, Meio Ambiente e Finanças, 

além das empresas de consultoria técnica Pöyry (suíça) e Gide Loyrette Nouel (francesa). Ainda 

segundo Nada Atallah, a independente Électricité du Liban não teve nenhuma ingerência ou 

jurisdição sobre esse processo, somente o Gabinete e seus ministérios.  

Ademais, múltiplas reuniões teriam sido feitas entre o comitê e os proponentes até que 

a avaliação das ofertas tenha eliminado todas as demais ofertas exceto as da norte-americana 

Waller Marine-Buildum Ventures e da Karpowership. Um representante da Waller Marine 

afirmou se tratar de um jogo de “cartas já marcadas”, uma vez que, mesmo tendo sido solicitado 

a reduzir os preços, no que consentiu, “[...] o comitê nem se deu ao trabalho de aguardar pela 

última oferta”, selecionando diretamente a concorrente. (ATALLAH, 2021, s/p, tradução 

nossa). Os termos da concorrência inclusive mudaram durante as negociações finais diretas com 

a Karpowership, nos quais a porcentagem do pagamento a ser antecipado pelo Estado libanês 

mais do que dobrou, indo de 10% (limite estabelecido pelos termos de licitação) para 22% 

(cerca de US$ 86,4 milhões)207. 

 
207 Por fim, uma fonte política falou ao L’Orient Today que os dois representantes da Karpowership, próximos 
tanto ao Movimento Futuro quanto ao Movimento Patriótico Livre, fariam parte de um acordo costurado com 
Nader Hariri – arquiteto da famosa “harmonização presidencial” que possibilitou a eleição de Aoun – que também 
envolveria a participação na nomeação para altos cargos no funcionalismo político (ATALLAH, 2021, s/p). Ainda 
que essas formas de quid pro quo entre contratos e nomeações sejam difíceis de comprovar, a dinâmica é 
frequentemente mencionada pelos entrevistados aos quais tivemos acesso. 

Prova dos acordos, que extrapolam, naturalmente, os âmbitos do CDR, é que comunicações confidenciais 
revelaram que, em 2008, quando o então primeiro-ministro Fuad Siniora alocou US$ 500 milhões doados pela 
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Ainda segundo Nada Atallah, em 2017, Cesar Abou Khalil, então ministro da Energia, 

propôs ao Conselho de Ministros duas usinas flutuantes adicionais às estabelecidas em 2013, 

que seriam ancoradas em Deir Ammar (norte do Líbano) e Zahrani (sul do Líbano) por um 

período de cinco anos. A nova proposta teria capacidade três vezes superior aos MV Karadeniz 

Fatmagül Sultan e MV Karadeniz Orhan Bey, O projeto foi “[...] debatido pela primeira vez em 

segredo entre os membros do governo presidido por Saad Hariri”, e o primeiro rascunho só 

circulou entre o premier, o ministro das Finanças, Ali Hassan Khalil, e o de Águas e Energia, 

César Abi Khalil, “[...] mencionando diretamente um acordo de balcão para entrega dos dois 

navios pela Karpowership”. Através do vazamento do documento por Samy Gemayel, do 

Kataeb, em sessão parlamentar208 209, veio-se a saber que o governo pretendia dispensar o 

processo de licitação para o equivalente a US$ 1,886 bilhões – embora o Gabinete tenha 

refutado a autenticidade do documento, declarando ser “[...] comum escolher uma operadora 

que já esteja atuando no país” (ATALLAH, 2021, s/p, traduções nossas).  

 
Arábia Saudita ao High Relief Council em áreas não atribuídas pelo Reino, o evento causou indignação do 
embaixador saudita no país, Abdulaziz bin Mohieddin Khoja (WIKILEAKS, 09BEIRUT222_a, 2009). 

208 Em 2016, Gemayel já havia se pronunciado em conferência de imprensa sobre acusações de corrupção com 
respeito ao projeto da barragem e hidroelétrica de Jannah. O projeto, desenhado para atender as regiões de Biblos 
e o norte de Beirute, foi aprovado em 2009 como parte de uma ampla iniciativa estratégica nacional. O contrato 
foi desenvolvido pela empreiteira brasileira Andrade Gutierrez. “A empresa brasileira foi acusada de subornar 
políticos para aprovar a construção de barragens inúteis”, alegou (GEMAYEL…, 2016, s/p, tradução nossa). 

Sobre a prática de permutas legislativas ou de pacotes, Gemayel disse: “Não sei se há relação entre a manutenção 
das obras da barragem de Jannah e a aprovação do arquivo de gestão de resíduos. Alguns ministros disseram que 
se opunham à aprovação do plano, mas quando pedimos a eles que transformassem nossa oposição em uma 
suspensão do plano, eles repentinamente recuaram em sua rejeição e aprovaram uma resolução permitindo que o 
mar fosse enchido com lixo” (GEMAYEL…, 2016, s/p, tradução nossa). 

Não foram poucas as referências dos entrevistados ao fato de as aprovações de matérias estarem atreladas a 
“pacotes de nomeações que exigem consenso”, como é o caso para diretores gerais de ministérios e outros cargos 
de primeiro escalão. É o caso do evento, por exemplo, de “acordos pré-eleitorais para estabelecer arranjos pós-
eleitorais” (E39, 15/12/2021), como em 2016, que garantiu um funcionamento pós-eleitoral azeitado, uma vez que 
foi acompanhado de um influxo de contratos e licitações cujas concessões foram dadas a empresas fortemente 
ligadas às principais lideranças políticas, inclusive ao presidente Michel Aoun (o entrevistado preferiu não ser 
identificado). 

209 Naturalmente, não se pretende alegar que as Forças Libanesas estejam isentas e despidas de quaisquer 
interesses, mas sim que buscavam um arranjo alternativo que lhes favorecesse – já que o atual estava concentrado 
entre o Movimento Futuro e o Movimento Patriótico Livre, além do Amal e do Partido Socialista Progressista 
lucrarem com o fornecimento de geradores e combustíveis. Nada Atallah afirma que um político que pediu 
anonimato teria dito “As FL, por sua vez, defendiam um modelo semelhante ao da Électricité de Zahlé, com a qual 
já haviam entrado em contato para negociar participações” (ATALLAH, 2021, s/p, tradução nossa). 

Ao finalmente desistir do projeto da terceira usina flutuante, o Movimento Patriótico Livre culpou a força 
justamente do lobby de combustível que abastece os geradores, já que este seria prejudicado com o aumento na 
produção elétrica (ATALLAH, 2021, s/p). 
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Atallah explica que, em 2017, de maneira inédita, Saad Hariri confiou não ao Gabinete, 

mas ao Departamento de Leilões a abertura de propostas financeiras. Das oito empresas que 

apresentaram suas ofertas, apenas a oferta da Karpowership foi considerada dentro das 

especificações pela seleção técnica realizada com o apoio da consultora internacional Pöyri, a 

mesma de 2012. Além da compra não ter sido anunciada em jornais internacionais ou no Diário 

Oficial Libanês, os termos foram identificados como pouco extensos, emulando o modelo de 

2012. Segundo Jean Ellieh, diretor do Departamento de Licitações, o prazo para apresentação 

das ofertas era de apenas quinze dias, “[...] prazo muito curto, a não ser que [as empresas] já 

estivessem prontas”, afirma. Como resultado, a Diretoria de Adjudicações se recusou a abrir as 

ofertas para uma terceira usina flutuante e anulou o procedimento anterior, determinando que 

“[...] as condições de concorrência não foram cumpridas e o concurso foi concebido para 

favorecer a atual operadora, a empresa turca Karpowership” (ATALLAH, 2021, s/p, traduções 

nossas).   

Revisados em 2018, os termos seguem problemáticos, a exemplo do prazo de entrega 

das barcaças estabelecido entre três e seis meses: “[...] ainda é muito curto: sendo as barcaças 

projetadas sob medida, apenas a empresa que já as teriam construído poderia entregá-las no 

prazo”, declarou Ellieh (ATALLAH, 2021, s/p, tradução nossa). A informação é 

complementada por rumores da existência de barcaças já prontas na Turquia, como se já 

destinadas ao Líbano, inclusive com sua bandeira, correspondendo às especificações técnicas 

solicitadas. A informação não foi negada pela Karpowership, que alegou ter capacidade para 

fornecer para diversas localidades e sob diferentes especificações. Ainda que a lei permita que 

após duas falhas de contratação e sob a falta de ofertas no mercado um contrato seja aprovado 

por acordo mútuo, os critérios e especificações necessários precisam ser observados. No 

entanto, segundo o diretor do Departamento de Licitações, as especificações não asseguravam 

o nível mínimo de concorrência, e o Departamento se recusou a ceder nesse ponto (ATALLAH, 

2021, s/p). 

Após inúmeras idas e vindas, o Ministério de Energia finalmente desistiu da proposição, 

apenas para que, em abril de 2019, Nada Bustani, então ministra de Água e Energias – 

novamente pelo Movimento Patriótico Livre – voltasse a propor o projeto. Apesar de combinar 

soluções sustentáveis às temporárias, mais uma vez fortes suspeitas ecoaram sobre as 

negociações em andamento com a Karpowership para a implantação das duas novas barcaças. 

Os doadores do CEDRE, que haviam se comprometido a fornecer uma ajuda externa ao Líbano 



259 
 
de US$ 11 bilhões, decidiram suspender um pagamento de US$ 500 milhões do Banco Mundial 

ao Ministério da Águas e Energia, sob pressão da diplomacia francesa (ATALLAH, 2021)210.  

A capacidade do Conselho de ajustar a obrigatoriedade de certos serviços ou prazos 

também é central para o favorecimento de determinadas empresas. Durante o processo de 

licitação da coleta de resíduos sólidos em 2015, a Arveda Holding afirmou que não participaria 

do processo em parte porque este fazia exigências e pré-requisitos que demandariam, além da 

construção de instalações adicionais, a “[...] reconfiguração completa das usinas de 

compostagem e triagem existentes”, o que não poderia ser alcançados dentro de seis meses 

(NASH, 2015). Al-Jisr, presidente do CDR, afirmou, já no dia em que os vencedores foram 

anunciados, que “[...] as empresas foram autorizadas em suas licitações a sugerir períodos de 

tempo mais longos para operar investimentos de alto valor” (NASH, 2015, s/p, traduções 

nossas). Os documentos da concorrência não foram tornados públicos e os detalhes contratuais 

permanecem sob sigilo. 

O CEO da South for Construction, Riad al-Assad, dono da EcoParks Holding ao lado 

da família Joumblatt, afirmou que o processo de licitação de coleta de resíduos sólidos de 2015 

havia sido fraudado e deliberadamente manipulado desde o início para manter a Sukleen, então 

incumbente, como beneficiada (BOSWALL, 2019, p. 9). De fato, alguns dos licitantes, como 

Neemat Frem, CEO do INDEVCO Group, inclusive acusaram o então ministro do Meio 

Ambiente, Mohammad Machnouk, de distorcer suas ofertas ao anunciar o montante global dos 

preços. Segundo Matt Nash, Frem afirmou que os US$ 171,60/tonelada supostamente 

apresentados por sua Joint Venture para fazer a coleta, tratamento e descarte de resíduos eram 

um valor “enganoso”, sendo, na realidade, US$ 50,00/tonelada mais baixo. O CEO explica que 

os preços apresentados pelo ministério incluíam o serviço opcional de varrição de ruas – a ser 

decidido pelos municípios, e que não é calculado em toneladas – tornando o custo final 

 
210 Em abril de 2018, o governo elaborou o Capital Investment Plan (CIP), delineando centenas de projetos em 
grandes setores de infraestrutura como transporte, água e irrigação, eletricidade, lixo e esgoto, telecomunicações, 
turismo e herança cultural para ser apresentado na conferência de doadores CEDRE. O plano, com o valor total de 
investimento de capital em US$ 22,94 bilhões, recebeu promessas de financiamento no valor de US$ 11,06 bilhões 
em Paris. 

Após o atraso na criação da entidade reguladora de licitações e das manifestações populares em finais de 2019, 
com a demissão do Gabinete, o plano ficou suspenso junto com todos os demais. Os projetos foram paralisados 
mesmo com a nomeação de Raymond Ghajar como ministro de Água e Energias feita por Hassan Diab em janeiro 
de 2020 – mais uma vez pelo Movimento Patriótico Livre – em razão da crise e da falta de vontade de financiadores 
internacionais em investirem em projetos sem as necessárias reformas exigidas (ATALLAH, 2021, s/p).  
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aparentemente 40% mais alto que os preços não verificados atribuídos às empresas Sukleen e 

Sukomi (NASH, 2015).  

Uma das particularidades que capacitam o beneficiamento das mesmas grandes 

empresas no processo é que, além da expertise e experiência comprovada no ramo de 

edificações, com a exigência de já ter concluído projetos no mesmo setor, uma das precondições 

é que, se uma companhia não vence nenhuma das licitações por cinco anos consecutivos, ela 

será permanentemente excluída do processo (NASH, 2015; SWEID, 2021, p. 14) – mesmo que 

tenha ganhado concorrências em ministérios. O número de licitações concomitantes também é 

limitado a cinco, contudo, quando empresas propõem projetos conjuntamente, encerram ou se 

desobrigam de um contrato, uma nova vaga para concorrência é aberta. Isso garante não apenas 

a restrição do número de empresas potencialmente capazes – número que já é reduzido em 

qualquer contexto devido ao tamanho do projeto – como também garante uma rotatividade 

quase exclusiva das principais empreiteiras, capacitando o controle da concorrência pública. 

Conforme relatou o CEO de uma grande empresa desenvolvedora de infraestrutura a Atallah et 

al. (2021, p. 3), “[...] nem pense em dar um lance [para um contrato] se você não tiver conexões” 

(tradução nossa). 

Ao confirmar o beneficiamento de ministérios e empresas através de contratos de 

adjudicação de obras infraestruturais – tais como projetos de energia e barragens, estradas, 

coleta e gestão de lixo, projetos de zona franca no Aeroporto de Beirute e de telecomunicações 

móveis –, os entrevistados só chancelaram a corrupção generalizada. Segundo um industrial ex-

membro do Parlamento, por exemplo, o acordo entre os tomadores de decisão nos ministérios 

e empresas é estabelecido em torno da distribuição dos espólios resultantes das “exorbitantes 

comissões pagas pelos executores desses projetos [que são feitas] antes, e não depois da 

licitação” (E40, 23/12/2021). De modo que seria frequente a alegação entre as partes de que a 

única forma pela qual determinado projeto pudesse avançar seria nos valores propostos, quase 

sempre superfaturados. Nesse sentido, argumenta o entrevistado, caso não haja acordo entre as 

partes sobre como será feita a distribuição dos lucros resultantes dos contratos sob licitação 

pública, “[...] o acordo não se concretiza, perdendo-se a totalidade do prêmio” (E40, 

23/12/2021). 

Um analista e assessor político do partido armênio Dashnag confirma que, dependendo 

da agenda, o acordo é feito antes e com manobras fora do governo por aqueles que têm poder 
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no solo211, e “[...] a condição para o acordo é a divisão do recurso entre os grupos de interesse” 

(E34, 07/10/2021).  Outra modalidade de arranjo informal que permite o acordo é a ferramenta 

do “donnant-donnant” (o “toma lá, dá cá”, ou a prática de permutas legislativas) citada durante 

entrevista com um ex-membro de alto escalão do Ministério de Águas e Energia libanês (E35, 

07/10/2021). Em outras palavras, “[...] um projeto aqui, outro ali, então funciona”, como 

afirmado por um ex-ministro das Informações em entrevista à autora (E24, 02/06/2021).  

“Diga [o nome] de qualquer funcionário de alto escalão”, disse um parlamentar pelas 

Forças Libanesas, e a nomeação ficará bloqueada por anos, exigindo determinado número para 

o acordo. “Quando eles compartilham a diretoria, [a nomeação] passa”, mesmo considerando 

forças políticas opostas; não se trata de mérito, completou. “Tudo é possível quando os mais 

poderosos aprovam”, sendo que o consenso se dá conforme seus interesses (E25, 08/06/2021). 

O deputado declara, inclusive, que muitos projetos de energia são apresentados por oponentes. 

A afirmação indica que a aliança é estabelecida por projeto, assunto ou agenda, o que não só 

confirma a disposição ao acordo por forças rivais como afasta a hipótese das disputas puramente 

interssectárias – além do uso do veto como apenas ligado a questões estreitamente comunais. 

Além desse mecanismo de se passar uma legislação pelo outro par político na 

expectativa de uma futura troca de favores – dinâmica que é relativamente comum em outros 

contextos –, no CDR, o quid pro quo estabelecido é também estruturado na forma de um acordo 

de cooperação entre as empresas para garantia de seu controle sobre esses contratos. Assim, 

uma empresa ou joint venture aumenta seu preço na proposta de licitação, forçando a perda da 

concorrência para, na próxima rodada, trocarem de lugar212. Ou seja, as grandes empresas 

licitantes em cartel pré-arranjam os resultados informalmente e a priori.  

 
211 A capacidade de poder no solo é fundamental tanto para a aplicação do veto quanto para sua ausência, e exemplo 
disso é que a minoria cristã armênia não foi capaz de vetar os projetos de usinas flutuantes de seus opositores 
turcos para abastecer Beirute energeticamente, mas foi capaz de bloquear o aterro sanitário em Burj Hammoud, 
área em que possui grande controle e capacidade de manobra. A fonte informa que setores minoritários se 
opuseram à aprovação das usinas flutuantes, mas foram vencidos “[...] pela falta de alternativa forte a oferecer” 
E34 (07/10/2021). Assim, é a capacidade de domínio sobre os diferentes constituintes e distritos que informam a 
capacidade de veto – e sua ausência. 

212 O mecanismo corrobora o que Scartascini et al. (2011, p. 13-15) e Mahmalat e Curran (2020, p. 191) 
argumentam, ou seja, que as transações e intercâmbios políticos resultam de acordos mútuos intertemporais sobre 
concessões políticas entre os atores – ainda que Scartascini et al. estejam fundamentalmente preocupados com a 
estabilidade das políticas formuladas e sua preservação ao longo do tempo e entre mandatos, e Mahmalat e Curran, 
exclusivamente com projetos de reforma no âmbito parlamentar, sem se concentrarem no mecanismo que de fato 
permite as aprovações. Assim, o processo de formulação de políticas é o resultado de transações ou trocas de 
“ações no presente” (votos legislativos ou recursos para determinado projeto) por “promessas de ações ou recursos 
futuros”: as chamadas transações ou barganhas intertemporais. (SCARTASCINI et al., 2011, p. 15, traduções 
nossas). Como vimos, portanto, as condições que permitem a cooperação e o compromisso dependem tanto dos 
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Emprestando os termos de Richard Katz e Peter Mair (1995) e Klaus Detterbeck (2005), 

partidos em conluio, como agentes estatais e em quase simbiose com o Estado, empregam 

recursos nacionais para assegurar sua própria sobrevivência coletiva. Desse modo, o 

compartilhamento dos recursos estatais entre os partidos de cartel garante tanto à posição 

quanto à oposição uma parcela, quer seja nas subvenções, quer seja nas nomeações por 

patronagem (KATZ; MAIR, p.  5-6, 16; DETTERBECK, 2005, p. 175). Como resultado, essa 

barganha assegura alguma forma de consenso e compromisso, mas também de estabilidade no 

longo prazo. Embora isso não signifique dizer que eventuais alterações dos atores seja 

inviabilizada, significa sim que, uma vez que as regras do jogo estejam estabelecidas, todos os 

partidos politicamente relevantes precisam cooperar em torno dessa distribuição. 

O comum acordo é resultado, então, da arte de se encontrar o mínimo denominador 

comum, fruto da regra da minoria intransigente a que se refere Nassim Taleb213. O lado inverso 

da minoria impositiva – no nosso caso, a ampliação dos atores com vetos mútuos – é justamente 

a obtenção do consenso. Nesse sentido, a política não é a arte de encontrar o idêntico, 

eliminando a divergência, mas a habilidade de se desvendar o menor elemento compartilhado, 

uma vez que se está sob a regra da minoria. Mais uma vez, mesmo que se obtenha uma eventual 

maioria, simples ou qualificada, ela não pode ser aplicada para compelir as decisões. As partes, 

portanto, acordam somente no mínimo denominador comum: a chave que destrava a paralisia.  

Do contrário, as elites sectárias vetam porque não conseguem prever custos e 

consequências distributivas de um dado projeto de reforma em cenários de “longos horizontes 

temporais de barganha”, nos termos de Mahmalat e Curran (2020, p. 206-207, tradução nossa). 

Em outras palavras, o veto é aplicado por essas minorias, respectivamente espelhadas nos 

Conselhos de Reconstrução, porque ou não se conhece claramente os moldes que essa alocação 

irá assumir, ou não foi possível ainda garantir um equilíbrio na forma que assumiria. Assim, no 

pós-guerra, o veto é a maneira de garantir acesso à tomada de decisão nessas instituições 

paralelas ao Estado. 

 
estímulos do ambiente institucional de modo mais abrangente e da confiança entre os atores, quanto da qualidade 
das matérias em questão.  

213 Minorias intransigentes ou impositivas são capazes de impor veto em questões sensíveis e, conforme escreve 
Nassim Taleb, a regra da minoria teimosa prevalecerá por toda a parte, com a maioria flexível ou indiferente 
acatando as exigências minoritárias através dos processos de renormalização. Sobre as minorias ativas e 
intolerantes com a “alma no jogo” e, portanto, capazes de impor a mudança através da regra assimétrica, ver Taleb, 
2018. 
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As composições e barganhas mútuas entre as forças político-econômicas relevantes são 

possibilitadas pelos círculos concêntricos expostos na figura 20, uma vez que não são só os 

líderes sectários que possuem seus representantes e nomeados ocupando cargos de primeiro 

escalão em agências estatais (alocações frequentemente sobrepostas a clivagens confessionais 

e regionais), pois cada líder está igualmente conectado, na outra ponta, com um grupo-chave 

de empreiteiras e empresas de consultoria que, juntos do Gabinete, possuem alta capacidade de 

gerência sobre o processo e termos das licitações. 

Assim, no que diz respeito aos projetos de reconstrução de maior valor, além do acordo 

cooperativo entre grandes empresas, também é necessário o amplo consenso entre os cinco 

membros do Conselho que espelham suas respectivas contrapartes no âmbito político. De modo 

que as dinâmicas consociativas de amplas coalizões governantes que devem entrar em 

conciliação mútua e a dinâmica de veto é replicada do Conselho de Ministros para o Conselho 

para Desenvolvimento e Reconstrução.  

Mais do que a prática de corrupção ou beneficiamento em torno desses projetos públicos 

de infraestrutura – sem a pretensão de minimizarmos seus impactos ou o grau de perturbação 

gerado –, fundamental para os interesses deste trabalho é a demanda e capacidade de manejo 

equitativo da distribuição sectária e regional da maior parte dos recursos estatais voltados para 

esforços de reconstrução. Ou seja, nesse ambiente de partilha de poder pós-conflito, com 

diferentes atores com capacidades mútuas de veto, o acordo é frequentemente obtido por meio 

da rotatividade entre beneficiados e garantia de acesso, controle e manejo da distribuição dos 

recursos estatais – espelhando a composição do G6 através de diferentes instâncias 

governamentais e paragovernamentais. 

De acordo com registros das minutas do CDR obtidos pelo Al-Akhbar, o orçamento 

anual é compartilhado majoritariamente por menos de dez empresas empreiteiras, cuja maioria 

da diretoria está ligada a quatro ou cinco referências políticas e a um número semelhante de 

empresas de consultoria. Os dados corroboram os trabalhos de Atallah et al. (2021) e Diwan e 

Haidar (2021). Contudo, a análise das minutas das reuniões do CDR ainda permitiu que 

considerações sobre o processo de barganha pudessem ser melhor esclarecidas, contribuindo 

para o entendimento da dinâmica decisória nesse regime. Os registros demonstram que, sempre 

que um dos escritórios é encarregado de elaborar uma proposta, há uma coordenação prévia 

entre os empreiteiros em torno dos valores e vencedores das licitações. 
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A dinâmica obedece a seguinte regra: uma empresa cede o projeto para seu par em troca 

da cessão recíproca futura de um segundo projeto. Ibrahim e Saud (2016) esclarecem o 

mecanismo dessa barganha: a empresa contratante da licitação, que deverá vencer a 

concorrência, reduz drasticamente seu preço para alguns serviços muito caros e os apresenta 

em oferta pública. O Conselho então decide pela não necessidade desses serviços, dispensando-

os. Como consequência, a empreiteira vence a licitação em razão do preço competitivo – mesmo 

que, ao excluir os serviços mais dispendiosos dos demais, ela fosse virtualmente superfaturada. 

Não há oposição por parte dos pares, já que “[...] o compartilhamento de cotas e o nepotismo 

os obrigam a ficar calados aqui para ganhar ali” (IBRAHIM; SAUD; 2016, s/p, tradução nossa). 

Conclui-se, portanto, que o projeto só é aprovado com a regulação prévia dos preços e o ajuste 

cartelizado das necessidades mútuas, o que com frequência significa projetos inflacionados. 

Essas informações são corroboradas pelas comunicações sigilosas norte-americanas, 

que fazem menção aos vencedores das licitações com “[...] contratos superfaturados, que então 

são subcontratados por custos mais baixos” além de indicarem que há “transparência zero na 

execução”. O diretor libanês do Banco Mundial à época, Demba Ba, ainda teria dito que a 

instituição “[...] lutava constantemente contra as declarações do CDR de que ‘já tinha um 

empreiteiro’ para os projetos, geralmente ou alguém associado ao premier ou a quem o premier 

precisava compensar um favor político ou financeiro” (WIKILEAKS 09BEIRUT222_a, 2009, 

s/p, traduções nossas). O próprio ex-diretor geral do Ministério das Finanças desde 2000, Alain 

Bifani, ao falar sobre o superfaturamento dos contratos para serviços públicos e sobre a 

opacidade dos processos de licitação, afirmou: “Nós vimos em muitos setores que [os políticos] 

sempre introduzem intermediários para contratos [estatais]” (BOSWALL; WOOD, 2020, s/p, 

tradução nossa).  

De modo semelhante, muitos dos entrevistados consultados por nós corroboram o fato 

de que as diferentes elites se beneficiam mutuamente, de que “dividem as fatias do bolo entre 

si”, ou mesmo de que acordo é possível desde que “todos garantam sua cota de lucro” – e como 

o veto estava atrelado a essas garantias. É verdade, contudo, que as afirmações foram nuançadas 

no que diz respeito aos motivadores e interesses externos, com algumas figuras chegando a 

afirmar, como fez um ex-membro independente do Parlamento, que a maioria ou as verdadeiras 

decisões são tomadas “fora das fronteiras libanesas” (E37, 17/10/2021). 

Segundo um industrial que também é membro do Parlamento, o CDR aprova os projetos 

de infraestrutura que ou foram previstos anteriormente em orçamento geral, já aprovado na 
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Assembleia Nacional, ou seguem para a casa legislativa para aprovação. Quando os projetos 

são propostos pelos respectivos ministérios, são direcionados aos comitês parlamentares 

correspondentes para aprovação. É nesse lócus, e antes dessas sessões, que os quinhões e 

comissões previamente concordados são distribuídos entre os diferentes partidos, afirma. Após 

o acordo sobre as cotas, o projeto é remetido ao Parlamento ou incluído no orçamento para 

aprovação “pelos mesmos partidos que garantiram sua parcela”. Diversas sessões parlamentares 

e, principalmente, de comitês parlamentares, afirma o entrevistado, foram suspensas por 

desacordo em torno das cotas (E40, 23/12/2021). 

Ainda segundo o deputado, o mesmo processo se aplica ao Conselho para o 

Desenvolvimento e Reconstrução, que inclui em seu corpo diretivo representantes da maioria 

das principais correntes e partidos. Conforme explica E40 (23/12/2021), o CDR trabalha em 

cooperação com os vários ministérios encarregados da implementação de projetos de 

investimento e da prestação de assistência técnica, sempre priorizando os interesses dos 

gestores de setores-chave, como energia, transporte, irrigação, resíduos etc.  

Como o CDR responde diretamente à presidência do Conselho de Ministros, ele possui 

ampla autonomia frente aos demais ministérios e poderes. O desenvolvimento de seus projetos 

de infraestrutura não é supervisionado pelas pastas, o que lhe confere grande poder 

discricionário inclusive sobre os processos de concorrência ou licitações públicas. Em 

consonância, o deputado afirma que “[...] o processo de consenso político é muito complexo e 

leva muito tempo”, mas que “[...] um acordo rápido sobre projetos só pode ocorrer se o projeto 

for benéfico para todos os principais partidos políticos”. Isso independeria de sua importância 

ou necessidade. A prioridade, aqui, é para o político e para a pessoa com influência, afirmou 

(E40, 23/12/2021). 

Em razão das conexões mais ou menos diretas com os membros do conselho do CDR, 

além do alto poder discricionário e autonomia garantida ao órgão, essas forças políticas e 

econômicas são capazes de gerenciar o processo de barganha não formal até mesmo antes do 

processo oficial de licitação. Isso não significa dizer que todas as licitações tenham seu 

resultado conhecido de antemão e que não haja nenhuma transparência ou rigor no processo, 

nem que todas as empresas vencedoras desses contratos sejam necessariamente conectadas. 

Inúmeros contratos são, sim, aprovados conforme o curso devido – inclusive como forma de 

vetar a participação de determinadas empresas. Mas isso significa que muitas vezes, sobretudo 

para contratos com valores significativos, como os de resíduos sólidos, em 2016, e o de 
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irrigação, em 2012, esse mecanismo que inclui flexibilização nos termos do contrato e 

antecipação de resultados está presente.  

Um dos elementos centrais na gestão e antecipação das condições para o acordo é o 

esboço dos critérios necessários para oferta e obtenção da concorrência, que potencializa as 

chances de elegibilidade de determinadas empresas e restringe a capacidade de envolvimento 

das demais. A elegibilidade então é contornada através do conluio em torno dos termos de 

participação e obtenção da licitação, mas também através do ajuste a posteriori das condições 

dos contratos e até das cláusulas de elegibilidade – isso pôde ser observado por meio dos 

exemplos citados de manipulação na divulgação dos preços globais, da desistência de 

determinadas contratações dentro do projeto após o encerramento da licitação e da concessão 

das licitações a empresas que não cumpriam os critérios de elegibilidade. 

Um indicativo adicional do beneficiamento das diferentes personagens, intermediários 

e, principalmente, da elite político-econômica das licitações públicas, é a aplicação do veto e 

consequente postergamento da aprovação das leis para regulamentação das licitações públicas 

até 2021. Conforme escreve Mohammad Almoghabat, o país permaneceu quase cinco décadas 

sem alterar o regime de compras e contabilidade pública, e basicamente se apoiava no regime 

de licitação dos anos 1960 (ALMOGHABAT, 2021).  

Na tentativa de restaurar a confiança no governo e fortalecimento da governança 

financeira após as manifestações populares que se seguiram à explosão no porto de Beirute, em 

um contexto de negociações com o Fundo Monetário Internacional, a Assembleia Nacional 

aprovou a nova lei unificada de compras públicas em 30 de junho de 2021. A Lei de Aquisições 

Públicas 244/2021 foi publicada na Gazeta Oficial em 29 de julho de 2021214. Ainda assim, 

segundo a Transparência Internacional, o Líbano permanece com grandes deficiências nos 

processos de compras públicas, competitividade e transparência financeira, na medida em que 

a nova lei “[...] possui brechas preocupantes que permitem que informações, conflitos de 

interesses e proprietários de empresas permaneçam ocultos, entre outras lacunas, como a 

 
214 Vale lembrar que o governo libanês se comprometeu, durante a Conferência CEDRE em Paris, em 2018, com 
a reforma no setor de licitações. Foram dois anos de revisões das versões preliminares do projeto de lei, 
originalmente apresentado pelos deputados Michel Moussa e Yassine Jaber em 6 de novembro de 2019. Debates 
ao longo de 45 sessões parlamentares e inúmeras consultas foram necessários até sua aprovação (BISSAT; 
KHALEK, 2021). 
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ausência de consulta pública que incluísse a participação de organizações da sociedade civil” 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL – CPI , 2021, tradução nossa) 215. 

Essa modalidade decisória especialmente presente em grandes projetos públicos, por ser 

forjada nas instâncias extraoficiais, faz com que frequentemente o acordo seja obtido a priori. 

Conforme afirmou um parlamentar pelo Movimento Patriótico Livre, a vasta maioria das 

decisões no Gabinete não é feita por meio de votação formal, sendo o voto “muito raro” (E38, 

01/11/2021). Ao contrário, a grande maioria das decisões é estabelecida por consenso, sendo 

que todos precisam “estar a bordo”, cabendo essa decisão ou alinhamento ao primeiro-ministro 

e ao presidente, explica. Como quatro ou cinco partidos dominam o cenário executivo, eles 

atuam através de pressões e de lobby com figuras ministeriais ou assessores e porta-vozes dos 

diferentes partidos de forma que “não haja surpresa nas reuniões” (E38, 01/11/2021).  

Assim, haveria uma espécie de “preparação” prévia, sobretudo para questões de alta 

relevância que constitucionalmente pediriam dois terços de apoio do Gabinete. Como também 

informou uma fonte diplomática libanesa que preferiu não ser identificada, negociações prévias 

fora da agenda são frequentes, mas no que diz respeito à pauta oficial, presidente e primeiro-

ministro acordam previamente e certos itens nem são inclusos. Do contrário, “pede-se mais 

discussão, reuniões são canceladas ou viagens são feitas” explicou – já que reuniões não são 

chamadas se houver desacordo na agenda entre as presidências, completou um ex-ministro da 

Informação (E14, 26/11/20). 

Para que possamos compreender outro importante elemento que pode estar presente no 

mecanismo causal do consenso em torno desses contratos, nossa atenção deve se voltar também 

aos dispositivos que conferem celeridade às aprovações. Em momentos de crise em 2018, por 

exemplo, mesmo sob um governo interino, reformas foram aprovadas de forma acelerada 

através de um instrumento chamado por Saad Hariri, então primeiro-ministro, de “fast track”. 

Desde as eleições de maio de 2018 e após a conferência CEDRE (Conférence Économique pour 

le Développement, par les Réformes et avec les Entreprises), certas reformas foram aprovadas 

de imediato, apesar do premier ainda não ter formado seu Gabinete, ou seja, tratava-se de um 

 
215 Ainda segundo a Transparência Internacional, de todas as empresas, seus acionistas e administradores em 
paraísos fiscais offshore reveladas nos vazamentos do Pandora Papers leaks, os políticos e empresários libaneses 
possuíam o maior número delas: 346 empresas (TRANSPARENCY INTERNATIONAL – CPI, 2021). 
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governo interino. Todas as reformas e projetos relacionados à CEDRE foram aprovadas por 

consenso no governo, antes da conferência e da obtenção do financiamento internacional.  

Em um cenário pós-eleitoral de oito meses, sem que o governo tivesse sido formado, 

Hariri e o presidente do Parlamento, Nabih Berri, concordaram que qualquer reforma 

relacionada ao CEDRE e/ou ao Banco Mundial teria que ser apressada através do “fast track”. 

Reformas, geralmente atreladas ao Banco Mundial, costumavam levar de um a dois anos para 

serem aprovadas, devido à burocracia libanesa, explicou Hariri. “Essas aprovações agora levam 

de três a quatro semanas, este é o método fast track” (HARIRI; NIBLETT, 2018, tradução 

nossa). Nas palavras do premier: 

Porque acreditávamos que algumas reformas tinham que ser passadas 
imediatamente, depois da CEDRE, mesmo com um governo provisório fomos 
ao Parlamento e passamos cinco das catorze reformas, mesmo com o governo 
interino, e o novo Parlamento passou as leis. Tivemos um acordo também com 
o presidente do Parlamento e com o Parlamento que qualquer lei e reforma 
que tivesse a ver com a CEDRE precisaria seguir através de um “fast track” 
[...] há um método de aprovação rápida que estamos trabalhando no governo 
[...]. O Líbano precisa mudar, não podemos mais funcionar como 
funcionávamos há dez anos, há quinze ou vinte anos (HARIRI; NIBLETT, 
2018, 12:29-14:00, tradução nossa). 

Boa parte das leis que possibilitaram a aprovação de reformas para assistência financeira 

externa nos últimos vinte anos (a exemplo de conferências de ajuda econômica como Paris I, 

em 2001, Paris II, em 2002 e Paris III, em 2007) são alvo desses mecanismos de 

encaminhamento rápido. A frequência de seu uso demonstra a importância de se rastrear os 

processos que envolvem essas aprovações. 

Através desse mecanismo, o primeiro-ministro concordava sobre a legislação com o 

porta-voz do Parlamento e a matéria era aprovada. Isso demostra que, apesar de um arranjo 

confessional de partilha de poder muito dividido, em que o dispositivo de veto é aplicado em 

diversas ocasiões pelas minorias comunais, a formulação de políticas e a tomada de decisões 

são possíveis e trazem consigo um elemento informal – cujas tratativas frequentemente operam 

fora das sessões oficiais216. Assim, tais governos de união nacional representariam a 

 
216 Enquanto as elites político-econômicas estavam de acordo quanto à forma que o consenso, o equilíbrio de 
poder, partilha e consulta mútuas deveriam ocorrer, o sistema operou de maneira mais ou menos estável – em que 
pesem, naturalmente, tantas das mazelas institucionais já amplamente denunciadas. Sem que falemos sobre a 
qualidade democrática desse regime, o ponto alto dessa perfeita composição ocorreu durante o mandato de Rafiq 
Hariri, com a reconstrução da Beirute pós-guerra, que contou com a presença não só de investimentos, mas também 
de árbitros internacionais mediando eventuais disputas. 
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concentração de poder entre os atores do Executivo, com o Legislativo funcionando como 

sancionador das tomadas de decisões da elite governamental217. 

Um ex-ministro de Comércio Exterior e outro ex-ministro da Indústria, entrevistados 

por nós, corroboram que o processo decisório tanto no Parlamento quanto no Gabinete é feito 

a priori através dos chamados “grandes seis” ou “zuama setti”. Estes se reúnem com 

antecedência, frequentemente na casa do primeiro-ministro ou do presidente do Parlamento, ou 

em seus respectivos escritórios, e decidem na véspera quais elementos serão indicados para 

pauta e quais não serão, bem como a ordem da votação (E13, 25/11/2020; E14, 26/11/2020). 

Assim, podem ou excluir determinado tema da pauta ou elencar determinadas pautas longe dos 

itens prioritários de voto, de forma que, no momento em que a votação é colocada, não há mais 

quorum para aprovar o tema.  

O ex-ministro de Comércio Exterior faz referência a essa capacidade e maleabilidade 

como o porta-voz do Parlamento “tirando o coelho da cartola” (E13, 25/11/2020). Já segundo 

o ex-ministro da Indústria, os membros do G6 revisariam os itens com o presidente do 

Parlamento e decidiriam a pauta da agenda, determinando o que entra e o que não entra, sua 

ordem e prioridade (E14, 26/11/2020). Um alto membro do Bloc National Libanais corrobora 

que o presidente do Parlamento ou não convoca as sessões ou, por sua própria iniciativa, 

interrompe-as, tratando o Parlamento como sua “sala de visitas” (E15, 28/11/2020). Uma vez 

que esse acordo é predefinido, não há outra opção senão aprovar os itens prioritários na agenda, 

principalmente se os membros do G6 assim conduzirem suas contrapartes. Do contrário, os 

temas não são nem apresentados. Como vimos, esse último mecanismo faz alusão a uma das 

modalidades de veto, a ex silentio218. 

 
Assim, enquanto o presidente do Conselho de Ministros garantia uma excelente relação com o presidente do 
Parlamento, a governança e o equilíbrio institucional eram garantidos. Conforme afirmou um ex-ministro de Águas 
e Energia, “[...] se bem coordenada, a lei passa facilmente”, ou ainda, “[...] tudo o que o governo queria, o 
Parlamento aprovava”, sendo que tudo era feito nos bastidores e costurado “em torno das três camadas”, com o 
premier e o porta-voz do Parlamento eliminando as diferenças (E29, 08/07/2021). 

217 Após a renúncia do então primeiro-ministro, Saad Hariri, em outubro de 2019, por exemplo, a primeira atitude 
do presidente Michel Aoun não foi notificar o Parlamento para que se iniciasse consultas internas sobre um novo 
premier a ser nomeado e que subsequentemente formasse seu próprio Gabinete com anuência do Legislativo, mas 
sim consultar as principais lideranças e partidos políticos para que concordassem em torno de um candidato 
aceitável e de consenso – antes, portanto, das consultas legislativas. O movimento, nas palavras de Mikdashi 
(2019a, tradução nossa), efetivamente “inverte o rito constitucional” e reduz o processo parlamentar a uma 
“performance vazia”. 

218 Como afirmou um ex-ministro de Informação, por preservarem seu papel legislativo, os membros do Gabinete 
estão necessariamente representados no Parlamento, tornando o papel de supervisão e responsividade da casa em 
relação ao governo praticamente nulo (E24, 02/06/2021). Nas palavras de um ex-ministro de Águas e Energia 
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Concentrando-se nas formas de acordo e da ausência do veto, estes se dão, portanto, nas 

instâncias dos encontros e tratativas com as principais lideranças políticas, antes das reuniões 

do Conselho de Ministros e das sessões parlamentares. O que for decidido nessas instâncias é 

aprovado quase que por continuidade no momento da votação formal219. Ao serem questionados 

sobre o fast track mencionado acima, um ex-ministro de Comércio Exterior afirmou que “[...] 

fast track é igual à vontade do presidente da Câmara”, fruto de conversas anteriores que serão 

aprovadas “[...] se ele disser que tem quorum para votação” (E13, 25/11/2020).  

O diretor de uma organização libanesa de direitos humanos se referiu ao uso do 

mecanismo como norma legal quando conveniente: “[...] se quiserem, fazem o ministro assinar 

e são capazes de concordar’ (E39, 15/12/2021). Seguindo essa mesma linha, um ex-ministro da 

Indústria afirmou que essa via de aprovação acelerada revela o forte poder do porta-voz do 

Parlamento reunido com os membros dos escritórios dos principais sectos, sendo esta sua 

manobra fundamental para que a matéria vá direto da proposição do Gabinete para a aprovação 

pela Assembleia Geral, sem passar pelas comissões parlamentares como de costume (E14, 

26/11/2020).  

Como vimos, ainda que se saiba que o arranjo pós-guerra tenha permitido a divisão dos 

espólios estatais entre as principais elites politicamente relevantes, atendendo seus respectivos 

constituintes e clientes sectários, pouco se discutiu a respeito do mecanismo horizontal efetivo 

de conluio interelites. Nesses contextos altamente fracionalizados, a qualidade e o impacto da 

 
entrevistado por nós, “[...] não se pode auditar a si próprio” (E29, 08/07/2021); já um alto membro do Partido 
Socialista Progressista druso, ao se referir ao amplo poder iraniano via Hezbollah e aliados, chegou a afirmar que, 
desde 2005, “[...] não há oposição real no país” (E21, 02/02/2021). 

Assim, o Parlamento parece ser acusado de simplesmente chancelar as decisões tomadas a priori e conforme a 
vontade executiva, ao mesmo tempo que possui extraordinário poder de definição de agenda e priorização dos 
itens de votação, podendo fazer uso de diferentes formas de vetos informais. Nas palavras de um ex-ministro de 
Águas e Energia, “[...] sem o Parlamento não se pode fazer muito”. Atualmente, com a disputa entre o presidente 
da casa e o presidente da República, o Parlamento é acusado de “[...] não aprova(r) nada que o governo quer” (E29, 
08/07/2021). 

219 O mesmo vale para acordos políticos maiores. Foi um arranjo que encerrou o vácuo presidencial de dois anos 
e meio e elegeu Michel Aoun como presidente e que também garantiu, três dias depois, a nomeação de Saad Hariri 
como primeiro-ministro. Não à toa, na ocasião, Hariri foi endossado por 110 membros do Parlamento e o premier 
foi capaz de compor um governo de união nacional em um mês e meio. Como se vê nas tabelas de composição 
dos gabinetes anexas a este trabalho, os votos parlamentares de endosso aos premiers nomeados são historicamente 
bastante elevados. Um membro da World Lebanese Cultural Union entrevistado corrobora a informação de que, 
uma vez que se decida, através de debates a portas fechadas, qual candidato presidencial de consenso, ele é 
imediatamente eleito com altos índices de votação (E11, 14/10/2020). Não só nas eleições presidenciais, mas em 
qualquer solução de consenso, o resultado já é conhecido de antemão, afirma um alto membro do Bloc National 
Libanais, antes do processo de votação formal, uma vez que as negociações e resoluções são feitas 
antecipadamente (E15, 28/11/2020).  
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lei proposta são de fundamental importância para a compreensão do processo dessa causalidade. 

Assim, especificamente as leis relacionadas aos incentivos clientelistas ou projetos de 

reconstrução são alvo potencial da dinâmica de barganha para que, através dela, os principais 

interesses sectários possam ser garantidos. Isso faz com que, em termos causais, a origem do 

acordo repouse de forma significativa na qualidade e natureza das leis e decretos, e seu resultado 

final signifique sua aprovação legislativa.  

Os subcasos mais típicos da ausência de veto podem ser bem entendidos apenas através 

da investigação e consequente estabelecimento dos vínculos profundos entre o veto, as redes 

político-econômicas, as transações de bastidores e as governanças cartelizadas que estabelecem 

as condições para a aprovação de nossas unidades de análise. Neles, o rastreamento de 

processos específicos confirma o uso dos diferentes instrumentos de barganha, informalidade e 

discricionaridade mencionados. 

Em termos do rastreamento de processos causais, na maioria dos casos, o mecanismo 

decisório tem início com a sinalização, por parte de um ministério, partido ou coalizão no 

Gabinete, de uma proposição para votação (mais especificamente, de leis relacionadas aos 

incentivos de alocação clientelista de recursos). A proposição pode inclusive ser motivada por 

interações anteriores com o Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução ou partir de sua 

própria iniciativa. A contraparte percebe o compartilhamento de interesses na medida em que 

há baixos custos de adesão, ausência de pressão opositora por parte de seus constituintes ou 

mesmo de atores internacionais. Ao identificar interesse mútuo, a contraparte se abstém de 

sinalizar oposição à matéria e as diferentes forças políticas iniciam negociações preliminares 

entre si e consultas com agências de financiamento para a elaboração do projeto.  

Após as tratativas preliminares, que ocorrem fora do âmbito do Gabinete e que, 

dependendo do vulto do projeto, incluem a calibragem de interesses externos, um projeto de lei 

é redigido pelo ministério responsável pela proposta e submetido ao Ministério das Finanças 

(que, como mencionado antes, é um dos atores com poder de veto). Por sua vez, o Ministério 

das Finanças discute e revisa a proposta elaborada pela entidade em questão. Após tratativas 

concomitantes entre os membros do G6 – inclusive as presidências – e do CDR, o projeto é 

submetido ao Conselho de Ministros para aprovação.  

Nesse estágio, os atores – sobretudo a troika e outros membros do G6 – possuem altos 

níveis de discrição. Os itens são por fim colocados em pauta quando as cláusulas já foram 
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previamente discutidas e barganhadas (em geral através do quid pro quo de cargos e alocações 

orçamentárias) e os interesses, acomodados. Desse modo, as preferências dos atores são 

identificadas e antecipadas, abrindo espaço para mecanismos informais de governança. Sob a 

convenção do consenso, lideranças trocam termos fora do gabinete, através de negociações de 

bastidores e a portas fechadas, até que o acordo seja alcançado.  

Após a aprovação no Conselho de Ministros, a proposta busca financiamento 

internacional em agências como o Banco Mundial ou o Arab Fund For Economic and Social 

Development antes de ser submetida à Assembleia Geral. Caso a proposição esteja dentro do 

orçamento previsto, ela é ratificada pelo Parlamento em sessão e a lei, aprovada220. 

Alternativamente, o mecanismo de aceleração das propostas, conhecido como fast track, 

permite que determinadas matérias sejam submetidas diretamente para votação pela 

Assembleia Geral. Na ausência do veto, a Câmara aprovará o projeto e o transformará em 

legislação, possibilitando a efetivação dos financiamentos domésticos ou da lei de empréstimo 

para empréstimos internacionais.  

O Conselho de Ministros, por fim, atribuirá o processo de licitação ao CDR (ou ao 

ministério determinado), que ficará autônoma e internamente responsável pela implementação 

dos contratos, execução e supervisão das licitações após aprovação dos resultados das compras 

pelo governo. Após a chancela dos resultados pelo governo e liberação do financiamento 

negociado pelo CDR, o empreendimento pode ser implementado e executado pelo Conselho.  

O diagrama abaixo busca identificar e apresentar de maneira simplificada o mecanismo 

causal decisório221 entre as elites sectárias libanesas:  

 
220 Caso o projeto não esteja dentro do orçamento previsto, o comitê parlamentar revisará o projeto de lei e aprovará 
um orçamento especial, através de uma lei extra de estudo orçamentário. Essas vias são menos frequentes para os 
projetos em questão. No caso dos contratos de menor escala e que envolvam orçamentos próprios, o Conselho de 
Ministros propõe o projeto e o Parlamento estuda o orçamento para aprovação da proposta. Após a aprovação com 
recursos nacionais, os valores são alocados para o Ministério das Finanças e a agência central pública de licitações 
será a responsável pela compra e contrato, com os pagamentos sendo processados pelo Ministério das Finanças. 
Nesses casos, portanto, o processo é concentrado pela Administração de Gestão de Compras Públicas (PPMA). 
Como mencionado, nosso mecanismo se concentra nos projetos de infraestrutura de alta magnitude, que são 
conduzidos através do CDR, não da agência de licitações. 

221 Resguardando as limitações de generalização de qualquer estudo de caso, a população mais ampla de casos 
potenciais continua sendo todas as sociedades profundamente divididas com arranjos de compartilhamento de 
poder que garantem o veto para minorias politicamente relevantes e cujo governo é composto de gabinetes de 
união nacional. Dentro do nosso próprio caso, espera-se que as aprovações de outras políticas clientelistas 
mantenham o mesmo mecanismo elaborado na figura 21 – ainda que outros caminhos também sejam possíveis, 
como a proposição da lei pelo próprio Parlamento, em vez de partir do Conselho de Ministros. 
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Figura 21 – Mecanismo causal simplificado: matérias aprovadas (ausência de veto) 

 

 

Elaboração: autora. 

 

As dinâmicas descritas ao longo desta seção permitiram a sistematização acima das 

condições suficientes para o estabelecimento do acordo. Desse modo, o mecanismo causal 

apresentado demonstra, fundamentalmente, que uma vez que a contraparte se abstenha de usar 

a prerrogativa do veto (desde que um benefício paralelo esteja assegurado), a matéria é 

aprovada.  

A figura anterior pode ser elaborada de forma mais detalhada ao incluir entidades se 

engajando em atividades, identificando as principais evidências encontradas a cada etapa para 

sustentar a continuidade causal. A próxima imagem sistematiza algumas das dinâmicas 

descritas anteriormente e tem como objetivo complementar o mecanismo simplificado, 

incluindo as evidências em cada elo do processo. A figura ilustra e reforça a necessidade de 

dois elementos principais vistos ao longo desta pesquisa: a cobertura de todas as comunidades 

para que o compromisso seja obtido, ou seja, a não aplicação do veto para temas que sejam 

denominadores comuns; e a importância dos canais informais decisórios e de barganha para 

que o acordo se torne viável.  
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A imagem mostra que as negociações fundamentais ocorrem fora das instâncias do 

Conselho de Ministros e do Parlamento, que, ao se reunirem, estão sujeitos à abertura de sessões 

sem quorum – ou à exigência de quorum para convocação quando não necessário, 

demonstrando a maleabilidade do processo. Mais do que forças moderadoras, o poder 

discricionário das três principais figuras que compõem o triunvirato é fundamental para a 

implementação acelerada de determinados projetos para que estes sejam diretamente 

encaminhados ao Parlamento. 

Nosso process tracing minimalista pode ser delineado da seguinte maneira: 
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Figura 22 – Mecanismo causal minimalista com entidades e atividades em casos de aprovação de matérias (ausência de veto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboração: autora 
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As evidências apresentadas ao longo deste capítulo se concentraram em partes 

específicas do mecanismo proposto acima, principalmente estabelecendo as conexões e redes 

político-econômicas que possibilitam os acordos, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, 

detendo-se nos relatos e indícios que corroboram as barganhas cartelizadas à margem das 

instituições e a autonomia dos agentes para promoverem a aprovação rápida dos projetos. 

Olhando especificamente para as evidências nesses elos causais, não apenas se notou a ausência 

de indícios de bloqueios da classe política às proposições apresentadas, como se identificou 

sinalizações fortes de tratativas informais e fora das instâncias do Gabinete.  

Quando as tentativas de obstrução foram registradas, através de modalidades formais ou 

informais de veto, elas justamente evidenciaram a capacidade de alavancagem das diferentes 

forças sectárias e a forma como garantem que o compromisso mútuo as inclua222. Ademais, o 

elo estreito entre as figuras do premier, do presidente da República e do porta-voz do 

Parlamento são evidências da importância de seu poder discricionário para garantia do acordo 

sob arranjos altamente institucionalizados. A caracterização dessa interação e de suas conexões 

com os membros do G6 e do CDR também compõem o mecanismo, que com frequência gira 

em torno da lógica dos terços e da distribuição equitativa dos recursos. 

O acordo também pode ser facilitado em ocasiões de arbitragem externa ou pressão 

internacional sobre determinado tema, como foi o caso da nova lei unificada de licitações 

recentemente aprovada, condicionando a liberação de fundos (ou, alternativamente, quando há 

questões secretas mutuamente compromissadas ou com a atuação de fortes patronos 

internacionais, vínculos cuja comprovação foge de nosso alcance). Contudo, nem mesmo uma 

crise de proporções como as atuais pode ser suficiente para que as partes entrem em acordo. 

Nesse caso, o veto é aplicado, e o compromisso não é alcançado em razão da ausência, por parte 

das elites, da habilidade de identificação, previsão ou controle dos custos e consequências das 

barganhas e concessões necessárias para o consenso. 

Em termos dos agentes, para que o compromisso interelites esquematizado acima seja 

alcançado, ele requer, em primeiro lugar, a presença direta de um membro da classe política ou 

de seu familiar no conselho diretivo do Conselho para o Desenvolvimento e Reconstrução. A 

 
222 A capacidade de bloqueio também pode se originar de atores externos, tanto ligados à classe política quanto da 
própria sociedade civil. A pressão do ativismo e ampla divulgação dos eventos de corrupção, sobretudo no caso 
dos projetos de represamento, parece ter surtido efeito, resultando na paralização desses contratos, mas essa análise 
foge do escopo deste trabalho. 
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presença direta pode ser substituída pelo elo estabelecido através um agente intermediador ou 

representante (simsar), cuja relação é mais indireta – embora não menos influente 

politicamente.  

Em segundo lugar, o elo também pode ser estabelecido entre as empreiteiras e o CDR 

ou determinados ministérios, como é o caso do Ministério de Obras Públicas e o Ministério de 

Águas e Energia. As conexões assumem diferentes camadas, podendo ocorrer através de 

subempreiteiros ou empresas de assessoria, inclusive assumindo conexões transnacionais. As 

conexões das empreiteiras com as principais lideranças da classe política, por sua vez mais ou 

menos diretas, ao lado da autonomia concedida ao CDR e a permissividade dos termos de 

concorrência, são os elementos que tornam possível a pré-alocação dos resultados para alguns 

dos principais contratos.  

Elementos fundamentais da colaboração política nesses ambientes com grande número 

de veto players são a confiança mútua e a antecipação de engajamento e compromisso dos pares 

nessas barganhas – sobretudo estabelecidas em ambientes informais e extra-institucionais, em 

que há ausência de mecanismos que as constranjam. De modo que a colaboração e a confiança 

são mais facilmente encontráveis em contextos com a chamada “menor assimetria de 

informação” (cf. MAHMALAT; CURRAN, 2020), nos quais as preferências possam ser 

antecipadas, mas também ocorram em torno de leis cujas consequências tenham impacto 

reduzido. 

Assim, como resultado, é natural que o consociativismo pós-2005 desincentive projetos 

de grande envergadura, projetos de reforma ou que exijam “negociações intertemporais” que 

ultrapassem mandatos (cf. MAHMALAT; CURRAN, 2020). Sem ignorar ou questionar essa 

realidade, nosso rastreamento de processo demonstrou que acordos são suficientemente 

possíveis desde que algumas exigências sejam atendidas. Desde que os atores sejam capazes de 

estabelecer o donnant-donnant dentro da janela de sua esfera de atuação – incumbentes ou não, 

haja vista que os membros do G6 exercem seu poder decisório de forma atemporal – e sejam 

capazes de controlar o processo de distribuição de recursos, o compromisso é possível. Em 

outras palavras, a barganha e o acordo são obtidos em contextos de maior controle, clareza e 

previsibilidade dos custos (sobretudo distributivos), benefícios e consequências da matéria em 

questão. Do contrário, o veto é aplicado em suas inúmeras formas, como visto no capítulo 

anterior, impedindo o acordo – e contribuindo para a baixa produção legislativa global.  
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Especialmente após o estabelecimento dos governos de união nacional e da ampliação 

da grande coalizão governante – o que tornou o jogo mais difícil, pois reduziu o campo de 

acordo e aumentou os beneficiários dos espólios –, o veto passa a ser aplicado para impedir que 

haja ameaça ao poder político e clientelista das respectivas comunidades. Mas a forma de 

garantir interesses vitais não é feita exclusivamente através do veto e do bloqueio, e sim, 

também, por meio da sua ausência, ou seja, garante-se a promoção dos interesses comunais 

através da tomada de decisão e das tratativas e barganhas horizontalizadas – perpetuando a 

economia sectária principalmente por meio dos canais informais. 

 

Conclusões 

 

Nothing more can be attempted than to establish the 
beginning and the direction of an infinitely long road 

- the pretension of any systematic and definitive 
completeness would be, at least, a self-illusion 

(SIMMEL, 1950, p. 33). 

 

A partir do estudo de caso do Líbano e de seu processo de reconstrução pós-conflito, 

este capítulo teve como objetivo iluminar os mecanismos explicativos do processo decisório 

em sociedades confessionais com clivagens sobrepostas e minorias com capacidade de vetos 

mútuos. Derivando da análise dos contratos públicos de infraestrutura destinados ao Conselho 

para o Desenvolvimento e Reconstrução, concentrando-nos sobretudo em grandes 

empreendimentos de água e resíduos sólidos enquanto unidades de análise ou subcasos, 

pudemos observar não apenas como se estrutura a autonomia do CDR frente aos demais 

ministérios e poderes, mas também como as redes e elos político-econômicos são forjados, 

possibilitando os processos de barganha. Entender a qualidade das decisões políticas para além 

do veto e sob quais condições elas ocorrem nos permitiu lançar luz sobre que tipos de 

mecanismos decisórios estão em jogo, apesar de um desenho institucional altamente 

segmentado. 

Como visto, mesmo em regimes com a prerrogativa do veto garantida às minorias 

políticas como forma de proteção, representação e reafirmação – nos quais o imobilismo e o 

extremismo seriam premiados –, o cenário permite algum nível de acordo e compromisso, e sua 
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natureza foi a principal razão desta investigação final. Notadamente, em regimes confessionais 

onde diferentes interesses precisam ser acomodados, a capacidade decisória diminui e o arranjo 

sectário se entrincheira de maneira progressiva, levando a diversas mazelas estruturais 

vastamente denunciadas. Este capítulo explorou, contudo, a qualidade do espaço para manobras 

e cooperação informal entre as elites sectárias, que concordam com proposições clientelistas ou 

que envolvem cartel de agenda. Os resultados mostram que, para os maiores contratos de 

reconstrução, o acordo tende a ser estabelecido em torno da forma que assumirá a alocação de 

recursos, garantindo as respectivas cotas de poder. 

Nossa análise mostrou que a natureza dessas leis aprovadas tem um caráter 

majoritariamente clientelista, ou seja, que reflete a distribuição sectária de recursos públicos 

para projetos associados aos diferentes círculos eleitorais sectários, com alocações 

orçamentárias desproporcionalmente vinculadas a certas regiões. Essa distribuição reflete 

práticas de regionalismo e patronagem majoritariamente sectárias, desconsiderando as 

necessidades socioeconômicas e de desenvolvimento dos diferentes distritos.  

Contudo, para além da identificação de que a reconstrução se instala como financiadora 

ou geradora de renda para as elites políticas e econômicas, que trabalham em estreita 

colaboração por meio de seus intermediários e representantes, essa etnografia política do 

conluio que conduzimos possui implicações mais amplas sobre as condições suficientes para o 

consenso em tais regimes.  De modo que este capítulo contribui para o entendimento de como 

as características desse consociativismo em particular e suas capacidades de veto impactam as 

práticas de clientelismo. Ademais, a forma de interação entre esse desenho institucional e o 

fenômeno do clientelismo afeta a ordem e a estabilidade nesses regimes. 

Assim, propomos que, em sociedades pós-conflito com a prerrogativa do veto mútuo 

garantida como instrumento de proteção e representação minoritária – por meio do qual o 

imobilismo, a instabilidade política e o extremismo seriam premiados, mesmo na presença de 

um ator armado –, o acordo é estabelecido sob circunstâncias determinadas. Nesses contextos, 

o controle horizontalizado interelites sobre o processo e manejo da distribuição de recursos por 

grupos de interesse e, em certa medida, sobreposto regionalmente, é fundamental para esse 

entendimento. Em outras palavras, na ausência de um horizonte de controle do gerenciamento 

das alocações em que as principais elites relevantes estejam incluídas, o compromisso não será 

possível. Essa dinâmica foi evidenciada pela lógica dos terços apresentada no capítulo. De 

modo que é através do veto – mas também de sua ausência – que as minorias podem garantir 
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seus interesses comunais vitais – que, por sua vez, vão além de demandas etnolinguísticas, 

como é postulado com frequência. 

Tal como foi visto no capítulo anterior, o veto propositivo raramente é aplicado per se, 

e vetos frontais na forma de renúncias ministeriais que rompam o terço estiveram ausentes na 

última década. Para além da característica não exclusivamente autoritária desse equilíbrio de 

minorias em coalizão, esse cenário sugere ainda que os jogadores podem antecipar questões 

que seriam bloqueadas e, sob a mera ameaça velada do veto, deixam de apresentar seus pleitos. 

Essa condição é fundamental para a compreensão das bases sobre as quais o compromisso se 

constrói, na medida em que o conhecimento prévio das regras sectário-consensuais do jogo 

permite que as elites antevejam o comportamento dos seus pares. 

O que os resultados deste capítulo nos mostram é que o Executivo promove negociações 

de bastidores, e que suas elites possuem alta capacidade discricionária e arbítrio, finalmente 

apenas colocando itens em pauta quando as preferências dos atores já tenham sido devidamente 

identificadas e antecipadas, e os interesses, relativamente acomodados – o que ocorre em geral 

através de quid pro quo de posições chave e alocações de orçamento. Sob a ausência dessas 

condições, muitas vezes os temas não são sequer apresentados. A aprovação de grandes projetos 

infraestruturais é tornada viável, assim, através de mecanismos informais de governança e 

negociações de bastidores no Executivo.  

Do contrário, representando menos a irredutibilidade ou incapacidade de harmonia das 

partes e mais uma ferramenta à disposição das elites políticas para contestar e impor sua 

capacidade de barganha, o veto é aplicado. Esse dispositivo, ainda que usado sob a narrativa da 

proteção sectária, é um instrumento de disputa e influência sobre o compartilhamento da 

partilha, transposto para os próprios espaços de muhasassa, portanto.  

A viabilização do compromisso através do acordo de bastidores é corroborada pelas 

evidências apresentadas, e os zu’ama setti são os principais responsáveis pelos acordos feitos a 

priori e fora das instâncias institucionais. Desse modo, nesses arranjos os acordos são amiúde 

estabelecidos ex ante e a portas fechadas: cum clave e extra omnes. Ou seja, no governo de 

consenso amplo, os resultados são conhecidos antes do processo formal de votação, uma vez 

que as negociações e resoluções são feitas a priori pelas principais forças políticas e seus 

representantes, muitas vezes em residências e reuniões extraoficiais – e aplicados através do 

poder discricionário sobre a agenda. Nesse contexto, as consultas mútuas prévias, inclusive para 
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nomeações e formações de gabinetes, são condições duplamente necessárias e suficientes para 

o acordo ao lado do elo composto pelas redes político-econômicas que orbitam em torno dos 

órgãos de reconstrução e do alto grau de autonomia e liberalidade em relação a suas licitações. 

Na medida em que as sinalizações de vetos potenciais são anteriores, fazendo com que 

boa parte das decisões já sejam conhecidas de antemão, sua predeterminação pela comunicação 

de bastidores configura a característica cartelizada desse acordo entre elites. Assim, vai-se da 

disputa comunal ao res communis: do conflito sectário à partilha da coisa pública através do 

consenso e dos diferentes instrumentos de barganha e veto. 

Por meio de instrumentos informais de governança e canais extra-institucionais, elites 

sectárias são capazes de concordar a respeito de agendas clientelistas e de patronagem desde 

que os atores com veto possam monitorar a alocação de recursos. Uma vez que as burocracias 

e altos postos ministeriais registram pouca alternância, sua continuidade também garante o 

andamento desses contratos. Como vimos, diferente da literatura que se concentra no veto como 

garantia de interesses vitais de minorias, preservando seus interesses religiosos e étnicos, nosso 

trabalho mostrou que veto e não veto também atuam como instrumentos de manutenção do 

equilíbrio interelites e da preservação de suas zonas de influência – e é por essa razão que 

mesmo nomeações de alto escalão se tornam fundamentais. Isso porque elas atuam como 

dispositivos de alavancagem do poder de barganha e de gerenciamento da capacidade de 

partilha da renda entre as elites sectárias. Assim, a face inversa do veto está intimamente ligada 

à capacidade de compromisso e ao clientelismo porque a habilidade de controlar e prever os 

custos, benefícios e consequências distributivas dessas matérias e recursos só pode ser garantida 

por meio do dispositivo do veto. 

Respondendo à pergunta inicial sobre como o poder e capacidade de veto impactam a 

tomada de decisão nesses regimes, verificamos que, para que haja ausência do bloqueio através 

do veto, é suficiente que as principais elites sectárias governantes (com poder de jure do veto e 

capacidade de facto do veto) estejam contempladas ou no projeto em questão, ou em aprovações 

concomitantes e paralelas. Os casos expostos acima, sobretudo o que envolvem a aprovação de 

projetos de manejo de resíduos sólidos, fornecimento de energia e tratamento de água, são 

bastante ilustrativos dessa dinâmica. O resultado, além da garantia do controle da distribuição 

equitativa de recursos e impulsionamento da capacidade de barganha pelas elites confessionais 

relevantes, também significa a manutenção de maior equilíbrio e ordenamento entre essas 

forças.  
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De modo que este capítulo não visou propor que as condições que capacitam o acordo 

– estreitas conexões com os membros diretivos do CDR, a autonomia gozada pelo órgão e os 

canais informais de barganha – fomentem a boa governança ou as práticas democráticas. Ao 

contrário, esses regimes promovem, além de outras mazelas relativas ao aparelhamento da 

burocracia estatal, a falta de transparência, a política sigilosa de elites, o conluio e decisões 

baseadas em relações de confiança. Mas nosso objetivo foi entender sob quais condições o 

compromisso é possível, sendo seus efeitos frequentemente nocivos em termos de gestão da 

coisa pública – mesmo que possam garantir alguma estabilidade no longo prazo e prevenir o 

conflito em sociedades que adotem partilhas de poder. 

A modalidade de consociativismo implementada no Líbano fomenta uma dinâmica 

decisória extra institucional, ou seja, uma vez que o acordo é firmado previamente e fora das 

instâncias do Conselho de Ministros, as disputas são pacificadas e a votação é bem-sucedida. 

Assim, a barganha, não a força, é estabelecida enquanto norma. Conforme a ampliação da 

grande coalizão ocorre, também estas novas elites – agora tornadas politicamente relevantes – 

serão incorporadas na partilha. Inversamente, a obstrução do acordo também dependerá delas.  

A acomodação pós-2005 de todos os interesses e demandas das forças politicamente 

relevantes está assentada na forma de governos de Gabinete, independente da prerrogativa 

formal, de jure ou numérica do veto. Como resultado, a concentração de poder repousa entre 

os atores do Executivo, com as decisões sendo com frequência tomadas fora e antes das sessões 

de Gabinete. Ainda que esse cenário de inclusão de novas elites tenha exigido a incorporação 

de novos atores no processo de compromisso, a inserção de players adicionais com poder 

formal de veto não impactou significativamente essa dinâmica decisória informal e fora das 

instâncias oficiais. Por esse aspecto, Doha não representa um grande marco, já que a dinâmica 

do arranjo foi estruturada basicamente no pós-guerra, com elementos de continuísmo e reforços 

que foram resultado dessa forma de economia política sectária estabelecida.  

A incorporação, após a saída síria, de novas elites, antes exiladas, teve como resultado 

o aprofundamento e a pulverização desse arranjo dentro do CDR, que continuou a refletir a 

composição político-sectária. Portanto, a saída da Síria adensou o sistema, incluindo atores 

adicionais – ainda que de forma diferenciada –, mas sem que isso tenha tornado a economia 

sectária qualitativamente diferente. O arranjo se aprofunda e pulveriza os atores com 

capacidade de veto que comporão a transigência, e as disputas e diferenças passam a ser não 
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mais interssectárias, mas intra-sectárias, ampliando o número de subconfissões que passam a 

compor a órbita do CDR. 

Essas novas elites não tiveram como objetivo a desestruturação do arranjo, mas seu 

reordenamento, para que ele passasse a acomodar também seus interesses. Esse reforço 

incentivou a continuidade dos moldes de distribuição de poder e recursos pós-Ta’ef, refletindo, 

enquanto microcosmos infraestrutural e econômico, o próprio modus operandi da governança 

política libanesa: veto, barganha, conluio e informalidade. Assim, a ampliação da grande 

coalizão dentro do CDR ou na distribuição dos espólios estatais não foi fruto da imposição 

violenta, ameaça ou uso da força, mas estabelecido através de um caminho fundamentalmente 

institucional – ainda que os aspectos extra-institucionais sejam essenciais para a compreensão 

da forma pela qual o acordo é alcançado nesses regimes – confirmando a literatura de 

libanização não autoritária. 

Nos casos de ameaça implícita de renúncia e retirada, nos quais o veto não é usado 

formalmente, de modo muito semelhante ao apontado por McCulloch e Zdeb (2020, p. 5, 12), 

identifica-se que as elites contornam dilemas decisórios e as estruturas institucionais regulares 

por meio de resoluções informais das disputas. Nesses contextos, devido às amarras 

institucionais, o processo formal de tomada de decisão – incluindo a aplicação do veto 

propositivo – é contornado pelas elites políticas, que passam a garantir alguma autonomia, 

capacidade decisória e regulação do conflito por meio de instituições paralelas e informais.  

A tomada de decisão extrapola então os limites das instituições formais, mas os atores 

minoritários, diferente de outros contextos, acompanham esse movimento223. Com isso, não só 

o veto informal é eficaz como instrumento de pressão, ameaça e alavancagem política frente 

 
223 Ao analisarem de forma detida o caso do Burundi, McCulloch e Vandeginste (2019) afirmam que uma das 
razões do não uso indiscriminado do veto é que a capacidade da minoria tutsi de usar seu poder de bloqueio passou 
a ser limitada porque a tomada de decisões políticas, em parte, saiu do âmbito das instituições formais. Assim, 
neste contexto o veto formal é raramente aplicado e o travamento legislativo não é a regra porque estes novos 
âmbitos que suplantaram as instâncias decisórias regulares estão fora do alcance do veto institucional (p. 1186, 
1188).  

O caso libanês parece funcionar de forma algo diversa, já que as instâncias decisórias igualmente extrapolam as 
formais, mas os atores minoritários não estão excluídos e sua capacidade decisória não é castrada, 
fundamentalmente porque garantem poder de base junto aos seus constituintes – inclusive prolongado através da 
garantia de recursos. Por esta mesma razão, Hezbollah e Forças Libanesas, embora em lados diametralmente 
opostos do espectro político, compõem o G6 e após 2005 passaram a, por exemplo, integrar a órbita dos órgãos de 
reconstrução – ainda que de forma limitada. Sem poder tão significativo no solo ou patronos regionais tão fortes, 
minorias como os armênios não participam das instâncias decisórias informais do G6 e, por consequência, 
tampouco estão espelhados de forma significativa na órbita dos conselhos. 
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aos pares, como o espaço das margens institucionais é ocupado por manobras e táticas 

igualmente informais, estabelecendo a prática do acordo em bases sigilosas e anteriores às 

tratativas no palco institucional.  

De certo modo, é como se o espaço para manobras e cooperação informal entre as elites 

sectárias fosse estimulado pela própria rigidez e amarras do arranjo confessional. São 

justamente os elementos não institucionais ou os que passam ao largo da letra formal que, na 

prática, determinam ou inviabilizam projetos, garantindo a participação. Aqui, a liberalidade 

com as instituições consociativas é fundamental para momentaneamente se manipular, ajustar 

ou colorir dispositivos constitucionais conforme a necessidade sectária. Desse modo, os 

parâmetros formais e estabelecidos institucionalmente, de forma paradoxal, fomentam 

mecanismos extra-institucionais que passam a ser a regra e garantem o funcionamento mínimo 

do sistema e alguma eficiência decisória. Ao fim e ao cabo, as manobras garantem maior 

estabilidade e continuidade ao arranjo – não fosse sua enorme capacidade de resiliência e 

censura à mudança no longo prazo. 

Como visto, a literatura em geral alega que as elites sectárias, altamente fracionalizadas 

no país, não são capazes ou não estão normativamente dispostas a cooperarem entre si. Elas 

fariam uso excessivo do poder de veto, que assume diferentes naturezas, e impediriam a 

obtenção do consenso. Adicionalmente, vetos minoritários mútuos também fomentariam seu 

uso abusivo e impediriam a harmonia e o consenso. Contudo, como mostrado por este capítulo, 

mesmo dentro de uma rígida e altamente cerceadora engenharia institucional, com uma pletora 

de vetos e mecanismos de bloqueios, há espaço para manobra dessas elites – que não são menos 

racionais e auto-interessadas que alhures. 

Portanto, esse modelo de partilha de poder em sociedades pós-conflito, mesmo que 

fomente paralisia institucional em ambientes extremamente divididos – resultado de um 

consórcio inamistoso de minorias que potencialmente se vetam mutuamente – abre também 

espaço para verificarmos como se dá de fato o conluio de elites e qual a qualidade desse espaço 

de compromisso. De modo semelhante, é útil para elucidarmos mecanismos e práticas políticas 

informais de governança, dos quais a literatura sobre tomada de decisão em regimes 

confessionais de partilha de poder pode se beneficiar.  

Os resultados apresentados possuem potencial de generalização dos mecanismos causais 

para tomada de decisão e dinâmicas de veto em sociedades altamente fracionalizadas com veto 
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minoritário. Ademais, contribui para a literatura (neo-)institucionalista, somando-se a poucos 

trabalhos anteriores que se debruçaram sobre a interação entre as características institucionais 

formais e informais nesses arranjos. Por fim, inova ao unir as literaturas sobre veto e 

clientelismo, afastando-se dos mecanismos de barganha autoritária e concentrando-se em 

regimes democráticos de união nacional, detendo-se principalmente nos impactos do 

consociativismo, veto e clientelismo sobre a ordem e a estabilidade em tais regimes. Assim, a 

aplicação das instituições consociativas informais dá a conhecer não só o veto e outros pilares 

consociativos como também o acordo, justamente o que torna o sistema mais arraigado e avesso 

às reformas. 

Naturalmente, as desvantagens associadas a essas modalidades informais de tomada de 

decisão relativas à falta de transparência e a instituições políticas perniciosas, ainda que 

fomentadas pela própria complexidade do arranjo, não se limitam a esses regimes. Ainda assim, 

em termos de segurança doméstica e regional, o equilíbrio de minorias parece garantir 

excepcional continuísmo e maior estabilidade de governança no país, sob um cenário regional 

altamente securitizado e instável. Contudo, há que se pesar seus longos e acumulados efeitos 

danosos à qualidade democrática, ao estabelecimento do Estado de Direito e ao 

desenvolvimento econômico que são resultados desse arranjo político-institucional. O cenário 

contribui sobremaneira para a crise social e econômica contemporânea, além da falta de 

confiança de investidores internacionais para aportes em novos investimentos de infraestrutura 

e reconstrução. 

*** 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                                           

O CONFESSIONALISMO DE COALIZÃO E A GOVERNANÇA DE MINORIAS EM 

REGIMES DE PARTILHA DE PODER 

 

Que Beirute seja o que quiser. 
Ela vai me esquecer 

para que eu a esqueça. 
Eu vou esquecer? Quem dera, quem dera 

trazer de volta de mim a minha terra. 
Quem dera saber o que desejar agora. 

Quem dera. 
Quem dera! 

 
(DARWICH, 2021, p. 178). 

 

Limites teóricos e dualismos 

A democracia libanesa carrega consigo características duais ou mesmo dissociativas: de 

um lado, concede provas de um sistema há décadas enraizado, cuja elite política dá mostras de 

sua impressionante resiliência e manutenção do status quo; e, de outro, coleciona episódios de 

instabilidades institucionais, crises e polarizações por vezes violentas. De maneira análoga, se 

o veto assume uma diversidade de configurações e torna a paralisia constante, também é 

verdade que ele não é monopolizado como ferramenta da tirania da minoria, e sim permite que 

alguma forma de compromisso seja possível. Por fim, se por determinado prisma o arranjo de 

partilha de poder é profundamente institucionalizado e enrijecido, por outro, ele é acompanhado 

de uma variedade de práticas informais e não institucionalizadas que orientam a tomada de 

decisão no país. 

Essas dualidades endêmicas demonstram os limites do modelo consociativo aplicado ao 

Líbano e refletem como a institucionalização rigorosa das diferenças religiosas, ao invés de 

promover maior qualidade democrática e representatividade, engendra, na verdade, práticas de 

clientelismo sectário e enfraquece os esforços de construção do Estado nacional. Nesse sentido, 

os indícios encontrados por este estudo de caso reforçaram a necessidade de se apontar os 

limites desse modelo e afastar arranjos corporativos ou altamente institucionalizados das 

prescrições de partilha de poder consensuais clássicas. 
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Como um caso emblemático e extremo de sociedades diversas tidas como 

profundamente divididas, nas quais arranjos de compartilhamento de poder garantem o veto 

para minorias politicamente relevantes, as evidências levantadas por nosso estudo expõem os 

limites da teoria consociativa em sua modalidade confessional. A atenção ao caso libanês sob 

a ótica de dois esteios centrais dessa qualidade de compartilhamento de poder – a saber, o veto 

e a grande coalizão – demonstrou que os dilemas de representação, estabilidade e moderação 

não são resolvidos pelo modelo, resultado do estiramento excessivo e da alta institucionalização 

de seus pilares. Além de gerar profundas instabilidades e adensar o sectarismo, a forma de 

consenso fomentada entre as elites se estrutura em bases clientelistas – o que por sua vez 

perpetua ciclicamente a debilidade estatal e tipifica a modalidade da relação patrão-cliente 

estabelecida. 

O modelo consociativo clássico, por não antecipar as consequências deletérias do 

eventual estiramento desse desenho, deixa de prever os limites institucionais a partir dos quais 

democracias consociacionais funcionam de maneira satisfatória. Sem que com isso se 

argumente a favor de um enrijecimento a priori das ferramentas de partilha de poder, ao se 

analisar a variedade de possibilidades e combinações institucionais aplicadas em sociedades 

pós-conflito, pouco se avançará no debate de compartilhamento de poder consociativo enquanto 

não forem afastados de seus preceitos as configurações fortemente preestabelecidas, além de 

conhecidas suas consequências.  

O recrudescimento e aprofundamento do consociativismo do tipo corporativo no Líbano 

não só permitiu o desenvolvimento de um modelo particular de reconstrução pós-guerra, 

apoiado sobre as elites político-econômicas e seus patronos externos, baseado na especulação 

imobiliária e no modelo rentista, como os esforços de reconstrução foram, historicamente, a 

tábua de salvação das elites oligárquicas. Os empreendimentos foram palco para a perpetuação 

da corrupção econômica generalizada, acirrando desigualdades no acesso a direitos básicos e o 

impasse político-institucional, haja vista que as redes estruturadas entre as elites políticas e 

econômicas explicam, em parte, o mecanismo do veto pós-guerra e as disputas sobre a 

influência e gerenciamento da partilha. Essa conexão também explica o mecanismo do 

compromisso estabelecido após o fim dos conflitos, na medida em que as elites sectárias 

relevantes logram impor sua capacidade de barganha nos espaços de repartição política comunal 

(muhasassa).  
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Por certo, com a permanência e reforço contínuo de instituições sectárias centenárias 

por meio de novos pactos, dificilmente eventuais recuos e reajustes em relação ao 

consociativismo originário permitirão que o Líbano retorne ao marco zero da partilha de poder. 

No país, o clientelismo e as redes de patronagem são altamente difusos, cristalizados tanto 

institucional quanto econômica e simbolicamente, além de estarem burocraticamente 

enraizados em uma variedade de âmbitos da micropolítica. Nesse contexto em que o 

confessionalismo assume uma espécie de forma própria, reificando-se e fortalecendo-se de 

modo autônomo e altamente capilarizado, a viabilidade de se extinguir o sectarismo de maneira 

efetiva e prática é um desafio de médio prazo para as gerações futuras, sendo improvável que, 

mesmo que revisto, passe a permitir a mobilidade do consociativismo corporativo ao liberal, 

tamanho seu grau de estiramento institucional.  

Embora desde 2019 os manifestantes pleiteiem continuamente o fim do sistema, da crise 

econômica e da escassez de diferentes ordens, e que as eleições gerais em maio de 2022 tenham 

aberto mais uma janela de oportunidade para mudanças estruturais, a abolição formal da política 

confessional dificilmente desmantelaria de imediato o sectarismo do tecido social. Isso porque 

o sectarismo está embutido não apenas dentro, mas também fora das instituições estatais, 

estando presente em diferentes âmbitos. O potencial colapso do Estado e a escassez de bens e 

recursos pode inclusive ter o efeito inverso: reforçar as redes de patronagem e clientelismo, 

visto que essas estruturas são as que possuem maior capacidade organizacional e financeira em 

momentos de maior vulnerabilidade social. Assim, os mesmos atores continuarão disputando 

legitimidade e performance de governança.  

Sob essa perspectiva, a própria demanda popular por maior transparência, governos 

tecnocráticos e alocação eficiente de recursos por essas elites é uma antinomia. Até mesmo por 

quanto tempo o sistema ainda pode perdurar é incerto já que, apesar de sua resiliência, a própria 

característica do arranjo cria tensões e lacunas, uma vez que não permite a verdadeira liberdade 

representativa. As insuficiências em termos representativos parecem perenes porque trazem à 

tona profundas contradições e exclusões endêmicas ainda sem solução para o país. Sobre a 

eficácia do modelo, resta resolver se a garantia da estabilidade prolongada era desejada a esse 

preço. Também segue em aberto se estes dois debates se esgotaram: se o trade-off entre 

representação e estabilidade ficou saturado, e se a permuta entre governança e transparência se 

tornou um truísmo. Por fim, permanece sem resposta a questão se, para que haja uma verdadeira 

mudança estrutural no país, não só o contrato social precise ser repensado – suprimindo 
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completamente a politização das clivagens comunais – como se, para que isso aconteça, algum 

grau de violência seja igualmente necessário. Todos esses dilemas estão postos no caso sob 

análise, pois são problemas comuns a essas formas de democracia - sem que as limitações 

representativas ou minimalismos democráticos ressaltados ali tenham como contraexemplo 

tácito arranjos, notadamente ocidentais, que se proponham superiores. 

Como visto durante a pesquisa, os dilemas próprios a sociedades pós-conflito 

permaneceram mesmo com a ampliação da grande coalizão governante em 1989 e em 2005, 

pelas quais sunitas e xiitas foram incorporados, com a concessão da garantia do poder de veto 

minoritário de formas variadas para as diferentes confissões, e a despeito da instituição da 

votação proporcional funcionar para além da “proporcionalidade em seus efeitos”. Ou seja, 

mesmo com a aproximação cada vez maior aos preceitos consociativos clássicos, ainda assim, 

o arranjo permaneceu fomentando imobilismo, paralisia e intensificando tensões. Mesmo que 

seja possível que esses choques sejam reflexo dos movimentos de alargamento da coalizão 

ampla de governo – recalibrando a representação sunita no pós-guerra e, quinze anos depois, a 

xiita – e façam com que o país, no médio prazo, alcance um platô de reequilíbrio, a hipótese 

não contempla as falhas estruturantes do desenho. Ao contrário, a entrada de uma nova elite 

política e, em alguma medida, em ascensão econômica provocou mais desequilíbrios e abalos, 

testando a capacidade do sistema de absorver novas e demandantes forças políticas. De modo 

que essa incorporação mais recente vem sendo também disruptiva e tensa, e a garantia de 

interesses comunais pelos xiitas é novamente alvo de oposição e impedimentos.  

Diferente do esperado pelos arranjos consociativos, e em que pese o fato do Líbano ser 

a única democracia árabe no Oriente Médio, essa forma de partilha de poder, tal como vem 

sendo aplicada não garante, per se, satisfatória prevenção do conflito, garantia da 

representatividade ou manutenção da estabilidade. Os reajustes e incorporações de novas e 

demandantes elites nas últimas décadas não foram suficientes para comprovar a eficácia do 

modelo tal como executado no Líbano. Esse cenário corrobora a necessidade de afastar das 

prescrições consociativas os arranjos altamente institucionalizados, ou seja, argumenta pela 

antecipação do impedimento de estiramentos excessivos ao olhar para as variadas combinações 

e potenciais possibilidades institucionais em partilhas de poder consociativas aplicadas. 

Antes de, à moda orientalista, condenarmos as elites libanesas por não serem capazes 

de entrar em acordo cooperativo e consenso, acusando sua excepcional intransigência ou 

apontando seu abuso indiscriminado do veto, ressaltamos que essas elites não são menos 
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pragmáticas, cooperativas ou racionais que as de alhures. Tampouco a presença de um ator 

armado fomenta, necessária ou exclusivamente, o extremismo. Ao contrário, as explicações 

para os dilemas de representação e estabilidade no Líbano repousam na própria configuração 

do confessionalismo e no modo como esse conjunto de instituições incentiva ou constrange 

determinados comportamentos. O sistema estimula a pulverização do uso do veto – que assume 

diferentes naturezas – e faz com que o acordo entre as elites se estabeleça a partir das barganhas 

clientelistas, perpetuando suas redes de favorecimento, apoio e proteção aos seus constituintes 

– ou sua expectativa. Nesse sentido, repousam sobre essa forma específica de consociativismo 

as tensões que possuem o Líbano como palco, sendo essa modalidade suficiente para explicar 

o derradeiro fracasso da expectativa teórica em torno do caso. 

 

Os porquês e o caminho percorrido  

Para que este trabalho pudesse analisar esses temas, durante a pesquisa nos debruçamos 

sobre algumas questões principais. Uma vez que sociedades plurais ditas profundamente 

divididas adotam engenharias de partilha de poder consociativas e prerrogativas de vetos 

minoritários para resolução de seus conflitos comunais, promoção da paz e estabilidade 

democrática, preocupou-nos, de forma central, como nosso caso poderia apresentar resultados 

diferentes dos esperados teoricamente. Em vez de levar de maneira unidirecional à moderação, 

transigência ou maior estabilidade, endereçando déficits de inclusão e representatividade, o 

arranjo instalado no Líbano abateu as expectativas consociativas. Ou seja, surpreendente e 

contraditoriamente, o par representação e estabilidade foi abalado justo em regimes que adotam 

o compartilhamento de poder para endereçar seus déficits de inclusão. Nesse ponto, a busca 

pela correção dessas insuficiências deu origem ao seu próprio antípoda. A incorporação de 

novas elites tampouco promoveu maior moderação geral. Esse dilema tornou fundamental que 

compreendêssemos quais características desse caso tornariam tais consequências possíveis vis-

à-vis teorias seminais consociativas, de veto players e suas produções subsequentes. 

Nesse sentido, esta tese buscou investigar quais as particularidades e decorrências do 

consociativismo à moda libanesa e o que elas poderiam nos ensinar dentro do debate sobre 

regimes de partilha de poder em sociedades profundamente divididas. Para que pudéssemos 

lançar luz às consequências das instituições consociativas não liberais sobre a prática do veto 

minoritário e a tomada de decisão consensual, nosso trabalho se perguntou quais seriam os 
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impactos dessas engenharias quando altamente institucionalizadas e quais os ensinamentos e 

insuficiências desse modelo para o entendimento da representação e do processo decisório em 

sociedades cindidas.  

Ou seja, questionou-se como, em arranjos de partilha de poder com prerrogativa de veto 

minoritário – em que governos consensuais de união nacional são a única forma de garantir 

uma relativa estabilidade democrática bem como a inclusão de diferentes segmentos comunais 

–, ocorreria a incorporação de novos veto players, a aplicação efetiva dessa prerrogativa e o que 

esses movimentos nos dizem a respeito da deficiência do marco teórico em questão, na medida 

em que eles acometem o equilíbrio entre representação e estabilidade nesses cenários. 

Além de nos voltarmos aos efeitos da rígida institucionalização representativa dessas 

engenharias consociacionais sobre a qualidade democrática, as características assumidas pelo 

veto e a modalidade da tomada de decisão possível, nos concentramos também nos impactos e 

consequências desse regime sobre o dilema de inclusão e mudança política. Posto de outro 

modo, este trabalho se propôs a investigar quais os impactos e resultados da introdução de um 

novo ator com poder de veto no balanço entre representação e estabilidade. 

Três foram as perguntas secundárias debatidas neste trabalho. Em primeiro lugar, 

buscou-se especificamente compreender de que modo as prerrogativas de veto são pleiteadas e 

obtidas por atores políticos minoritários no Líbano, acompanhando como sua narrativa é forjada 

por meio de atos de fala. Em segundo lugar, uma vez que o instrumento do veto é obtido, nos 

debruçamos sobre como ele é aplicado na prática e quais modalidades ele assume em sua 

interação com as demais minorias confessionais. Por fim, questionamos de que forma o veto 

impacta o processo decisório nesse regime com alto estímulo à paralisia institucional e quando 

e sob que circunstâncias a cooperação e o compromisso são alcançados em empreendimentos 

de reconstrução nacional pós-guerra. 

Para responder a essas questões, nosso trabalho foi dividido em quatro capítulos que 

fundamentalmente cobriram o período de ampliação da grande coalizão governante a partir de 

2005. O primeiro capítulo, “Bem-vindos à nossa selva: o consociativismo à moda libanesa”, 

teve como função apresentar as especificidades do caso libanês e suas origens históricas, 

esmiuçando a forma que assume sua engenharia de partilha de poder e apresentando o cenário 

institucional do qual emanam nossas perguntas de pesquisa. Esse capítulo também apresentou 
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conceitos importantes para as investigações que se seguiram, tais como os de sociedades pós-

conflito, consociativismo, veto e sectarismo.  

No segundo capítulo, intitulado “Trazendo os xiitas (ainda mais) para dentro: 

representação, veto e resistência”, propusemos uma análise histórico-qualitativa de 

reconstrução da demanda por poder de veto feita pela Coalizão 8 de Março. Inicialmente, 

analisou-se as razões da oposição – liderada pelo Hezbollah e que representa a minoria política 

xiita – para pleitear o chamado “terço garantidor”, e o modo pelo qual a demanda pautou sua 

relação com a presidência cristã e com o premier sunita, realinhados sob uma nova arquitetura 

de poder regional. Esse capítulo envolveu a análise histórico-qualitativa do conteúdo de 177 

discursos e pronunciamentos oficiais do Hezbollah de 2006 a 2018, complementada por uma 

análise documental primária do Manifesto Político do partido de 2009 e do Acordo de Doha de 

2008; além de uma rememoração dos eventos históricos críticos do período de 2006 a 2008, 

que antecederam o acordo.  

Nossos resultados nessa primeira etapa apontaram para expressões da demanda por 

participação entendida como equitativa na política consensual libanesa através da garantia de 

poder decisório em questões estratégicas e altamente relevantes. Como visto, a narrativa do 

Hezbollah, na liderança da Coalizão 8 de Março, é forjada por meio de atos de fala que 

constroem sua representação política e identitária doméstica através de uma combinação sui 

generis de resistência, participação e empoderamento sociopolítico do segmento xiita. O 

capítulo propôs que o pareamento narrativo resistência-representação é crucial na construção 

identitária do xiismo no país, principalmente na medida em que diferencia a participação no 

quadro confessional pré-2008 da representação autônoma e codificada pós-Doha. Esse 

reequilíbrio de poder anti-status quo está ligado, regionalmente, à ascensão do chamado 

“crescente xiita”, composto, além do Irã pós-revolucionário e do Hezbollah no Líbano, pela 

Síria, pelo Iraque pós-2003 e, mais recentemente, pelos houthis no Iêmen. 

 O terceiro capítulo, intitulado “Assegurando interesses comunais: vetos formais e 

informais como proteção de minorias religiosas”, mapeia o comportamento de confronto da 

oposição e de seus pares no Gabinete pré e pós-Doha, rastreando e contabilizando seus 

principais momentos de bloqueios executivos e renúncias ministeriais de 2005 a 2021, 

contextualizando suas motivações através de artigos de jornais domésticos. Essa etapa também 

contou com o suporte dos dados obtidos de entrevistas semiestruturadas com quarenta figuras-

chave de elite. Com atenção aos mecanismos causais do veto, o capítulo argumentou que, 
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diferente da literatura que confere a exclusiva responsabilidade pela paralisia decisória ao 

Hezbollah e que o acusa de monopolizar o uso indiscriminado do veto, há relativo continuísmo 

e pragmatismo em seu comportamento desde a obtenção dessa prerrogativa. Em que pese o 

profundo engessamento institucional libanês, tão exaustivamente denunciado, a análise dos 

dados mostra que os bloqueios frontais de votações no Gabinete feitos pela oposição não foram 

tão maciços e indiscriminados quanto a literatura faria supor. Os resultados se opõem ao senso 

comum da literatura, segundo a qual sociedades profundamente divididas com prerrogativas de 

vetos mútuos recompensariam o extremismo político das minorias, fomentado o uso 

indiscriminado do veto.  

Ainda que parte das produções responsabilize a ampliação da grande coalizão – e o 

Hezbollah em particular – pelas instabilidades constantes pós-2005, os dados demonstraram 

que não repousam no grupo, exclusivamente, as razões para explicar as mazelas do arranjo. 

Ademais, nossa pesquisa explicitou que o uso dos vetos propositivos pela oposição bloqueadora 

é fortemente temático, demanda alianças intersectárias e é acompanhado de uma significativa 

característica consensual. Reenquadrando o imobilismo, as evidências demonstraram que, 

menos frequentes, os vetos frontais da oposição são restritos a temas de grande interesse 

nacional e exigem coligações entre as diferentes confissões, desconfirmando a literatura de 

islamização.  

Por termos nos atentado para a natureza do veto, sua extensão e quais as condições em 

que ele ocorre, esse capítulo também contribuiu para o esclarecimento das diferentes 

modalidades que a capacidade de veto assume nesses regimes, colaborando para uma descrição 

mais complexa do funcionamento do arranjo confessional e de seus mecanismos causais 

decisórios. Para além dos vetos que denominamos propositivos ou frontais, tal como previstos 

de jure, identificamos bloqueios de naturezas informais e às avessas, chamados aqui de tácitos 

(ex silentio) – utilizado inclusive por atores que não possuem tal capacidade legal. Sob 

diferentes modalidades, esses protagonistas são capazes de protelar o processo decisório ou 

mesmo de bloquear o debate de determinadas pautas ao fazer uso da carta identitária.  

Os encadeamentos causais apresentados, através de um process tracing minimalista, 

refletem essas dinâmicas de veto tanto em casos típicos frontais quanto na ausência de 

proposição, como veto às avessas. Identificada a partir da ausência de evidências de 

impedimentos, a modalidade do veto por dissuasão se estrutura em instâncias nas quais a 
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ameaça tácita de veto é suficiente para dissuadir determinadas pautas antes mesmo de serem 

apresentada para deliberação. 

São fundamentais para um melhor entendimento do funcionamento da instituição do 

veto nesses sistemas não somente a distinção do direito de jure e poder de facto ao bloqueio, 

mas também a atenção ao seu lócus de aplicação, aos temas em relação aos quais é executado 

e que agentes possuem a prerrogativa. Esses ajustes feitos na tipificação permitem identificar, 

por exemplo, se poder e capacidade de veto estão sobrepostos ou não, além de detectar seu 

exercício em contextos e ambientes outrora invisibilizados. 

Com isso, conclui-se que nesse regime confessional de coalizão nacional altamente 

fracionado, minorias com prerrogativa de veto não são necessariamente ou exclusivamente 

autoritárias. Na prática, quando se trata de gêneros informais de bloqueio, estes não são restritos 

por tema nem limitados a nenhum dos atores. Modalidades altamente indulgentes e informais 

de veto são ricamente aplicadas pelas várias comunidades religiosas como instrumento de 

representação, alavancagem identitária e proteção de seus interesses comunais vitais.  

Diferente da maioria das produções que se concentram nas instâncias de veto, nosso 

olhar não se deteve no lócus legislativo nem adotou uma visão minimalista dos interesses vitais 

dos jogadores com veto, comumente limitados às suas identificações étnicas, linguísticas ou 

puramente identitárias. De outro modo, este trabalho deu atenção às dinâmicas de bloqueio no 

Gabinete e expandiu a natureza desses interesses primordiais para além da característica 

meramente comunal, alcançando, como expusemos, a demanda e a capacidade de 

gerenciamento da alocação dos recursos estatais. 

 Por fim, o quatro capítulo, intitulado “Quando se concorda em dividir: processo 

decisório e clientelismo no Líbano confessional”, investigou situações em que a cooperação e 

o compromisso podem ser obtidos em gabinetes de unidade nacional formados por diferentes 

comunidades sectárias com veto mútuo. Nele, lançou-se luz sobre as engrenagens explicativas 

das tomadas de decisão no âmbito Executivo, tendo como objetivo compreender de que modo 

o poder e o uso do veto impactam a aprovação de grandes projetos de reconstrução e 

infraestrutura no pós-guerra. A partir da dinâmica dessas aprovações, essa seção investigou não 

apenas como o poder e o uso do veto – ou sua ausência – afetam a capacidade decisória, mas 

também como moldam o clientelismo. Ademais, dialoga com a lacuna sobre como a inclusão 
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de novas personagens com essa prerrogativa impacta a tomada de decisão em regimes 

confessionais altamente fracionalizados e seus efeitos sobre a representação e a estabilidade.  

O último capítulo apresentou um exame das matérias sancionadas pelo Conselho de 

Ministros entre 2005 e 2021, cobrindo um período de dezesseis anos anterior e posterior à 

obtenção do poder de veto pela oposição por meio da Coalizão 8 de Março. Mais 

especificamente, propusemos um exame comparado do conteúdo dos principais projetos de 

infraestrutura aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento e Reconstrução, sob regulação 

direta do Conselho de Ministros. Os resultados obtidos no capítulo mostraram que – a despeito 

do arranjo altamente enrijecido e de um ambiente divisivo que produz alto estímulo à paralisia 

decisória e incentiva comportamentos extremados – as elites sectárias são estimuladas a 

concordar, em sua maior parte, em torno de agendas paroquialistas e de patronagem.  

O capítulo apresentou um process tracing minimalista que revelou os mecanismos 

decisórios causais de matérias aprovadas, também respaldado pelas entrevistas com figuras de 

elite. Nesse capítulo final, em que se deixa patente que o CDR atua como um microcosmos da 

própria política libanesa em larga escala, argumentamos que no país a aprovação de propostas 

clientelistas é possibilitada pelo uso de instrumentos extrainstitucionais de governança. A partir 

das estreitas conexões que compõem as redes político-econômicas que orbitam em torno dos 

órgãos de reconstrução e do alto grau de autonomia, discricionariedade e liberalidade sobre suas 

licitações, as consultas mútuas prévias e os canais informais de barganha são condições 

duplamente necessárias e suficientes para a abstenção do veto minoritário e para o 

estabelecimento do compromisso. Como visto, através de conexões mais ou menos diretas com 

diferentes figuras dessa rede, os zu’ama setti são os principais responsáveis pelos acordos que 

são feitos a priori e fora das instâncias institucionais. 

Os resultados mostraram que há espaço para manobras e cooperação informal entre as 

elites sectárias que, estimuladas pela própria rigidez do arranjo confessional, tendem a 

concordar com proposições de sectarismo clientelista, paroquialismo patronal ou que envolvam 

cartel de agenda dos espólios estatais.  A “etnografia política do conflito” elaborada no segundo 

capítulo, ou a “sociologia das disputas”, cede então lugar na seção final ao seu par 

imediatamente oposto, mas complementar, que denominamos etnografia política do conluio. O 

espelho invertido das discórdias passou a tomar a centralidade de nossas análises, que dessa vez 

têm como lócus de mapeamento as avenças e a conciliação. 
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Como visto, o acordo interelites fomenta práticas de regionalismo e de clientelismo 

sectários e nos permite considerações mais amplas sobre o veto, sendo que basta, para a 

ausência deste, que as principais elites que compõem a grande coalizão estejam incluídas no 

processo de barganha e possam controlar a distribuição de recursos estatais. Esse achado 

também é central para o debate sobre moderação, equilíbrio e clientelismo em sociedades pós-

conflito.  

Em que pesem as consequências danosas de longo prazo – sobretudo com respeito às 

práticas corruptas e à ineficiência de governança – a garantia do controle equitativo dos recursos 

estatais entre as elites relevantes que compõem a grande coalizão é suficiente para a manutenção 

parcial da estabilidade e da ordem. Em outras palavras, em regimes de partilha de poder pós-

conflito civil, através da equidade representativa no âmbito do Executivo transferida para os 

espólios estatais, o ordenamento, a moderação e a cessação do conflito são assegurados, 

garantindo alguma estabilidade de longo prazo – ainda que o preço a ser pago seja 

extremamente alto. 

 

Resultados e implicações teóricas 

Olhando mais especificamente para dois eixos centrais da teoria consociativa – a grande 

coalizão e o veto minoritário –, o caso do Líbano permite questionamentos e aportes sobre a 

forma pela qual vetos formais e informais são articulados em modalidades altamente 

institucionalizadas de consociativismo e quais seus efeitos sobre a forma de governança e o 

processo decisório em sociedades que compartilham o poder. De modo que, como visto, este 

estudo de caso desviante – que reflete um estiramento excessivo das prescrições clássicas do 

modelo e torna patentes as consequências deletérias de instituições consociativas não liberais 

sobre a prática do veto minoritário e o processo decisório – demonstra que seus efeitos sobre 

os eixos representativos e de ordenamento político não correspondem à expectativa teórica.   

Ademais, a explicação da paralisia tampouco repousa exclusivamente nas prerrogativas 

de veto, já que seu uso assume formas que divergem do esperado ou do exposto pela literatura. 

O que o caso libanês nos mostra é que a articulação informal desse instrumento – mais do que 

a personalização ou monopolização do bloqueio – na prática, promove sua pulverização. Na 

medida em que a característica corporativa dessa engenharia estimula e amplia tanto o lócus de 

aplicação do veto quanto sua natureza, esta tese, além de contribuir para refinar a tipologia do 
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veto dentro da literatura consociativa, argumenta que, como resultado, a capacidade de veto 

minoritário é potencializada em tais arranjos. Isto é, na prática, com o estímulo fomentado 

institucionalmente e com as naturezas formais e informais de veto, tem-se como consequência 

a multiplicação não apenas dos atores com capacidade de veto, para além da tríade maronita-

sunita-xiita, quanto das temáticas sobre as quais ele é aplicado. Com efeito, essa pletora de veto 

players potencializa os efeitos nocivos do consociativismo à libanesa – inclusive tendo como 

resultado importante o aumento e ramificação das tensões não intersectárias, mas intra-

sectárias, com disputas políticas focadas muito mais em torno de temas do que de clivagens 

religiosas. 

Apesar dessas descobertas sobre a pulverização dos atores minoritários com capacidade 

de veto e sobre a natureza da aplicação do bloqueio estarem descoladas da prerrogativa 

numérica, essas discussões permanecem centradas nos atores estatais com tal prerrogativa. 

Contudo, nosso caso revelou a proeminência também de representantes não estatais dessas 

minorias, os quais, igualmente, protegem seus interesses vitais. Ainda que muito pouco 

exploradas, personagens fora da classe política, tais como clérigos, lideranças religiosas e 

mesmo atores externos, possuem importância fundamental na garantia da chamada “cobertura 

sectária”, alavancando a aplicação do veto e sua legitimidade.  

Isso nos permitiu identificar que a literatura sobre partilha de poder em sociedades 

divididas e pós-conflito deve, além de olhar para os mecanismos informais de veto, concentrar-

se igualmente nos atores paraestatais ou que atravessam as instituições estatais. Produções 

futuras podem explorar, por exemplo, além das diferentes nuances e transições temporais do 

veto sob diferentes governos e agendas internacionais (como pré e pós-2015), a relação entre 

as elites no governo e as lideranças religiosas no que diz respeito às dinâmicas de bloqueio e 

capacidade de barganha, ou entre o veto e a atuação das Forças Armadas e o poder Judiciário. 

Em qualquer caso, é importante alertar que quaisquer mudanças institucionais, sejam em temas 

de veto, lócus ou seus atores, elas muito provavelmente não alcançarão diretamente nenhuma 

dessas práticas informais do bloqueio – dos protelamentos à atuação de figuras que orbitam o 

governo. 

Ao endereçarmos os efeitos da inclusão de novos atores pós-2005 e os dilemas de 

estabilidade e representação, vimos que um cenário sectariamente mais equilibrado não 

significa menor instabilidade ou paralisia. Entretanto, é fundamental frisarmos que esse 

ambiente tampouco impede que se chegue ao consenso ou à continuidade macroinstitucional 
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de longo prazo. O dualismo libanês, ou sua inquieta estabilidade, está aqui uma vez mais 

presente: a instabilidade de curto prazo, ou microinstitucional, caminha lado a lado da 

estagnação macroestrutural. No sistema, tal como aplicado no Líbano, o consociativismo e seus 

instrumentos de veto impedem fortemente a mudança, produzindo um regime de extraordinária 

resiliência que encontra solução na manutenção do status quo. Como consequência, o custo de 

oportunidade da paralisia e da não aprovação de reformas termina sendo baixo. 

Isto posto, a maior pulverização de atores com capacidade de veto possui duas 

consequências importantes: a primeira é um estímulo para que a governança seja produzida 

majoritariamente por meio de canais extrainstitucionais; a segunda é que o veto passa a ser um 

instrumento de afinação do equilíbrio de poder, regulação do conflito e, principalmente, 

garantia de recursos estatais por parte das elites sectárias. Em suma, o arranjo tende a estimular 

e premiar modalidades clientelistas de acordo entre as elites sectárias, sedimentando a 

distribuição de bens e serviços de forma patronal – alcançados fundamentalmente através de 

seus canais extrainstitucionais e das diferentes modalidades de bloqueio. 

Como se vê, a tomada de decisão extrapola, portanto, os limites das instituições formais, 

mas os atores minoritários acompanham esse movimento, pois não estão excluídos dessas 

importantes instâncias decisórias – diferente do que é evidenciado em outros contextos de veto 

informal. De modo que os bloqueios, propositivos ou não, feitos por atores com capacidade de 

jure ou de facto ao veto, são instrumentos de ajuste da proporcionalidade representativa nesses 

governos. Ademais, as modalidades de veto e manipulações da paralisia aqui tipificadas são 

ferramentas importantes de paulatina captura transversal do Estado consociativo pelas elites 

tradicionalmente encasteladas no período pós-conflito, processo cuja solidificação contribuiu 

sobremaneira para a crise atual.     

Como resultado, o cenário apresenta uma forma de proteção de interesses vitais das 

comunidades sectárias (ao reforçar sua base de poder e garantir a distribuição de recursos aos 

seus constituintes) não através do veto, mas da ausência deste. Ou seja, trata-se da alavancagem 

e manejo da garantia de interesses sectários e da perpetuação da economia sectária através da 

tomada de decisão e das chamadas “barganhas intertemporais” – e não do bloqueio.  

Em resumo, em gabinetes de unidade nacional com alto estímulo à paralisia decisória e 

comunidades minoritárias com veto mútuo, a cooperação, o compromisso e a estabilidade 

macroinstitucional podem ser obtidos desde que os atores com capacidade de bloqueio possam 
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antecipar e monitorar a alocação de recursos. Não à toa, uma vez estabelecida, a elite sectária é 

capaz de manter-se no poder e monopolizar esses canais – sobretudo se patronos externos 

incentivarem e legitimarem, material ou simbolicamente, suas respectivas presenças. De modo 

que o veto, além de funcionar como instrumento de representação e alavancagem identitária, 

protegendo interesses vitais como é com frequência postulado pela literatura, também atua – 

inclusive ex silentio – como dispositivo de proteção de interesses clientelistas. 

Assim, diferente do direcionamento mais comumente explorado, nosso trabalho 

identificou que tanto o cumprimento quanto a ausência do veto refletem instrumentos políticos 

de captura do Estado e de seus recursos. Essa descoberta nos permite aportes e inferências sobre 

os mecanismos clientelistas em arranjos desse tipo, haja vista que os debates sobre estabilidade 

e fornecimento de políticas de bem-estar social no Oriente Médio estão muitas vezes associados 

ao mecanismo de barganha autoritária – modelo que tampouco permite o enquadramento de 

nosso caso. Como demonstrado, a distribuição de recursos estatais na forma de implementação 

de políticas econômicas e sociais que recompensem seus constituintes, canalizando benefícios 

para apoiadores, não está limitada à literatura de barganha autoritária, pois está presente 

inclusive em regimes democráticos de partilha de poder na região. 

Por certo, a dinâmica que o consociativismo assume no Líbano não deixa de aparelhar 

a burocracia estatal nem, tampouco, de garantir a resiliência à mudança no longo prazo. 

Contudo, além de cooptar constituintes, no nosso caso, a partilha dos recursos estatais também 

tem como objetivo fazer a manutenção do equilíbrio entre as diferentes elites. A moderação 

horizontalizada entre os atores sectários mais relevantes é estabelecida através do 

impulsionamento de sua capacidade de barganha e da garantia do controle sobre a distribuição 

desses recursos. 

Significativamente, portanto, a modalidade consociativa tal como adotada no Líbano 

chama atenção para o peso da informalidade e dos elementos extrainstitucionais para que haja 

compreensão tanto das dinâmicas decisórias e de aplicação do veto quanto da ausência deste. 

Ironicamente, apesar de uma das principais características que respondem pelas mazelas no país 

ser justamente seu caráter altamente institucionalizado, são o próprio excesso e o estiramento 

que permitem que se iluminem tanto os vetos não propositivos quanto a capacidade de acordo 

através de canais informais. De modo que modalidades informais de governança são 

fomentadas e ganham corpo ao longo dos anos, tanto no sentido de contornar as dinâmicas das 

instituições formais e garantir interesses vitais por meio de outros instrumentos, quanto no 
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sentido de compensar o enrijecimento estatal e garantir alguma eficiência decisória – ainda que 

sejam centradas nos interesses das elites sectárias. 

Com isso, este trabalho frisa a importância de que a literatura de veto players não apenas 

venha a incorporar modalidades não propositivas e informais de veto enquanto dispositivo de 

representação minoritária e alavancagem identitária, como também as trate como instrumento 

de manutenção do equilíbrio político e de resolução de disputas por meio da garantia de 

interesses clientelistas pelas várias comunidades. Essa dinâmica moderadora se dá por meio da 

antecipação e do monitoramento da alocação de recursos através de seus canais de governança 

e suas vias decisórias.  

Retornamos assim à pergunta inicial, que questionava de que maneiras o poder e a 

capacidade de veto impactam a tomada de decisão em tais arranjos de partilha de poder. Nosso 

trabalho verificou que é suficiente para a ausência do veto que as principais elites governantes 

estejam abrangidas no horizonte de barganha. Ou seja, é suficiente que as elites sectárias 

relevantes (com poder de jure do veto e capacidade de facto do veto) estejam contempladas, 

seja no projeto em questão, seja em aprovações atreladas a ele em paralelo, para que ocorra a 

ausência do bloqueio através do veto. 

Vimos, portanto, que, em razão dos incentivos promovidos pelo próprio arranjo 

consociativo, modalidades informais de veto se tornam mais comuns que modalidades formais, 

e o acordo e o compromisso passam a ser possíveis através de canais extrainstitucionais e sob 

condições de barganha razoavelmente controladas de antemão. Em suma, diferente do que se 

conhecia até então, além do veto não ser monopolizado por atores que tendem ao extremismo, 

ele também pode funcionar como instrumento de afinação e de manutenção do balanço político 

e de captura clientelista dos espólios do Estado.  

Uma vez sob a configuração da realidade prática que o consociativismo assume no país, 

é por meio desses instrumentos de veto – ou de sua ausência, via barganha – que as elites 

contornam os constrangimentos institucionais corporativos e fazem avançar políticas públicas 

que favoreçam seus interesses sectários. Essas conclusões nos permitem progredir em torno de 

argumentações sobre como instituições consociativas formais e informais afetam o clientelismo 

em regimes correlatos. 

O resultado do gerenciamento da diferença e da absorção política de minorias estimulou 

a pulverização e a tentaculização do consociativismo corporativo no Líbano. Nesse cenário, 
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apesar de seus efeitos nocivos, as formas que os pilares consociativos assumem são atenuadas 

ou mesmo vistas como alvo de conivência pelos defensores de regimes comunitaristas, dado 

que estes continuam a pleitear a favor da adequabilidade do arranjo – ou o entendem como o 

único portal de salvação factualmente possível em sociedades divididas. 

 

Governança multiautoritária de minorias e extrainstitucionalidade: confessionalismo de 

coalizão e inferências sobre representação e estabilidade 

A engenharia pós-2005 – que potencializa e pulveriza as dinâmicas de veto, além de 

continuar a estimular o acordo em bases clientelistas – tem como resultado o que chamamos de 

confessionalismo de coalizão, fundamentado no amplo consenso entre as minorias e que reflete 

o contorno, por parte das elites sectárias, de determinados incentivos institucionais. Essa 

modalidade de governança de minorias é resultado de um produto elitista de governo forjado 

através do consenso intercomunitário e estabelecido através dos governos de união nacional. 

Sem desconsiderar a instabilidade endêmica, essa práxis, que tem suas bases já estruturadas a 

partir do pós-guerra, fomenta decisões de transigência tomadas fora do Gabinete e por meio de 

canais não oficiais. De maneira que o confessionalismo de coalizão é, a um só tempo, fruto, em 

primeiro lugar, dos cerceamentos e estímulos institucionais consociativos e, em segundo lugar, 

da forma que assume o contorno do hiato entre desenho e prática executado pelas elites 

sectárias.  

O arranjo pós-Doha, cuja marca inicial está na saída da Síria em 2005 (que se retirou 

enquanto mediadora de disputas), é fortemente caracterizado pela consideração consensual de 

todos os interesses em jogo, já que tem como resultado a concessão do poder de veto de jure e 

de facto para todos os grandes atores políticos. O confessionalismo de coalizão fortalece não 

apenas o consenso como norma, mas também os governos de união nacional que foram 

formados a partir de então. Nesses governos, maiorias e minorias governam conjuntamente, 

sendo a responsabilidade algo compartilhada por todos os protagonistas no Gabinete – e, ao 

mesmo tempo, por ninguém.  

No Líbano, o cenário pós-2005, portanto, pulverizou e dispersou ainda mais as 

instâncias de poder, reforçando os governos de gabinete ou de união nacional como a nova face 

do confessionalismo no país, em que todos os interesses das forças politicamente relevantes 

devem ser acomodados – independente da prerrogativa formal e numérica do veto. Assim, 



302 
 
mesmo sem possuir vinculação constitucional, ao inaugurar formalmente o terço garantidor, 

Doha codificou uma realidade de poder estabelecida, mais pulverizada, que também refletiu 

uma mudança no equilíbrio regional. Por ser uma configuração multiautoritária, nesse arranjo 

assentado, governos que não obedeçam a essa prática consensual (isto é, governos de coalizão) 

tendem a ser rompidos. 

Essa modalidade mais profunda e enraizada de adensamento do consociativismo requer 

a manutenção de todos os grupos comunais minimamente satisfeitos, ou seja, mira no consenso 

amplo – mesmo que determinada matéria pudesse, a rigor, ser aprovada numericamente. Mais 

do que a partilha de poder tripartite maronita-sunita-xiita, os governos de consenso nacional 

não se limitam à quantidade de assentos no Gabinete que formalmente permitem o veto, mas 

na acomodação de interesses e demandas de todos os sectos e diferentes comunidades. De tal 

forma que não se trata do consentimento de maiorias suficientes – ainda que qualificadas – para 

que haja aprovação, mas do não veto de nenhuma minoria.  

Como consequência da pulverização da tríade governante e das instâncias de bloqueio, 

esses regimes se tornam governanças minoritárias. Essa espécie de consórcio de minorias, que 

em sua micropolítica guarda elementos de autoritarismo pulverizado ou horizontalmente 

disperso, parece ter como sua outra face a hiper-representatividade, ou um suposto excesso de 

democracia – que por sua fez produz efeitos inversos ao esperado.  

Como vimos, a instituição do confessionalismo de coalizão tanto potencializa o alcance 

e a variedade do veto, ao ponto deste assumir características formais e informais e se tornar 

presente em diferentes instâncias, quanto incentiva o acordo em bases restritas. Mas o que talvez 

seja igualmente fundamental é que poucas dessas práticas estão prescritas constitucionalmente 

ou codificadas legalmente. Nesse sentido, o ambiente após a saída da Síria instalou de forma 

inovadora, ainda que com importantes bagagens históricas, uma práxis que paulatinamente 

pulverizou a própria ideia de minorias para muito além do prescrito ou antecipado pelo texto 

constitucional ou pelos acordos de cavalheiros de partilha – transpondo a representação sectária 

equitativa para outros âmbitos não definidos legalmente, com muitas práticas fortemente 

estabelecidas pela tradição, mesmo no pré-guerra. De modo que a ideia de cobertura de todas 

as confissões – o regime dos múltiplos “terços” – reflete mais do que prerrogativas 

constitucionais: reflete o direito da prática, que tem natureza diversa e assume uma espécie de 

vida própria, autônoma.  
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Contudo, não se trata aqui de propor que o cenário pós-2005 tenha alterado radicalmente 

as bases nas quais o acordo de elites é possível. Ao contrário, ele reflete um movimento de 

adensamento paulatino do sectarismo e suas consequências. Sem pretensões de ineditismo 

absoluto, o regime estabelecido pós-2005 (ou pós-Doha) adensou o poder das principais elites 

sectárias na medida em que aumentou sua alavancagem e capilaridade decisória em relação a 

uma miríade cada vez maior de temas, como nomeações de gabinetes e produção legislativa. 

Esse movimento é feito dentro das instâncias institucionais enquanto formalmente codificado, 

mas principalmente fora delas e a priori.  

A premissa ou condição do consenso prévio que passa a ser introduzida após 2008 

demonstra que o Acordo de Doha não se limitou a solucionar uma crise pontual, mas teve como 

efeito inclusive a continuidade da diminuição do poder do Parlamento enquanto derradeira 

instituição legisladora. Isso não significa, entretanto, dizer que no período anterior o equilíbrio 

e o compromisso fossem exceção, já que as instituições informais sempre foram 

particularmente importantes no país. Não obstante, tiveram sua relevância ainda mais 

aumentada justamente em razão da característica corporativa do arranjo. Como resultado, a 

reforma se torna também cada vez mais difícil, sobretudo na presença de mais atores (o que 

diminui as margens para o acordo) e na ausência de um mediador externo – já que o 

consociativismo permeia continuamente diferentes âmbitos burocráticos, parainstitucionais e 

do tecido social do país. 

Contraditoriamente, sob um cenário altamente institucionalizado, muito instável e que 

tende ao imobilismo, o adensamento do consociativismo contemporâneo termina por fortalecer 

ainda mais os mecanismos não institucionais de governança – mecanismos estes que de fato 

capacitam o acordo e o compromisso intersectário. Como resultado, em que pesem os efeitos 

nocivos sobre a governança, habilidade de reforma e estabilidade, o acordo é possibilitado 

através de determinadas bases. O exercício do veto acaba sendo a forma de garantia do controle 

da distribuição de recursos e de alavancagem do processo de barganha, e a tomada de decisão, 

a forma de capturar e aparelhar o Estado – não espanta que a defesa do status quo pela classe 

política seja tão firme.  

Como visto, a modalidade de consociativismo analisada nesta tese combina pilares de 

autonomia segmental, grande coalizão, veto minoritário e proporcionalidade codificados tanto 

legalmente – na forma de acordo de paz, leis eleitorais e corporificados na constituição – quanto 

em práticas de compartilhamento de poder não formalmente institucionalizadas – como através 
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de acordos de cavalheiros ou mesmo práticas que antecedem tanto a primeira Constituição 

como a independência nacional. Assim, essa forma de partilha de poder alia de maneira 

interativa instituições consociativas tanto formais quanto informais, forjando um dos arranjos 

mais altamente enrijecidos e duradouros de que se tem notícia.  

Ainda mais significativo é o fato de que o contorno dado a esse enrijecimento – 

necessário para que as elites possuam algum grau de manobra frente às amarras – é informal e 

acontece em paralelo ou às margens do âmbito institucional. Isso mostra não só a relevância de 

olharmos para a micropolítica e para a aplicação dos pilares consociativos na prática, como 

também a habilidade das elites políticas para recriarem, manejarem e adaptarem essas 

instituições de partilha de poder conforme seus próprios interesses. Assim, instituições 

informais e dispositivos de acordo parainstitucionais são maneiras pulverizadas de contornar 

instituições formais para solucionar eventuais conflitos e mediar a discórdia.  

O consociativismo, tal como é aplicado no Líbano, beneficia as elites sectárias e 

alimenta suas redes clientelistas e de patronagem – tendo o enrijecimento e o imobilismo como 

formas de garantir o poder de barganha sobre o projeto de reconstrução. Ao mesmo tempo, 

quando a cristalização excessiva lhes parece sufocante, a alternativa é adaptada pelas próprias 

elites. Como resultado, um sistema tão arraigado faz com que a mudança seja difícil em razão 

da alta capilaridade e extensão dos interesses sectários e redes clientelistas, provando a força 

dos assentamentos informais. E, porque o contorno das instituições consociativas formais de 

representação é elaborado através de um segundo conjunto de instituições informais de decisão, 

a capacidade e eficácia de reforma – sobretudo através de ajustes constitucionais ou codificados 

– se torna diminuta. 

Dispositivos informais são, portanto, a maneira de complementar e compensar o modo 

altamente institucionalizado que o consociativismo corporativo assume no país, garantindo 

alguma capacidade de funcionamento e eficiência decisória – ainda que centrada nos interesses 

sectários. Inserindo-se na prática política, esses dispositivos ocupam os vazios e as margens 

não preenchidas, contornando o espaço codificado. Contudo, surpreendentemente, possuem 

como efeito o próprio reforço institucional e continuísmo do sistema. Por reiterarem as 

dinâmicas sectárias, são paulatinamente incorporados à prática e eventualmente codificados por 

meio de pactos, leis e acordos, reforçando o continuísmo e aprofundamento do 

confessionalismo ao longo do tempo.  
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A estabilidade e a resiliência do desenho, combinadas ao arranjo, provam, portanto, que 

essas instituições informais não só são duráveis e arraigadas como quiçá ainda sejam mais fortes 

que as formais. Seu caráter mais permanente e menos maleável torna a reforma e a mudança 

nesses regimes ainda mais difícil, completando o círculo vicioso do continuísmo e imobilismo. 

Como resultado, as elites sectárias se beneficiam tanto do caráter altamente institucionalizado 

desses regimes quanto das alternativas parainstitucionais e sua capilaridade no solo.  

As implicações dessa dinâmica sobre a agência e a estrutura são claras: enquanto as 

instituições confessionais constrangem e incentivam comportamentos que levam à 

fragmentação, as elites têm capacidade de manobra decisória, sendo igualmente capazes de 

contornar em alguma medida o cerceamento e as fortes limitações, e esse poder discricionário 

permite algum tipo de transigência dentro das diferentes esferas. Ademais, demonstram a 

capacidade dessas elites, enquanto atores, de forjarem e adaptarem instituições tidas como 

fortemente corporativas – ainda que contraditoriamente esse movimento resulte no reforço 

paradoxal da própria estrutura de partilha de poder. 

Assim, a despeito da literatura consociativa e de veto players se concentrar no 

imobilismo e na paralisia, representação e governabilidade podem ser minimamente garantidas 

através dos mecanismos informais – mesmo que, paradoxalmente, isso possua efeitos nocivos 

quanto à qualidade democrática e eventualmente dificultem qualquer reforma. Ao nos 

concentrarmos nos instrumentos dos quais as diferentes elites lançam mão para contornar 

constrangimentos institucionais e garantir seus interesses vitais – aqui entendidos de forma 

maximalista –, obtém-se maior “geometria analítica” sobre processos decisórios de 

concentração e dissuasão de poder.  

Posto de outra forma, se por um lado as instâncias de poder estão concentradas nas 

instituições consociativas formalizadas de partilha de poder, que convergem para as elites 

insuladas, por outro lado, as instâncias de autoridade estão dispersadas através dos seus 

mecanismos informais de veto e de tomada de decisão, o que possibilita um reequilíbrio do 

poder e de mediação de disputas. 

Sendo o confessionalismo de coalizão a forma contemporânea que as elites sectárias 

encontraram para contornar a engenharia institucional, ele nos remete ao direito enraizado na 

práxis recorrente (’urf), base do direito dos costumes, além do amplo poder de critério ou 

discrição (istansabiyyah) – tanto no que diz respeito ao veto e a sua ausência, através da 
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capacidade de expandir o conceito de minorias, quanto na escolha dos canais decisórios. Dessa 

dinâmica advém a necessidade patente de explicitarmos a distância entre desenhos de partilha 

de poder e práticas de elite, ou seja, entre arranjos institucionais e soluções políticas assentadas. 

Ao partir do princípio de que repousam exclusivamente no caráter corporativo da 

partilha de poder libanesa as suas consequências deletérias, a literatura desconsidera a 

importância fundamental dos arranjos assentados e da prática informal que também explicam 

boa parte das características desse arranjo de poder. De modo mais abrangente, ao esperarmos 

que uma dinâmica semelhante possa se repetir em arranjos corporativos alhures, tanto a 

avaliação democrática quanto a reforma precisam levar esses fatores em consideração – seja 

pelas literaturas consociativas pós-conflito e de veto players, seja pela (neo)institucionalista ou 

de transição democrática. 

Potencialmente, os achados deste estudo de caso lançam luz às engrenagens explicativas 

do processo decisório em sociedades com clivagens sobrepostas e colaboram para o diálogo 

com o estado da arte sobre vetos e partilhas de poder em sociedades tidas como altamente 

fracionalizadas e que lidam com dilemas de representação, estabilidade e acomodação de novas 

e ascendentes elites, tais como o Iraque, no Oriente Médio, mas também Irlanda do Norte, 

Burundi, Bósnia e Herzegovina e Macedônia do Norte. Adicionalmente, os dilemas sobre 

incorporação de minorias e compartilhamento de poder também permearam discussões em 

torno da futura estrutura de governo sírio na esteira da guerra de 2011, assim como estão 

presentes na literatura sobre a questão da Palestina. 

Este estudo também contribui para futuras produções sobre a dinâmica da tomada de 

decisão em sociedades governadas por gabinetes de união nacional. De modo que a 

insuficiência da engenharia consociativa – enquanto desenho –, para o entendimento das 

consequências desses dispositivos institucionais sobre inclusão e ordem em sociedades 

fragmentadas – enquanto prática – pode guiar potenciais reformas não só do caso aqui debatido, 

como também orientar eventuais produções sobre transições democráticas em sociedades pós-

conflito. 

Os resultados das duas etapas de pesquisa desenvolvidas reforçam a importância de que 

futuras produções introduzam as vias extrainstitucionais de governabilidade em suas análises, 

concentrando-se mais nas interações consociativas consuetudinárias que naqueles dispositivos 

formais ou prescritivos. Aqui, de certo modo suplantando diversos debates – tais como a 
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eficácia do consociativismo na regulação de conflitos, garantia da estabilidade, dilemas de 

imobilismo e a contenda entre suas modalidades liberais e corporativas – nos concentramos nas 

instituições e práticas informais da micropolítica efetiva desses regimes enquanto casos sólidos. 

Ao reenquadrar-se o imobilismo, compreende-se em que condições o veto ocorre, 

concentrando-se menos nos efeitos e consequências dele e mais no seu uso tal como exercido, 

as razões para a sua aplicação e as condições para sua ausência. 

As interações concretas esclarecem como, mesmo diante de cenários consociativos 

fortemente inclinados ao imobilismo e ao uso do veto, as elites contornam tais encorajamentos 

institucionais e asseguram suas parcelas dos espólios estatais. Essa dinâmica termina por 

finalmente evidenciar as debilidades do modelo clássico e por reduzir o hiato entre as 

disposições institucionais de partilha de poder e as acomodações políticas de fato estabelecidas 

e forjadas pelas diferentes elites comunais.  

Ademais, muitas vezes as tipificações sobre regimes consociativos feitas na área de 

Política Comparada, ao analisarem regimes com minorias vetantes, ou alocam o Líbano 

erroneamente ou o eliminam por completo – justamente por ignorarem os aspectos informais e 

não abertamente enunciados que o veto assume no país. Assim, concentrar-se na forma prática 

e consuetudinária que a partilha de poder e o veto assumem – e não apenas nas prerrogativas 

formais, ou de jure – é fundamental para um melhor entendimento de como e se a partilha de 

poder garante a segurança e reduz o conflito.  

Além da prerrogativa e capacidade de veto funcionarem como instrumentos de 

representação e alavancagem identitária, a literatura pode se beneficiar consideravelmente ao 

levar em conta que o veto – e sua ausência – atuam como dispositivo de proteção de interesses 

clientelistas. Ignorar essa outra importante característica do bloqueio é o que faz com que o 

corpo teórico teça conclusões desencontradas sobre os efeitos últimos do veto em sociedades 

divididas. De modo que a teoria de veto players pode se favorecer tanto ao reconhecer a 

multiplicidade de formas que esse instrumento toma, em suas modalidades formais e informais, 

evitando que casos sejam erroneamente descartados, quanto ao incorporar aportes a seu marco 

teórico sobre como o veto é um instrumento de alavancagem no processo de barganha e de 

controle da distribuição dos recursos do Estado, garantindo a estabilidade pós-conflito.  

De forma que, a um só tempo, o corpo teórico precisa incorporar não só os aspectos não 

propositivos e informais do veto – sob o risco da má alocação ou mesmo de excluírem 
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determinados regimes da tipificação consociativa – como também seus aspectos de manutenção 

de algum equilíbrio e garantia do acordo – sob o risco de avaliar mal suas consequências sobre 

a ordem e a moderação. Somente combinando esses dois aspectos as produções podem lidar de 

maneira mais esclarecida com os impactos de arranjos de partilha de poder e dispositivos de 

veto sobre a representação e a estabilidade em sociedades divididas e pós-conflito. 

Como vimos, mesmo o veto sendo uma instituição consociativa central, pouca atenção 

é dada a sua complexidade – menos ainda a suas interações com o clientelismo. Assim, ao 

unirmos de maneira inovadora as literaturas sobre partilha de poder consociativa pós-conflito, 

veto players e clientelismo sob o estudo de caso libanês, contribuímos para elencar as condições 

suficientes para o acordo e o compromisso em arranjos de unidade nacional com minorias 

mutuamente vetantes. Ao sobrepormos os corpos teóricos consociativos (fundamentalmente 

preocupados com as tensões entre estabilidade e representatividade) e de veto players (de seu 

lado, atento aos dilemas em torno de mudança e reforma), a combinação nos permitiu não 

apenas compreender a realidade libanesa como alçar ensinamentos e aportes mais amplos para 

a literatura de pós-conflito, de transição democrática e para elaboradores de políticas 

institucionais que visem aprimorar seu funcionamento prático. 

Ainda que as elites, através da barganha horizontalizada, garantam alguma eficiência 

decisória e estabilidade macroestrutural a longo prazo, as explicações sobre imobilismo, 

instabilidade e desproporcionalidade representativa repousam, para além dos estímulos 

institucionais, no distanciamento entre os desenhos de partilha de poder, suas expectativas e 

seus efeitos. De forma que os resultados do consociativo aplicado são fruto dos arranjos 

normativos combinados de maneira relacional aos elementos extrainstitucionais e ao poder 

discricionário das elites, que ora respondem a determinados incentivos, ora a outros. Disso 

resulta que, para a avaliação dos dilemas de inclusão, representação, ordem e estabilidade, além 

das instituições, a capacidade e a distribuição do poder são igualmente fundamentais. Esforços 

de reforma e de construção nacional precisam, portanto, considerar as disposições que os pilares 

podem assumir em sociedades pós-conflito e, fundamentalmente, quais de seus aspectos 

incentivam as elites a recorrerem aos canais paralelos.  

Em resumo, debates sobre governança, transparência e clientelismo em sociedades 

divididas precisam incorporar os efeitos do arranjo interelites assentado, bem como seu hiato 

em relação às prescrições consociativas que visavam justamente endereçar tais conflitos. Nesse 

sentido, estabilidade, inclusão e desenvolvimento só podem ser alcançados na medida em que 
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tanto os dispositivos de partilha de poder quanto a capacidade prática de distribuição de 

autoridade que resulta do arranjo sejam igualmente democráticos e inclusivos. Sem sugerirmos 

o reforço institucional adicional ou a inclusão de camadas paralelas de regras, enfatizamos que 

é fundamental que se tenha ciência de que, sob desenhos de compartilhamento de poder em 

diferentes contextos aplicados, representação, inclusão e estabilidade não resultam, de modo 

imediato e restrito, exclusivamente do desenho institucional prescrito. 

Desse modo, a literatura consociativa e de veto players, ao lidar com os debates sobre 

representação, estabilidade, ordem e inclusão, deve estar atenta ao hiato entre as prerrogativas 

institucionais de partilha de poder e a realidade prática das acomodações políticas desenhadas 

pelas elites comunais. Esse distanciamento evidencia as dinâmicas efetivas assumidas para 

além das instituições. Com isso, para que se possa avaliar de maneira apropriada os efeitos e 

adequação do consociativismo, é preciso também olhar para o arranjo instalado em suas 

dimensões práticas. A atenção do pesquisador deve estar centrada mormente na forma forjada 

pela distribuição de poder interelites, não só contornando o veto, mas mobilizando poder e 

controlando a capacidade de distribuição de recursos estatais. Dando continuidade às políticas 

patrono-cliente, é através delas que as elites alavancam o processo de barganha e garantem a 

estabilidade política e algum equilíbrio. Como consequência, isso confere um importante grau 

de continuísmo, moderação e permanência não só das elites sectárias no poder como do próprio 

sistema institucional, em termos estruturais, mantendo a chamada economia do sectarismo.  

Quiçá pelo fato de essas redes e o próprio movimento de barganha interelites estarem 

calçados na informalidade e à margem das instituições consociativas – ou mesmo em razão das 

partilhas estarem mais assentadas em acordos de cavalheiros e práticas distantes das prescrições 

constitucionais –, todos esses elementos tornam a configuração ainda mais perene. O arranjo 

volta a indicar a necessidade de que as produções se voltem à práxis, aos elementos de 

informalidade da partilha de poder, ao papel dos intermediários, à organização e distribuição 

das capacidades de poder e às práticas implícitas de governança. Isso não equivale a argumentar 

que as instituições não produzem efeitos – ao contrário, este trabalho demonstrou como 

determinados incentivos e estímulos institucionais constrangem e premiam comportamentos 

específicos. Contudo, essa não é a história completa: para que possamos verdadeiramente 

avaliar o impacto do consociativismo sobre os impedimentos que lhe são caros, não basta olhar 

para o desenho institucional per se.  
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Apesar de fundamentais, as instituições codificadas não são suficientes para avaliar os 

efeitos dos dispositivos de partilha de poder. Igualmente importantes são os acordos políticos 

assentados pelas elites, os entendimentos informais e as práticas extrainstitucionais que 

dominam as vias decisórias e de bloqueio. Ademais, são essenciais para a compreensão da 

forma que o clientelismo assume nesses arranjos. Disso deriva que as prerrogativas 

institucionais, estabelecidas constitucionalmente ou não, são insuficientes para a compreensão 

dos efeitos esperados de arranjos consociativos em sociedades profundamente divididas tanto 

no que diz respeito ao dilema de inclusão e estabilidade, quanto no que diz respeito mais 

especificamente às formas assumidas pelo veto e pelo processo decisório – inclusive sobre as 

redes de patronagem. De modo semelhante, as soluções para lidar com esses dilemas também 

devem passar por orientações que vão além das normativas, combinando pilares formais e 

informais de maneira complementar. Engenharias político-institucionais de compartilhamento 

de poder que busquem de fato responder aos dilemas de representação e estabilidade em 

sociedades pós-conflito devem não apenas conhecer os potenciais efeitos deletérios de seu 

formato corporativo, quanto estar atentas às formas que a distribuição de poder interelites 

assume nesses regimes. 

*** 
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ANEXOS 

 

Figura 23 – Mapa do Líbano (2016) 

  

Fonte da imagem: International Crisis Group.  

(reprodução integral do original: Middle East Report n. 214, 8 June 2020, p. 31) 
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Tabela 11 – Linha do tempo: principais acontecimentos políticos entre 2005-2021 
 
 

Linha do tempo 2005-2021 
26 de outubro de 2000 Decreto Formação 4º governo de Rafiq Hariri. 
17 de abril de 2003 Decreto Formação 5º governo de Rafiq Hariri. 
26 de outubro de 2004 Decreto Formação 2º governo de Omar Karami. 

14 de fevereiro de 2005 
Assassinato do primeiro-ministro Rafiq Hariri, atentado ao seu 
comboio matando outras 21 pessoas no centro de Beirute. 

14 de fevereiro de 2005 
“Revolução dos Cedros”, série de manifestações populares 
pedindo a retirada síria e derrubada do Governo Omar Karami. 

18 de fevereiro de 2005 Omar Karami anuncia renúncia e dissolve governo. 

13 de abril de 2005 

Renomeado premier pelo presidente Émile Lahoud, Omar 
Karami renuncia ao governo sem conseguir formar novo 
Gabinete. 

19 de abril de 2005 

Najib Miqati nomeado para governo interino com 110 votos, após 
cinquenta dias da renúncia de Omar Karami / Decreto Formação 
1º governo de Najib Miqati. 

26 de abril de 2005 
Retirada completa das tropas militares sírias do Líbano após 29 
anos. 

7 de maio de 2005 
Michel Aoun retorna ao Líbano após exílio de catorze anos na 
França. 

29 de maio, 5, 12 e 20 
de junho de 2005 

Eleições gerais parlamentares, supervisionadas pelo governo 
interino de Miqati formado por catorze independentes.  

30 de junho de 2005 Fuad Siniora instruído a formar Gabinete. 

19 de julho de 2005 
Premier Fuad Siniora forma governo / Decreto Formação 1º 
governo de Fuad Siniora. 

01 de dezembro de 2006 
Início dos dezessete meses de manifestação antigoverno 
organizada pela oposição. 

12 de julho a 14 de 
agosto de 2006 Guerra de 2006 entre Israel e Hezbollah, ou Guerra de Julho. 

11 de novembro de 2007 
Seis membros do governo de Siniora renunciam em oposição ao 
estabelecimento do Tribunal Especial para o Líbano. 

24 de novembro de 2007 
Término do mandato do presidente Emile Lahoud. Fuad Siniora 
passa a atuar como presidente interino. 

7 a 14 de maio de 2008 
Tensões entre forças pró-governo e oposição resultaram em 
dezenas de mortos. 

21 de maio de 2008 
Assinatura do Acordo de Doha em Doha, no Catar, encerrando 
dezoito meses de crise política. 

25 de maio de 2008 
Fuad Siniora deixa o cargo de presidente interino que ocupava 
desde 24 de novembro de 2007. 

25 de maio de 2008 
Eleição de Michel Sleiman para presidência (25/05/2008-
25/05/2014). 

27 de maio de 2008 

Presidente Michel Sleiman nomeia Fuad Siniora, primeiro-
ministro incumbente, para formação de governo de unidade 
nacional. 
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11 de julho de 2008 

Formação de governo de unidade nacional pelo primeiro-ministro 
Fuad Siniora, com oposição garantindo onze de trinta assentos / 
Decreto Formação 2º governo de Fuad Siniora. 

1º de março de 2009 

Inauguração do Tribunal Internacional Especial para o Líbano 
para investigar e julgar os responsáveis pelo assassinato de 
Hariri. 

7 de junho de 2009 

Eleições gerais parlamentares sob a nova lei eleitoral de 2008. O 
Bloco 14 de Março e seus aliados obtiveram a maioria de 71 
assentos, a oposição 8 de Março assegurou 57 cadeiras. 

25 de junho de 2009 
Nabih Berri reeleito para o quinto mandato consecutivo como 
presidente do Parlamento. 

27 de junho de 2009 
Saad Hariri nomeado primeiro-ministro com 86 votos, incumbido 
de formar governo de união nacional. 

9 de novembro de 2009 
Saad Hariri forma governo de união nacional após cinco meses 
de tratativas / Decreto Formação 1º governo de Saad Hariri. 

12 de janeiro de 2011 
Onze ministros da oposição renunciam, resultando na queda do 
governo de unidade nacional. 

25 de janeiro de 2011 Najib Miqati nomeado primeiro-ministro em segundo mandato. 

15 de março de 2011 
Início da guerra síria, após repressão de protestos populares desde 
janeiro. 

13 de junho de 2011 
Premier Najib Miqati forma Gabinete / Decreto Formação 2º 
governo de Najib Miqati. 

22 de março de 2013 Primeiro-ministro Najib Mikati apresenta renúncia. 
6 de abril de 2013 Tammam Salam nomeado premier e instruído a formar Gabinete. 

25 de maio de 2013 
Em discurso, Hassan Nasrallah confirma publicamente a presença 
militar de combatentes do Hezbollah na Síria. 

31 de maio de 2013 
Assembleia nacional prorroga mandato pela primeira vez 
(dezessete meses), alegando razões securitárias e guerra síria. 

15 de fevereiro de 2014 
Premier Tammam Salam forma Gabinete após dez meses de 
tratativas / Decreto Formação governo de Tamam Salam. 

5 de novembro de 2014 
Assembleia nacional prorroga mandato pela segunda vez (31 
meses). 

17 de julho de 2015 
Crise do lixo iniciada pelo fechamento do aterro sanitário de 
resíduos sólidos Naameh. 

31 de outubro de 2016 
Michel Aoun nomeado presidente, encerrando o vácuo de 29 
meses de vacância na presidência. 

18 de dezembro de 2016 Decreto Formação 2º governo de Saad Hariri. 

14 de junho de 2017 
Assembleia nacional prorroga mandato pela segunda vez (nove 
meses) até eleições gerais em 2018. 

16 de junho de 2017 Aprovação de nova lei eleitoral. 

4 de novembro de 2017 

Durante sua visita à Arábia Saudita, Saad Hariri renuncia de 
forma inesperada através de discurso televisivo. Aoun não aceita 
o pedido de renúncia. 

22 de novembro de 2017 
O primeiro-ministro Saad Hariri suspende renúncia 
temporariamente após seu retorno ao Líbano. 

5 de dezembro de 2017 Saad Hariri rescinde renúncia formalmente. 
6 de maio de 2018 Primeiras eleições gerais parlamentares após a guerra síria. 
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24 de maio de 2018 
Saad Hariri nomeado primeiro-ministro pela terceira vez, com 
111 votos, incumbido de formar governo de união. 

31 de janeiro de 2019 
PM Saad Hariri forma governo de união nacional com trinta 
ministros após nove meses de tratativas 

17 de outubro de 2019 

Início da “Revolução de Outubro”, série de protestos populares 
(thawra) contra aumento de taxações e melhoria fornecimento 
serviços. 

29 de outubro de 2019 PM Saad Hariri apresenta sua renúncia e governo é dissolvido. 
19 de dezembro de 2019 Hassan Diab nomeado premier com 69 votos. 

21 de janeiro de 2020 
Hassan Diab forma governo de coalizão e anuncia governo 
tecnocrata. 

9 de março de 2020 
País entra em incumprimento de US$ 1.200 mi em eurobonds, 
dívida pública atinge 170% do PIB. 

15 de março de 2020 
Líbano anuncia lockdown nacional em razão da pandemia de 
covid-19. 

30 de abril de 2020 Líbano adota plano para resgate econômico e promete reformas. 

15 de maio de 2020 
Início das conversações com o FMI para um pacote de resgate de 
US$ 10 bilhões. 

04 de agosto de 2020 
Explosões no porto de Beirute causadas pelo armazenamento de 
2.750 toneladas de nitrato de amônio. 

10 de agosto de 2020 
Hassan Diab anuncia renúncia de todo governo, que permanece 
na qualidade de interino. 

1º de setembro de 2020 
Mustapha Adib assume cargo de primeiro-ministro com noventa 
votos. 

26 de setembro de 2020 
Mustapha Adib renuncia ao cargo de primeiro-ministro, sem 
formação de Gabinete. 

18 de agosto de 2020 
Tribunal Especial para o Líbano emite sentença para o 
assassinato de Rafiq Hariri (Ayyash et al.). 

8 de setembro de 2020 EUA expandem sanções ao Líbano. 

22 de outubro de 2020 
Saad Hariri nomeado para formar governo pela quarta vez, com 
65 votos. 

15 de julho de 2021 Hariri renuncia ao cargo de premier, sem formação de governo. 
26 de julho de 2021 Najib Miqati nomeado primeiro-ministro com 72 votos. 

4 de agosto de 2021 

International Conference in Support of the Lebanese 
People, promovida para França e ONU, levanta US$ 370 
milhões. 

10 de setembro de 2021 
Najib Mikati anuncia formação de Gabinete tecnocrata com 24 
ministros após consultas com os partidos e o presidente.  

15 de maio de 2022 Eleições gerais agendadas. 
 
Elaboração: autora. 
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Figura 24 – Mensagem do Conselho de Ministros referente ao acesso às decisões 
ministeriais 

 
 

2017-10-04 5:00 GMT-03:00 conseilm <conseilm@pcm.gov.lb>: 

 قلفاط حضرة السيدة ناتاليا 

  

بعد االطالع على رسالتكم المتعلقة بالسؤال عما اذا كان باستطاعتك االطالع على مقررات مجلس الوزراء          
،  

   

واالنظمة النافذة ، فإن المقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء ال يجوز اعطاء نفيدكم بانه استنادا للقوانين         
  اية نسخة عنها الحد ، اال للوزراء والجهات المعنية.

   

   

      ديوان رئاسة مجلس الوزراء                                                  
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Figura 25 – Mensagem do Conselho de Ministros sobre a disponibilização das minutas 
do Gabinete 
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Tabela 12 – Lista de entrevistas conduzidas pela autora (2017-2021)224  

Código Data Posição Modalidade 

E1 05/12/2017 Membro de alto escalão do corpo 
diplomático libanês. 

Presencial, Brasil 

E2 20/05/2019 Membro de alto escalão do corpo 
diplomático libanês. 

Presencial, Brasil 

E3 22 e 
24/05/2019 

Membro do conselho Al Ghad Al 
Afdal Institutions 

Telefone, São Paulo, 
SP/Líbano 

E4 25/05/2019 e 
30/11/2020 

Jornalista brasileiro-libanês, 
membro do Partido Comunista 
Libanês 

Presencial e telefone, São 
Paulo, SP 

E5 29/06/2019 Acadêmica, aposentada, Lebanese 
University e American University 
of Beirut 

Presencial, Beirute, 
Líbano 

E6 04/07/2019 Acadêmico, Ciência Política, 
Lebanese American University 

Presencial, Beirute, 
Líbano 

E7 04/07/2019 Acadêmico, Religião e Política, 
especialista em Hezbollah, 
University of Stirling 

Presencial, Beirute, 
Líbano 

E8 04/07/2019 Alto membro do comitê editorial, 
Jornal Al-Akhbar 

Presencial, Beirute, 
Líbano 

E9 10/07/2019 Acadêmico, Ciência Política, 
Lebanese American University 

Telefone, 
Beirute/Beirute, Líbano 

E10 30/07/2019 Membro do Partido Nacionalista 
Social Sírio e tradutor de Antoun 
Saadeh  

Telefone, São Paulo, SP 

E11 14/10/2020 Brasileiro-libanês, membro 
fundador da World Lebanese 
Cultural Union-União Libanesa da 
Diáspora 

Videoconferência, São 
Paulo, SP 

 
224 Com exceção das entrevistas realizadas durante uma visita exploratória a campo em julho de 2019, a grande 
maioria das entrevistas foi conduzida por telefone ou videochamada, em razão de esta pesquisa ter transcorrido 
durante a pandemia de SARS-CoV-2. Sobretudo em razão do contato não presencial, esta pesquisadora não pôde 
entrevistar membros diretamente filiados ao Hezbollah, o que teria sido altamente relevante para este estudo. Na 
tentativa de contornar essa limitação, figuras ligadas ao círculo do partido foram contatadas. 

No intuito de preservar o anonimado das fontes e não caracterizar excessivamente os entrevistados, o que revelaria 
suas identidades, na tabela, a autora opta por alternar filiação partidária, pasta, atividade e/ou secto ao qual o 
entrevistado pertencia. Os entrevistados codificados como “E” foram questionados diretamente sobre as perguntas 
de pesquisa, ainda que ressalvando os diferentes estágios do protocolo de perguntas que orientou este trabalho e 
da própria maturidade da pesquisa – sobretudo nas primeiras entrevistas. Os dois entrevistados codificados como 
“C” foram consultados enquanto especialistas na área, contribuindo com sugestões de fontes, abordagens e 
potenciais contatos. 
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E12 22/11/2020 Empresário brasileiro-libanês da 
indústria têxtil e imobiliária 
ligado à entidade árabe-brasileira. 

Telefone, São Paulo, SP 

E13 25/11/2020 Ex-ministro libanês de Comércio 
Exterior. 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E14 26/11/2020 Ex-ministro libanês da Indústria Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E15 28/11/2020 Alto membro do Bloc National 
Libanais e alta liderança da 
Revolução dos Cedros  

Presencial, São Paulo, SP 

E16 30/11/2020 Diplomata brasileiro lotado na 
Embaixada Brasileira de Beirute 

Telefone, São 
Paulo/Líbano 

E17 30/11/2020 Brasileira-libanesa, descendente 
de tradicional família política 
libanesa e ligada à associação 
comercial libanesa-brasileira. 

Videoconferência São 
Paulo/ 

E18 01/12/2020 Ex-deputado libanês afiliado ao 
Movimento Patriótico Livre. 

Telefone, São 
Paulo/Itália 

E19 17/12/2020 Diplomata brasileiro 
anteriormente lotado em Beirute 

Telefone, São 
Paulo/Brasília 

E20 21/01/2021 Empresário brasileiro, alto 
membro da Brazil-Lebanon 
Chamber of Commerce 

Videoconferência, São 
Paulo, SP 

E21 02/02/2021 Membro de alto escalão do 
Partido Socialista Progressista 
Druso. 

Telefone, São 
Paulo/Líbano 

E22 10/05/2021 Libanês, fonte política e membro 
do conselho da World Lebanese 
Cultural Union. 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E23 27/05/2021 e 
12/06/2021 

Empresário libanês participante da 
thawra, próximo a canais de 
transmissão do movimento 

Telefone e 
videoconferência São 
Paulo/Beirute 

E24 02/06/2021 Ex-ministro libanês de 
Informação 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E25 08/06/2021 Deputado libanês pelas Forças 
Libanesas 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E26 11/06/2021 Acadêmico, Ciência Política e 
Relações Internacionais, Lebanese 
University, próximo ao círculo do 
Hezbollah 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E27 15/06/2021 Diplomata brasileiro de alto 
escalão lotado no Líbano. 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 
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E28 06/07/2021 Alto membro do Consultative 
Center for Studies and 
Documentation, think-tank 
afiliado ao Hezbollah 

Telefone, São 
Paulo/Líbano 

E29 08/07/2021 Ex-ministro libanês de Águas e 
Energia 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E30 10/07/2021 Acadêmico, Ciência Política e 
Relações Internacionais, Lebanese 
American University 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E31 12/07/2021 Ex-ministro libanês de Obras 
Públicas e Transporte 

Telefone, São 
Paulo/Líbano 

E32 14/07/2021 Especialista em gestão ambiental, 
membro da Waste Management 
Coalition 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E33 15/07/2021 Acadêmico, Sociologia, 
University of Zurich 

Videoconferência São 
Paulo/Suíça 

C1 13/08/2021 Acadêmico e consultor em 
violência étnica, Queens 
University Belfast 

Videoconferência São 
Paulo/Londres 

E34 07/10/2021 Analista, Relações Internacionais, 
assessor político do partido 
armênio Dashnag. 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E35 07/10/2021 Ex-membro de alto escalão do 
Ministério de Águas e Energia 
libanês  

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

C2 12/10/2021 Acadêmico, Economia, Dublin 
City University e consultor do 
Banco Mundial  

Videoconferência São 
Paulo/México 

E36 12/10/2021 Analista, Carnegie Middle East 
Center - Beirut 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E37 17/10/2021 Ativista político libanês, ex-
membro do Parlamento, 
independente 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E38 01/11/2021 Membro do Parlamento pelo 
Movimento Patriótico Livre 

Videoconferência São 
Paulo/Líbano 

E39 15/12/2021 Diretor executivo, organização 
libanesa de direitos humanos 

Videoconferência São 
Paulo/Montreal 

E40 23/12/2021 Empresário libanês, industrial e 
filantropo membro do Parlamento 

Comunicação por e-mail, 
São Paulo/Líbano 
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Tabela 13 – Protocolo de entrevistas e interview protocol225 
 

 

 

 

 

 

Introdução 
pessoal e do 

projeto 

Em primeiro lugar gostaria de agradecer sua disponibilidade e por ter 
aceitado conversar comigo. 

Deixe-me contar um pouco sobre mim e minha pesquisa. Sou doutoranda 
em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e posso compartilhar 
com prazer minhas atividades e publicações.  

Uma parte da minha pesquisa envolve entender a dinâmica de 
funcionamento da tomada de decisões no Líbano, dentro de um conjunto 
maior de países plurais. 

Meu objetivo é entender melhor as leis aprovadas (e também bloqueadas) 
no Gabinete libanês. Assim, sua experiência no tema será de enorme valor 
e agradeço de antemão pela sua disponibilidade, tempo e atenção. 

Por se tratar de uma atividade acadêmica, não há benefício imediato para a 
participação, mas você deve me autorizar a eventualmente compartilhar o 
resultado de nossa conversa com colegas e em futuras publicações – 
naturalmente, preservando seu anonimato. 

 

Identificação 
anônima 

 

Mantendo seu anonimato, como posso fazer menção à sua posição? (Por 
exemplo, “ex-ministro da Justiça”; “empresário do ramo da construção 
civil”; ou “deputado do partido x”). 

 

Pergunta(s) 
de abertura 

 

 

Fale-me um pouco sobre a sua trajetória e sobre como começou seu 
interesse pela política. Quando e como foi seu processo de 
nomeação/atuação? 

 
225 Esse protocolo de entrevistas semiestruturadas foi elaborado e reformulado durante os anos 2019 e 2020. Ele 
funcionou como balizador das principais perguntas que a pesquisadora tinha em mente durante o processo de 
pesquisa. Contudo, nem todos os encontros tiveram o formato de entrevistas semiestruturadas. Sobretudo as 
primeiras conversas tiveram o formato exploratório e não estruturado. Ademais, nem todas as entrevistas 
ocorreram da forma programada, já que cada entrevistado reage ao encontro de forma diferente, tendo por vezes 
mais, por vezes menos tempo ou interesse, além do fato de que a elaboração de perguntas esteve sujeita em graus 
variados ao conhecimento do entrevistado a respeito do tema. A título de exemplo, as primeiras entrevistas se 
concentraram no papel do Hezbollah nos momentos de paralisia e na importância do Acordo de Doha, outras 
trataram do sistema político de forma generalista, eventos históricos e ocorrências atuais no país, enquanto as 
entrevistas com a classe política se concentraram mais na dinâmica decisória diária e de aprovação legislativa e 
executiva. 

Ao longo da pesquisa, o protocolo também foi depurado e as perguntas usadas de forma alternada a depender da 
posição ou familiaridade do entrevistado com o tema. Assim, nem todas as perguntas foram elaboradas em sua 
totalidade para todos os entrevistados, sendo combinadas de diferentes modos a depender do entrevistado e do 
momento da pesquisa, sobretudo para que não fosse apresentado um número excessivo de perguntas. Assim, o 
protocolo serviu de guia para orientar a condução da conversa, e teve suas perguntas compostas em menor número 
a depender do momento de pesquisa e do perfil do entrevistado em questão. Um formulário em inglês foi 
disponibilizado a partir de outubro de 2020, virtualmente, através da plataforma Google Forms com o seguinte 
link: https://forms.gle/9hkrDpkZq43mKZLUA. Uma versão resumida do protocolo em inglês, com oito perguntas, 
também anexa, foi circulada por e-mail acompanhada de um pedido formal para entrevista, quando necessário. 
Nenhuma resposta foi gerada através do formulário. 
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Pergunta(s) 
de transição 

 

 

 

Pergunta(s) 
de transição 

Muito se fala sobre o Líbano ser um caldeirão multicultural, berço de 
inúmeras civilizações e onde impera o consenso entre as diferentes forças 
sectárias. 

De forma geral, como você descreveria o funcionamento do processo 
decisório libanês?  

Como as diferentes forças políticas estão compostas e como se dão as 
dinâmicas de negociação política? 

Agora eu gostaria de entrar no tópico do funcionamento formal e da 
dinâmica decisória propriamente dita. Você pode me explicar como é a 
rotina geral no Gabinete?  

Quão frequentes são os encontros, e quem está presente em geral? 

Follow-ups 

Como se dá a ordem na proposição das leis e a relação com o Parlamento? 
Quais assinaturas são necessárias e que tipos de debates costumam 
acontecer? 

E como costumam ser os eventos de paralisia, por que eles ocorrem? 

 

 

 

 

Pergunta 1 

Você poderia falar um pouco sobre a estrutura do sistema político 
libanês? 

Você acredita que ela estimula determinados comportamentos por parte 
dos políticos? 

Follow-ups 

Pensando em incentivos específicos, qual sua visão, por exemplo, da 
obrigatoriedade do chamado “terço-bloqueador” nas decisões do 
Gabinete? 

E da filosofia de que todas as decisões precisam ser aprovadas por 
consenso de todas as forças políticas?  

Probes 

Quais as consequências desses dispositivos e formas de governar?  

 

 

 

 

Pergunta 2 

O Acordo de Doha de 2008 permitiu que a oposição garantisse poder de 
veto ao assegurar 1/3 + 1 dos assentos. 

Considerando a última década no Gabinete, o que muda depois do 
Acordo?  

Follow-ups 

Na sua avaliação, qual a função, importância ou efeitos de Doha? 

Ele inaugura uma nova forma de governar? Quais são suas 
consequências? 

Você diria que a dinâmica no Gabinete é melhor ou pior?  

Probe 

Se você considera que há dificuldades, existem alternativas usadas no dia 
a dia para contorná-las?  
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Pergunta 3 

Antes das manifestações de outubro de 2019, qual a memória mais 
recente que você tem de um ministro que renunciou? E qual a memória 
mais antiga?  

Follow-ups 

Você poderia me explicar como exatamente a renúncia ocorreu, usando 
um exemplo concreto? 

Você se importaria em me guiar pelo processo? 

Quantos renunciaram junto com ele? E em que ordem? 

Probes 

Você pode me contar mais sobre as ocasiões em que ministros 
renunciaram? 

Como exatamente eles se uniram sob a mesma decisão? 

Quais foram as reações dos demais ministros? E do público? 

 

 

 

 

 

Pergunta 4 

Durante tais episódios de boicotes e renúncias, houve alguma 
movimentação no Gabinete?  

Follow-ups 

Como era a realidade diária da tomada de decisão durante os momentos 
de paralisia? 

Existe atividade normal sob os períodos de paralisia? Explique. 

O Parlamento propôs alguma lei a ser avaliada pelo Conselho de 
Ministros? (ou vice-versa a algum comitê parlamentar?) 

Probes 

Como é um “dia típico” no Gabinete e no Parlamento antes e depois um 
período de paralisia ou boicote? Explique. 

Você poderia me dar exemplos específicos de legislações que foram 
propostas e o que aconteceu com elas? 

 

 

 

 

 

 

Pergunta 5 

Gostaria de perguntar se você pode me guiar pelo processo de boicote 
passo a passo, com foco nos vários casos em que políticos no Líbano 
boicotaram o Gabinete nos últimos anos.  

Vejamos o caso do Tribunal Especial para o Líbano, por exemplo. Em 12 
de janeiro de 2011, onze membros da oposição renunciaram, 
argumentando que isso foi necessário após meses de advertências e 
demandas por negociações sobre a nomeação dos acusados. Como esse 
debate começou? 

Follow-ups 

Como foi proposta a agenda inicial para o TSL? Havia alguma indicação 
de abertura para conversar? 

Foi necessário algum convencimento para que os ministros se unissem ao 
boicote? Como essas conversas aconteceram? 

Algum ministro liderou a reunião ou mais membros da oposição?  
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Probes 

E as reações ou respostas de outros ministros e forças políticas em 
oposição à medida? 

Existe alguma etapa adicional sobre esses eventos que você considere 
relevantes para serem incluídas? 

 

 

Pergunta 6 

Há outras formas possíveis de boicote, veto ou instalação de paralisia para 
além da renúncia? Se sim, quais são elas? 

Follow-ups 

Você pode me dar exemplos de quem utiliza esses mecanismos, quando, 
onde e por quê? 

 

 

 

 

 

Pergunta 7 

 

Eu gostaria de saber quais são suas opiniões pessoais sobre esses 
episódios de veto, boicotes e paralisias. O que você acha que geralmente 
causa esses eventos? 

Follow-ups 

Como você avaliaria a frequência desses eventos de paralisia? 

Quais são seus efeitos sobre o país? 

Probes 

Você diria que algum partido ou aliança política é majoritariamente 
responsável ou contribui/contribuiu de forma mais significativa para os 
eventos de boicote e veto? 

Na sua opinião, essas figuras possuem alguma parcela de culpa sobre o 
mau funcionamento do país em geral? Qual? 

 

 

 

Pergunta 8 

 

É possível vetar legislações ou bloquear decisões para além do que é 
estabelecido em lei? 

Follow-ups 

No Líbano, existe alguma diferença entre a lei e a prática? Explique. 

Probes 

É possível, por exemplo, que mesmo decisões que tenham apoio 
majoritário não “andem”? Por quê? Exemplifique. 

 

 

 

 

Pergunta 9 

 

Desde 2008, a maioria dos gabinetes de união nacional tem sido composta 
de trinta ou 24 ministérios. Diante de tantos interesses e visões a serem 
conciliados, você poderia me falar mais sobre a dinâmica decisória diária 
entre os diferentes membros dos principais partidos e coligações?  

Follow-ups 

É possível, apesar de tudo, passar e aprovar leis com tantos sectos com 
poder de vetar decisões no Conselho de Ministros?  

Quais são elas, de que tipos são, e como é possível essa aprovação?  

Você poderia me dar exemplos concretos do tipo/natureza da legislação e 
de que forma que este acordo é possível de ser alcançado? 

Probes 
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Mas como, na prática, esse consenso é alcançado? 

Follow-ups 

Onde isto é feito? 

Por quem?  

Você diria que é um processo rápido ou demorado? Quantifique. 

 

 

 

 

 

Pergunta 10 

Agora gostaria de falar especificamente a respeito da aprovação de 
grandes projetos de infraestrutura e de desenvolvimento no pós-guerra. 
Com tantos interesses em jogo, como é possível que tais projetos sejam 
aprovados por consenso e equilíbrio no Gabinete? 

Follow-ups 

Como, onde e por quem o consenso é obtido? 

Como é este processo, quais as lideranças, ministérios e passos 
envolvidos?  

Por que, ao final, os membros decidem não vetar um dado decreto? 

 

Probes 

Você poderia me dar dois ou três exemplos de grandes projetos e 
negociações envolvidas? 

 

 

 

 

 

Pergunta 11 

 

Você poderia me falar mais sobre a natureza dos projetos aprovados e 
como a alocação de orçamento para os Conselhos de Reconstrução, por 
exemplo, é afetada pela paralisia? Podemos esperar diferenças em termos 
de aprovação de orçamentos para diferentes seitas, por exemplo?  

Follow-ups 

Como é o processo regular de aprovação desses projetos e licitações? 

Como se dá a interação entre o Ministério em questão e diferentes 
instituições? 

Probes 

Você poderia me dar um ou dois exemplos de grandes projetos públicos 
de reconstrução não aprovados devido à falta de consenso, veto ou 
boicote? Quão frequentemente eles acontecem? 

E quando são aprovados, qual a diferença? 

 

 

 

 

Pergunta 12 

Ouço dizer que existe um mecanismo chamado de “aprovações rápidas” 
ou “fast tracks” quando os gabinetes ainda não foram formados, por 
exemplo, possibilitando a aprovação de legislação apesar da não formação 
de um governo de união nacional. Você está familiarizado com esse 
dispositivo?  

Follow-ups 

Mais recentemente, para os planos de reforma fiscal e econômica, se 
sugere que eles sejam aprovados por “fast track”. Como exatamente isso 
funcionaria? 
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Probe 

Esse instrumento é usado em alguma outra circunstância?  

Você pode me dizer que tipos de leis são aprovadas dessa forma? 

 

Transição 
para 

conclusão 

Acredito que não deva tomar mais do seu tempo. Há algo mais que você 
gostaria de acrescentar ou quaisquer esclarecimentos adicionais que 
julgue serem relevantes e gostaria de fazer? 

Talvez você tenha alguma pergunta para mim? Eu ficaria feliz em poder 
respondê-las. 

 

 

 

Considerações 
finais 

Eu realmente agradeço por você ter disponibilizado um tempo em sua 
agenda para conversar comigo. Quero lhe assegurar que seu anonimato 
está protegido. 

Você se importa se eu entrar em contato novamente caso eu tenha mais 
perguntas ou precise de algum esclarecimento adicional? 

Caso possa sugerir algum contato que esteja disposto a colaborar com a 
pesquisa, agradeço de antemão. 

Por favor, não hesite em me contatar se tiver alguma dúvida ou se eu 
puder lhe ajudar de qualquer forma. 

Muito obrigada. 

 

 

Elaboração: autora 
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Interview Protocol (versão em inglês) 

I would like to thank you for your availability and for agreeing to speak to me. 

My name is Natalia Calfat, and I am a doctoral student in Political Science at the Universidade 
de São Paulo. My research involves understanding the dynamics of decision-making in 
Lebanon, where the power is shared between different confessional forces. You can find out 
more about my work and publications here. My goal is to better understand the laws passed 
(and also blocked) in the Lebanese Council of Ministers. Thus, your experience will be of 
enormous value and I thank you in advance for your availability, time and attention. 

Given this questionnaire is for academic purpose only, there is no immediate benefit in 
exchange for your participation, but you must authorize me to eventually partially share the 
content of our conversation with colleagues and in future publications - preserving your 
anonymity. 

This form has about 8 main questions, divided in 2 parts. If you prefer, they can also be 
answered in a video/zoom call, or in a telephone conversation. You can contact me at +55 11 
99705-7904 (WhatsApp) or nnahascalfat@usp.br. 

 Preserving your anonymity, how can I make reference to your position? (For example: 
‘former-Minister of Justice; ‘entrepreneur in the construction business’; ‘MP at a given 
party’). 

 

1st part – veto 
 

 Could you talk about the structure of the Lebanese political system? How would you 
describe the Lebanese decision-making process?                                                       

 Do you believe it fosters particular behaviors from politicians? 
 Thinking about specific incentives, how would you assess the need for the ‘blocking 

third’ in Cabinet’s decisions? How do the events of paralysis happen? Why do they 
occur? 

 How about the philosophy that all decisions need to be approved by consensus of all 
forces? 
 

 The Doha agreement enabled the opposition to guarantee its veto by securing 1/3 +1 of 
the seats. Considering the last decade or so in Cabinet, what changed after the Doha 
Agreement of 2008? 

 In your assessment, what are the purpose, importance and effects of this agreement? 
 Does it inaugurate a new way of governing? What are its consequences? 
 Is the scenario in Cabinet better or worse? If you consider there are difficulties, are there 

alternatives used on a daily basis to by-pass such setbacks? 
 Could you tell me how the resignation process actually takes place, using a concrete 

example? Would you mind guiding me through the process? 
 

 I would like to know what your opinions are about these veto episodes, boycotts and 
paralysis. 

 What do you think usually causes these events? 
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 How would you assess their frequency? What are their effects for the country? 
 Would you say that any party or political alliance is primarily responsible or has 

contributed more strongly to these boycotts and paralyzes? 
 

 Are there ways to veto legislation or block decisions beyond the 1/3+1 of Cabinet)?  
 Besides the resignations, are there other possible ways of boycotting, vetoing or 

installing deadlock? If so, which are they? 
 Can you give me examples of who uses these mechanisms, when, where, and why? 
 Is it possible, for example, that even a decision that has majority support does not ‘move 

forward’? Why? Please provide an example. 
 

2nd part – approvals 
 

 With so many interests and visions to be reconciled in national unity Cabinets, can you 
tell me more about the daily dynamics of legislation/decree approval negotiated 
between the different members of the main parties and coalitions? 

 Is it possible, after all, to pass and approve laws with so many sects with the power to 
veto decisions in the Council of Ministers?  

 What are they, of what types, and how is this approval possible? 
 Could you give me concrete examples of the type / nature of the legislation and how 

this agreement is possible to be reached? 
 

 Regarding the approval of post-war big infrastructural and development projects. 
With so many interests and forces at stake, how is it possible that any of these projects 
can be approved by consensus and balance in Cabinet?  

 How, where and by whom is consensus obtained? I would like to understand better about 
this process, the leaderships involved, ministries and the steps.  

 Why, after all, do the members decide not to veto a given decree? 
 Could you provide me 2 or 3 examples of major projects and the negotiations involved? 

 
 Could you tell me more about the nature of the projects approved and how does veto 

impacts, for example, budget allocation to Reconstruction Councils? Can we expect 
differences in terms of allocation to different sects? 

 How is the normal process to approve such projects and tenders? 
 What is the interaction between the Ministry and different institutions? 
 Could you give me 1 or 2 examples of major public projects not approved due to the 

lack of consensus, veto or boycott? How frequent are they? 
 

 How, after all, is this consensus achieved? 
 Where is this done and by whom? 
 Would you say it is a quick or a time-consuming process? Please specify. 
 Are you familiar with the "fast track" mechanism? Under which circumstances is it used?  

 
 

Finally, is there anything else you would like to add that you think is relevant or any additional 
clarifications you would like to make? Perhaps you have any questions or comments for me, I 
would be happy to answer them. 



367 
 
I really appreciate you taking the time out of your schedule to help me with my research. I want 
to assure you that your anonymity is protected. Do you mind if I contact you again if I have 
more questions or need any clarification? 

If you can suggest any contact that you think might be willing to collaborate with the research 
(such as current or former Ministers, party members or political advisors/experts), I would very 
much appreciate it.  

Thank you very much and please contact me at any time if you have any questions or comments 
at +55 11 99705-7904 (whatsapp) or nnahascalfat@usp.br. I will also be happy to help you in 
any way I can. 

 شكرا جزيال  !

 
 
Elaboração: autora 
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Figura 26 – Distribuição de assentos parlamentares cristãos (total 64) entre 
subconfissões 

 

Elaboração: autora. 

 

Figura 27 – Distribuição de assentos parlamentares muçulmanos (total 64) entre 
subconfissões 

 

Elaboração: autora. 
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Tabela 14 – Votantes brasileiros registrados para eleições gerais libanesas, 2018 

Votantes registrados 2018 Religião Confissão 

   
704 Muçulmana Sunita 
256 Cristã Maronita 
214 Muçulmana Druso 
86 Muçulmana Xiita 
60 Cristã Grego ortodoxo 
41 Cristã Grego católico (melquita) 
17 Cristã Armênio ortodoxo 
6 Cristã Caldeu 
6 Cristã Protestante 
3 Muçulmana Alauita 
3 Cristã Outras minorias cristãs 
2 Cristã Copta 
1 Cristã Evangélico 
1 Judaica Judeu 
1 Cristã Assírio 
6 N/A Sem confissão 
15 N/A Outros 

   
1.422   Total Geral 

   
393 27,64% Total cristãos 

1.007 70,82% Total muçulmanos 
21 1,48% Não declarados 
1 0,07% Judeus 

 

Fonte dos dados: União Libanesa da Diáspora, 2021. 
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Figura 28 – Mapa da distribuição sectária dos deputados por distritos eleitorais  

             
 
Fonte dos dados: Lebanese Electoral Law N. 44, Adwan Law (2017). 
Elaboração: autora. 
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Tabela 15 – Nomeações dos 157 cargos públicos de primeiro escalão distribuídos por 
confissão (Information International, 2017) 

Data de nomeação Nome Local 
   

Cargos ocupados por funcionários maronitas (43) 

   
08/03/2017 General Joseph Aoun Comandante das Forças Armadas Libanesas 

renomeado em 2011 Riyad Tawfiq Salameh Governador do Banque du Liban 

06/04/2017 Georges August Attieh 
Presidente do Gabinete Central de Inspeção, 

Presidência do Conselho de Ministros 
(Gabinete Premier) 

25/10/2012 Jean Daoud Fahd Presidente do Conselho Judicial Supremo 
01/01/2009 Choukri Salim Sader Presidente do Conselho de Estado da Shura 

26/04/2000 
Alain Antoine Costi 

Bifani 
Diretor-geral das Finanças,  

Ministério das Finanças 

15/03/2017 Badri Fouad Daher 
Diretor-geral de Aduanas,  
Ministério das Finanças 

15/03/2017 Gracia Youssef Qazzi Membro do Conselho de Alta Alfândega 

23/05/2014 Rony Lahoud 
Presidente e gerente-geral da Cooperação da 

Empresa Pública de Habitação 

03/07/2002 
Antoine Nouhad 

Suleiman 
Governador do Beqa’a, 

Ministério do Interior e Municipalidades 

11/12/2012 Lahoud Fayez Lahoud 
Diretor-geral de Protocolo e Relações 

Públicas na Presidência do Conselho de 
Ministros (Gabinete Premier) 

22/07/2011 Raymond Sami Khattar 
Diretor-geral da Defesa Civil, 

Ministério do Interior e Municípios 

18/08/2015 Gloria Abou Zeid 
Diretor-geral de Cooperativas, 

Ministério da Agricultura 

22/05/2014 
Suzan Fayez El-
Khoury Youhana 

Diretor-geral de Status Pessoal,  
Ministério do Interior e Municípios 

31/05/2012 Jean Salim Al-Aliyah 
Diretor-geral das Concorrências,  

Inspeção Central 

- vago 
Presidente do Conselho Diretivo e diretor-
geral da Fundação de Arquivos Nacionais, 

Presidência do Conselho de Ministros 

08/07/1993 Jean Antoine Mikhael 
Vice-presidente do Conselho do Sul 

Presidência do Conselho de Ministros 
(Gabinete do Primeiro Ministro)  

30/06/1999 Fadi Georges Comair 
Diretor-geral de Água e Processamento 

Energético,  
Ministério de Águas e Energia 

12/06/2007 Fadi Yarak 
Diretor-geral de Educação. 

Ministério da Educação e Ensino Superior 

- vago 
Inspetor-geral de Saúde, Social e Agricultura 

no Conselho de Inspeção Central 



372 
 

01/08/2015 
Sarkis Wajih El-

Khoury 
Diretor-geral de Antiguidades, 

Ministério da Cultura 

17/11/2012 Evatt Joseph Antoun 
Inspetor-geral – Comissário do Governo na 

Autoridade Disciplinar Suprema 

- vago 
Presidente do Comitê Administrativo para 

implementação do Projeto Verde 

12/02/2002 Michel Antoine Frem 

Presidente do Conselho Diretivo e diretor-
geral do Departamento de Pesquisa 

Científica Agrícola, 
Ministério da Agricultura 

22/07/2011 
Antoine Georges 

Choucair 
Diretor-geral da Presidência da República 

24/12/2004 Mtanious Khalil Halabi 
Inspetor-geral Administrativo, 
Conselho de Inspeção Geral 

14/04/2012 Nathalie Yared 
Chefe de Pesquisa e Orientação, 

Conselho de Serviço Civil 

01/06/2006 Ziad El-Hayek 
Secretário-geral do Conselho Supremo para 

Privatização 

- vago 
Vice-presidente do Conselho para o 
Desenvolvimento e Reconstrução 

31/01/2002 Joseph Mikhael Nseir 
Presidente e diretor-geral da Associação de 

Água de Beirute e do Monte Líbano  

22/05/2014 
Lana Youssef 

Dergham 
Diretor-geral da Instituição Libanesa de 

Padrões e Especificações  

1997 Khater Abi Habib 
Presidente da Instituição Nacional de 

Depósitos Garantidos 

10/04/2017 Roland Khoury Diretor do Casino du Liban 

19/05/2014 
Hanna Boulos  

Al-Amil 

Diretor-geral para Cereais e beterraba 
açucareira, 

 Ministério da Economia e do Comércio 

2009 
Issam Monkez 

Suleiman 
Presidente do Conselho Constitucional 

12 fevereiro 2002 e 
renomeado 22 maio 

2014 por 3 anos 
Kamal Fouad al Hayek 

Presidente e diretor-geral da Électricité du 
Liban, Corporação Libanesa de Eletricidade 

 29/5/2015 Georges Maarawi 
Diretor-geral para assuntos de  

negócios imobiliários 

22/05/2014 
Gerges Tannous 

Labaki 
Presidente do Conselho Diretivo e diretor-

geral do Instituto Nacional de Gestão 

19/05/2014 
Aurore Youssef 

Feghali 
Diretor-geral de Petróleo, 

Ministério e Águas e Energia 
13/03/2015 Joseph Sarkis Membro do Comitê de Supervisão Bancária 

12/07/2000 Eli Chedid 
Presidente e diretor-geral  

Alissar Foundation  

15/05/2014 Jean Abi Fadel 
Diretor-geral do  

Escritório de Emprego Nacional 

29/02/2000 Antoine Abou Rida 
Diretor-geral da  

Exibição Internacional Rashid Karami     
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Cargos ocupados por funcionários gregos romanos-católicos (13) 

   

 19/5/2014 Ramzi Nehra 
Governador Norte do Líbano, 

Ministério do Interior e Municipalidades 
- vago Presidente do Conselho Econômico e Social 

- vago 
Presidente e diretor-geral da  

Tele Liban - Lebanon Tv 

23/03/2017 
Major General  

Antoine Fayez Saliba 
Diretor-geral da Segurança Estatal 

 - vago 
Diretor-geral de Estradas e Edifícios, 

Ministério de Obras Públicas e Transporte 

-  vago 
Diretor-geral; chefe do Gabinete de Assuntos 

Técnicos da Presidência da República 
Renomeado em 27 

agosto de 2012 
Louis Lahoud Lahoud Diretor-geral da Agricultura  

21/09/2010 Danny Nicola Gideon Gerente-geral da Indústria 

04/06/2010 
Maroun Elias 
Moussalem 

Presidente e gerente-geral da  
Companhia de Água do Beqa’a  

13/03/2015 Munir Elian Membro do Comitê de Supervisão Bancária 

09/10/2012 Adnan Khalil Nassar 
Chefe da seção da Secretaria-Geral da 

Presidência da República 

30/01/1999 Naji Marcel Andraos 
Diretor-geral de Equipamentos, 

Ministério das Telecomunicações 

-  vago 
Presidente da Comissão  

da Bolsa de Valores de Beirute  

   
   

Cargos ocupados por funcionários gregos ortodoxos (11) 

   

19/05/2014 Ziad Elias Chebib 
Governador de Beirute, 

Ministério do Interior e Municipalidades 

- 
Vacância ocupada pela 
interina Nada Oueijan 

Chefe do Centro para  
Pesquisa Educacional e Desenvolvimento, 
Ministério da Educação e Ensino Superior 

07/04/2016 Georges Youssef Ayda Diretor-geral do Ministério do Trabalho 

14/04/2012 Antoine Fayez Gibran 
Chefe de gestão de Pessoal, 

Conselho Serviço Civil 

19/05/2014 
Nicolas Mikhael  

Al Habr 

Presidente do Fundo Central Deslocados, 
presidência do Conselho de Ministros 

(Gabinete do premier) 

14/11/2012 
Marwan Hanna 

Abboud 
Presidente da  

Autoridade Disciplinar Suprema 

19/05/2014 Dalal Emile Barakat 
Inspetor-geral no  

Conselho de Inspeção Geral 
19/03/2015 Sami al Azar Membro do Comitê de Supervisão Bancária 

-  vago 
Secretário-geral do Conselho para o 
Desenvolvimento e Reconstrução 
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16/03/1996 Elie Maalouf Comissário do governo no Banco Central 

24/05/2014 Hoda Riad Salloum 
Conselho Diretivo e diretor-geral Autoridade 
de Gestão de Tráfico, Maquinário e Veículos  

   
   

Cargos ocupados por funcionários armênios ortodoxos (3),  
alauitas (2) e outras minorias cristãs (2) 

   

31/12/1999 Maral Soulak Toutlian 
Diretor-geral da Administração Central de 

Estatísticas (armênio ortodoxo) 

12/02/1999 Borj Arman Hatjian 
Diretor-geral do  

Ministério do Meio Ambiente 
(armênio ortodoxo) 

31/03/2014 Haroutioun Samuelian 
Quarto vice-governador do Banco Central 

Banque du Liban (armênio ortodoxo) 
05/01/2002 Mohammad Youssef Gerente-geral dos Correios (alauita) 
23/05/2014 Bashir Nasr Khader Governador de Baalbek e Hermel (alauita) 

- vago 
Presidente da Autoridade Regulatória de 

Telecomunicações (minorias cristãs) 
19/05/2014 Imad Maroun Labaki Governador de Akkar (católico latino) 

   
   

Cargos ocupados por funcionários muçulmanos sunitas (34) 

   

- 
vago (President Nabil 
Al-Jisr permanece no 

cargo desde 2006) 

Presidente do Conselho para 
Desenvolvimento e Reconstrução (CDR) 

- vago 
Secretário-geral  

Ministério Relações Exteriores 

22/05/2014 Omar Hassan Hamzeh 
Diretor-geral dos Departamentos e Conselhos 

Locais, Ministério do Interior e 
Municipalidades 

- vago 
Diretor-geral e Chefe da Divisão de Assuntos 

Presidenciais do Gabinete do primeiro-
ministro 

- vago 
Direção-geral organização civil / 

Planejamento Urbano 

08/03/2017 
Imad Mahmoud 

Othman 
Diretor-geral das Forças Internas de 

Segurança 

19/05/2014 
Khairiyeh Mayssam 

Abdelkader Al Noueiry 
Diretor-geral de Justiça, 

Ministério da Justiça 

03/01/2002 Nada Aref Sardouk 
Diretor-geral de Assuntos de Turismo, 

Ministério do Turismo 

04/05/2015 Fouad Ahmed Fleifel 
Secretário-geral da  

Presidência do Conselho de Ministros 

01/04/2014 
Fatima Youssef 
Sayegh Owaidat 

Presidente do Conselho de Serviço Civil 
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10/12/2013 
Major General 

Mohammed Khair 
Presidente da Autoridade de Alto Socorro 

(Higher Relief Commission) 

02/02/2002 
Ahmed Qassim  

al Jammal 
Diretor-geral de Educação Superior 

 - vago Governador do Monte Líbano 

19/05/2014 
Jamal Adli al Zaim  

al Mounjid 
Diretor-geral do  

Instituto Nacional de Gerenciamento 

- 

vago (atual diretor 
Nabil Abdel Hafiz 
Itani permanece no 

cargo) 
  

Diretor-geral da Fundação para Promoção de 
Investimentos, presidência do Conselho de 
Ministros (Gabinete do primeiro-ministro) 

01/03/2002 
Hassan Mohammed 

Kamel Qoraytem 
Presidente e gerente-geral de Administração 

e Investimento no Porto de Beirute 

07/04/2016 
Youssef Abd el Razzak 

Doughan 
Membro do Conselho Diretivo do  

Conselho do Sul 

21/04/2015 
Raya Mohammad Ali 

al Haffer 
Presidente da  

Zona Econômica Especial de Trípoli (TSEZ) 

10/12/2012 
Sanaa Mohammed 

Munib Sirwan 
Chefe da Divisão de Assuntos Técnicos do 

primeiro-ministro 

05/01/2000 
Abd el Hafeez Bashir 

al Qaisi 
Diretor-geral de Transportes  

Terrestres e Marítimos 
24/01/2017 Imad Kreidiyyeh Presidente e diretor-geral da OGERO 
09/04/2014 Samir Hammoud Procurador-geral  

- vago 
Diretor-geral  

Ministério da Cultura 

15/03/2017 
Hani Said el Hajj 

Shehadeh 
Membro do Conselho Supremo de Aduanas 

nomeação renovada 
em 12 abril 2014 

Mohamed Ahmed 
Baasiri 

Terceiro vice-governador do  
Banque du Liban 

renomeado em 19 
março 2015 

Samir Hammoud Chefe da Comissão de Controle Bancário 

- vago  Diretor-geral de Aviação 

- vago 
Diretor-geral de Assuntos Legais e 

Administrativos da Presidência da República 

03/01/2002 
Faten Mahmoud 

Hamandi 
Inspetor-geral de Engenharia, 
Conselho de Inspeção Central 

26/01/2017 
Bassel Ahmed al 

Ayoubi 

Diretor-geral de Investimentos e 
Manutenção,  

Ministério de Telecomunicações 

15/02/2002 
Jamal Abd el Latif 

Karim 
Presidente e gerente-geral da Companhia de 

Água do Norte do Líbano 

- vago 
Membro da Autoridade de Alto Socorro 

(Higher Relief Committe) 

1997 Mohamed al Hout 
Presidente e diretor-geral  

Middle East Airlines 

24/05/2014 
Faisal Mohammed 

Chatila 
Hospital Governamental de Beirute 
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Cargos ocupados por funcionários muçulmanos xiitas (33) 

   
13/10/2016 Fouad Hussein Ayoub Presidente da Lebanese University 
15/03/2017 Assaad Ali Toufaily Presidente do Conselho Supremo de Aduanas 

Nomeação renovada 
em 12 abril de 2014 

Raed Hussein 
Charafeddine 

Primeiro vice-governador do Banco Central 
do Líbano, Banque du Liban 

19/05/2014 Alia Saleh Abbas Diretor-geral de Economia e Comércio 

20/10/2016 
Abdullah Hussein 

Ahmed 
Diretor-geral de Assuntos Sociais 

21/07/2011 
Major General Abbas 

Kazem Ibrahim 
Diretor-geral de Segurança Pública 

02/04/2014 Faten Ali Younis 
Diretor-geral de Assuntos Políticos e 

Refugiados, Ministério do Interior 

05/12/1996 
Mahmoud Munir  

Al Mawla 
Governador de Nabatiyeh 

nomeação de 1998 
renovada 

Moein Haidar Hamzeh 
Secretário-geral do Conselho Nacional para 

Pesquisa Científica 

30/12/1999 
Hassan Mohamed 

Falha 
Diretor-geral de Mídia 

22/06/1993 Haitham Ali Jumaa Diretor-geral dos Expatriados 
17/11/2012 Faten Habib Jumaa Inspetor-geral de Educação 

23/04/2014 
Ahmed Abdul Hassan 

Hamdan 
Chefe do Escritório de Auditoria 

16/08/1994 Zaid Salman Khiami Diretor-geral de Esportes e Juventude 

31/01/2002 
Mohammed Ibrahim 

Karaki 
Diretor-geral do Fundo Nacional de 

Seguridade Social 

- 
vago (Yasser Berri 

permanece no cargo) 
Vice-presidente do Conselho para 

Desenvolvimento e Reconstrução (CDR) 
17/09/1996 Hashem Haidar Diretor-geral do Conselho para o Sul 

06/09/1996 
Kabalan Abd el 

Moneim Kabalan 
Presidente do Conselho para o Sul 

- Adel Houmani Diretor-geral Autoridade do Rio Litani 
19/03/2015 Ahmad Ibrahim Safa  Membro do Comitê de Supervisão Bancária 

16/09/2011 
Ahmad Abd el Karim 

Diab  
Diretor-geral Educação Técnica e Vocacional 

- vago Diretor-geral Conselho Econômico e Social 

19/01/2002 Nassif Sobhi Saqlawi 
Presidente e gerente-geral do Régie 
Libanaise des Tabacs et Tombacs 

- vago 
Presidente do Conselho Executivo do 

Escritório Nacional de Drogas 
03/12/2004 Ali Mohamed Fakih Membro da Autoridade Disciplinar Suprema 

- vago 
Inspetor-geral do  

Conselho Central de Inspeção 

- vago 
Diretor-geral e chefe da Divisão de Assuntos 

Legais da  
Presidência do Conselho de Ministros 

24/08/2011 
Ghassan Hassan 

Baydoun 
Gerente-geral de Investimentos,  
Ministério de Águas e Energia 
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27/10/2001 Mohammad Cheaib Presidente da Intra Investment Company 

2000 Hassan Said Faran 
Presidente e gerente-geral do  

Finance Bank do Lebanon 

15/02/2002 Ahmad Hassan Nizam 
Presidente e diretor-geral da Companhia de 

Águas do Sul 
- vago Secretário-geral da Assembleia Nacional 

1996 
Issam Ibrahim 

Suleiman 
Gerente do Régie Libanaise des Tabacs et 

Tombacs 

   
   

Cargos ocupados por funcionários muçulmanos drusos (12) 

   

19/05/2014 Mansour Adib Daou 
Governador do Sul,  

Ministério do Interior e Municipalidades 

09/12/2004 Salah Adel al Danaf 
Inspetor-geral de Finanças, 

Conselho Central de Inspeção 

- 
vago (ocupado pelo 

interino Ahmed 
Mahmoud) 

Diretor-geral dos Deslocados, 
Ministério dos Deslocados 

24/06/1993 Walid Said Ammar 
Diretor-geral de Saúde, 

Ministério de Saúde Pública 
nomeação renovada 

em 12 abril 2014 
Saad al Andary 

Segundo vice-governador do Banco Central, 
Banque du Liban 

10/01/2013 Ziad Bahij Nasr 
Presidente e diretor-geral, 

Autoridade Ferroviária e de Transportes 
Públicos 

22/05/2014 Yahya Chakib Khamis 
Diretor-geral da Cooperativa de Funcionários 

Públicos, Presidência do Conselho de 
Ministros (Gabinete de Premier) 

22/05/2014 
Yasser Suleiman 

Zebian 
Inspetor Financeiro do Conselho do Sul 

- vago 
Diretor-geral das Sessões e Comitês 

Parlamentares 

30/09/2016 
Major General  

Hatem Shakib Malak 
Chefe de Gabinete do Exército Libanês 

12/02/2007 Walid Salim al Safi 
Comissário do Governo para o Conselho de 

Desenvolvimento e Reconstrução (CDR) 

- vago 
Presidente e diretor-geral da Autoridade 
Pública para os Mercados de Consumo 

 

Fonte da tabela: Information International (2017) com base em dados do Diário Oficial Libanês. 
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Figura 29 – Preocupações: uma guerra civil 

 

 
Amostras selecionadas: WVSW6 Líbano 2013. 
V185. Preocupações: uma guerra civil. Pergunta: “Em que medida, o(a) Sr(a) está preocupado(a) com relação às 
seguintes situações?”. 
 
Fonte dos dados: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
Elaboração: autora. 
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Figura 30 – Preocupações: uma guerra envolvendo o meu país 

 

 
Amostras selecionadas: WVSW6 Líbano 2013. 
V183. Preocupações: uma guerra envolvendo meu país. Pergunta: “Em que medida, o(a) Sr(a) está preocupado 
com relação às seguintes situações?” (very much, a great deal, not much, not at all, don’t know)”. 
 
Fonte dos dados: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
Elaboração: autora. 
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Figura 31 – Qual é o desafio mais importante que o país enfrenta atualmente 

 

 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V). 
2.400 entrevistados. 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
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Tabela 16 – Período para formação de governos libaneses: 1987-2021 

 

Fonte da tabela: The Monthly Magazine, Information International (2018, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período  Primeiro-ministro Período de designação do 
premier até formação do 

Gabinete (dias)    

2 junho 1987 – 24 dezembro 1990 Salim Hoss  13 
24 dezembro 1990 - 16 maio 1992 Omar Karami 5 
16 maio 1992 - 31 outubro 1992 Rachid Solh 4 

31 outubro 1992 - 4 dezembro 1998  Rafik Hariri 8 
31 outubro 1992 - 4 dezembro 1998  Rafik Hariri 4 
31 outubro 1992 - 4 dezembro 1998  Rafik Hariri 14 
6 dezembro 1998 – 26 outubro 2000 Salim Hoss 2 
26 outubro 2000 – 26 outubro 2004 Rafik Hariri 4 
26 outubro 2000 – 26 outubro 2004 Rafik Hariri 2 

25 outubro 2004 - 19 abril 2005 Omar Karami 8 
19 abril 2005 - 19 julho 2005 Najib Mikati 5 
19 julho 2005 - 25 maio 2008 Fouad Siniora 20 

25 maio 2008 - 09 novembro 2009 Fouad Siniora 45 
 9 novembro 2009 - 13 junho 2011 Saad Hariri 135 
13 junho 2011 - 15 fevereiro 2014 Najib Mikati 140 
15 fevereiro 2014 - 18 dezembro 

2016 
Tammam Salam 315 

18 dezembro 2016 - 21 janeiro 2020 Saad Hariri 46 
24 maio 2018 - 29 outubro 2019 Saad Hariri 253 

21 janeiro 2020 - 10 setembro 2021 Hassan Diab 34 (366 dias interino) 
31 agosto 2020 - 26 setembro 2020 Mustapha Adib sem formação 
22 outubro 2020 - 15 julho 2021 Saad Hariri sem formação 

10 setembro 2021 - atual Najib Mikati 47 
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Tabela 17 – Composição do Gabinete de Hassan Diab (21/01/2020-10/08/2020) 

 

Composição do Gabinete: 21 de janeiro de 2020 – 10 de agosto de 2020 
   

76º Governo - Decretos No. 6156 e No. 6157  
Primeiro-ministro: Hassan Diab (69 votos de endosso) 
Presidente: Michel Aoun   
Tempo para formação: 1 mês (sem eleições, dissolução do Gabinete após manifestações de 
17 de outubro e nomeação de Hassan Diab em dezembro 2019) 
Tipo de governo: Governo de coalizão  
Duração: 6,5 meses (incumbente até 10 de setembro de 2021) 
   

Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   
Maioria Governamental   

   
Vice-primeira-ministra e                   

Ministério da Defesa Nacional Zeina Akar** *** 
Independente/Movimento Patriótico 

Livre (Cristã Grega Ortodoxa) 
Ministério das Relações 
Exteriores e Emigrantes Nassif Hitti 

Independente/Movimento Patriótico 
Livre (Cristão Maronita) 

Ministério de Águas e Energia Raymond Ghajar 
Independente/Movimento Patriótico 

Livre (Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério da Justiça 
Marie-Claude 

Najm** 
Independente/Movimento Patriótico 

Livre (Cristã Maronita) 

Ministério dos Deslocados Ghada Shreim** 
Independente/Movimento Patriótico 

Livre (Cristã Grega Católica) 
Ministério da Economia e 

Comércio Raoul Nehme 
Independente/Movimento Patriótico 

Livre (Cristão Grego Católico) 
Ministério dos Assuntos 
Sociais e Ministério do 

Turismo 
Ramzi 

Mousharrafieh 
Independente/Partido Democrático 

Libanês (Muçulmano Druso) 

Ministério das Informações 
Manal Abdel-

Samad** 
Independente/Partido Democrático 

Libanês (Muçulmana Drusa) 
Ministério dos Esportes e da 

Juventude Vartinia Ohanyan** 
Independente/Partido Tashnag                   

(Armênia Cristã Ortodoxa) 
Ministério da Agricultura e               

Ministério da Cultura Abbas Mortada 
Independente/Amal  
(Muçulmano Xiita) 

Ministério das Finanças Ghazi Wazni 
Independente/Amal  
(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Saúde Pública Hamad Hassan 
Independente/Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Indústria Imad Hoballah 
Independente/Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 
Ministério das Obras Públicas 

e Transportes Michael Najjar 
Independente/Marada                                   

(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério do Trabalho Lamia Yamine** 
Independente/Marada  

(Cristã Maronita) 
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Minoria Governamental                

(Cota do Primeiro-ministro)   

   
Presidência  

do Conselho de Ministros Hassan Diab Independente (Muçulmano Sunita) 
Ministério da Educação e  

Ensino Superior Tareq Al-Majzoub Independente (Muçulmano Sunita) 
Ministério do Interior e 

Municípios Mohammad Fahmi Independente (Muçulmano Sunita) 

Ministério das 
Telecomunicações Talal Hawwat 

Independente/Movimento 
Dignidade/Conselho Consultivo 

 (Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado para 
Reforma Administrativa e                                

Ministério do Meio Ambiente Damianos Kattar Independente (Cristão Maronita) 

   
Assentos Maioria 
Governamental 18  

Assentos Minoria 
Governamental 6  

   
Total assentos no Gabinete 24  

   
* Governo apresentado com tecnocrático  
** Marca histórica de seis mulheres, compondo 25% 
do Gabinete  
*** Primeira mulher na vice-presidência do Conselho, primeira a ocupar o Ministério da 
Defesa em um país árabe 
    
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2020). 
Disponível em: http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=13587 

Elaboração: autora. 

 

 

 

 

 

 

 



384 
 
Tabela 18 – Composição do Gabinete de Saad Hariri (31/01/2019-21/01/2020) 

 

Composição do Gabinete: 31 de janeiro de 2019 - 21 de janeiro de 2020* 

   
75º Governo - Decretos No. 4339 e No. 4340 

Primeiro-ministro: Saad Hariri (111 votos de endosso) 

Presidente: Michel Aoun 

Tempo para formação: 8,5 meses, 252 dias 

Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla) 

Duração do governo: 9 meses 

   
Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   
Maioria Governamental   

   
Ministério das Relações Exteriores e 

Emigrantes Gebran Bassil 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Maronita) 

Ministério de Águas e Energia Nada Bustani** 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Maronita) 

Ministério da Economia e Comércio Mansour Bateich 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 
Ministério dos Assuntos dos 

Deslocados Ghassan Attallah 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Grego Católico) 

Ministério do Meio Ambiente Fadi Jereissati 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Grego Católico) 

Ministério do Turismo Avedis Guidanian 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Agricultura Hassan Lakkis Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministério das Finanças Ali Hassan Khalil Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministro da Cultura 
Mohammed Daoud 

Daoud Amal (Muçulmano Xiita) 
Ministério dos Esportes e da 

Juventude Mohammadd Fneish Hezbollah (Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado dos  
Assuntos Parlamentares Mahmoud Qamati Hezbollah (Muçulmano Xiita) 

Ministério das Obras Públicas 
 e Transportes Youssef Fenianos Marada (Cristão Maronita) 

Ministério da Saúde Pública Jamil Subhi Jabbak 
Independente/Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 

   
Minoria Governamental   

   
Presidência do  

Conselho de Ministros Saad Al-Din Hariri 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Interior e Municípios 
Raya Hafar Al-

Hassan** 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério das Informações Jamal Al-Jarrah 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
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Ministério das Telecomunicações 
Mohammed 

Shoukair 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministra de Estado para o 

Empoderamento Econômico da 
Mulher e da Juventude 

Violet Safadi 
Khairallah** 

Movimento Futuro  
(Cristã Grega Ortodoxa) 

Ministro de Estado Tecnologia  
da Informação Adel Afyouni Azm (Muçulmano Sunita) 

Vice-primeiro-ministro  Ghassan Hasbani 
Forças Libanesas  

(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério do Trabalho 
Camille 

AbouSleiman Forças Libanesas (Cristão Maronita) 
Ministério de Estado para  

Desenvolvimento Administrativo May Chidiac** Forças Libanesas (Cristã Maronita) 

Ministério dos Assuntos Sociais Richard Kuyumjian 
Forças Libanesas 

(Armênio Cristão Católico) 
   

Cota Presidencial   
   

Ministério da Defesa Nacional Elias Bou Saab 
Movimento Patriótico Livre  
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Justiça Albert Sarhan 
Movimento Patriótico Livre  
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério de Estado  
dos Assuntos Presidenciais Salim Jereissati  

Movimento Patriótico Livre  
(Grego Católico) 

Ministério de Estado  
dos Assuntos de Refugiados Saleh Al-Gharib Partido Democrático Libanês (Druzo) 

Ministro de Estado  
do Comércio Exterior Hassan Murad Partido União (Muçulmano sunita) 

   
Não alinhados/outros   

   
Ministério da Educação e Ensino 

Superior Akram Shuhayeb Partido Socialista Progressista (Druso) 

Ministério da Indústria Wael Abu Faour Partido Socialista Progressista (Druso) 

  
 
  

Assentos Maioria Governamental 13  
Assentos Minoria Governamental 10  

Assentos Neutros/ 
Swing votes  

(nomeação presidencial) 7  
   

Total assentos no Gabinete 30  
   

* Renúncia de Saad Hariri em 29 outubro 2019 em decorrência de protestos populares (“Revolução de 
Outubro”) 
Hassan Diab nomeado em 19 de dezembro de 2019 

** O gabinete possui quatro mulheres, incluindo a ministra do Interior – a primeira no Líbano. 
*** Renomeação das seguintes pastas: Ministério para Assuntos de Combate à Corrupção; Ministério de 
Estado para os Direitos Humanos e Ministério do Planejamento 
 
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2019) http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=17227 
Elaboração: autora  
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Tabela 19 – Composição do Gabinete de Saad Hariri (18/12/2016-31/01/2019) 

Composição do Gabinete: 18 de dezembro de 2016 – 31 de janeiro de 2019 
   

74º Governo - Decretos No. 2 e 3/4338  
Primeiro-ministro: Saad Hariri (110 votos de endosso) 
Presidente: Michel Aoun   
Secretário-geral do Gabinete: Fouad Fleifel   
Tempo para formação: 1,5 meses 

Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla) 
Duração do governo: 17 meses 

   
Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   
Maioria Governamental   

   

Ministério da Defesa Nacional Yacoub Al-Sarraf 
Movimento Patriótico Livre  
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Justiça Salim Jreissati  
Movimento Patriótico Livre  

(Grego Católico) 
Ministério de Estado para 
Assuntos de Combate à 

Corrupção* Nicola Tueni 
Movimento Patriótico Livre 
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério de Estado dos Assuntos 
Presidenciais Pierre Raffoul 

Movimento Patriótico Livre  
(Cristão Maronita) 

Ministério do Meio Ambiente Tarek Al-Khatib 
Movimento Patriótico Livre 

(Muçulmano Sunita) 
Ministério das Relações Exteriores 

e Emigrantes Gebran Bassil 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Maronita) 
Ministério da Economia e 

Comércio Raed Khoury 
Movimento Patriótico Livre 
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério de Águas e Energia Cesar Abou Khalil 
Movimento Patriótico Livre  

(Cristão Maronita) 

Ministério da Agricultura Ghazi Zwaiter 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 

Ministério das Finanças Ali Hassan Khalil 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado para 
Desenvolvimento Estatal Inaya Ezzeddine** 

Amal  
(Muçulmana Xiita) 

Ministério dos Esportes  
e da Juventude Mohammad Fneish 

Hezbollah  
(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Indústria 
Hussein Al-Hajj 

Hassan Hezbollah (Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado dos Assuntos 

Parlamentares Ali Qansouh 
Partido Nacionalista Social Sírio 

(Muçulmano Xiita) 
Ministério das Obras Públicas e 

Transportes Youssef Fenianos 
Marada  

(Cristão Maronita) 

Ministério do Turismo Avedis Guidanian 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 
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Minoria Governamental   

   
Presidência do Conselho de 

Ministros Saad Al-Din Hariri 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado dos Assuntos 

de Refugiados 
Mou'een Al-

Maharbi 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério das Telecomunicações Jamal Al-Jarrah 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Trabalho 
Mohammad 

Kabarra 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Interior e Municípios Nouhad Machnouk 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministro da Cultura Ghattas Khoury 
Movimento Futuro  
(Cristão Maronita) 

Ministério de Estado dos Assuntos 
da Mulher* Jean Oghassapian 

Movimento Futuro  
(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Vice-primeiro-ministro e 
Ministério da Saúde Pública Ghassan Hasbani 

Forças Libanesas  
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério dos Assuntos Sociais Pierre Bou Asi Forças Libanesas (Cristão Maronita) 

Ministério das Informações Melhem Al-Riashi  
Forças Libanesas  

(Grego Cristão católico) 
Ministério de Estado do 

Planejamento Michel Pharaon Independente (Grego Cristão católico) 
   

Assentos Neutros   
   

Ministério para os Deslocados Talal Arslan 
Partido Democrático Libanês  

(Druso) 
Ministério da Educação e Ensino 

Superior Marwan Hamadeh 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministério de Estado para os 

Direitos Humanos Ayman Shouqair 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
   

   
Assentos Maioria 
Governamental 16  

Assentos Minoria 
Governamental 11  

Assentos Neutros 3  
   

Total assentos no Gabinete 30  
   
   

* Criação de novos gabinetes, sendo um deles dentro da cota presidencial de cinco pastas 

** Primeira ministra a usar o hijab 

-- Saad Hariri renunciou ao cargo de primeiro-ministro durante duas semanas em 4 de novembro 
de 2017. Sua renúncia foi formalmente retirada em 5 de dezembro de 2017 
   
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2016) 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/GOUVERNEMENT/022.HTM 

http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=12191 

Elaboração: autora. 
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Tabela 20 – Composição do Gabinete de Tammam Salam (15/02/2014-18/12/2016) 

 

Composição do Gabinete: 15 de fevereiro de 2014 - 18 de dezembro de 2016* 

   
73º Governo - Decretos No. 11216 e No. 11217 
Primeiro-ministro: Tamam Salam (124 votos de endosso) 
Presidente: Michel Suleiman  
Tempo para formação: 10,5 meses  
Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla) 
Duração do governo: 34 meses  
   

Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 
   

Maioria Governamental   

   
Presidência do                       

Conselho de Ministros Tamam Salam 
Independente/Movimento Futuro 

(Muçulmano Sunita) 

Ministério dos Assuntos Sociais Rashid Derbas 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Meio Ambiente 
Mohamed Al-

Machnouk 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério de Estado para 
Desenvolvimento Estatal Nabil de Freij 

Movimento Futuro  
(Romano Católico, assento 

minoria) 
Ministério do Interior e 

Municípios Nouhad Al-Machnouk 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério da Justiça Ashraf Rifi 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Trabalho Sejaan Qazzi 
Kataeb  

(Cristão Maronita) 
Ministério da Economia e 

Comércio Alain Hakim Kataeb (Cristão Grego Católico) 

Ministério das Informações Ramzi Jreij 
Independente/Kataeb  

(Cristão Grego Ortodoxo) 
Ministério das 

Telecomunicações Boutros Harb Independente (Cristão Maronita) 

Ministério do Turismo Michel Pharaon 
Independente  

(Cristão Grego Católico) 

   

Minoria Governamental   

   
Ministério das Relações 
Exteriores e Expatriados Gebran Bassil 

Movimento Patriótico Livre 
(Cristão Maronita) 

Ministério da Educação e 
Ensino Superior Elias Bou Saab 

Movimento Patriótico Livre 
(Grego Cristão Ortodoxo) 
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Ministério das Finanças Ali Hassan Khalil 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 
Ministério das Obras Públicas e 

Transportes Ghazi Zwaiter 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Indústria 
Hussein Al-Hajj 

Hassan 
Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado dos 
Assuntos Parlamentares Mohammad Fneish 

Hezbollah  
(Muçulmano Xiita) 

Ministro da Cultura Raymond Ariji 
Marada  

(Cristão Maronita) 

Ministério de Águas e Energia Arthur Nazarian 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

   

Não alinhados/Outros   

   

Ministério da Saúde Pública Wael Abu Faour 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

Ministério da Agricultura Akram Shohayeb 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

   
Assentos Neutros e nomeados 

pelo presidente   

   
Ministério para o Deslocados Alice Al-Shabteni Independente (Cristã Maronita) 

Vice-primeiro-ministro e 
Ministério da Defesa Nacional Sameer Mokbel 

Independente  
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministério dos Esportes e da 
Juventude 

Abdul Al-Muttalib Al-
Hinnawi Independente (Muçulmano Xiita) 

   

   
Assentos Maioria 
Governamental 11  

Assentos Minoria 
Governamental 8  

Assentos Neutros/Swing votes 
(nomeação presidencial) 5  

   
Total assentos no Gabinete 24  

   
* 29 meses de travamento e vácuo presidencial até eleição de Michel Aoun em 31 de 
outubro de 2016 
Parlamento estendeu seu mandato por três vezes.  

   
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2014) http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=9001 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/GOUVERNEMENT/022.HTM 
 
Elaboração: autora 



390 
 

 
Tabela 21 – Composição do Gabinete de Najib Miqati (13/06/2011-15/02/2014) 
 

Composição do Gabinete: 13 de junho de 2011 – 15 de fevereiro de 2014 

   
72º Governo - Decretos No. 5817 e No. 5818  
Primeiro-ministro: Najib Mikati (68 votos de endosso)  
Presidente: Michel Suleiman   
Tempo para formação: 5 meses  
Tipo de governo: Governo de coalizão  
Duração do governo: 21,5 meses  

   
Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   
Maioria Governamental   

   

Ministério de Águas e Energia Gebran Bassil 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministério da Justiça Chakib Kortbawi 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministério do Turismo Fadi Aboud 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministro da Cultura Gaby Layoun 
Movimento Patriótico Livre 
(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério do Trabalho 
Charbel Nahhas e Salim 
Jereissati (após 2/2012) 

Movimento Patriótico Livre 
(Cristão Grego Católico) 

Ministério das Telecomunicações Nicolas Sehnaoui 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Grego Católico) 

Ministério da Defesa Nacional Fayez Ghosn 
Marada  

(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministro de Estado Salim Karam Marada (Cristão Maronita) 

Ministro de Estado Panus Minjyan 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Indústria Vrej Sabounjian 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Saúde Pública Ali Hassan Khalil Amal (Muçulmano Xiita) 
Ministério das Relações Exteriores 

e Emigrantes Adnan Mansour Amal (Muçulmano Xiita) 
Ministério dos Esportes e da 

Juventude Faisal Karami 
Partido de Libertação Árabe 

(Muçulmano Sunita) 

Ministério da Agricultura Hussein Al-Hajj Hassan Hezbollah (Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado para 

Desenvolvimento Administrativo Mohammad Fneish 
Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 

Ministro de Estado Ali Qansouh 
Partido Nacionalista Social Sírio 

(Muçulmano Xiita) 
Ministério de Estado dos Assuntos 

Parlamentares Nicola Fattoush Independente (Grego Católico) 

Ministro de Estado 
Marwan Kheireddin (Talal 

Arslan até 7/2011) 
Partido Democrático Libanês  

(Druso) 
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Minoria Governamental   

   
Presidência do  

Conselho de Ministros Muhammad Najib Mikati 
Majed Movement / Movimento 

Azm (Muçulmano Sunita) 
Ministério da Economia e 

Comércio Nicolas Nahhas 
Majed Movement (Grego 

Ortodoxo) 

Ministro de Estado Ahmed Karami 
Majed Movement (Muçulmano 

Sunita) 

Ministério das Finanças 
Mohammad Ahmed  

Al-Safadi 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério da Educação e Ensino 

Superior Hassan Diab 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério das Informações Walid Al-Daouq 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério dos Assuntos Sociais Wael Abu Faour 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministério das Obras Públicas e 

Transportes Ghazi Al-Aaridi 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministério para Assunto de 

Deslocados Alaaddine Terro 
Partido Socialista Progressista 

(Muçulmano Sunita) 

   
Assentos Neutros e nomeados 

pelo presidente   

   
Vice-primeiro-ministro Sameer Mokbel Independente (Grego Ortodoxo) 

Ministério do Meio Ambiente Nazem El-Khoury 
Independente  

(Cristão Maronita) 

Ministério do Interior e Municípios Marwan Charbel 

Independente/Movimento 
Patriótico Livre  

(Cristão Maronita) 

   

   
Assentos Maioria Governamental 18  

Assentos Minoria 
Governamental 9  

Assentos Neutros/Swing votes 
(nomeação presidencial) 3  

   
Total assentos no Gabinete 30     

   
*Najib Miqati renuncia em 22 março 2013 e é substituído por Tammam Salam em 6 abril 2013 

   
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2011).  
http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=23 e http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=4917 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/GOUVERNEMENT/022.HTM 

 
Elaboração: autora.   
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Tabela 22 – Composição do Gabinete de Saad Hariri (09/11/2009-13/06/2011) 

 

Composição do Gabinete: 9 de novembro de 2009 - 13 de junho de 2011 

   
71º Governo - Decretos No. 2838 e No. 2839  
Primeiro-ministro: Saad Hariri  
Presidente: Michel Suleiman   
Tempo para formação: 5 meses 

Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla) 
Duração do governo: 14 meses   

   
Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   
Maioria Governamental  

14 de Março   

   
Presidência do  

Conselho de Ministros Saad Al-Din Hariri 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério das Finanças Raya Haffar al Hassan 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Meio Ambiente Mohammad Rahhal 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério da Educação e  

Ensino Superior Hassan Mneimnah 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministro de Estado (Ministro 

interino da Informação) Jean Oghassapian 
Movimento Futuro  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Justiça Ibrahim Najjar 
Forças Libanesas  

(Cristão Ortodoxo) 

Ministro da Cultura Selim Warda 
Forças Libanesas  
(Cristão Católico) 

Ministério dos Assuntos Sociais 
Salim  

Al-Sayegh Kataeb (Cristão Maronita) 
Ministério da Economia e 

Comércio Mohamad Al-Safadi 
Independente/Bloco Trípoli 

(Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado dos  
Assuntos Parlamentares Michel Pharaon 

Independente  
(Cristão Grego Melquita) 

Ministério das Informações Tariq Mitri 
Independente  

(Cristão Ortodoxo) 

Ministério do Trabalho Boutros Harb 
Independente  

(Cristão Maronita) 
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Não alinhados/Outros   

   

Ministério para os Deslocados Akram Shehayeb 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministro de Estado (Ministro 

interino de Saúde Pública) Wael Abu Faour 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministério das Obras Públicas e 

Transportes Ghazi Al-Aaridi 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

   
Minoria Governamental 8 de 

Março   

   

Ministério de Águas e Energia Gebran Bassil 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministério do Turismo 
Fadi Elias  

Abi Abboud 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 
Ministério das 

Telecomunicações Charbel Nahas 
Movimento Patriótico Livre 

(Grego Católico) 
Ministério das Relações 
Exteriores e Emigrantes 

Ali Hussain  
Al-Shami Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministério da Saúde Pública 
Mohamad Jawad 

Khalifa Amal (Muçulmano Xiita) 
Ministério dos Esportes e da 

Juventude Ali Hussein Abdullah Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministério da Agricultura 
Hussein Al-Hajj 

Hassan Hezbollah (Muçulmano Xiita) 
Ministro de Estado para 

Reformas Administrativas Mohammadd Fneish Hezbollah (Muçulmano Xiita) 
Ministro de Estado  

(Ministro interino para Águas e 
Energia) Yousef Saadeh Marada (Cristão Maronita) 

Ministério da Indústria Abraham Dedeyan 
Partido Tashnag  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

   
Assentos Neutros e nomeados 

pelo presidente   

   
Vice-primeiro-ministro e 

Ministro de Defesa Nacional Elias al-Murr 
Cristão Grego Ortodoxo 

(Independente) 
Ministério do Interior e 

Municípios Ziyad Baroud 
Cristão Maronita 

(Independente)/MPL 
Ministro de Estado (Ministro 

interino de Economia e 
Comércio) Aadnan Al-Qassar 

Muçulmano Sunita 
(Independente) 

Ministro de Estado  
(Ministro interino da Cultura) 

Aadnan Al-Sayyed 
Hussein Muçulmano Xiita (Independente) 

Ministro de Estado Mona Ofeesh Cristão Ortodoxo (Independente) 
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Assentos Maioria 
Governamental 15  

Assentos Minoria 
Governamental 10  

Assentos Neutros/Swing votes 
(nomeação presidencial) 5  

   
Total assentos no Gabinete 30  

   
* Em janeiro de 2011, os onze ministros da oposição renunciam, resultando na queda do 
governo de unidade nacional 
Após o governo ser considerado demissionário, em 25 de janeiro de 2011, Najib Miqati é 
nomeado primeiro-ministro  

   
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2009), IFES, 2009. 

http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=3630  
http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/GOUVERNEMENT/022.HTM 

   
Elaboração: autora.   
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Tabela 23 – Composição do Gabinete de Fuad Siniora (11/7/2008-9/11/2009) 

 

Composição do Gabinete: 11 de julho de 2008 – 9 de novembro de 2009 

   
70º Governo - Decretos No. 17 e No. 18 
Primeiro-ministro: Fuad Siniora  
Presidente: Michel Suleiman   
Tempo para formação: 1,5 meses 
Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla)* 
Duração do governo: 16 meses 
   

Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   

Maioria Governamental   
   

Presidência do  
Conselho de Ministros Fuad Siniora 

Movimento Futuro  
(Muçulmano Sunita) 

Ministério da Educação e  
Ensino Superior Bahia Hariri 

Movimento Futuro  
(Muçulmano Sunita) 

Ministério das Finanças Mohammad Chatah 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado e Ministério 

Interino do Trabalho Khaled Qabbani 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado e Ministério 

Interino para os Deslocados Jean Oghassapian 
Movimento Futuro  

(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério das Informações Tarek Mitri 
Independente  

(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério da Justiça Ibrahim Najjar 
Forças Libanesas  

(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério do Meio Ambiente Antoine Karam 
Forças Libanesas  

(Cristão Maronita) 
Ministério de Obras Públicas e 

Transportes Ghazi Al-Aaridi 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 
Ministério de Estado e Ministério 

Interino de Águas e Energia Wael Abu Faour 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

Ministério do Turismo Elie Marrouni Kataeb (Cristão Maronita) 
Ministério de Estado e Ministério 
Interino de Relações Exteriores  Nassib Lahoud 

Movimento de Renovação 
Democrática (Cristão Maronita) 

Ministério de Desenvolvimento e 
Reformas Administrativas Ibrahim Shamseddine Independente (Muçulmano Xiita) 
Ministério da Economia e 

Comércio Mohammad Safadi 
Independente/Bloco Trípoli 

(Muçulmano Sunita) 

Ministério dos Deslocados Raymond Audi 
Independente  

(Cristão Grego Católico) 

Ministério da Cultura Tammam Salam 
Independente  

(Muçulmano Sunita) 
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Minoria Governamental   

   
Vice-primeiro-ministro e 

Ministro Interino de Economia e 
Comércio Issam Abou Jamra 

Movimento Patriótico Livre 
(Cristão Grego-ortodoxo) 

Ministério das Telecomunicações  Gebran Bassil 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministério para Assuntos Sociais Mario Aoun 
Movimento Patriótico Livre 

(Cristão Maronita) 

Ministério da Saúde Pública 
Mohammad Jawad 

Khalifah Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministério das Indústrias Ghazi Zwaiter Amal (Muçulmano Xiita) 
Ministério das Relações 
Exteriores e Expatriados Fawzi Salloukh Amal (Muçulmano Xiita) 

Ministério do Trabalho Mohammad Fneish Hezbollah (Muçulmano Xiita) 

Ministério de Águas e Energia Alan Tabourian 
Partido Tashnag (Armênio 

Cristão Ortodoxo) 
Ministério de Estado e Ministério 

Interino do Meio Ambiente Ali Qansouh 
Partido Nacionalista Social Sírio 

(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Agricultura Elias Skaff 
Independente  

(Cristão Grego Católico) 
Ministério de Esportes e 

Juventude  Talal Arslan 
Partido Democrático Libanês 

(Druso) 

   
Assentos Neutros/nomeação 

presidencial   

   
Ministério do Interior e 

Municípios Ziyad Baroud 
Independente/não afiliado 

(Cristão Maronita) 

Ministério da Defesa Nacional Elias Murr 
Independente/não afiliado 
(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério de Estado e Ministério 
Interino da Justiça Youssef Taqla 

Independente/não afiliado 
(Cristão Grego Católico) 

      
Assentos Maioria 
Governamental 16  

Assentos Minoria 
Governamental 11  

Assentos Neutros  
(nomeação presidencial) 3  

   
Total assentos no Gabinete 30  

   
*Formação obteve maioria de cem votos de confiança em consulta parlamentar em 12 de 
agosto de 2008 
Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2008) e IFES, 2009. 
http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=3616  
Elaboração: autora. 
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Tabela 24 – Composição do Gabinete de Fuad Siniora (19/7/2005-11/7/2008) 

 

Composição do Gabinete: 19 de julho de 2005 - 11 de julho de 2008 
   

69º Governo - Decretos No. 14952 No. 14953 
Primeiro-ministro: Fuad Siniora  
Presidente: Emile Lahoud   
Tempo para formação:  1 mês 
Tipo de governo: Governo de unidade nacional (coalizão ampla) 
Duração do governo: 34 meses 

   
Pasta Ministro Filiação religiosa-partidária 

   

Maioria Governamental   
   

Presidência do  
Conselho de Ministros Fuad Siniora 

Movimento Futuro  
(Muçulmano Sunita) 

Ministério da Educação Nacional e 
Ensino Superior Khaled Qabbani 

Movimento Futuro  
(Muçulmano Sunita) 

Ministério do Interior e Municípios 
Hassan Akif al-

Sabeh 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério dos Esportes e  

da Juventude Ahmad Fatfat 
Movimento Futuro  

(Muçulmano Sunita) 
Ministério de Estado para 

Assuntos de Desenvolvimento 
Administrativo  Jean Oghassapian 

Movimento Futuro  
(Armênio Cristão Ortodoxo) 

Ministério da Economia  
Nacional e Comércio Sami Haddad 

Movimento Futuro  
(Cristão Protestante) 

Ministério de Estado dos  
Assuntos Parlamentares Michel Pharaon 

Movimento Futuro (Cristão 
Grego Católico/Melquita) 

Ministério de Obras Públicas  
e Transportes Muhammad Safadi 

Independente/Movimento 
Futuro (Muçulmano Sunita) 

Ministério das Informações Ghazi Al-Aaridi 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

Ministério das Comunicações  Marwan Hamadeh 
Partido Socialista Progressista 

(Druso) 

Ministério dos Deslocados Nehmé Tohmé 
Partido Socialista Progressista 

(Cristão Grego Católico) 

Ministério da Indústria 
Pierre Amin 
Gemayel** Kateb (Cristão Maronita) 

Ministério do Turismo Joseph Sarkis 
Forças Libanesas  

(Cristão Maronita) 

Ministério dos Assuntos Sociais Naela Moawad 
Qornet Shehwan  
(Cristã Maronita) 

Ministério das Finanças Jihad Azour Independente (Cristão Maronita) 

Ministério da Justiça Charles Rizk 
Independente Pro Lahoud 

(Cristão Maronita)    
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Minoria Governamental   

   

Ministério da Saúde Pública 
Mohammad Jawad 

Khalifah* 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 

Ministério da Agricultura Talal Al-Sahili* 
Amal  

(Muçulmano Xiita) 
Ministério das Relações Exteriores 

e Expatriados Fawzi Salloukh* 
Independente/Amal 
(Muçulmano Xiita) 

Ministério de Águas e Energia  Mohammad Fneish* 
Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 

Ministério do Trabalho  Trad Hamadeh* 
Hezbollah  

(Muçulmano Xiita) 

   
Assentos Neutros/ 

Nomeação Presidencial   

   
Vice-primeiro-ministro e  

Ministro de Defesa Nacional Elias al-Murr 
Independente/Pro Lahoud 
(Cristão Grego Ortodoxo) 

Ministério do Meio Ambiente Yacoub Al-Sarraf* 
Independente/Pró-Lahoud 
(Grego Cristão Ortodoxo) 

Ministro da Cultura Tariq Mitri 
Independente  

(Cristão Grego Ortodoxo) 

   
Assentos Maioria 
Governamental 16  

Assentos Minoria 
Governamental 5  

Assentos Neutros (nomeação 
presidencial) 3  

   
Total assentos no Gabinete 24  

   
Após a volta de Michel Aoun, após catorze anos de exílio na França, em maio de 2005, não 
houve inclusão de membros do Movimento Patriótico Livre no Gabinete, já que o general 
exigia a pasta da Justiça. Pela primeira vez, a composição inclui membros do Hezbollah  
O governo tornou-se interino em 24 de novembro de 2007, e após o término do mandado do 
presidente Emile Lahoud, Fuad Siniora passa a atuar como presidente interino até 25 de maio 
de 2008 

 

   
 

* Renúncia em 11 de novembro de 2007 contra a instalação do Tribunal Especial para o 
Líbano 

 

** Assassinado em 21 de novembro de 2006   
 

    

Fonte das nomeações: Conselho de Ministros (2005) e Lebanese University. 
 

http://pcm.gov.lb/arabic/subpg.aspx?pageid=3635 

 

http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/GOUVERNEMENT/021.HTM 

 

Elaboração: autora   
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Tabela 25 – Alocações orçamentárias de 2019 e participação no orçamento ministerial 

 

Pasta ministerial e partido nomeado 
 

Orçamento (bilhões) % Despesas 
orçadas 

Ministério de Defesa Nacional  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 3.200 26,85% 

Ministério de Educação e Educação 
Superior (Partido Socialista Progressista 
Druso) 

LBP 2.092 17,55% 

Ministério do Interior e Municipalidades 
(Movimento Futuro) 

LBP 1.670 14,01% 

Presidência do Conselho de Ministros  

(Movimento Futuro) 

LBP 1.521 12,76% 

Ministério de Saúde Pública  

(Hezbollah) 

LBP 729 6,12% 

Ministério das Finanças  

(Amal) 

LBP 727 6,10% 

Ministério de Obras Públicas e 
Transportes  

(Amal) 

LBP 442 3,71% 

Ministério do Trabalho  

(Forças Libanesas) 

LBP 389 3,26% 

Ministério de Águas e Energia  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 328 2,75% 

Ministério de Assuntos Sociais  

(Forças Libanesas) 

LBP 228 1,91% 

Ministério de Relações Exteriores  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 179 1,50% 

Ministério da Justiça   LBP 117 0,98% 
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(Movimento Patriótico Livre) 

Ministério da Agricultura  

(Amal) 

LBP 97 0,81% 

Ministério da Cultura  

(Amal) 

LBP 49 0,41% 

Ministério da Informação  

(Movimento Futuro) 

LBP 48 0,40% 

Ministério da Economia e do Comércio 
(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 26 0,22% 

Ministério do Turismo  

(Dashnag) 

LBP 24 0,20% 

Ministério dos Esportes e Juventude  

(Hezbollah) 

LBP 15 0,13% 

Ministério do Meio Ambiente  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 14 0,12% 

Ministério da Indústria  

(Partido Socialista Progressista Druso) 

LBP 10 0,08% 

Ministério dos Deslocados  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 8 0,07% 

Ministério das Telecomunicações  

(Movimento Futuro) 

LBP 7 0,06% 

Total LBP 11.920 bi 100% 

 

Fonte dos dados: LCPS, 2019, com base na lei orçamentária 2018. 

Elaboração: autora. 
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Tabela 26 – Alocações orçamentárias de 2020 e participação no orçamento ministerial 

 

Pasta ministerial e partido nomeado 
 

Orçamento (bilhões) % Despesas 
orçadas 

Ministério de Defesa Nacional  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 2.906 28,88% 

Ministério de Educação e Educação Superior  

(Azm, cota primeiro-ministro) 

LBP 2.085 20,72% 

Ministério do Interior e Municipalidades  

(Azm, cota primeiro-ministro) 

LBP 1.638 16,28% 

Ministério de Saúde Pública  

(Hezbollah) 

LBP 743 7,38% 

Ministério das Finanças  

(Amal) 

LBP 641 6,37% 

Ministério de Obras Públicas e Transportes  

(Marada) 

LBP 390 3,88% 

Ministério do Trabalho  

(Marada) 

LBP 365 3,63% 

Ministério de Águas e Energia  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 395 3,92% 

Ministério de Assuntos Sociais  

(Partido Democrático Libanês) 

LBP 335 3,33% 

Ministério de Relações Exteriores  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 178 1,77% 

Ministério da Justiça   

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 114 1,13% 
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Ministério da Agricultura  

(Amal) 

LBP 82 0,81% 

Ministério da Cultura  

(Amal) 

LBP 50 0,50% 

Ministério da Informação  

(Partido Democrático Libanês) 

LBP 45 0,45% 

Ministério da Economia e do Comércio 
(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 27 0,27% 

Ministério do Turismo  

(Partido Democrático Libanês) 

LBP 22 0,22% 

Ministério dos Esportes e Juventude  

(Dashnag) 

LBP 13 0,13% 

Ministério do Meio Ambiente  

(Azm, cota primeiro-ministro) 

LBP 12 0,12% 

Ministério da Indústria  

(Hezbollah) 

LBP 9 0,09% 

Ministério dos Deslocados  

(Movimento Patriótico Livre) 

LBP 8 0,08% 

Ministério das Telecomunicações  

(Azm, cota primeiro-ministro) 

LBP 6 0,06% 

Total LBP 10.064 bi 100% 

 

Fonte dos dados: LCPS, 2020, com base na lei orçamentária 2019. 

Elaboração: autora. 
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Tabela 27 – Confiança no governo (WVSW6) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito grande 94 7,8% 

Bastante 179 14,9% 
Não muita  294 24,5% 

Nenhuma 412 34,3% 

Não sabe 221 18,4% 
(N) (1.200) 100% 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013   
 

Base=1200; Resultados ponderados 
   

 

 
Amostra selecionada V115. Confiança: o governo: Pergunta: “Vou nomear várias organizações. 
Para cada uma, você poderia me dizer quanta confiança você tem nelas: é muito grande (a great 
deal), bastante (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou de modo nenhum (none at 
all)?”. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 - INGLEHART et al., 2014. 

 

 

Tabela 28 – Confiança no governo, Conselho de Ministros (AB Wave V) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito alta confiança 40 1,6% 
Muita confiança 418 17,4% 
Não muita confiança 812 33,8% 
Nenhuma confiança 1.122 46,8% 
Não sabe 8 0,3% 
(N) (2.400) 100% 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V)  
 

2.400 entrevistados 
  

 

Amostra selecionada. Confiança: governo (Conselho de Ministros): Pergunta: “Vou citar várias 
instituições. Para cada uma, diga-me quanta confiança você tem nelas. Muito alta (a great deal), 
muita confiança (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou nenhuma (no trust at 
all)?”. 
 
Fonte da tabela: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
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Tabela 29 – Confiança nos partidos políticos (WVSW6) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito grande 87 7,2% 

Bastante 221 18,4% 
Não muita  381 31,8% 

Nenhuma 431 35,9% 

Não sabe 80 6,7% 
(N) (1.200) 100% 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013   
 

Base=1200; Resultados ponderados 
   

 

 
Amostra selecionada V116. Confiança: os partidos políticos. Pergunta: “Vou nomear várias 
organizações. Para cada uma, você poderia me dizer quanta confiança você tem nelas: é muito 
grande (a great deal), bastante confiança (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou 
de modo nenhum (none at all)?”. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 - INGLEHART et al., 2014. 

 

Tabela 30 – Confiança nos partidos políticos (AB Wave V) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito alta confiança 27 2,2% 
Muita confiança 203 16,6% 
Não muita confiança 416 34,2% 
Nenhuma confiança 566 46,5% 
Não sabe 4 0,3% 
Se recusou 2 0,1% 
(N) (1.218) 100% 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
1.218 entrevistados  

 

 
  

 

Amostra selecionada. Confiança: partidos políticos. Pergunta: “Vou citar várias instituições. 
Para cada uma, diga-me quanta confiança você tem nelas. Muito alta (a great deal), muita 
confiança (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou nenhuma (no trust at all)?”. 
 

Fonte da tabela: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon). 
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Tabela 31 – Confiança no Parlamento (WVSW6) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito grande 104 8,7% 

Bastante 256 21,3% 
Não muita  360 30,0% 

Nenhuma 395 32,9% 

Não sabe 85 7,1% 
(N) (1.200) 100% 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013   
 

Base=1200; Resultados ponderados 
   

 

Amostra selecionada V117. Confiança: o Parlamento. Pergunta: “Vou nomear várias 
organizações. Para cada uma, você poderia me dizer quanta confiança você tem nelas: é muito 
grande (a great deal), bastante (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou de modo 
nenhum (none at all)?”. 
 

Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 - INGLEHART et al., 2014. 

 

 

Tabela 32 – Confiança no Conselho de Representantes Eleitos (Parlamento) ABWaveV  

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito alta confiança 41 1,7% 
Muita confiança 380 15,8% 
Não muita confiança 806 33,6% 
Nenhuma confiança 1.169 48,7% 
Não sabe 3 0,1% 
(N) (2.400) 100% 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V)  
 

2.400 entrevistados 
  

 

 
Amostra selecionada. Confiança: Conselho de Representantes Eleitos (Parlamento). Pergunta: 
“Vou citar várias instituições. Para cada uma, diga-me quanta confiança você tem nelas. Muito 
alta (a great deal), muita confiança (quite a lot), não muita confiança (not very much) ou 
nenhuma (no trust at all)?”. 
 

Fonte da tabela: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
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Figura 32 – Grau de confiança nas instituições estatais e não estatais na reconstrução 

 

Pergunta: “A comunidade internacional está pronta para apoiar a reconstrução. A quem, entre 
os seguintes, você confiaria a coordenação da reconstrução. Indique quanta confiança você tem 
em cada um dos a seguir”. 

Período: 13-20 agosto 2020, média de respostas válidas: 3.300. 

Amostra: todos os usuários de internet residentes em Beirute em um raio de 11 quilômetros, 2 

milhões de usuários potencialmente alcançados por anúncios de facebook. 

 

Fonte dos dados: Beirut Perception Survey Wave I, 2020, The World Bank. 

Elaboração: autora. 
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Figura 33 – Quão generalizada a corrupção está dentro do governo 

 

Amostra selecionada: MN_228N. Pergunta: “Usando uma escala em que 1 significa nenhuma 
ou baixa corrupção e 10 significa alta corrupção, quão difundida você acha que a corrupção é 
dentro do governo do seu país?”. 

 

Fonte dos dados: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
Elaboração: autora. 
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Figura 34 – Extensão da corrupção nível nacional 

 
 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
2.400 entrevistados 
 

Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  

Elaboração: autora. 
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Tabela 33 – Nível de corrupção no país em comparação ao que era há cinco anos 
(WVSW6) 

 

Base = 1200; resultados ponderados Número                 
de casos 

%/Total 

Nível é mais baixo 11 0,9% 
2 32 2,7% 
3 36 3,0% 
4 81 6,8% 
5 139 11,6% 
6 153 12,8% 
7 183 15,2% 
8 161 13,4% 
9 100 8,3% 
Nível é mais alto 304 25,3% 
(N) 1.200 100% 
   
Média 7,19 
Desvio padrão 2,32 
N 1200 

 
Amostra selecionada WVSW6 MN_228º Líbano 2013. Pergunta: “Usando uma escala em que 
1 significa mais baixo e 10 significa mais alto, você acha que o nível de corrupção no país é 
mais baixo, mais ou menos igual ou mais alto maior do que há cinco anos atrás?”. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
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Figura 35 – Corrupção: الرشوة (suborno) para melhores serviços de saúde 

 

 

 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V). 
N = 1.183 entrevistados. 
Pergunta: “Na sua opinião, até que ponto você acha necessário pagar uma taxa não oficial 
(rashwa/ الرشوة  ) a um funcionário público libanês para receber melhores serviços de saúde?”. 

Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon). 

Elaboração: autora. 
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Figura 36 – Corrupção: الواسطة (contatos/conexões) para empregos 

 

 

 
Líbano 2018 (AB Wave V). 
N = 2.400 entrevistados. 
 

Amostra selecionada: Pergunta: “Algumas pessoas dizem que hoje em dia é impossível 
conseguir um emprego sem conexões (wasta/الواسطة), enquanto outras dizem que os empregos 
estão disponíveis apenas para candidatos qualificados. Com base em uma experiência recente 
(ou experiências) que você conhece, você acha que a obtenção de emprego por meio de wasta 
acontece [...]?”. 

Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon). 

Elaboração: autora. 
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Figura 37 – Propina e uso de conexões (Líbano, 2019) 

 

 

Fonte dos dados: Global Corruption Barometer (2019). 

Elaboração: autora. 
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Figura 38 – Corrupção por instituição (Líbano, 2019) 

 

Fonte dos dados: Global Corruption Barometer (2019). 

Elaboração: autora. 

 

 

 

Tabela 34 – Variações de rashwa e wasta 

  Propinas Conexões 
Taxa geral 41% 54% 
Escolas públicas 26% 40% 
Clínicas públicas e centros de saúde 27% 45% 
IDs 37% 45% 
Serviços de utilidade pública 36% 51% 
Polícia 36% 42% 
Tribunais 48% 65% 

 
Baseado em indivíduos que fizeram uso desses serviços públicos nos últimos doze meses. 
 
Fonte dos dados: Global Corruption Barometer (2019). 
Adaptação: autora 
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Tabela 35 – Acordo/desacordo: o governo faz tudo o que pode para fornecer serviços 
necessários a seus cidadãos (ABWV) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Concordo fortemente 66 2,8% 
Concordo 419 17,5% 
Discordo 1.021 42,5% 
Discordo fortemente 883 36,8% 
Não sabe 10 0,4% 
(N) (2.400) 100% 
 
2.400 entrevistados. 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave 
V). 
  

 

 

Fonte da tabela: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
 
 
 

Figura 39 – Temas nacionais de maior importância (2018) 

 

2.400 entrevistados entre 19 de dezembro de 2017 e 14 de janeiro de 2018. 
 
Pergunta: “Da lista abaixo, quais temas nacionais são os mais importantes para você e sua 
família?”. 
 
Fonte dos dados: National Democratic Institute, Lebanon Pool Results, 2018, p. 5. 
Adaptação: autora 
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Figura 40 – Avaliação geral da situação e direcionamento do país (2018) 

 
 
2.400 entrevistados entre 19 de dezembro de 2017 e 14 de janeiro de 2018. 
Pergunta: “No geral, você acredita que a situação no Líbano esteja indo na direção certa ou na 
direção errada?”. 
 
Fonte dos dados: National Democratic Institute, Lebanon Pool Results, 2018, p. 4. 
Elaboração: autora. 
 
 

 
Figura 41 – Expectativa sobre aumento da unidade no país após explosões (BPSWI, WB) 

 
 

Período: 13-20 agosto 2020, respostas válidas: 3.312 (BPSWI, WB). 

Pergunta: “Indique quão confiante você está: esta explosão levará a maior unidade no país”. 
Fonte dos dados: Beirut Perception Survey Wave I, 2020, The World Bank.  

Elaboração: autora 
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Figura 42 – Atitude em relação ao futuro, 2025 (BPSWI, WB) 

 
 
 

Período: 13-20 agosto 2020, respostas válidas: 3.241 (BPSWI, WB). 

Pergunta: “Daqui a cinco anos, ou seja, 2025, você acredita que as coisas serão muito piores, 
piores, quase iguais, melhores ou muito melhores para o próximo?”. 

Amostra: todos os usuários de internet residentes em Beirute em um raio de 11 quilômetros, 2 
milhões de usuários potencialmente alcançados por anúncios de facebook. 

 

Fonte dos dados: Beirut Perception Survey Wave I, 2020, The World Bank.  

Elaboração: autora 
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Figura 43 – Distribuição de gastos públicos (2018) 

 
 

 
Orçamento total 2018: 23.891,2 vs. 18.686,8 receitas (bilhões de Libras libanesas). 

Fonte: Ministério das Finanças, Citizen Budget 2019, p. 27. 

Elaboração: autora. 
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Figura 44 – Despesas públicas por tipo (2020) 

 

 
 
 
Fonte dos dados: Ministério das Finanças, Citizen Budget 2020, p. 24 cf. Lei de orçamento 2020. 

Elaboração: autora. 
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Figura 45 – Relação dívida / PIB – Ranking mundial 

 
 

 
Fonte: World Population Review, International Monetary Fund, United Nations 2021. 
Elaboração: autora. 
 
 

Figura 46 – Despesas e receitas públicas gerais (bilhões LBP, 2008-2020) 

 

Fonte dos dados: Ministério das Finanças, Citizen Budget 2019, p. 16 e Citizen Budget 2020, p. 15, cf. Lei de 
orçamento 2019 e 2020, Public Finance Annual Review 2014, Public Finance Annual Review 2012, Public 
Finance Annual Review 2010.                                                

Elaboração: autora. 
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Figura 47 – Serviços da dívida sobre dívida externa (1970-2019) 

 

Fonte dos dados: database World Development Indicators (The World Bank). 
Elaboração: autora. 
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Figura 48 – Despesas orçamentárias previstas para 2018 (23.891 bilhões de Libras 
libanesas)  

 

 

 

Fonte dos dados: Lei orçamentária 2018 (excluindo orçamentos anexos e antecipações do tesouro). Ministério 
das Finanças, Citizen Budget 2018, p. 11. 

Elaboração: autora. 
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Figura 49 – Despesas orçamentárias previstas para 2019 (dez atividades principais, 
23.105,10 bilhões de Libras libanesas)  

 

 

Fonte dos dados: Lei orçamentária 2019 (excluindo antecipações do Tesouro à Électricité du Liban). Ministério 
das Finanças, Citizen Budget 2019, p. 23.  

Elaboração: autora. 
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Figura 50 – PIB do Líbano (US$ atuais) 1988-2020 
 

 
 

Fonte dos dados: The World Bank, 2020. 
Elaboração: autora.  
 

Figura 51 – PIB comparativo Líbano, América Latina e Caribe, países menos 
desenvolvidos, Oriente Médio e Norte da África, OCDE (US$ atuais) 1988-2020 

 

Fonte dos dados: The World Bank, 2020. 
Elaboração: autora.  
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Figura 52 – Taxas de câmbio: média do período, dólares americanos e libras libanesas 
(USD/LBP) (1964-2021) 

 

 

 

Fonte dos dados: Banque du Liban, 2021. 

Elaboração: autora. 
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Figura 53 – Acordo/desacordo: organizações de caridade/sociais fazem tudo para fornecer 
os serviços necessários 
 

 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
N = 2.400 entrevistados 
 
Pergunta: “Até que ponto você concorda com esta afirmação: ‘As organizações sociais e de 
caridade existentes fazem tudo o que podem para ajudar a fornecer aos cidadãos de nosso país 
os serviços necessários’?”. 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
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%/Total 3,70% 43,70% 36,70% 13,60% 2,10% 0,10%
Frequência 89 1.049 881 326 52 3
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Tabela 36 – Acordo/desacordo: organizações de caridade/sociais fazem tudo para 
fornecer os serviços necessários – cruzado por distrito onde a entrevista foi realizada 

 

 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
N = 2.397 entrevistados 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Adaptação: autora 

 

Figura 54 – Acordo: organizações de caridade/sociais e serviços necessários por região 

 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
N = 2.397 entrevistados 
 
Fonte do mapa: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon), reprodução integral do original. 
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Concordo 
fortemente 3,7% 0,9% 1,8% 2,0% 1,5% 4,3% 4,0% 6,2% 8,0% 

Concordo 43,8% 39,4% 50,8% 51,3% 21,9% 19,4% 47,3% 56,9% 42,3% 

Discordo 36,8% 54,2% 32,3% 36,6% 30,4% 35,3% 36,8% 33,1% 43,7% 
Discordo 
fortemente 13,6% 4,2% 13,4% 6,2% 24,4% 40,8% 11,4% 3,6% 6,0% 

Não sei 2,2% 1,3% 1,7% 3,8% 21,7% 0,2% 0,5% 0,3% - 

(N) 2.397 160 329 150 150 248 960 260 140 
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Tabela 37 – Importância da religião na vida (WVSW6) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Muito importante 635 52,9% 
Um pouco importante 289 24,1% 
Não muito importante 141 11,8% 
Nada importante 99 8,2% 
Não sabe 20 1,7% 
Nenhuma resposta 16 1,3% 
(N) (1.200) 100% 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013   

Base = 1200; Resultados ponderados 
V9. Importante na vida: religião 
   

 

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
 

 

 

Tabela 38 – Religiosidade (WVSW6) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Uma pessoa religiosa 763 63,6% 

Uma pessoa não religiosa 350 29,2% 
Um ateu 40 3,3% 

Nenhuma resposta 47 3,9% 
(N) (1.200) 100% 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013  
 

Base = 1200; Resultados ponderados 
 
V147. Pergunta: “Independentemente de você ir à 
igreja ou não, você diria que é uma pessoa 
religiosa?”.                              
 
  

 

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
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Tabela 39 – Nível de religiosidade (AB Wave V) 

  Número de 
casos 

%/Total 

Religioso 584 24,3% 
Algo religioso 1.465 61,0% 
Não religioso 345 14,4% 
Não sabe 3 0,1% 
Recusou-se a responder 3 0,1% 
(N) (2.400) 100% 

   
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V), 2.400 entrevistados. 
Pergunta: “Em geral, você se descreveria como religioso, um tanto religioso ou não religioso?”. 
 
Fonte da tabela: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
 

 

 

Tabela 40 – Filiação ativa/inativa a igreja ou organização religiosa (WVSW6) 

 
Número de 

casos %/Total 
Não membro 933 77,8% 
Membro inativo 146 12,2% 
Membro ativo 121 10,1% 
(N) 1.200 100% 
 
Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013 (1200)  
Base = 1200; Resultados ponderados 
v25. Associação ativa/inativa de igreja ou organização religiosa 
 
                             

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
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Figura 55 – Filiação ativa/inativa a igreja ou organização religiosa 

 

Fonte dos dados: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
Elaboração: autora. 

 

Tabela 41 – Pertencimento à comunidade local (WVSW6) 
 

Número de 
casos 

%/Total 

Concordo fortemente 340 28,3% 

Concordo 506 42,2% 
Discordo  224 18,7% 

Discordo fortemente 79 6,6% 

Não sei 51 4,2% 
(N) (1.200) 100% 

   
Base = 1200; Resultados ponderados 
   

 

Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013 (1200) 
 
V213 - Eu me vejo como membro da minha comunidade local. Pergunta: “As pessoas têm 
opiniões diferentes sobre si mesmas e como elas se relacionam com o mundo. Usando este 
cartão, você poderia me dizer o quanto concorda ou discorda de cada uma das seguintes 
afirmações sobre como você se vê?” 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
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Tabela 42 – Pertencimento à comunidade local por região (WVSW6) 

 

Amostras selecionadas: Líbano 2013 
V213 - Eu me vejo como membro da minha comunidade local.  
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL
Beirute 
Leste

Beirute 
Oeste

Subúrbios 
Sul

Subúrbios 
Norte

Monte 
Líbano Norte

Concordo fortemente 28,3% 57,9% 16,8% 29,5% 45,5% 25,7%

Concordo 42,2% 28,9% 44,5% 42,6% 36,4% 55,7%

Discordo 18,7% 5,3% 29,9% 14,8% 9,1% 17,1%

Discordo fortemente 6,6% 7,9% 8,8% 13,1% 1,5% 1,4%
Não sei 4,2% - - - 7,6% -
(N) 1.200 38 137 122 132 70

Monte 
Líbano Sul

Jounieh Jbeil 
e subúrbios

Tripoli e 
subúrbios

Halba 
Akkar

Zogharta el 
Koura

Saida e 
subúrbios

Concordo fortemente 71,0% 25,7% 30,6% 8,5% 17,8% 40,9%

Concordo 25,8% 58,6% 33,1% 44,7% 46,7% 45,5%

Discordo - 10,0% 14,5% 36,2% 32,2% 6,1%

Discordo fortemente 3,2% 2,9% 12,9% 10,6% 3,3% 4,5%

Não sei - 2,9% 8,9% - - 3,0%
(N) 31 70 124 47 90 66

Tyr e 
subúrbios

Nabatieh e 
subúrbios

Zahle e 
subúrbios

Baalbeck/  
El Hermel

Bekaa 
Ocidental

Concordo fortemente 17,6% 26,7% 10,5% 26,9% 15,8%

Concordo 31,1% 13,3% 71,1% 32,1% 81,6%

Discordo 39,2% 51,1% 10,5% 9,0% 2,6%

Discordo fortemente 9,5% 8,9% - 5,1% -

Não sei 2,7% - 7,9% 26,9% -
(N) 74 45 38 78 38

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida
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Tabela 43 – Filiação ativa/inativa a igreja ou organização religiosa por região (WVSW6) 
 

 
 
Amostras selecionadas: WVSW6 Líbano 2013 
v25. Associação ativa/inativa de igreja ou organização religiosa cruzada com região onde a 
entrevista foi conduzida. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
 

Tabela 44 – Filiação ativa/inativa a organização de caridade ou humanitária (WVSW6) 
 

 
Número de 

casos %/Total 
Não membro 951 79,2% 
Membro inativo 146 12,2% 
Membro ativo 103 8,6% 
(N) 1.200 100% 
 
Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013 (1200)  

Base = 1200; Resultados ponderados 
V32. Associação ativa/inativa a organização de caridade/humanitária  

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 

TOTAL
Beirute 
Leste

Beirute 
Oeste

Subúrbios 
Sul

Subúrbios 
Norte

Monte 
Líbano Norte

Não membro 77,8% 81,6% 83,9% 84,4% 80,3% 71,4%

Membro inativo 12,2% 7,9% 9,5% 10,7% 7,6% 10,0%

Membro ativo 10,1% 10,5% 6,6% 4,9% 12,1% 18,6%
(N) 1.200 38 137 122 132 70

Monte 
Líbano Sul

Jounieh Jbeil 
e subúrbios

Tripoli e 
subúrbios

Halba 
Akkar

Zogharta el 
Koura

Saida e 
subúrbios

Não membro 54,8% 75,7% 54,0% 78,7% 78,9% 92,4%

Membro inativo 25,8% 15,7% 21,0% 14,9% 15,6% 4,5%

Membro ativo 19,4% 8,6% 25,0% 6,4% 5,6% 3,0%
(N) 31 70 124 47 90 66

Tyr e 
subúrbios

Nabatieh e 
subúrbios

Zahle e 
subúrbios

Baalbeck/  
El Hermel

Bekaa 
Ocidental

Não membro 73,0% 82,2% 71,1% 92,3% 84,2%

Membro inativo 18,9% 8,9% 21,1% 3,8% 5,3%

Membro ativo 8,1% 8,9% 7,9% 3,8% 10,5%
(N) 74 45 38 78 38

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida



432 
 
Tabela 45 – Filiação ativa/inativa a organização de caridade ou humanitária por região 
(WVSW6) 

 
 
Amostras selecionadas: WVSW6 Líbano 2013 
V32. Associação ativa / inativa a organização de caridade ou humanitária cruzada com região 
onde a entrevista foi conduzida. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
 

Tabela 46 – Vizinhos: pessoas de religiões diferentes (WVSW6) 

 
Número de 

casos %/Total 
Mencionado 405 33,8% 
Não mencionado 795 66,2% 
(N) 1.200 100% 
 
Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013 (1200)  
Base = 1200; Resultados ponderados 
 
V41. Pergunta: “Nesta lista existem vários grupos de pessoas. Você poderia 
mencionar algum que não gostaria de ter como vizinhos?”. 
                              

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
 

TOTAL
Beirute 
Leste

Beirute 
Oeste

Subúrbios 
Sul

Subúrbios 
Norte

Monte 
Líbano Norte

Não membro 79,2% 92,1% 80,3% 85,2% 82,6% 84,3%

Membro inativo 12,2% 2,6% 11,7% 9,8% 10,6% 12,9%

Membro ativo 8,6% 5,3% 8,0% 4,9% 6,8% 2,9%
(N) 1.200 38 137 122 132 70

Monte 
Líbano Sul

Jounieh Jbeil 
e subúrbios

Tripoli e 
subúrbios

Halba 
Akkar

Zogharta el 
Koura

Saida e 
subúrbios

Não membro 87,1% 87,1% 45,2% 83,0% 82,2% 93,9%

Membro inativo 3,2% 8,6% 32,3% 14,9% 10,0% 3,0%

Membro ativo 9,7% 4,3% 22,6% 2,1% 7,8% 3,0%
(N) 31 70 124 47 90 66

Tyr e 
subúrbios

Nabatieh e 
subúrbios

Zahle e 
subúrbios

Baalbeck/  
El Hermel

Bekaa 
Ocidental

Não membro 73,0% 86,7% 47,4% 96,2% 76,3%

Membro inativo 5,4% 6,7% 39,5% 3,8% 10,5%

Membro ativo 21,6% 6,7% 13,2% - 13,2%
(N) 74 45 38 78 38

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida
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Figura 56 – Preferências: vizinhos: pessoas de religião diferente (AB WaveV) 

 

 
 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
2.400 entrevistados 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
 
 
 
Tabela 47 – Confiança: pessoas de outras religiões (B) (WVSW6) 

 
Número de 

casos %/Total 
Confio completamente 115 9,6% 
Confio um pouco 466 38,8% 
Não confio muito 368 30,7% 
Não confio de modo nenhum 208 17,3% 
Não sei 43 3,6% 
(N) 1.200 100% 
Amostra selecionada: WVSW6 Líbano 2013  
Base = 1200; Resultados ponderados 
 
V106. Pergunta: “Eu gostaria de perguntar o quanto você confia em pessoas de 
diversos grupos. Você poderia me dizer para cada um se você confia nas pessoas 
deste grupo completamente, um pouco, não muito ou de modo nenhum?” 
                              

 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
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Figura 57 – Preferências: vizinhos: pessoas de secto diferente do islã (AB Wave V) 

 

 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
2.400 entrevistados 
 
Pergunta: “Para cada um dos seguintes tipos de pessoas, diga-me quanto você gostaria que as 
pessoas desse grupo fossem seus vizinhos.” 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
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Figura 58 – Preferências: vizinhos: denominações cristãs diferentes (AB Wave V) 

 

 

Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
2.400 entrevistados 
 
Pergunta: “Para cada um dos seguintes tipos de pessoas, diga-me quanto você gostaria que as 
pessoas desse grupo fossem seus vizinhos.” 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Desgosto
fortemente
(9/2400)

Desgosto
(31/2400)

Nem gosto,
nem

desgosto
(585/2400)

Gosto
(197/2400)

Gosto
fortemente
(117/2400)

Recusou-se a
responder

(1460/2400)

0,40% 1,30%

24,40%

8,20% 4,90%

60,80%

Desgosto fortemente (9/2400) Desgosto (31/2400)

Nem gosto, nem desgosto (585/2400) Gosto (197/2400)

Gosto fortemente (117/2400) Recusou-se a responder (1460/2400)



436 
 

Figura 59 – Confiança: pessoas de outras religiões (B) (WVSW6) 

 

Fonte dos dados: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 (INGLEHART et al., 2014). 
Elaboração: autora. 
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Tabela 48 – Confiança: pessoas de outras religiões (B) por região (WVSW6) 

 

 
Amostras selecionadas: WVSW6 Líbano 2013 
V106. Confiança: pessoas de outras religiões (B) cruzada com região onde a entrevista foi 
conduzida. 
 
Fonte da tabela: World Values Survey Wave 6: 2010-2014 INGLEHART et al., 2014. 
 
 

 

 

 

 

 

TOTAL
Beirute 
Leste

Beirute 
Oeste

Subúrbios 
Sul

Subúrbios 
Norte

Monte 
Líbano Norte

Confio completamente 9,6% 10,5% 3,6% 20,5% 9,8% 1,4%

Confio algo 38,8% 39,5% 56,2% 41,0% 48,5% 35,7%

Não confio muito 30,7% 7,9% 32,1% 29,5% 18,2% 47,1%

Não confio de forma alguma 17,3% 42,1% 6,6% 7,4% 18,2% 15,7%
Não sei 3,6% - 1,5% 1,6% 5,3% -
(N) 1.200 38 137 122 132 70

Monte 
Líbano Sul

Jounieh Jbeil 
e subúrbios

Tripoli e 
subúrbios

Halba 
Akkar

Zogharta el 
Koura

Saida e 
subúrbios

Confio completamente 6,5% 1,4% 23,4% 4,3% 5,6% 9,1%

Confio algo 32,3% 12,9% 33,1% 38,3% 46,7% 34,8%

Não confio muito 48,4% 41,4% 24,2% 31,9% 28,9% 45,5%

Não confio de forma alguma 12,9% 41,4% 12,1% 25,5% 18,9% 9,1%

Não sei - 2,9% 7,3% - - 1,5%
(N) 31 70 124 47 90 66

Tyr e 
subúrbios

Nabatieh e 
subúrbios

Zahle e 
subúrbios

Baalbeck/  
El Hermel

Bekaa 
Ocidental

Confio completamente 13,5% 13,3% 2,6% 3,8% 5,3%

Confio algo 36,5% 33,3% 10,5% 42,3% 34,2%

Não confio muito 23,0% 42,2% 18,4% 29,5% 44,7%

Não confio de forma alguma 24,3% 11,1% 65,8% 9,0% 2,6%

Não sei 2,7% - 2,6% 15,4% 13,2%
(N) 74 45 38 78 38

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida

Região onde a entrevista foi conduzida



438 
 

Figura 60 – Estimativa da distribuição confessional atual (votantes registrados 2015) 
 

 

População total de eleitores registrados em 2015: 3.538.708  
 

Fonte dos dados: International Foundation for Electoral Systems (IFES) 2017. 

Elaboração: autora. 
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Figura 61 – Estimativa da distribuição confessional atual (votantes registrados em 2021) 
 
 

 
 

Total população: 5.749.004 

Fonte dos dados: Ministério do Interior e Municipalidades, 2021. 

Elaboração: autora. 
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Figura 62 – Comparativo anual votantes registrados por gênero (2010-2020) 

 

Total de eleitores registrados em 2020: 3.860.939 

Fonte dos dados: Ministry of Interior and Municipalities, Directorate General of Civil Status (2020). 

Elaboração: autora. 
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Figura 63 – Votantes registrados por idade e gênero (2020) 

 

Total de eleitores registrados em 2020: 3.860.939 

Fonte dos dados: Ministry of Interior and Municipalities, Directorate General of Civil Status (2020). 

Elaboração: autora. 
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Figura 64 – Concordância/discordância quanto à coordenação da política externa com 
Israel (ABV) 
 

 
 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V) 
2.400 entrevistados 
Pergunta: “Vários países da região árabe parecem ter estabelecido laços mais fortes com Israel. 
Até que ponto você concorda com a seguinte declaração: É bom para a região árabe que os 
países tenham começado a coordenar suas políticas externas com as de Israel.” 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon). 
Elaboração: autora. 

 
Figura 65 – Qual país representa maior ameaça à estabilidade no Líbano? (AB Wave V) 
 

 
 
Amostra selecionada: Líbano 2018 (AB Wave V). 
N = 1.217 entrevistados. 
 
Fonte dos dados: Arab Barometer Wave V - 2018 (Lebanon).  
Elaboração: autora. 
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Figura 66 – Documento da Câmara dos Deputados REQ 8/2021 CREDN 
 

Autor: Eduardo Bolsonaro - PSL/SP Apresentação: 15/03/2021 

Ementa: Requer a aprovação de moção de repúdio ao movimento xiita Hezbollah. 
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Fonte da imagem:  Câmara dos Deputados, Brasil. (BRASIL, REQ 8/2021), reprodução integral do original. 
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Figura 67 – Manifestações da Lebanese National Assembly, Vice-President 
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Fonte da imagem: Lebanese Republic, National Assembly, Vice-President (2021), reprodução integral do original. 
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Tabela 49 – Resultado das eleições gerais parlamentares de 2018 e 2009 (por partido e 
bloco) 
 

Partido/Bloco 
Votos 
2018 

Votos 
2009 

   
Hezbollah/Amal e Aliados     
Amal (Xiita) 16 13 
Hezbollah (Xiita) Bloco Lealdade à Resistência 13 13 
Partido Nacionalista Social Sírio (Secular/sírio nacionalista) 3 2 
El Marada (Cristão Maronita) 3 3 
Organização Popular Nasserista (Muçulmano Sunita) 1 0 
Ba'ath Partido Árabe Socialista (Secular/árabe nacionalista) 1 2 
Associação Projetos de Caridade Islâmica (Al Ahbash) (Sunita) 1 0 
Tadamon, Solidariedade (Cristão Maronita) 0 1 

   
Movimento Patriótico Livre e Aliados - Mudança e Reforma     
Movimento Patriótico Livre (Cristão Maronita) e pró FPM 23 19 
Federação Armênia Revolucionária, Dashnag (Armênio 
Ortodoxo) 3 2 
Partido Democrático Libanês (Secular/druso) 1 2 
   
Sunitas pró-8 Março  2 0 
Cristãos pró-8 Março 2 0 
Xiitas pró-8 Março 1 0 

   
Aliança 8 de Março e independentes [Totais] 70 57 

 54,69% 44,53% 

   
Movimento Futuro e Aliados     
Movimento Futuro (Muçulmano Sunita) 20 33 
Forças Libanesas (Cristão Maronita) 15 8 
As Falanges Libanesas, Kataeb (Cristão Maronita) 3 5 
Dashag (Armênio Ortodoxo) 0 2 
Ramgavar  (Armênio Ortodoxo) 0 1 
Movimento Democrático de Esquerda (secular) 0 1 
Jama'a Islamiya (Muçulmano Sunita) 0 1 
Partido da Libertação Nacional (Cristão) 1 1 
   
Cristãos pró-14 Março 2 0 
Xiitas pró-14 Março 1 0 

   
Aliança 14 de Março [Totais] 42 52 

 32,81% 40,63% 
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Outros     
Partido Socialista Progressista (14 Março até 2009) (Druzo) 9 11 
Sabaa/Kilna Watani (coalizão sociedade civil) 1 0 
Movimento Al Azm (Muçulmano Sunita) 2 1 
Partido de Diálogo Nacional 1 0 
Movimento Glória (Muçulmano Sunita) 0 2 
Cristãos Independentes (Cristão) 3 0 
Vagos 0 3 
Afiliação desconhecida 0 2 

   
Totais226 16 19 

 12,50% 14,84% 

   
Total de Assentos Legislativos 128 128 

 

 

Fontes dos dados: THE CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE (2018); LEBANESE ELECTIONS (2018); 
NATIONAL DEMOCRATIC INSTITUTE (2018)227. 

Elaboração: autora. 

 
226 Os números totais dos votos obtidos pelas coalizões podem sofrer pequenas variações, uma vez que a filiação 
de alguns deputados a um ou outro bloco sofreu alterações desde as eleições de 2009, vide nota 1. 

227 Os resultados das eleições parlamentares gerais de 2018, inclusive os resultados distribuídos por região, podem 
ser encontrados aqui: http://www.interior.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=281 e https://tinyurl.com/y7yezg36. A lista 
completa dos parlamentares eleitos por distrito está disponível em: 
http://www.legallaw.ul.edu.lb/parliament/explore/DEPUTE/021.HTM.  
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Tabela 50 – Relação de discursos completos de Hassan Nasrallah (2000, 2006-2018) 

Discursos Hassan Nasrallah Completos [Al-Ahed News 2000, 2006-2018 e Al Manar 2017] 

# Data Veículo Ocasião/Destaque Link 
     

1 26 maio 2000 Al-Ahed News Dia da Resistência e da Libertação/Bint Jbeil Victory Festival https://english.alahedn
ews.com.lb/14178/446 

        
 

2 12 dezembro 2006 Al-Ahed News Sit-in nas praças de Solh e do Mártires, Beirute https://english.alahedn
ews.com.lb/719/447 

3 30 novembro 2006 Televisonado, 
Al-Manar 

Convite para participação em sit-in aberto “pacífico e civilizado’ https://english.alahedn
ews.com.lb/715/447 

4 19 novembro 2006 Al-Ahed News Discurso com membros dos Comitês de Ação Pública https://english.alahedn
ews.com.lb/714/447 

5 22 setembro 2006 Al-Ahed News Comício da Vitória Divina, Beirute https://english.alahedn
ews.com.lb/709/447 

6 14 agosto 2006 Al-Manar 
Television 

Discurso da Vitória – “Vitória Histórica e Estratégica para o Líbano” https://arabist.net/blog/
2006/8/16/nasrallahs-
speech-full-text.html  

        
 

7 11 novembro 2007 Al-Ahed News Fundação al-Shahid, 25º aniversário do Dia dos Mártires. Complexo 
Prince of Martyrs, al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/653/448 
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8 16 outubro 2007 Moqawama.org Troca de prisioneiros https://english.alahedn

ews.com.lb/747/448 

9 5 outubro 2007 Moqawama.org Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém) https://english.alahedn
ews.com.lb/746/448 

10 14 agosto 2007 Moqawama.org Divine Victory Festival, Estádio de al-Rayah https://english.alahedn
ews.com.lb/742/448 

11 6 agosto 2007 Moqawama.org Celebração de Vitória Divina, Baalbek. “Este governo é um governo 
de segurança nacional americano” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/740/448 

12 4 agosto 2007 Moqawama.org Discurso televisionado, Vale do Beqa’a. “Bush se intromete em 
assuntos do Líbano” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/739/448 

13 26 maio 2007 Moqawama.org Dia da Resistência e da Libertação. “Nós condenamos qualquer ataque 
contra o Exército” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/735/448 

14 25 maio 2007 Transmissão ao 
vivo, TV Al-
Manar 

Sétimo Aniversário Dia da Resistência e da Libertação https://english.alahedn
ews.com.lb/736/449 

15 8 abril 2007 Moqawama.org Juramento Fiel, Cerimônia de Mártires para 1.734 universitários 
graduados 

https://english.alahedn
ews.com.lb/732/448 

          

16 28 dezembro 2008 Al-Ahed News Primeira noite de Ashoura, Sayyed al-Shuhada Lord of The Martyrs, 
complexo al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/7069/449 

17 15 dezembro 2008 Televisonado, 
Al-Manar 

Povos das nações árabes e islâmicas: atividades de solidariedade 
destinadas a levantar o cerco a Gaza 

https://english.alahedn
ews.com.lb/6927/449 
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18 11 novembro 2008 Al-Ahed News 26º Aniversário do Dia dos Mártires Sayyed al-Shuhada, complexo al-

Ruwais (Larga presença de figuras ministeriais, parlamentares, 
militares, sociais e religiosas) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/5639/449 

19 27 setembro 2008 Al-Ahed News Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), Sayyed al-Shuhada Hall em 
Haret Hreik (Presença do ministro do Interior Ziad Baroud, 
parlamentar Ali Hassan Khalil, vice-primeiro-ministro Issam Abu 
Jamra além de inúmeras figuras políticas, partidárias, diplomáticas, 
militares e sindicais). 

https://english.alahedn
ews.com.lb/5200/449 

20 16 setembro 2008 Televisonado, 
Al-Manar 

Iftar - Atividades femininas na Associação de Apoio à Resistência 
Islâmica 

https://english.alahedn
ews.com.lb/5130/449 

21 7 setembro 2008 Televisonado, 
Al-Manar 

Iftar - Associação de Apoio à Resistência Islâmica, Baalbek https://english.alahedn
ews.com.lb/5050/449 

22 4 setembro 2008 Televisonado, 
Al-Manar 

Iftar - Associação de Apoio à Resistência Islâmica, Farah, Nabatiyeh https://english.alahedn
ews.com.lb/5032/449 

23 14 agosto 2008 Al-Ahed News Segundo Aniversário da Vitória Divina (guerra de 2006). “Campanhas 
fúteis contra a resistência, sionistas” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/4858/449 

24 2 julho 2008 Conferência de 
Imprensa 

Troca de presos com Israel, “uma conquista nacional dedicada a todos 
os libaneses” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/4476/449 

25 16 junho 2008 Al-Ahed News  “A verdadeira identidade da região é a da resistência” (Presença de 
representantes dos três líderes políticos, presença de religiosos, 
representantes das delegações diplomáticas, delegações oficiais 
[incluindo República Islâmica do Irã], representantes de partidos 
libaneses e facções palestinas, famílias dos mártires e dos presos 
libertos) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/4673/449 
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26 26 maio 2008 English.hizbolla

h.tv 
Oitavo aniversário do Dia da Resistência e da Libertação, Al Raya 
Playground, al-Dahiye 

https://english.alahedn
ews.com.lb/3820/448 

 
26 maio 2008 Conflicts Forum (Segunda fonte) http://www.conflictsfor

um.org/2008/nasrallahs
-speech-delivered-on-
the-8th-anniversary-of-
the-resistance-and-
liberation-day/ 

27 8 maio 2008 Conferência de 
Imprensa 

 “O governo inconstitucional deve recuar e aceitar o diálogo”. Crise e 
irrupção de violência, maio de 2008 

https://english.alahedn
ews.com.lb/3450/448 

 
8 maio 2008 Arab Media & 

Society 
(Segunda fonte) http://www.arabmedias

ociety.com/UserFiles/
AMS7%20Wilmsen%2
0press%20conference
%20trans.pdf 

28 24 março 2008 Al-Ahed News Quadragésmo dia do Martírio de Imad Moghniyeh (al-Hajj Radwan), 
Comício público Lord of The Martyrs, al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/3167/448 

29 22 fevereiro 2008 Al-Ahed News Aniversário de Martírio de Sayyed Abbas Musawi, Sheikh Ragheb 
Harb e Usboo'ah' Hajj Radwan 

https://english.alahedn
ews.com.lb/2450/448 

30 14 fevereiro 2008 Al-Ahed News Funeral do líder martirizado Hajj Imad Moghnieh (Radwan) https://english.alahedn
ews.com.lb/2366/448 

31 19 janeiro 2008 Al-Ahed News Décimo dia da Cerimônia de Ashoura, participação em marcha 
popular, Dahiya. 

https://english.alahedn
ews.com.lb/2006/448 
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32 16 janeiro 2008 Al-Ahed News Sétima noite de Ashoura: EUA obstruindo formação de governo de 

unidade nacional 
https://english.alahedn
ews.com.lb/1738/448 

          

33 27 dezembro 2009 Al-Ahed News Décimo Dia Muharram, Subúrbios Sul. “Cristãos e muçulmanos: 
oportunidade de convergência e complementaridade” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/9790/450 

34 25 dezembro 2009 Al-Ahed News Nona noite da Ashura, complexo Sayyed al-Shuhada, subúrbios do sul https://english.alahedn
ews.com.lb/9787/450 

35 11 novembro 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Dia dos Mártires, Sayyed al-Shuhada, Dahiyeh https://english.alahedn
ews.com.lb/9510/450 

36 18 setembro 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém). “Nunca normalizaremos 
laços com ‘Israel’”. Sayyed al-Shuhada 

https://english.alahedn
ews.com.lb/9193/450 

37 20 julho 2009 Al-Ahed News Em memória do falecido Sheikh Fathi Yakan https://english.alahedn
ews.com.lb/8842/450 

38 17 julho 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Primeiro aniversário em memória da Operação al-Radwan, Hall Escola 
secundária “Shahed”, Estrada Aeroporto 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8829/450 

39 17 junho 2009 Al-Ahed News Cerimônia em homenagem ao time eleitoral, complexo Sayyed 
Shouhada, al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8651/450 

40 15 junho 2009 Equipe Site 
Hezbollah 

Felicitações o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad por sua 
reeleição no Irã 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8635/450 

41 8 junho 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

 “Aceitamos os resultados eleitorais parlamentares oficiais, vamos 
começar a construir” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8598/450 



457 
 
42 26 maio 2009 Al-Ahed News Dia da Resistência e da Libertação, Campo de Jogos de al-Rayeh, 

Dahieyh (Presença de representantes do governo, deputados, ministros, 
dignitários religiosos e apoiadores) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8528/450 

43 25 maio 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Nono aniversário do Dia da Resistência e da Libertação, Baalbek 
“Oposição para construir um Estado e exército fortes, ‘Israel’ teme 
nossa vitória nas eleições” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8550/450 

44 22 maio 2009 Al-Ahed News Nono aniversário do Dia da Resistência e Libertação, Primavera do 
Festival da Vitória, Nabatiyeh.  

https://english.alahedn
ews.com.lb/8521/450 

45 20 maio 2009 Al-Ahed News Conferência Permanente da Resistência. “Consciência é o principal 
fator para resistência existir” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8510/450 

46 15 maio 2009 Al-Ahed News 21ª Cerimônia Anual de Formatura Universitária, complexo Sayyed 
Shouhada, al-Ruwais, “Não esqueçam a estupidez de 7 de maio” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8483/450 

47 01 maio 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Caso do Martin [Rafiq] Hariri e Tribunal Especial para o Líbano deve 
ser revisto 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8388/450 

48 11 abril 2009 Transmissão ao 
vivo, TV Al-
Manar 

Acusações egípcias ao Hezbollah e assuntos libaneses, especialmente o 
tema eleitoral. 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8205/450 

49 01 abril 2009 Al-Ahed News Anúncio dos candidatos do Hizbullah para todos os distritos e 
programa eleitoral 

https://english.alahedn
ews.com.lb/8124/450 

50 16 fevereiro 2009 Televisonado, 
Al-Manar 

Festival de Lealdade aos Líderes Martirizados, complexo Sayyed 
Shouhada. “Resistência tem todo o direito de possuir e usar armas 
antiaéreas” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/7699/450 

51 13 fevereiro 2009 Equipe Site 
Hezbollah 

Condições dos EUA para o Diálogo Rejeitadas: “Nunca 
Reconheceremos ‘Israel’” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/7941/450 
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52 29 janeiro 2009 Al-Ahed News Quinto aniversário do Dia da Liberdade (maior troca de prisioneiros 

com Israel) 
https://english.alahedn
ews.com.lb/7532/450 

53 7 janeiro 2009 Al-Ahed News Fim da procissão do décimo dia da Ashura 1430 Hijra “Olmert não 
pode eliminar Hezbollah ou o Hamas” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/7238/450 

          

54 11 novembro 2010 Al-Ahed News Celebração do Dia dos Mártires, Subúrbios do Sul, Beirute https://english.alahedn
ews.com.lb/12621/451 

55 28 outubro 2010 Intheireyes.com Sobre o desempenho do Comitê Internacional de Investigação 
(Procurador Geral STL) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/12512/451 

56 9 outubro 2010 Intheireyes.com Marco final da Campanha para Plantar um Milhão de Árvores https://english.alahedn
ews.com.lb/12511/451 

57 3 setembro 2010 Intheireyes.com Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), completo Ashuhada https://english.alahedn
ews.com.lb/12121/451 

58 24 agosto 2010 Intheireyes.com Iftar - Corpo Feminino Organização de Apoio à Resistência Islâmica, 
Al Kawthar School. 

https://english.alahedn
ews.com.lb/12068/451 

59 9 agosto 2010 Conferência de 
Imprensa 

Sobre evidências do assassinato do ex-primeiro-ministro Hariri, Hall 
Shahed, autoestrada aeroporto 

https://english.alahedn
ews.com.lb/11988/451 

60 3 agosto 2010 Intheireyes.com Celebração da “Vitória Divina”, campo de Raya https://english.alahedn
ews.com.lb/11970/451 

61 25 julho 2010 Intheireyes.com Primeira Cerimônia Central de Honra aos Filhos dos Mártires, Escola 
Shahed, Subúrbios sul de beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/11882/451 
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62 22 julho 2010 Conferência de 

Imprensa 
Escola Shahed, autoestrada aeroporto https://english.alahedn

ews.com.lb/11856/451 

63 16 julho 2010 Al-Ahed 
News/Nour Rida 

Dia dos Feridos pela Resistência e nascimento de Abi Fadl Al Abbas 4 
Sha’aban (Hijra), 

https://english.alahedn
ews.com.lb/11753/451 

64 4 julho 2010 Comunicado Morte do Grand Ayatollah the Mujahid Sayyed Mohammad Hussein 
Fadlallah 

https://english.alahedn
ews.com.lb/11609/451 

65 4 junho 2010 Al-Ahed News Sobre o ataque à Flotilha da Liberdade https://english.alahedn
ews.com.lb/11335/451 

66 3 junho 2010 Al-Ahed News 21º aniversário da morte do Imã Khomeini em Beirute https://english.alahedn
ews.com.lb/11307/451 

67 25 maio 2010 Al-Ahed News Décimo aniversário do Dia da Resistência e Libertação, completo 
Sayyed Al-Shouhada, Dahiyeh 

https://english.alahedn
ews.com.lb/11179/451 

68 21 maio 2010 Al-Ahed News Dia de abertura do Marco Turístico Mleeta, “Comprometidos em 
promover o Bloco Lealdade e Desenvolvimento” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/25837/451 

69 1 maio 2010 Al-Ahed News  “Hezbollah tem o direito de possuir qualquer arma” https://english.alahedn
ews.com.lb/10951/451 

70 16 fevereiro 2010 Al-Ahed News Dia dos Líderes Martirizados, completo Sayyed Al-Shouhada, Dahiyeh https://english.alahedn
ews.com.lb/10225/451 

71 4 fevereiro 2010 Al-Ahed News Rememoração 40º dia do martírio de Imam Hussein, arbaeen (10 de 
Muharram), complexo Sayyed Shouhada, al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/10112/451 

72 26 janeiro 2010 Al-Ahed News Acidente do avião etíope, endereçamento às famílias das vítimas https://english.alahedn
ews.com.lb/10043/451 
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73 15 janeiro 2010 Al-Ahed News Inauguração do Fórum Árabe Internacional de Apoio à Resistência, 

“Com a Resistência”, Palácio da UNESCO 
https://english.alahedn
ews.com.lb/9941/451 

          

74 11 novembro 2011 Intheireyes.com Celebração do Dia dos Mártires, complexo Sayyed Al-Shouhada, al-
Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/15822/452 

75 26 agosto 2011 Al-Ahed News Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), “Iran Garden”, Maroon Al 
Ras, fronteira Líbano-Palestina 

https://english.alahedn
ews.com.lb/14980/452 

76 17 agosto 2011 Hizbullah Media 
Relations 

Iftar - Braço Feminino da Associação de Apoio à Resistência Islâmica https://english.alahedn
ews.com.lb/14925/452 

77 26 julho 2011 Al-Ahed News Festival “Dignidade e Vitória”, Estádio de al-Rayah https://english.alahedn
ews.com.lb/15047/452 

78 6 junho 2011 Hizbullah Media 
Relations 

Conferência sobre Renovação e Jurisprudência Intelectual na visão do 
Imam Khamenei, Galleria Hotel, Beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/14255/452 

79 1 junho 2011 Hizbullah Media 
Relations 

22º aniversário da morte do Imam Khomeini, Emb. República Islâmica 
no Irã Palácio da UNESCO, Beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/14245/452 

80 25 maio 2011 Hizbullah Media 
Relations 

11º aniversário do Dia da Resistência e da Libertação https://english.alahedn
ews.com.lb/14234/452 

81 19 março 2011 Moqawama.org Cerimônia de Consolidação com os Povos Árabes, complexo Sayyed 
Al-Shouhada, al-Ruwais, Beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/13713/452 

82 25 janeiro 2011 Intheireyes.com Comemoração Arbaeen (40º dia) do Martírio do Imam Hussein, 
Baalbek, Beqa’a 

https://english.alahedn
ews.com.lb/13308/452 
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83 23 janeiro 2011 Intheireyes.com Discurso sobre consultas parlamentares https://english.alahedn

ews.com.lb/13307/452 

          

84 1 junho 2012 Al-Ahed News Cerimônia marcando o aniversário de falecimento do Imam Khomeini, 
Palácio da UNESCO, Beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/20415/453 

85 25 maio 2012 Al-Ahed News 12º aniversário do Dia da Resistência e Libertação, Bint Jbeil https://english.alahedn
ews.com.lb/20414/453 

86 11 maio 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Conclusão do Projeto Waad para Reconstrução do Subúrbio do Sul de 
Beirute (Dahiyeh), Cerimônia “A Mais bela promessa”, Haret Hreik 

https://english.alahedn
ews.com.lb/20043/453 

87 4 março 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Fórum “Declaração de al-Quds como a capital da Palestina, dos árabes 
e dos muçulmanos” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/20042/453 

88 24 fevereiro 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Discurso Político Cerimônia do Dia dos Mártires Líderes, Al-Nabi 
Sheeth, Vale do Beqa’a 

https://english.alahedn
ews.com.lb/20041/453 

89 16 fevereiro 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Cerimônia de Lealdade aos Mártires Líderes https://english.alahedn
ews.com.lb/20038/453 

90 7 fevereiro 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Comemoração do Aniversário Profeta Mohammad e Semana da 
Unidade Islâmica, Al-Shouhada, al-Ruwais 

https://english.alahedn
ews.com.lb/19975/453 

91 14 janeiro 2012 Hizbullah Media 
Relations 

Comemoração Arbaeen (40º dia) do Martírio do Imam Hussein, 
Baalbek, Beqa’a 

https://english.alahedn
ews.com.lb/19970/453 

          

92 20 dezembro 2013 Al-Ahed News Cerimônia memorial para o Líder Mártir Hassan Lakkis, complexo 
Sayyed Al-Shouhada 

https://english.alahedn
ews.com.lb/25059/454 
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93 14 junho 2013 Al-Ahed News Comemoração do “Dia dos Feridos”, Subúrbios do Sul de Beirute, 

Baalbek, Nabatiyeh e Deir Qanoun an-Nahr 
https://english.alahedn
ews.com.lb/25548/454 

94 25 maio 2013 Al-Ahed News 13º aniversário do Dia da Resistência e Libertação, Mashghara https://english.alahedn
ews.com.lb/25839/454 

95 10 maio 2013 Al-Ahed News Jubileu 25º aniversário da Rádio an-Nour https://english.alahedn
ews.com.lb/25026/454 

96 27 fevereiro 2013 Hizbullah Media 
Relations 

“Nós estamos interessados em ignorar as tentativas de semear 
contendas, rumores sobre Hezbollah falsos” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/25017/454 

97 18 fevereiro 2013 Hizbullah Media 
Relations 

Comemoração Líderes Martirizados, “Resistência não ficará imóvel 
sob qualquer agressão contra o Líbano” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/25016/454 

98 25 janeiro 2013 Hizbullah Media 
Relations 

Comemoração do Aniversário Profeta Mohammad, complexo Al-
Shouhada, al-Ruwais, Beirute 

https://english.alahedn
ews.com.lb/25002/454 

          

99 3 novembro 2014 Al-Ahed News Décima noite de Muharam, Ashura, durante o conselho central, 
complexo Sayyed Al-Shouhada, Haret Hreik, “Nossa Batalha é com 
Takfiris, ‘Israel’” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/27799/556 

100 15 agosto 2014 Televisonado Oitavo aniversário pela Vitória https://english.alahedn
ews.com.lb/26971/556 

101 25 julho 2014 Al-Ahed News Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), complexo Sayyed Al-
Shouhada, al-Ruwais (presencial) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/26807/556 

102 6 junho 2014 Al-Ahed News Cerimônia Comemorativa do falecido Sheikh Mustafa Kassir https://english.alahedn
ews.com.lb/26357/556 
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103 25 maio 2014 Al-Ahed News 14º aniversário do Dia da Resistência e da Libertação, aldeia ao sul, 

Bint Jbeil 
https://english.alahedn
ews.com.lb/26268/556 

104 29 março 2014 Al-Ahed News Lançamento do Fórum Jabal Amel de Cultura e Literatura, Ainatha https://english.alahedn
ews.com.lb/25780/556 

105 16 fevereiro 2014 Al Manar Aniversário dos mártires líderes https://english.alahedn
ews.com.lb/25511/556 

          

106 21 dezembro 2015 Televisonado Por ocasião do martírio do chefe dos detentos libertados Samir al-
Quntar 

https://english.alahedn
ews.com.lb/31520/562 

107 18 outubro 2015 Al-Ahed News Cerimônia em homenagem ao líder mártir Hassan Al-Hajj, martírio há 
uma semana, em Lweizeh 

https://english.alahedn
ews.com.lb/30786/562 

108 10 julho 2015 Al-Ahed News Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém) https://english.alahedn
ews.com.lb/29890/562 

109 5 junho 2015 Transmissão ao 
vivo 

30º aniversário Associação Escoteiros Al Mahdi, Dahiyeh, Baalbek, 
Tyr e Nabatiyeh [trecho político] 

https://english.alahedn
ews.com.lb/29589/562 

110 24 maio 2015 Al-Ahed News 15º aniversário do Dia da Resistência e da Libertação, Praça Ashura, 
Nabatiyeh 

https://english.alahedn
ews.com.lb/29492/562 

111 16 maio 2015 Televisonado 67º aniversário da Al-Nakba e Batalha de Qalamoun.  https://english.alahedn
ews.com.lb/29416/562 

112 5 maio 2015 Al-Ahed News Iêmen, Iraque, Síria, Qalamoun e a Cordilheira Oriental. https://english.alahedn
ews.com.lb/29326/562 

113 17 abril 2015 Al-Ahed News Iêmen e Arábia Saudita https://english.alahedn
ews.com.lb/29171/562 
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114 27 março 2015 Televisonado Tribunal Especial para o Líbano, Eleições Presidenciais, Arábia 

Saudita e Iêmen 
https://english.alahedn
ews.com.lb/29009/562 

115 16 fevereiro 2015 Televisonado Aniversário Memorial dos Mártires Líderes da Resistência, complexo 
Sayyed Al-Shouhada 

https://english.alahedn
ews.com.lb/28703/562 

116 30 janeiro 2015 Al-Ahed News Discurso em Honra dos Mártires de Quneitra https://english.alahedn
ews.com.lb/28563/562 

117 9 janeiro 2015 Al-Ahed News Comemoração do aniversário do Profeta Mohammad e Dia da 
Associação Al-Imadad, subúrbios ao sul de Beirute, Baalbek, Hermel, 
Nabatiyeh e Hanaway 

https://english.alahedn
ews.com.lb/28391/562 

          

118 27 dezembro 2016 Hizbullah Media 
Relations 

Memorial de Allamah Sheikh Abd Nasser Al-Jabri, Takfirismo e 
Resistência 

https://english.alahedn
ews.com.lb/36583/570 

119 23 dezembro 2016 Televisonado, 
Al-Manar 

Encontro de estudantes universitários https://english.alahedn
ews.com.lb/36500/570 

120 11 novembro 2016 Al-Ahed News Décima noite de Muharam, Ashura, durante o conselho central, 
complexo Sayyed Al-Shouhada 

https://english.alahedn
ews.com.lb/35411/570 

121 4 novembro 2016 Hizbullah Media 
Relations 

Memorial Comemorando o aniversário do falecido líder Mustafa 
Shahadeh 

https://english.alahedn
ews.com.lb/35725/570 

122 12 outubro 2016 Hizbullah Media 
Relations 

Décima Muharam 1438, Comício de Ashura 2016 https://english.alahedn
ews.com.lb/35344/570 

123 13 agosto 2016 Al-Ahed News Décimo aniversário do Dia da Vitória Divina (Guerra de Julho 2006), 
Bint Jbeil  

https://english.alahedn
ews.com.lb/34603/570 
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124 29 julho 2016 Al-Ahed News Festival em Homenagem ao falecido Líder da Resistência Ismail 

Ahmad al-Zahri, Nabatieh al-Fawqa 
https://english.alahedn
ews.com.lb/34320/570 

125 2 julho 2016 Hizbullah Media 
Relations 

Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém) https://english.alahedn
ews.com.lb/33959/570 

126 24 junho 2016 Al-Ahed News Memorial pelos quarenta dias de martírio do líder jihadista sênior 
Sayyed Mustafa Badreddine, complexo educacional Shahed 

https://english.alahedn
ews.com.lb/33875/570 

127 20 maio 2016 Al-Ahed News Memorial em honra ao mártir líder Sayyed Mustafa Badreddine https://english.alahedn
ews.com.lb/33478/570 

128 12 maio 2016 Al-Ahed News Dia dos Combatentes Feridos da Resistência Islâmica (Parte 2) https://english.alahedn
ews.com.lb/33440/570 

129 6 maio 2016 Al-Ahed News Dia dos Combatentes Feridos da Resistência Islâmica (Parte 1), 
Cerimônia Honorária da Organização de Apoio à Resistência Islâmica 

https://english.alahedn
ews.com.lb/33345/570 

130 6 março 2016 Al-Ahed News Cerimônia de Comemoração do Líder Mártir Ali Ahmad Fayyad (Alaa 
of Bosnia), Vilarejo de Ansar 

https://english.alahedn
ews.com.lb/32513/570 

131 29 janeiro 2016 Al-Ahed News Discurso sobre eleições presidenciais libanesas https://english.alahedn
ews.com.lb/32026/570 

132 3 janeiro 2016 Al-Ahed News Cerimônia de comemoração em homenagem ao Sheikh Mohammad 
Khatoun 

https://english.alahedn
ews.com.lb/31671/562 

          

133 11 dezembro 2017 Al Manar Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), Dahiyeh. “Palestina é maior 
prioridade para o Eixo de Resistência após a vitória sobre a Takfiris” 

https://english.almanar.
com.lb/404908 

134 7 dezembro 2017 Al Manar Nasrallah diz que decisão de Trump sobre Al-Quds é agressão 
flagrante, pede manifestação em massa em Dahiyeh 

https://english.almanar.
com.lb/401744 
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135 20 novembro 2017 Al Manar  “Estado” do ISIL acabou, Declaração da Liga Árabe é “ridícula” https://english.almanar.

com.lb/390403 

136 10 novembro 2017 Al Manar Arbaeen Imam Hussein e Dia dos Mártires. Hariri Detido na Arábia 
Saudita, 'Deve ser libertado imediatamente' 

https://english.almanar.
com.lb/383744 

137 5 novembro 2017 Al Manar  'Renúncia de Hariri é decisão saudita e viola soberania do Líbano' https://english.almanar.
com.lb/379546 

138 8 outubro 2017 Al Manar Cerimônia memorial aos mártires do Hezbollah em al-Ain, norte de 
Beqa’a “EUA atrasam luta contra ISIL, quer um conspirador em 
Baabda” 

https://english.almanar.
com.lb/363156 

139 1 outubro 2017 Al Manar Décimo dia Muharram, Ashura. Nasrallah pede aos colonos sionistas 
que deixem a ocupação antes de sua morte 

https://english.almanar.
com.lb/359335 

140 30 setembro 2017 Al Manar Cerimônia décima noite do mês Hijra de Muharram, Dahiyeh https://english.almanar.
com.lb/358943 

141 24 setembro 2017 Al Manar Nasrallah: “Resistência deve enfrentar ‘Israel’ para evitar a ocupação” https://english.almanar.
com.lb/354752 

142 21 setembro 2017 Al Manar Cerimônia central do Hezbollah, Ashura, primeira véspera do mês Hijri 
do Muharram 

https://english.almanar.
com.lb/353593 

143 31 agosto 2017 Al Manar Aniversário do Dia da Segunda Libertação, Baalbek (Vitória do 
exército libanês e resistência contra grupos takfiris na fronteira leste 
com a Síria [Arsal, Ras Baalbek e Qaa]) 

https://english.almanar.
com.lb/339755 

144 30 agosto 2017 Al Manar Negociações de Qalamoun, Iraque  https://english.almanar.
com.lb/338468 
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145 29 agosto 2017 Al Manar 28 de agosto, Segundo Dia da Libertação, “ISIL Submetido ao 

Hezbollah”, Batalha de Arsal 
https://english.almanar.
com.lb/336789 

146 24 agosto 2017 Al Manar Terroristas takfiris ISIL  https://english.almanar.
com.lb/333386 

147 13 agosto 2017 Al Manar, 
televisionado 

11º aniversário da Vitória Divina (Guerra de 2006) https://english.almanar.
com.lb/324920 

148 4 agosto 2017 Al Manar, 
televisionado 

Vitória de Arsal contra a Frente Al Nusra https://english.almanar.
com.lb/319134 

149 27 julho 2017 Al Manar, 
televisionado 

Campanha militar do Hezbollah contra a Frente Nusra nos arredores de 
Arsal. 

https://english.almanar.
com.lb/312574 

150 11 julho 2017 Al Manar, 
televisionado 

Vitória em Mossul, Iraque “Chance para erradicar ISIL por completo” https://english.almanar.
com.lb/302806 

151 23 junho 2017 Al Manar Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), complexo Sayyed Shuhada, 
Dahiyeh 

https://english.almanar.
com.lb/292250 

152 25 maio 2017 Televisonado, 
Al-Manar 

17º aniversário do Dia da Resistência e da Libertação, Hermel, Beqa’a https://english.almanar.
com.lb/272083 

153 11 maio 2017 Al Manar Aniversário de martírio do comandante do Hezbollah, Sayyed Mustafa 
Badreddine (Zoulfiqar) 

https://english.almanar.
com.lb/260885 

154 2 maio 2017 Al Manar Dia dos Combatentes Feridos da Resistência, Shaaban 4 https://english.almanar.
com.lb/254245 

155 18 março 2017 Televisonado, 
Al-Manar 

Aniversário de Sayyeda Fátima Al-Zahraa, que marca o Dia da Mulher 
Muçulmana, “Eixo da Resistência Triunfa” 

https://english.almanar.
com.lb/216049 
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156 16 fevereiro 2017 Televisonado, 

Al-Manar 
Aniversário dos líderes martirizados, Sheikh Ragheb Harab, Sayyed 
Abbas Mousawi e Hajj Imad Moughneieh 

https://english.almanar.
com.lb/193675 

157 12 fevereiro 2017 Al Manar Cerimônia em homenagem ao falecido membro do Conselho Central 
Sheikh Hussein Obeid, Baalbek 

https://english.almanar.
com.lb/188956 

          

158 10 novembro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

36º aniversário do Dia dos Mártires (subúrbio Sul de Beirute, Dahiyeh) https://english.alahedn
ews.com.lb/45322/576  

159 19 outubro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Jubileu de Prata, 25º Aniversário da Associação Islâmica para 
Educação e Ensino (Escolas Al-Imam Al-Mahdi), complexo Sayyed al-
Shohada  

https://english.alahedn
ews.com.lb/45043/576 

160 12 outubro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Cerimônia do Memorial Mãe dos Mártires Hajja Amna e Um Imad 
Mughniyeh, complexo Mujtaba 

https://english.alahedn
ews.com.lb/44940/576 

161 20 setembro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Décimo dia Muharram, Ashura https://english.alahedn
ews.com.lb/44674/576 

162 26 agosto 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Primeiro aniversário do Segundo Festival do Dia da Libertação, 
Hermel 

https://english.alahedn
ews.com.lb/44500/576 

163 14 agosto 2018 Hizbullah Media 
Relations 

12º aniversário da “Vitória histórica de 14 agosto 2006”, Festival da 
Vitória Divina 

https://english.alahedn
ews.com.lb/44384/576 

164 29 junho 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Últimos acontecimentos no Líbano e na região https://english.alahedn
ews.com.lb/43886/576 

165 8 junho 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Dia Internacional de Al Quds (Jerusalém), Maroun al-Ras https://english.alahedn
ews.com.lb/43640/576 
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166 25 maio 2018 Hizbullah Media 

Relations 
18º aniversário do Dia da Resistência e da Libertação https://english.alahedn

ews.com.lb/43512/576 

167 14 maio 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Segundo aniversário de martírio, Sayyed Mustafa Badreddine, 
desenvolvimentos na região e cenário doméstico 

https://english.alahedn
ews.com.lb/43511/576 

168 7 maio 2018 Transmitido via 
satélite 

Dirigindo-se ao processo eleitoral libanês https://english.alahedn
ews.com.lb/43202/576 

169 1 maio 2018 Transmitido via 
satélite 

Comício Eleitoral “Lealdade à Terra”, Lista Baalbek-Helmel: 
“Lealdade e Esperança’, Zahle: “Escolha e Decisão” 

https://english.alahedn
ews.com.lb/43111/576 

170 23 abril 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Comício Eleitoral “Lealdade à Glória”, Jbeil-Keserwan, Lista 
“Solidariedade Nacional”, Complexo Sayyed Al-Shuhada, subúrbios 
sul 

https://english.alahedn
ews.com.lb/43011/576 

171 21 abril 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Comício Eleitoral do Hezbollah, apoio à Lista ‘Esperança e Lealdade” 
nos Governorados de Tyre e al-Zahrani. 

https://english.alahedn
ews.com.lb/42992/576 

172 15 abril 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Festival Lealdade aos Mártires, apoio à Lista “Futuro Melhor” nos 
distritos de Oeste Beqa’a- Rashaya 

https://english.alahedn
ews.com.lb/42923/576 

173 13 abril 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Festival Lealdade à Promessa, Praça Ashura. Apoio às Listas em 
Beirute: Baabda “Acordo Nacional” (Amal, FPM, Lebanese 
Democratic Party e Hezbollah); Beirute II “Unidade Beirute” (Amal, 
Association of Islamic Charitable Projects, FPM e Hezbollah) 

https://english.alahedn
ews.com.lb/42889/576 

174 8 abril 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Festival Dia de Lealdade à Vitória, Nabatieh. Apoio à Lista “Esperança 
e Lealdade” Nabatieh, Marjayoun, Hasbaya e Bint Jbeil 

https://english.alahedn
ews.com.lb/42805/576 

175 21 março 2018 Televisonado, 
Al-Manar 

Discurso anunciando o Programa Eleitoral do Hezbollah https://english.alahedn
ews.com.lb/42562/576 



470 
 
176 19 fevereiro 2018 Televisonado, 

Al-Manar 
Discurso anunciando nomes dos candidatos do Hezbollah para as 
eleições parlamentares de 2018 

https://english.alahedn
ews.com.lb/42152/576 

177 16 fevereiro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Em memória dos líderes martirizados https://english.alahedn
ews.com.lb/42125/576 

178 19 janeiro 2018 Hizbullah Media 
Relations 

Em memória de Hajj Abu Imad, e aos “distintos mártires de Quneitra” https://english.alahedn
ews.com.lb/41805/576 

 
        

 

 

Fonte: Al Ahed News e Al Manar. 

Elaboração: autora.
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Tabela 51 – Consulta de frequência de palavras em discursos de Hassan Nasrallah 
(2006-2018) 

Palavra Contagem 
Percentual 

ponderado (%) 
Palavras similares 

resists 5484 

0,97 

resist, resistance, resistance', 'resistance, 
'resistance', resistances, resistant, 

resisted, resistence, resisting, resists 
peoples' 5373 

0,95 
people, people', peoples, peoples' 

lebanon' 4766 
0,84 

lebanon, lebanon', 'lebanon 

lebanese 3389 
0,60 

lebanese, lebanese', 'lebanese 

wants 3096 
0,55 

want, wanted, wanted', wanting, wants 

days 2905 
0,51 

day, day', days 

wars 2872 
0,51 

war, war', 'war, wars 

politics 2746 
0,48 

polite, political, 'political, politically, 
politics 

martyrs’ 2594 

0,46 

martyr, martyr', martyred, martyrs, 
martyrs', 'martyrs', martyrs’ 

“israeli’’ 2536 

0,45 

 “israeli’’, isra, israeli, israeli', 'israeli', 
'israeli'', israelis, israelis', 'israelis' 

region 2461 
0,43 

region, region', regional, regionally, 
regions 

governments 2320 

0,41 

govern, govern', governance, governed, 
governing, government, government', 

government’, governments, 
governments', governs 

hizbullah' 2309 
0,41 

hizbullah, hizbullah', 'hizbullah, 
'hizbullah' 

years 2305 
0,41 

year, year', 'year, yearly, years, years’ 

arabs' 2270 
0,40 

arab, arab', arabic, arabism, arabs, arabs', 
arabs’ 

starts 2239 
0,40 

start, started, starting, starts 

“israel’’ 2205 

0,39 

“israel, “israel’’, ’israel’, israel, israel', 
'israel', 'israel'', israel’, israel's', 'israels', 

'israel's' 
nations 2148 

0,38 

nation, national, 'national, nationalism, 
nationalisms, nationalities, nationality, 
nationalization, nationally, nationals, 

nationals', nations 

country 2129 
0,38 

countries, countries', countries’, country, 
country' 

talks 2096 
0,37 

talk, talked, talking, talks 
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timing 1994 
0,35 

time, times, timing, timings 

stating 1983 

0,35 

state, state', 'state', state’, stated, states, 
states', states’, stating 

issue 1964 
0,35 

issue, issued, issues, issues', issuing 

syria' 1883 
0,33 

syria, syria', 'syria,ٍ syria 

world 1877 
0,33 

world, world', worldly, worlds 

placing 1874 
0,33 

place, placed, places, placing 

now 1810 
0,32 

now, 'now 

taking 1803 
0,32 

take, 'take, takes, taking 

today 1800 
0,32 

today, todays, todays' 

army' 1609 
0,28 

armies, armies', army, army' 

even 1556 
0,27 

even, evening, evenings, evenly 

calls 1548 
0,27 

call, called, called', calling, calls 

full 1533 
0,27 

full 

may 1517 
0,27 

may, may', 'may 

knowingly 1492 
0,26 

know, knowing, knowingly, knows 

elects 1479 

0,26 

elect, elected, electing, election, 
elections, elections', elects 

responsive 1455 

0,26 

response, responses, responsibilities, 
responsibilities', responsibility, 

responsible, responsibly, responsive 
victory 1435 

0,25 
victories, victorious, victoriously, 

victory, victory', victory’ 
allah 1415 

0,25 
allah 

making 1389 
0,25 

make, makes, making 

security 1363 

0,24 

secure, secured, securely, secures, 
securing, security, security', 'security 

let 1361 
0,24 

let, 'let, lets, letting 

internationally 1352 
0,24 

internal, internally, internals, 
international, internationally 

still 1352 
0,24 

still 

islamic 1337 
0,24 

islam, islamic, islamics, islamism 

leader 1309 
0,23 

leader, leader', leaders, leaders' 

palestinians' 1250 
0,22 

palestinian, palestinians, palestinians', 
palestinians’ 
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generals 1248 

0,22 

general, generalization, generalizations, 
generalize, generally, generals 

gods 1247 
0,22 

god, god', 'god, godly, gods 

support 1234 

0,22 

support, supported, supporter, supporters, 
supporting, supportive, supports 

forcing 1222 

0,22 

force, forced, forceful, forcefully, 
forcefulness, forces, forces', forces’, 

forcing 
brothers 1219 

0,22 
brother, brotherly, brothers, brothers', 

'brothers 
rst 1212 

0,21 
rst 

enemy 1205 
0,21 

enemies, enemies', enemy, enemy' 

great 1202 
0,21 

great, great', 'great, greatly, greatness, 
greats 

using 1168 
0,21 

use, used, useful, usefulness, uses, using 

likes 1166 
0,21 

like, liked, likely, likeness, likes 

coming' 1156 
0,2 

come, 'come, comes, coming, coming', 
comings 

new 1137 
0,2 

new 

palestine 1133 
0,2 

palestine, palestine' 

peacefulness 1107 

0,2 

peace, peace', 'peace, peace’, peaceful, 
peacefully, peacefulness 

points 1106 
0,2 

point, pointed, pointing, points 

battling 1085 
0,19 

battle, battles, battling 

category 1057 
0,19 

categories, category 

however 1045 
0,18 

however 

movements' 1031 
0,18 

movement, movements, movements', 
movements’ 

achieving 1014 

0,18 

achievable, achieve, achieved, 
achievement, achievements, achieves, 

achieving 
tells 1005 

0,18 
tell, telling, tells 

means 982 
0,17 

mean, meaning, meanings, meanness, 
means 

works 979 
0,17 

work, worked, working, workings, works 

name 977 
0,17 

name, named, namely, names, naming 

rights 954 

0,17 

right, 'right, rightful, rightfully, 
rightfulness, rightly, rightness, rights 
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decision 944 

0,17 

decision, decision', decisions, decisive, 
decisively, decisiveness 

killings 921 
0,16 

kill, killed, killing, killings, kills 

media 915 
0,16 

media, medias 

needs 912 
0,16 

need, need', needed, needing, needs 

made 911 
0,16 

made 

parts 910 
0,16 

part, parted, partly, parts 

concerned 909 
0,16 

concern, concerned, concerning, 
concerns 

remains 898 
0,16 

remain, remained, remaining, remains 

groups 890 
0,16 

group, group', grouped, grouping, groups, 
groups' 

iran 875 
0,15 

iran, iran', 'iran 

prophets 866 
0,15 

prophet, prophetic, prophets, prophets’ 

americans 863 
0,15 

american, americans, americans' 

following 863 
0,15 

follow, followed, follower, followers, 
following, follows 

arms' 862 
0,15 

arm, armed, arming, arms, arms' 

many 853 
0,15 

many 

since 851 
0,15 

since 

party 834 
0,15 

parties, parties', parties’, party 

anyone 825 
0,15 

anyone 

confrontation 822 

0,15 

confront, confrontation, confrontational, 
confrontations, confronted, confronting, 

confronts 
hezbollah 822 

0,15 
hezbollah, hezbollah' 

syrians 820 
0,14 

syrian, syriane, syrians 

level 817 
0,14 

level, leveled, levelling, levels 

took 814 
0,14 

took 

news 808 
0,14 

news 

family 807 
0,14 

familial, families, families', family 

things 800 
0,14 

thing, things 

present 794 

0,14 

present, presentation, presentations, 
presented, presenter, presenting, 

presently, presents 
 

Elaboração: autora/ NVivo. 
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Tabela 52 – Frequência de palavras em discursos Hassan Nasrallah (2006-maio/2008) 

Palavra Contagem 
Percentual 

ponderado (%) 
Palavras similares 

lebanon 840 
1,25 

lebanon, 'lebanon 

resistance 829 

1,24 

resist, resistance, resistance', resistances, 
resistant, resisting, resists 

governs 548 

0,82 

govern', governance, governed, 
governing, government, government', 
governments, governments', governs 

people 540 
0,81 

people, people', peoples, peoples' 

lebanese 517 
0,77 

lebanese 

wars 502 
0,75 

war, war', wars 

politics 412 
0,62 

polite, political, politically, politics 

nations 409 
0,61 

nation, national, nationalism, nationally, 
nationals, nations 

want 395 
0,59 

want, wanted, wanting, wants 

hizbullah 321 
0,48 

hizbullah 

days 318 
0,47 

day, days 

martyrs’ 309 
0,46 

martyr, martyred, martyrs, martyrs', 
martyrs’ 

“israel’’ 304 
0,45 

“israel’’, israel, israel', 'israel', israel's', 
'israel's' 

states 295 
0,44 

state, state', stated, states, states', stating 

victory 281 
0,42 

victories, victorious, victory, victory' 

army 277 
0,41 

armies, armies', army 

arabs 265 
0,40 

arab, arabic, arabism, arabs 

country 259 
0,39 

countries, country, country' 

today 257 
0,38 

today 

starts 254 
0,38 

start, started, starting, starts 

world 254 
0,38 

world, world', worlds 

israelis' 252 

0,38 

“israeli’’, isra, israeli, israeli', 'israeli', 
israelis, israelis', 'israelis' 

years 246 
0,37 

year, year', 'year, years 

international 225 
0,34 

internal, internally, international, 
internationally 
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god 216 
0,32 

god, godly 

issue 215 
0,32 

issue, issued, issues, issues', issuing 

security 212 
0,32 

secure, secured, securing, security 

timing 205 
0,31 

time, times, timing 

region 199 
0,3 

region, regional, regionally, regions 

new 197 
0,29 

new 

talks 195 
0,29 

talk, talked, talking, talks 

decision 192 
0,29 

decision, decisions, decisive 

americans 191 
0,29 

american, americans, americans' 

even 188 
0,28 

even, evening, evenings 

forcing 188 
0,28 

force, forced, forces, forces', forcing 

place 179 
0,27 

place, placed, places, placing 

liberation 174 
0,26 

liberate, liberated, liberates, liberating, 
liberation 

knows 172 
0,26 

know, knowing, knows 

now 166 
0,25 

now 

take 164 
0,24 

take, 'take, takes, taking 

opposition 163 
0,24 

opposite, opposition, opposition', 
oppositions 

full 163 
0,24 

full 

weapons 159 
0,24 

weapon, weapons 

generals 159 
0,24 

general, generalization, generally, 
generals 

brothers 156 
0,23 

brother, brotherly, brothers 

enemy 154 
0,23 

enemies, enemy, enemy' 

coming 153 
0,23 

come, 'come, comes, coming 

category 150 
0,22 

categories, category 

call 147 
0,22 

call, called, calling, calls 

president 146 
0,22 

presided, presidency, president, 
presidents, presiding 

making 143 
0,21 

make, makes, making 

islamic 142 
0,21 

islam, islamic, islamics 

palestinian 139 
0,21 

palestinian, palestinians 

killing 137 
0,2 

kill, killed, killing, killings, kills 
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may 136 
0,2 

may, may' 

group 133 
0,2 

group, grouping, groups 

since 133 
0,2 

since 

2006 131 
0,2 

2006 

responsible 130 

0,19 

response, responsibilities, responsibility, 
responsible, responsibly 

elections 130 
0,19 

elect, elected, electing, election, 
elections 

party 128 
0,19 

parties, party 

confrontation 127 

0,19 

confront, confrontation, confrontational, 
confrontations, confronted, confronting 

facing 127 
0,19 

face, faced, faces, facing 

landings 127 
0,19 

land, landed, landing, landings, lands 

unity 126 
0,19 

unity 

palestine 124 
0,19 

palestine 

accept 123 
0,18 

accept, acceptable, acceptance, 
accepted, accepting, accepts 

support 122 

0,18 

support, supported, supporter, 
supporters, supporting, supports 

strategy 121 
0,18 

strategies, strategy 

let 120 
0,18 

let 

secretary 119 
0,18 

secretary 

backed 119 
0,18 

back, backed, backing, backs 

peace 118 
0,18 

peace, peace', peaceful, peacefully 

exists 118 
0,18 

exist, existed, existence, existent, 
existing, exists 

july 117 
0,17 

july 

matter 116 
0,17 

matter, matters 

leaders 115 
0,17 

leader, leaders 

defend 113 
0,17 

defend, defended, defender, defending, 
defends 

present 109 
0,16 

present, presentation, presented, 
presenting, presents 

anyone 108 
0,16 

anyone 

blood 108 
0,16 

blood 
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remains 108 
0,16 

remain, remained, remaining, remains 

hands 108 
0,16 

hand, handed, handing, hands 

like 107 
0,16 

like, liked, likely, likes 

using 106 
0,16 

use, used, uses, using 

powers 104 
0,16 

power, powered, powerful, powers, 
powers' 

zionist 104 
0,16 

zionist, zionists, zionists' 

committed 103 
0,15 

commit, commitment, commitments, 
commits, committed, committing 

iraq 103 
0,15 

iraq 

dialogue 102 
0,15 

dialogue, dialogues 

every 102 
0,15 

every, 'every 

news 102 
0,15 

news 

community 100 

0,15 

communicate, communicated, 
communicating, communication, 
communications, communicative, 

communities, community 
team 100 

0,15 
team 

rst 99 
0,15 

rst 

still 99 
0,15 

still 

asks 98 
0,15 

ask, asked, asking, asks 

defeat 97 
0,14 

defeat, defeated, defeating, defeats 

way 97 
0,14 

way, ways 

discuss 97 

0,14 

discuss, discussed, discusses, discussing, 
discussion, discussions 

 
 
Elaboração: autora/ NVivo. 
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Tabela 53 – Frequência de palavras em discursos de Hassan Nasrallah (maio/2008-2018) 

Palavra Contagem 
Percentual 

ponderado (%) 
Palavras similares 

peoples' 4833 
0,97 

people, people', peoples, peoples' 

resists 4655 

0,94 

resist, resistance, resistance', 'resistance, 
'resistance', resistances, resistant, resisted, 

resistence, resisting, resists 
lebanon' 3926 

0,79 
lebanon, lebanon', 'lebanon 

lebanese 2872 
0,58 

lebanese, lebanese', 'lebanese 

wants 2701 
0,54 

want, wanted, wanted', wanting, wants 

days 2587 
0,52 

day, day', days 

wars 2370 
0,48 

war, war', 'war, wars 

politics 2334 
0,47 

polite, political, 'political, politically, 
politics 

martyrs’ 2285 

0,46 

martyr, martyr', martyred, martyrs, 
martyrs', 'martyrs', martyrs’ 

“israeli’’ 2284 

0,46 

“israeli’’, isra, israeli, israeli', 'israeli', 
'israeli'', israelis, israelis', 'israelis' 

region 2262 
0,46 

region, region', regional, regionally, 
regions 

years 2059 
0,41 

year, year', 'year, yearly, years, years’ 

arabs' 2005 
0,40 

arab, arab', arabic, arabism, arabs, arabs', 
arabs’ 

hizbullah' 1988 
0,40 

hizbullah, hizbullah', 'hizbullah, 
'hizbullah' 

starts 1985 
0,40 

start, started, starting, starts 

“israel’’ 1901 

0,38 

“israel, “israel’’, ’israel’, israel, israel', 
'israel', 'israel'', israel’, israel's', 'israels', 

'israel's' 

talks 1901 
0,38 

talk, talked, talking, talks 

country 1870 
0,38 

countries, countries', countries’, country, 
country' 

syria 1828 
0,37 

syria, syria', 'syria,ٍ syria 

timing 1789 
0,36 

time, times, timing, timings 

governments 1772 

0,36 

govern, governance, governed, 
governing, government, government', 
government’, governments, governs 

issue 1749 
0,35 

issue, issued, issues, issuing 
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nations 1739 

0,35 

nation, national, 'national, nationalism, 
nationalisms, nationalities, nationality, 
nationalization, nationally, nationals, 

nationals', nations 

placing 1695 
0,34 

place, placed, places, placing 

stating 1688 
0,34 

state, state', 'state', state’, stated, states, 
states', states’, stating 

now 1644 
0,33 

now, 'now 

taking 1639 
0,33 

take, 'take, takes, taking 

world 1623 
0,33 

world, world', worldly, worlds 

today 1543 
0,31 

today, todays, todays' 

calls 1401 
0,28 

call, called, called', calling, calls 

may 1381 
0,28 

may, 'may 

allah 1376 
0,28 

allah 

full 1370 
0,28 

full 

even 1368 
0,28 

even, evening, evenly 

elects 1349 
0,27 

elect, elected, electing, election, 
elections, elections', elects 

army' 1332 
0,27 

armies, army, army' 

responsive 1325 

0,27 

response, responses, responsibilities, 
responsibilities', responsibility, 

responsible, responsibly, responsive 

know 1320 
0,27 

know, knowing, knowingly, knows 

still 1253 
0,25 

still 

making 1246 
0,25 

make, makes, making 

let 1241 
0,25 

let, 'let, lets, letting 

islamic 1195 
0,24 

islam, islamic, islamism 

leader 1194 
0,24 

leader, leader', leaders, leaders' 

victory 1154 
0,23 

victories, victorious, victoriously, victory, 
victory', victory’ 

security 1151 

0,23 

secure, secured, securely, secures, 
securing, security, security', 'security 

internationally 1127 
0,23 

internal, internally, internals, 
international, internationally 

support 1112 

0,22 

support, supported, supporter, supporters, 
supporting, supportive, supports 
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palestinians' 1111 
0,22 

palestinian, palestinians, palestinians', 
palestinians’ 

great 1110 
0,22 

great, great', 'great, greatly, greatness, 
greats 

general 1089 

0,22 

general, generalization, generalizations, 
generalize, generally, generals 

brothers 1063 
0,21 

brother, brotherly, brothers, brothers', 
'brothers 

using 1062 
0,21 

use, used, useful, usefulness, uses, using 

likes 1059 
0,21 

like, liked, likely, likeness, likes 

enemy 1051 
0,21 

enemies, enemies', enemy, enemy' 

points 1036 
0,21 

point, pointed, pointing, points 

forcing 1034 

0,21 

force, forced, forceful, forcefully, 
forcefulness, forces, forces', forces’, 

forcing 

gods 1031 
0,21 

god, god', 'god, godly, gods 

palestine 1009 
0,20 

palestine, palestine' 

coming' 1003 
0,20 

come, 'come, comes, coming, coming', 
comings 

battling 1002 
0,20 

battle, battles, battling 

however 996 
0,20 

however 

peacefulness 989 
0,20 

peace, peace', 'peace, peace’, peaceful, 
peacefully, peacefulness 

new 940 
0,19 

new 

tells 938 
0,19 

tell, telling, tells 

movements' 935 
0,19 

movement, movements, movements', 
movements’ 

achieving 928 

0,19 

achievable, achieve, achieved, 
achievement, achievements, achieves, 

achieving 
category 907 

0,18 
categories, category 

means 891 
0,18 

mean, meaning, meanings, meanness, 
means 

name 890 
0,18 

name, named, namely, names, naming 

works 890 
0,18 

work, worked, working, workings, works 

rights 873 
0,18 

right, 'right, rightful, rightfully, 
rightfulness, rightly, rightness, rights 

media 857 
0,17 

media, medias 

needs 836 
0,17 

need, needed, needing, needs 
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parts 831 
0,17 

part, parted, partly, parts 

concerning 825 
0,17 

concern, concerned, concerning, concerns 

made 823 
0,17 

made 

prophets 815 
0,16 

prophet, prophetic, prophets, prophets’ 

iran 814 
0,16 

iran, iran', 'iran 

hezbollah 804 
0,16 

hezbollah, hezbollah' 

remains 790 
0,16 

remain, remained, remaining, remains 

following 788 
0,16 

follow, followed, follower, followers, 
following, follows 

syrians 786 
0,16 

syrian, syrians 

kills 784 
0,16 

kill, killed, killing, killings, kills 

many 774 
0,16 

many 

arms' 772 
0,16 

arm, armed, arming, arms, arms' 

groups 757 
0,15 

group, group', grouped, groups, groups' 

took 753 
0,15 

took 

decision 752 
0,15 

decision, decision', decisions, decisive, 
decisively, decisiveness 

level 746 
0,15 

level, leveled, levels 

things 741 
0,15 

thing, things 

family 730 
0,15 

familial, families, families', family 

importantly 724 
0,15 

import, importance, importance', 
important, importantly, imported 

since 718 
0,14 

since 

anyone 717 
0,14 

anyone 

imams 712 
0,14 

imam, imamate, imams 

secondly 710 
0,14 

second, 'second, secondly, seconds 

news 706 
0,14 

news 

party 706 
0,14 

parties, parties', parties’, party 

comments 706 
0,14 

comment, commentator, commentators, 
commented, commenting, comments 

 

Elaboração: autora/ NVivo. 
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Tabela 54 – Distribuição de pastas ministeriais por secto religioso (1989-2016) 

Pasta Conselho de Ministros Confissão religiosa Total 

  
Sunitas Xiitas Drusos Maronitas Gregos-ortodoxos Gregos-católicos Armênios-ortodoxos Armênios-católicos Evangélicos Minorias cristãs   

Ministério da Justiça 8 0 0 4 2 2 1 0 0 0 17 

Ministério da Defesa 1 5 0 1 9 1 0 0 0 0 17 

Ministério Relações Exteriores e 
Emigrantes 

2 7 0 8 0 0 0 0 0 0 17 

Ministério do Interior e Municipalidades 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 17 

Ministério Educação e Educação Superior 9 1 1 4 1 1 0 0 0 0 17 

Ministério de Obras Públicas e Transportes 4 5 5 1 1 1 0 0 0 0 17 

Ministério de Águas e Energia 0 6 0 7 0 2 2 0 0 0 17 

Ministério das Telecomunicações 4 0 2 8 0 2 1 0 0 0 17 

Ministério das Finanças 8 5 0 3 1 0 0 0 0 0 17 

Ministério Saúde Pública 1 6 4 3 3 0 0 0 0 0 17 

Ministério do Trabalho 1 7 0 2 5 2 0 0 0 0 17 

Ministério de Turismo 1 1 1 6 4 2 2 0 0 0 17 

Ministério da Agricultura 0 10 1 1 3 2 0 0 0 0 17 

Ministério da Indústria e Petróleo 2 4 0 3 5 4 0 0 0 0 18 

Ministério Economia e Comércio 4 3 2 1 2 1 1 0 3 0 17 

Ministério da Informação 1 1 3 2 5 5 0 0 0 0 17 

Ministério de Habitação e Cooperativas 
(abolição 2000) 

0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 7 

Ministério Meio Ambiente 3 0 2 3 3 2 1 1 0 0 15 

Ministério dos Deslocados 1 0 9 3 0 2 0 0 0 0 15 

Ministério de Estado para 
Desenvolvimento Administrativo 

3 4 1 2 2 0 0 2 0 1 15 

Ministério de Assuntos Sociais 1 5 1 6 0 1 1 0 0 0 15 

Ministério da Juventude e Esportes                 
(criado em 2000) 

2 4 1 0 0 0 4 0 0 0 11 

Ministério da Cultura 1 1 1 3 2 3 0 0 0   11 

Ministérios de Estado (outros) 12 11 10 13 7 11 4 0 0 0 68 

Fonte das informações: Information International (2018b) e Decretos de formação de governos.
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Figura 68 – Crescimento do funcionalismo público libanês (1974-2017) 

 
Fonte dos dados: SALLOUKH, 2019, p. 46. 

Elaboração: autora. 

 

Figura 69 – Distribuição do funcionalismo público libanês por setor (2017) 

 

Fonte dos dados: SALLOUKH, 2019, p. 46. 

Elaboração: autora. 
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Figura 70 – Grau de conhecimento dos parlamentares das posições políticas de seus 
respectivos blocos 

 

Fonte dos dados: Lebanese Center for Policy Studies, (ATALLAH; DIAB, 2018, LCPS). 

Elaboração: autora. 

 

Figura 71 – Grau de coerência das preferências políticas dos parlamentares com seus 

respectivos blocos, escala 0-15 (LCPS 2018) 

 

Fonte dos dados: Lebanese Center for Policy Studies (ATALLAH; DIAB, 2018, LCPS). 

Elaboração: autora. 
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Figura 72 – Atividade parlamentar: reuniões de dezesseis comissões permanentes (2010-

2014) 

 

Fonte dos dados: Lebanese Center for Policy Studies, LCPS, 2018, p. 33. 

Elaboração: autora. 
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Figura 73 – Natureza das leis aprovadas endereçando serviços básicos (31, 2009-2017) 

 

Fonte dos dados: Lebanese Center for Policy Studies (ATALLAH, 2018a). 

Elaboração: autora. 

 

 

Figura 74 – Produção legislativa ministerial de 2019 (1.771 leis, decisões e decretos) 

 

Fonte dos dados: LCPS, 2019b, c. 

Elaboração: autora. 
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Figura 75 – Distribuição temática da produção legislativa ministerial de 2019 

 

Fonte dos dados: LCPS, 2019b, c. 

Elaboração: autora. 
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Tabela 55 – Vista global de contratos encerrados e em andamento por subsetor, status e ano de assinatura, Council for Development and 

Reconstruction (1992-2021) 

 

  Contratos de 1992 até 2021  Contratos Completos Contratos em andamento 

Sub-setor Número Valor Fundos estrangeiros Número Valor Número Valor Progresso 

Agricultura 167 US$48.743.918 US$39.808.427 161 US$44.456.877 6 US$4.287.042 11,56% 

Irrigação 76 US$527.627.312 US$407.037.586 71 US$76.833.842 5 US$450.793.470 89,08% 

Indústria 14 US$4.693.959 US$3.948.365 14 US$4.693.959 - - - 

Serviços setor 
privado 

8 US$25.012.921 US$21.252.699 8 US$25.012.921 - - - 

Educação geral 894 US$394.323.937 US$189.396.901 868 US$366.813.906 26 US$27.510.031 52,19% 

Educação técnica e 
vocacional 

213 US$157.344.872 US$110.787.086 209 US$157.088.033 4 US$256.839 42,05% 

Cultura e educação 
superior 

146 US$731.219.977 US$318.806.985 125 US$631.749.558 21 US$99.470.419 46,22% 

Juventude e esportes 56 US$177.036.652 US$26.763.411 49 US$175.692.801 7 US$1.343.851 74,39% 

Uso de terra e meio-
ambiente 

199 US$160.954.797 US$121.933.748 156 US$110.409.559 43 US$50.545.238 74,94% 

Habitação 20 US$3.049.895 US$1.749.895 20 US$3.049.895 - - - 

Saúde 460 US$403.983.904 US$271.914.626 404 US$352.798.297 56 US$51.185.607 44,50% 

Infra-estruturas 
multisetoriais 

154 US$544.427.891 US$177.120.681 146 US$531.236.818 8 US$13.191.074 63,98% 

Gerenciamento e 
implementação 

332 US$124.911.174 US$79.621.470 321 US$122.715.816 11 US$2.195.359 89,83% 

Informação pública 5 US$1.631.118 US$924.246 5 US$1.631.118 - - - 

Diversos 3 US$2.034.975 US$1.300.000 3 US$2.034.975 - - - 

Eletricidade 110 US$1.579.993.478 US$1.392.010.315 104 US$1.528.946.896 6 US$51.046.582 68,95% 
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Combustível 1 US$373.025 US$365.711 1 US$373.025 - - - 

Linhas fixas 87 US$796.871.213 US$33.261.683 87 US$796.871.213 - - - 

Correios 4 US$1.281.686 - 4 US$1.281.686 - - - 

Resíduos sólidos 157 US$3.537.832.789 US$37.040.689 126 US$2.655.709.339 31 US$882.123.450 56,36% 

Desenvolvimento 
social e econômico 

402 US$65.410.532 US$25.329.070 397 US$63.429.820 5 US$1.980.712 81,83% 

Política 6 US$2.995.840 - 6 US$2.995.840 - - - 

Defesa civil 2 US$49.254 - 2 US$49.254 - - - 

Justiça 18 US$13.272.936 US$937.777 13 US$6.636.931 5 US$6.636.005 21,09% 

Prisões 9 US$56.908.214 - 5 US$7.663.308 4 US$49.244.907 - 

Administração local 76 US$31.023.318 US$23.539.625 71 US$27.007.608 5 US$4.015.710 71,83% 

Administração 
central 

125 US$127.731.165 US$3.005.790 114 US$122.570.244 11 US$5.160.922 39,20% 

Transferência de 
terra privada por 
pessoa 

692 US$2.843.724.442 US$1.089.856.922 604 US$1.991.861.569 88 US$851.862.873 57,75% 

Transferência de 
terra por mercadoria 

3 US$1.352.342 - 3 US$1.352.342 - - - 

Transporte aéreo 98 US$933.125.656 US$149.209.701 94 US$916.276.766 4 US$16.848.891 26,61% 

Transporte marítimo 24 US$35.221.965 US$2.618.359 23 US$35.179.531 1 US$42.434 72,73% 

Logística e mercado 
atacado 

22 US$27.408.733 US$8.499.897 13 US$14.622.246 9 US$12.786.487 47,53% 

Abastecimento de 
água 

479 US$1.694.262.969 US$1.169.705.164 405 US$1.183.825.640 74 US$510.437.329 51,71% 

Água residual 446 US$1.406.182.439 US$715.751.338 337 US$687.150.686 109 US$719.031.753 65,64% 

Total 5,508 US$16.462.019.299 US$6.423.498.168 4,969 US$12.650.022.317 539 US$3.811.996.983 54,35% 

 
Fonte dos dados: Council for Development and Reconstruction – Reporting Portal.
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Tabela 56 – Lista de contratos por subsetor e ano de assinatura, Council for Development and Reconstruction, contratos encerrados e 
em andamento (consolidado antes de 2011-2021) 

Contratos por subsetor e ano de assinatura, Lebanese Council for Development and Reconstruction 

                            

Subsetor 
Antes de 

2011 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Agricultura 
US$27.348.

416 
US$1.746.9

74 
US$15.361.

487 
- - - - - - - 

US$2.235.6
15 

US$2.051
.427 

US$48.743.918 

Irrigação 
US$112.69

4.682 
- 

US$413.057
.046 

- - - US$13.200 US$642.115 
US$1.220.2

69 
- - - US$527.627.312 

Indústria 
US$4.076.4

34 
- - - - - - US$617.525 - - - - US$4.693.959 

Serviços setor 
privado 

US$24.853.
514 

- - US$66.000 - - - - US$93.407 - - - US$25.012.921 

Educação geral 
US$330.20

5.434 
US$9.572.1

50 
US$8.569.4

64 
US$867.959 

US$9.672.4
94 

US$22.732.
649 

US$185.877 
US$3.117.5

07 
US$4.483.4

64 
US$4.471.7

79 
US$445.16

0 
- US$394.323.937 

Educação 
técnica e 
vocacional 

US$157.24
6.919 

US$11.675 - US$86.279 - - - - - - - - US$157.344.872 

Cultura e 
Educação 
superior 

US$499.94
9.793 

US$167.585 
US$51.412.

615 
US$76.132.

036 
US$1.225.6

89 
US$27.500 

US$27.773.
858 

US$3.306.3
09 

US$45.772.
015 

US$5.570.0
01 

- 
US$19.88

2.577 
US$731.219.977 

Juventude e 
Esportes 

US$161.93
5.146 

US$35.980 
US$1.651.0

14 
US$11.704.

383 
US$583.000 US$208.725 US$240.945 - US$112.581 US$564.877 - - US$177.036.652 

Uso de terra e 
meio-ambiente 

US$101.24
3.392 

US$2.489.7
48 

US$4.804.6
03 

US$1.870.3
32 

US$10.447.
870 

US$16.885.
540 

US$4.925.3
66 

US$8.447.7
37 

US$6.006.3
96 

US$3.812.1
93 

US$21.620 - US$160.954.797 

Habitação 
US$2.763.8

92 
- US$133.500 US$136.750 - US$15.753 - - - - - - US$3.049.895 
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Sáude 
US$324.97

3.854 
US$1.982.6

19 
US$4.095.3

88 
US$2.122.2

60 
US$8.360.1

77 
US$4.690.9

70 
US$9.725.5

39 
US$20.909.

327 
US$3.482.4

02 
US$21.616.

970 
US$1.904.3

97 
US$120.0

00 
US$403.983.904 

Infra-estruturas 
multisetoriais 

US$478.10
8.390 

US$2.570.1
17 

US$217.800 
US$30.491.

663 
- 

US$22.026.
002 

US$1.546.3
91 

US$385.000 
US$4.355.5

15 
US$4.028.8

53 
US$698.16

0 
- US$544.427.891 

Gerenciamento 
e 
implementação 

US$122.72
6.426 

- US$463.701 US$47.300 US$141.692 US$340.444 US$81.272 US$796.850 US$31.970 US$188.278 US$93.240 - US$124.911.174 

Informação 
pública 

US$1.631.1
18 

- - - - - - - - - - - US$1.631.118 

Diversos 
US$2.034.9

75 
- - - - - - - - - - - US$2.034.975 

Eletricidade 
US$1.546.5

96.518 
US$986.407 

US$9.125.1
02 

US$1.466.6
91 

US$160.206 
US$5.193.8

78 
US$579.242 

US$2.196.6
50 

US$6.925.4
46 

- 
US$6.332.1

62 
US$431.1

76 
US$1.579.993.478 

Combustível 
US$373.02

5 
- - - - - - - - - - - US$373.025 

Linhas fixas 
US$796.87

1.213 
- - - - - - - - - - - US$796.871.213 

Correios 
US$1.281.6

86 
- - - - - - - - - - - US$1.281.686 

Resíduos 
sólidos 

US$2.648.7
03.116 

US$886.963 US$905.135 US$205.432 US$314.284 
US$12.241.

710 
US$611.286

.878 
US$181.709

.497 
US$38.269.

920 
US$43.120.

570 
US$93.760 

US$95.52
2 

US$3.537.832.789 

Desenvolviment
o social e 
econômico 

US$63.296.
039 

- - - - - US$150.600 US$308.681 
US$1.655.2

12 
- - - US$65.410.532 

Polícia 
US$2.995.8

40 
- - - - - - - - - - - US$2.995.840 

Defesa civil US$49.254 - - - - - - - - - - - US$49.254 

Justiça 
US$6.455.0

91 
- - - - US$373.240 US$70.180 - 

US$6.374.4
25 

- - - US$13.272.936 
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Prisões 
US$7.556.8

68 
- - - - - - US$44.280 

US$1.672.5
19 

US$46.105.
738 

US$1.528.8
10 

- US$56.908.214 

Administração 
Local 

US$10.025.
005 

- - - - 
US$2.578.6

51 
US$847.582 

US$6.642.0
15 

US$8.184.0
83 

US$2.745.9
82 

- - US$31.023.318 

Administração 
central 

US$119.53
4.295 

US$1.428.3
72 

- US$25.795 US$597.294 US$371.178 US$5.000 
US$2.237.0

09 
US$851.370 

US$2.680.8
51 

- - US$127.731.165 

Transferência 
de terra 
privada por 
pessoa 

US$2.258.6
88.556 

US$117.470
.822 

US$64.977.
445 

US$17.274.
717 

US$37.513.
912 

US$99.570.
305 

US$43.228.
566 

US$82.614.
235 

US$46.053.
354 

US$10.527.
990 

US$63.626.
589 

US$2.177
.950 

US$2.843.724.442 

Transferência 
de terra por 
mercadoria 

- - US$38.456 - - 
US$1.026.3

88 
US$287.498 - - - - - US$1.352.342 

Transporte 
Aéreo 

US$730.95
1.279 

US$2.036.3
08 

US$26.561.
667 

US$14.311.
350 

US$23.074.
604 

US$12.830.
711 

US$34.771.
457 

US$1.035.4
24 

US$40.896.
388 

US$46.656.
469 

- - US$933.125.656 

Transporte 
Marítimo 

US$8.275.6
40 

- - - US$242.000 
US$26.182.

536 
- US$265.680 US$213.675 - US$42.434 - US$35.221.965 

Logística e 
mercado 
atacado 

US$576.11
3 

US$12.637.
054 

- 
US$1.456.9

44 
US$520.916 US$126.470 

US$2.065.8
00 

- US$174.979 
US$9.850.4

57 
- - US$27.408.733 

Abastecimento 
de Água 

US$919.11
3.626 

US$7.963.8
62 

US$45.710.
427 

US$111.789
.621 

US$79.096.
638 

US$188.439
.996 

US$23.589.
190 

US$79.254.
088 

US$221.133
.293 

US$18.059.
904 

US$112.32
3 

- US$1.694.262.969 

Água residual 
US$790.80

2.566 
US$46.549.

524 
US$16.134.

888 
US$62.966.

411 
US$54.697.

464 
US$77.486.

823 
US$4.643.6

67 
US$153.229

.835 
US$80.690.

769 
US$62.417.

799 
US$2.698.0

70 
US$8.938

.081 
US$1.361.255.897 

Total geral 
US$12.263.

938.117 
US$208.536

.161 
US$663.219

.739 
US$333.021

.921 
US$226.648

.241 
US$493.349

.470 
US$766.018

.110 
US$547.759

.763 
US$518.653

.451 
US$282.418

.712 
US$79.832.

340 
US$33.69

6.734 
US$16.417.092.758 

Fonte dos dados: Council for Development and Reconstruction – Reporting Portal. 


